Borgersamling
Fremtidens Albertslund
- udvalgt materiale til borgersamlingen 2020
står foran en udvikling af byen som skaber mulighed
”Albertslund
for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år.
Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et
fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare
og skabe nye stærke fællesskaber?
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Artikel udgivet mandag d. 27. april 2020 på berlingske.dk

Af Katrine Irminger Sonne
Foto af Søren Bidstrup
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Jens Kramer Mikkelsen,
udviklingsdirektør i NREP
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Når man taler om det menneskeskabte miljø, byer og storbyer, byplaner eller byrum, er ordet nabo altid brugbart. Tænker man på sin nabo, tænker man umiddelbart på et andet menneske. Det er ikke et vagt planlægningsbegreb eller et ubestemt urbant fænomen, men et menneske af kød og blod, et menneske ligesom en selv,
men anderledes. Nabo er ikke en teknisk term og heller ikke en del af byplanlæggeres fagjargon, men et dagligdags ord, som alle kender og forstår. I sin mest simple form kan nabo være den person, der bor inde ved siden
af. I videste forstand kan det betyde alle mennesker.
At være naboer er en tilstand, hvor man befinder sig i et forhold. Mere end noget andet drejer det menneskeskabte miljø sig om forhold: forholdene mellem mennesker og planeten, forholdene mellem mennesker og
steder samt de forhold, der findes mellem mennesker.
Hvad angår forholdet mellem mennesker og planeten, har vi gjort steder med ugæstfri natur og barske klimaforhold beboelige. Sameksistensen med andre mennesker har gjort det muligt for os at arbejde sammen og
samvirke: at organisere, handle, fremstille og lære. I kraft af vores evne til at kultivere, kontrollere og endda
manipulere med de forskellige forhold har vi bevæget os videre fra den blotte overlevelseskamp og har skabt
samfund og kulturer og ofte (men bestemt ikke altid) formået at skabe et bedre liv. Vellykkede samspil mellem
naboer har gjort det muligt for os at gøre fremskridt og have fremgang, at leve et længere og rigere liv.
Selvfølgelig er det ikke altid let at være naboer. Folk har forskellige holdninger, værdier, behov og måder at
opføre sig på. Fordelene ved, at mennesker og ting er samlet på ét sted, kan let blive forvandlet til problemer,
når det, der er i overskud, bliver til affald,
ff
energi bliver til forurening, mobilitet bliver til trængsel, samarbejde
bliver til udnyttelse, og sameksistens bliver kilde til konflikt.
I en verden med galopperende urbanisering er ordet nabo ikke desto
mindre mere relevant end nogensinde. Overalt i verden bliver
byer ikke blot tættere befolket, men også mere mangfoldige.
Det er netop mangfoldigheden og forskellighederne, der
skaber muligheder. Man kan lettest drage nytte af alt det,
som samfundet har at byde på, ved at have naboer,
tætte naboer.
Det tiltrækkende ved byer består i, at de byder på
fælles fordele. De har systemer og indretninger,
der fremmer symbiotiske forhold. Der er i hvert
fald tre fordele, der kan forklare det attraktive
ved et tætbefolket, forskelligartet bymiljø: fysisk nærhed, fælles ressourcer og fælles identitet. Fysisk nærhed til mennesker og steder
kan lette adgangen til arbejdsgivere og medarbejdere, til lærere og håndværkere, butikker,
skoler og serviceydelser, hvor og når man har
brug for dem. Nærhed i en bymæssig kontekst er
muliggjort af fælles ressourcer som for eksempel
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offentlige rum, hospitaler, biblioteker, universiteter og offentlig transport. Det handler om at være tættere på
steder, hvor der træffes beslutninger og gøres opdagelser, hvor ny viden opstår, hvor mode bliver skabt, hvor
nye trends starter, og kulturaktiviteter finder sted.
Nærheden gør, at afstand i bymiljøet kan omsættes til tid. Det indebærer, at man kan nå at foretage sig en hel
række ting på en enkelt dag, på en formiddag eller måske endda på en times tid.
Vi ved, at udgifterne til infrastruktur per indbygger falder, når befolkningstallet stiger. Flere mennesker giver
flere kunder, hvilket giver et større udbud af kommercielle og kulturelle aktiviteter mulighed for at blomstre.
I teorien er det sådan, at jo større byen er, desto større er mængden af fælles ressourcer. Det er netop adgangen
til disse ressourcer, der kompenserer for den trængsel og mangel på plads, der af og til præger bylivet.
En anden fordel er, at man har en fælles identitet i bysamfundet. Den er affødt af, at man er fælles om de samme
steder og ressourcer. Følelsen af at høre til kan aflæses i folks stolthed over deres by, over dens pladser og lokale
helte, dens offentlige bygninger, parker og hovedstrøg og over dens sportsfolk og kunstnere. En lokal identitet
forankret i den by, man bor i, er ofte stærkere og måske mere relevant end national, kulturel elleretnisk identitet. Den er inkluderende og velsagtens en af de sundeste former for kollektiv identitet.
Endnu en fordel ved et tæt, mangfoldigt bymiljø består i, at der kan opstå uventede situationer og muligheder.
Byer er steder, hvor folk støder på hinanden, hvor spontane og uforudsete møder finder sted. Strømmen af
mennesker, der er i konstant forandring, resulterer i en herlig uforudsigelighed, der er fuld af muligheder. Det
kan virke som et ubetydeligt aspekt ved bylivet, men det har en stor, meget reel betydning.
Hvis vi bedre forstår, hvilke betingelser der skal til for at være gode naboer, kan vi bedre tackle faktorer som tæthed, forskellighed og forandring. Vi kan betragte dem
som positive muligheder snarere end uheldige udfordringer.
Vi bør være opmærksomme på, at enhver detalje i den fysiske sammensætning af det byggede miljø har mulighed for at give tryghed, komfort og mere
samvær med andre. Den fine balance mellem private og offentlige behov samt
det forhold, at forskellige aktiviteter er samlet på ét sted, gør det muligt at leve
et godt liv uden at skulle rejse så meget. Ved at sørge for gode forhold i det
fysiske miljø, så alt, hvad man har brug for, er lige ved hånden, kan et bymiljø
byde på et bedre liv.
Når man udsættes for noget i dagligdagen og ofte møder det, bliver
det nærværende. Med tiden kan denne bevidsthed og forståelse
udvikle sig til ærbødighed, når folk interesserer sig for planeten,
steder og mennesker. En ændret tankegang fører i sidste instans til ændret adfærd.
I den forstand er et nabolag ikke bare et sted, det er også
en sindstilstand.
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EN GOD BY FOR BØRN

DE GRUNDLÆGGENDE PERSPEKTIVER

ET STÆRKT FÆLLESSKAB

BYEN SOM LABORATORIUM

EN BÆREDYGTIG OG GRØN BY
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ALBERTSLUND SOM VELFÆRDSBY

VISION OG STRATEGI
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I PERIODEN 2013 TIL 2015 ER DER VEDTAGET FØLGENDE PLANER:
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ST R ATEGI

NYSGERRIGT LIV

12
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NY S G E RRIG T LIV

I Albertslund er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børn
trives i fællesskaber, hvor læring, fordybelse og dannelse er højt prioriteret
sammen med udvikling af sociale kompetencer. Vores tilbud til børn og unge er
indrettet, så alle får mulighed for at udfolde deres personlige kompetencer.

VI BLIVER KLOGERE SAMMEN

A L BER TS L UND K O MM U N E · 1 3
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v
ST R ATEGI

FÆLLES BØRN – FÆLLES ANSVAR

FYRTÅRN

FREMTIDENS DAGINSTITUTION
I Albertslund har vi et stort fokus på børneinsti-

Fra undersøgelser ved vi, at de mest tilfredse for-

tutioner, skoler og kultur- og fritidsinstitutioner.

ældre er dem, der også bliver inddraget mest i sam-

Vi er kendetegnet ved stor faglighed i de enkelte

arbejdet med institutionerne. Dette vil vi holde fast

institutioner. Og fra 2018 vil der være flere børn i

i og udvikle den nye superinstitution sammen med

Albertslund end i dag. Derfor giver vi børnene og

forældrene og med fokus på familierne, så fæl-

deres forældre endnu bedre plads og bygger en

lesskabet får de bedst mulige rammer. Vores børn

daginstitution, som inddrager den nyeste viden og

skal have plads til at udvikle sig i små grupper, sam-

vores bedste erfaringer om børnenes udvikling og

tidig med at de er del af en større fortælling om

trivsel. Fokus vil være på at skabe nærhed i hver-

det at være barn i Albertslund. Her vil være Åbent

dagen og læring i relationerne. Ud over at tilbyde

børnehus, hvor forældre og børn mødes og laver

nye muligheder, som skaber tryghed og nærhed for

mad til hinanden sammen med medarbejderne, og

børn, medarbejdere og forældre, vil byggeriet sæt-

forældre og andre i lokalområdet kan låne lokaler til

te nye standarder for bæredygtigt og klimavenligt

beboermøder og almindeligt socialt samvær.

institutionsbyggeri i Danmark.
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CITAT · VISIONSCAMP
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ST R ATEGI

Alle børn er en del af et stærkt og nysgerrigt fællesskab

90 % af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2020

16
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NY S G E RRI G T LIV

Vi skaber sammenhæng i alle overgange, så barnet fastholder sine kompetencer – fra
vuggestue til ungdomsuddannelse

Albertslund er i 2020 blandt de 10 kommuner, der har forbedret resultaterne mest
inden for dansk, matematik og naturfag

A L BER TS L UND K O MM U N E · 1 7
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ST R ATEGI

GRØNT LIV

18
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G RØN T LIV

I Albertslund Kommune går vi allerede nu forrest med klare visioner for byens
bæredygtige udvikling samt et vedholdende, troværdigt og stærkt forankret
miljøarbejde. Det grønne liv handler om at udvikle nye bæredygtige løsninger og
forbedre de grønne områder til gavn for borgerne.

VI TÆNKER GRØNT

DEN GRØNNE BY

A L B ER TS L UND K O MM U N E · 1 9
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ST R ATEGI

VI SPISER ØKOLOGISK

AFFALD ER POTENTIELLE RESSOURCER

ENERGI I FOKUS

20
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G RØN T LIV

FYRTÅRN

Albertslund som CO2-neutral energiby
Vi sætter os som mål, at vi har en CO2-neutral el-

I 2040 vil vi være CO2-neutrale på transportom-

og varmeforsyning i 2025. Det vil vi gøre ved at

rådet. Det bæredygtige transportvalg skal under-

udskifte den kommunale udendørs- og indendørs-

støttes af byplanlægningen og med smarte, digita-

belysning til LED. Vi vil understøtte en mere ener-

le løsninger – herunder el-delebiler, el-delecykler,

girigtig adfærd og bedre service gennem nye digi-

trafikinformation og kampagner. Vi vil planlægge

tale løsninger i Midtbyen og Hersted Industripark.

for en forbedret offentlig trafik, der gør offent-

Vi vil arbejde med varmeplanlægning og udvikle et

lig transport til det nemme valg i hverdagen med

tilbud til samtlige boliger som alternativ til indivi-

udgangspunkt i den kommende letbane, busser og

duel opvarmning ved olie og naturgas. Vi vil sikre,

S-tog.

at Albertslund Varmeværk kun leverer lavtemperaturfjernvarme. Vi vil arbejde med strategisk energiplanlægning og løbende afdække mulighederne
for lokal vedvarende energiproduktion. Og vi vil arbejde med udviklingen af det intelligente energisystem – også kaldet Smart Grid – som en måde at
levere en bæredygtig, økonomisk og sikker energiforsyning i Albertslund. Albertslund bliver prototypen på den moderne by, der udvikler helhedsorienterede og langvarige energiløsninger.
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ST R ATEGI

Borgerne oplever naturen og grønne indtryk overalt i Albertslund Midtby i 2020

I 2020 har vi 90 % økologi i kommunens mad til børn

22
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G RØN T LIV

I 2020 eksperimenterer vi med lokal produktion af økologiske fødevarer som en del af byens
grønne omstilling

Vi genanvender 60 % af husholdningsaffaldet i 2020

A L BER TS L UND K O MM U N E · 23
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CITAT · VISIONSCAMP
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ST R ATEGI

SUNDT LIV

26
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S U N DT LIV

I Albertslund skal det sunde liv være det naturlige og det lette valg. Vi udvikler
derfor byen med fokus på sunde rammer for borgernes liv. Ikke med forbud og
formaninger, men fordi det sunde er attraktivt og nemt at vælge til. Vi definerer
sundhed bredt: Sundhed er, når vi har det godt fysisk, psykisk og socialt.

DEN GRØNNE BY

A L B ER TS L UND K O MM U N E · 27
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ST R ATEGI

BØRN I BEVÆGELSE

BØRN I TRIVSEL

Genoprettende praksisser

28
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S U N DT LIV

BØRN I SUNDE RAMMER

FYRTÅRN

Sundhedsfyrtårn i hovedstaden
I Sundhedshuset forener vi sundhedsydelser med

hedsfaglige faggrupper under samme tag skaber

aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Husets

vi sammenhæng og helhed i borgernes liv. Samtidig

ydelser og aktiviteter tilbydes i tillid og uden løfte-

inviterer vi med den nyeste teknologi borgerne til

de pegefingre og skeptiske blikke. Sundhedshuset

at være medspillere og påvirke deres egen sundhed

bliver et vindue for sundhed til albertslundere i alle

på enkle og overskuelige måder. Sundhedshuset

aldre, som inspirerer og sætter nye standarder for

bliver platform for at udvikle velfærdsteknologiske

at leve et sundt liv hele livet.

løsninger i samarbejde med nationale og internationale virksomheder, forsknings- og uddannel-

I Sundhedshuset udvikler vi rammerne for samar-

sesinstitutioner og andre samarbejdspartnere. Vi

bejdet mellem borgere, kommune, hospitaler og de

bygger videre på de erfaringer og eksisterende

praktiserende læger. Dermed vil vi styrke den kom-

samarbejdsflader, som Albertslund allerede har

munale forebyggelsesindsats og sikre bedre be-

med DOLL og Gate 21, men med fokus på bredere

handling. Patientforeninger og alle med interesse i

velfærdsteknologiske løsninger. Det vil både gøre

et sundt og aktivt liv inviteres ind som medspillere

den enkelte borger mere selvhjulpen og øge livskva-

i Sundhedshusets aktiviteter. Ved at samle mange

liteten.

forskellige sundhedsaktiviteter på tværs af sund-

A L B ER TS L UND K O MM U N E · 29
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ST R ATEGI

Alle børn skal bevæge sig mindst én time dagligt med fokus på aktiviteter, der styrker
børns motorik

I 2020 er elevfraværet i skolen faldet fra 7,7 % til minimum 6,5 %

Vi vil i 2020 ligge på niveau med Region H i forhold til livskvalitet og selvvurderet helbred

30

66 af 132

CITAT · VISIONSCAMP
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ST R ATEGI

ARBEJDSLIV
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AR BEJ DSL IV

Albertslund er helt fremme i Europa, når det gælder grøn omstilling, intelligent
belysning og intelligente digitale løsninger til fremtidens byer. Vi skaber innovative partnerskaber, og vi inddrager vores unge i byens udvikling for at give dem
fremtidens kompetencer.

BYEN SOM LABORATORIUM

Intelligente digitale løsninger

A L B ER TS L UND K O MM U N E · 3 3
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ST R ATEGI

BØRN OG UNGE SKAL VÆRE ENTREPRENANTE

Greater Copenhagen

FYRTÅRN

Kraftcenter og læringsmiljø inden for lys og digitale løsninger
Hersted Industripark har som bydel internationalt

Vi integrerer satsningen på erhvervsudviklingen

format og gennemslagskraft inden for lys og smart

inden for lys og smart city med udviklingen af vo-

city med relevante fysiske faciliteter som central

res børn og unge, som vi understøtter med læring,

platform for innovation, iværksætteri og demon-

kontakt og samarbejde. Vores fysiske faciliteter

stration af nye løsninger. Letbanestationsområdet

fungerer samtidig som et levende klasselokale. Al-

i Hersted Industripark er udviklet som centralt om-

bertslund er byen, hvor vi sætter nye standarder

drejningspunkt i bydelen med hotel-, kongres- og

for at inddrage børn og unge i at skabe deres egen

restaurantfaciliteter samt udstillingsvirksomhed. I

fremtid og deres eget arbejdsliv. Gennem det akti-

Albertslund ligger ungdomsuddannelser med spe-

ve samarbejde med virksomheder, uddannelser og

cialer inden for lys og smart city, og vi driver en

forskning inddrager, motiverer og inspirerer vi vo-

skoletjeneste i regi af DOLL, som er anerkendt og

res børn og unge, så de indgår som skabende kraft

anvendt af aktører i og uden for Albertslund.

i byens og samfundets udvikling.

34
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CITAT · VISIONSCAMP
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ST R ATEGI

Andelen af elever, der har gennemført en erhvervsuddannelse, er steget til 15 % i 2020

Albertslund tiltrækker hvert år nye talenter og arbejdskraft fra ind- og udland med
kompetencer inden for lys og intelligente digitale løsninger

36
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A RB E J DSLIV

I 2020 er der kommet 15 nye virksomheder med særligt fokus på lys og smart city-løsninger i Hersted Industripark

I 2020 er der i Albertslund etableret nye iværksættermiljøer blandt andet med fokus på
lys og smart city-løsninger

A L B ER TS L UND K O MM U N E · 3 7
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IVÆRKSÆTTERE OG IVÆRKSÆTTERMILJØ
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DOLL
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STRAT E G I

FÆLLES LIV

40
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F Æ LL ES L IV

I Albertslund drømmer vi om et fælles liv, hvor borgerne mødes og har værdi
for hinanden på tværs af sociale skel, bygrænser og baggrunde. Vi tror på, at
borgerne sammen med kommune, virksomheder og foreninger kan skabe byen
ud fra fælles ønsker og behov. Vi ønsker, at børn, unge og voksne oplever og
bruger byen som deres sted. Vores vision er, at byen er designet af borgerne
selv – med respekt for hinanden og de ting, der omgiver os.

BYEN DESIGNET AF BORGERNE

A L B ER TS L UND K O MM U N E · 4 1
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STRAT E G I

I ALBERTSLUND

FÆLLES LIV I BYRUMMET

42
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D ET F Æ LL ES L IV

FYRTÅRN

Laboratorium for borgerfællesskab i Hedemarken
Boligområdets mangfoldighed og erfaringer med

og andre aktører til at skabe nye deleinitiativer

samproduktion mellem borgere, kommune og de

sammen. Løsningerne er ikke givet på forhånd. Det

boligsociale medarbejdere skal bruges som funda-

er deltagernes drømme, behov og kreative energi,

ment for udvikling af Hedemarken som et kreativt

der er den bærende kraft i udviklingen. Alle involve-

område, hvor nye deleinitiativer designes. Byha-

rede er ligeværdige medproducenter.

ven2620, Albertslund Deler Frugten og Opgangsfællesskaber eksisterer allerede – men barren skal

Laboratorium for borgerfællesskab i Hedemarken

løftes. Måske kan det næste deleprojekt være nye

har faciliteter, der indbyder til kreativitet, idéud-

lokaldemokratiformer eller et fødevarefællesskab

vikling og design af prototyper. Uddannede konsu-

med tilhørende nyttehaver for beboere, der også

lenter, som vi kalder Delepiloter, stiller deres viden,

dyrkes af skolens børn og voksne?

netværk og praktiske kunnen til rådighed. I alle
projekter designes prototyper, der kan skaleres og

Drivkraften i udviklingen er et laboratorium for

overføres til andre byområder, boligområder eller

borgerfællesskab i Hedemarken. Her mødes men-

institutioner. Det kan for eksempel være aktivite-

nesker med fælles interesser for at udveksle idéer

ter, services eller produkter. Deltagere i projek-

og skabe nyt. Med udgangspunkt i en borgerge-

terne får mulighed for at indgå i et team sammen

nereret idébank inviteres borgere, virksomheder,

med Delepiloterne, som deler ud af deres viden og

kommunale institutioner, boligsociale medarbejdere

erfaringer fra projekterne.

A L B ER TS L UND K O MM U N E · 4 3
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STRAT E G I

Alle borgere i Albertslund har deltaget i en deleordning inden 2020

Albertslund Kommune er platform for deleinitiativer og samproduktion

Byens rum samler borgerne og byen

44
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CITAT · VISIONSCAMP
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VISION

STRATEGI

NYSGERRIGT LIV

GRØNT LIV

SUNDT LIV

ARBEJDSLIV

FÆLLES LIV
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Verdensmål for byudvikling
Aktiv by med rig natur
Mangfoldig by med høj livskvalitet
Klimaby med bæredygtig innovation

Hverdagsliv
Boliger
Natur i byen
Forbindelser

Fremtidig planlægning
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Vi vil skabe mere Albertslund – som vi kender det og med blik for fornyelse
og nye generationer i byen.
Visionen er at tiltrække op mod 10.000 nye borgere til Albertslund i løbet af
de kommende 10 år og skabe fremtidens by med respekt for det ”gamle”
Albertslund. Det vil primært ske gennem fortætning af midtbyen og omdannelse af Hersted Industripark.
havn.
Der er behov for en befolkningstilvækst til at skabe et økonomisk bæredygtigt Albertslund. I dag er Albertslund Kommunes økonomi meget afhængig af
mere selvstændigt Albertslund.
for de svageste bor-

Vi skal videreudvikle en by i balance. En by der er bæredygtig –
økonomisk og miljømæssigt. Derfor tager kommuneplanstrategien afsæt i
FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling.
En by i balance er en by med et økonomisk råderum til velfærd og med overvice.
vi bevarer Albertslund-værdierne
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Byudviklingen
blomstrer i fællesskab. Vi inviterer nye borgere ind i Albertslunds stærke fælleskab og er

har. Vi vil skabe det bedste grundlag for at være barn i Albertslund ved at fokusere på
Det understøtter vi i byudviklingen ved at give mangfoldige muligheder for at

Tre verdensmål understøtter de centrale værdier i
udviklingen af Albertslund:

LIVSKVALITET
DIVERSITET
ROBUSTHED

der binder fællesskabet sammen.
Byudviklingen skal sikre en balance mellem behovet for en tættere by og
mere natur.
gende grønne områder med både rekreative og biodiverse kvaliteter - også i
boligområderne.

UDVIKLING
SAMARBEJDE
SAMMENHÆNG

Byudviklingen skal også understøtte den grønne omstilling af samfundett i
form af innovation og et fortsat fokus på byens klima- og miljøpåvirkninger.
Albertslund skal fortsat være mulighedernes by for erhvervslivet. Vi bruger
-

DEMOKRATI
TRYGHED
ÅBENHED

Demokrati i Albertslund er deltagelse og samarbejde. Vi udvikler fremtidens
trækker i samme retning.
skabet og bidrage til udviklingen af Albertslund. De stærke fællesskaber i Al-

5
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værdier danner grundlag for planlægningen af boligudviklingen i Albertslund.

Agenda 21 har siden 1992 dannet grundlag for danske kommuners arbejde med
bæredygtighed. I Albertslund har Agenda 21-strategierne i mange år samlet vores
forsyning.
Miljøet er stadig i højsædet i Albertslund. Med Planstrategi 2019 opfyldes Planlovens

-
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og natur.
-

Den bæredygtige udvikling skal ifølge FN understøttes af demokrati og samarbejde
for at skabe holdbare resultater. Det understreger vi i Albertslund ved at placere

7
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Verdensmålene er gensidigt forbundne og indbyrdes afhængige. Ved at løfte de seks
eksempel er Verdensmål 10 (Mindre ulighed) også en løftestang for at afskaffe fattigdom (Verdensmål 1) og for at skabe kvalitet i uddannelsen for alle (Verdensmål 4).
primært på at bekæmpe forurening og smitsomme sygdomme. I Albertslund handler
sundhed og trivsel også om motion og fællesskab.
Nogle verdensmål er allerede godt integreret i Albertslund. Andre skal vi styrke for
at opnå en bæredygtig byudvikling.
De seks udvalgte verdensmål sættes i relation til byudviklingen i Albertslund med tre
pejlemærker:
Aktiv by med rig natur
Mangfoldig by med høj livskvalitet
Klimaby med bæredygtig innovation
Pejlemærkerne udspringer af de seks verdensmål i kombination med Albertslund-viaf Albertslunds kommunale sektorer og på baggrund af dialog med borgerne.

for byudvikling i Albertslund.
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Tre udvalgte verdensmål for
de centrale værdier i udiklingen af Albertslund – en by i
balance.

Visionen: Albertslund - En by
fællesskabet.

danner grundlag for byudviklingen i Albertslund.

9
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I Albertslund er bevægelse og oplevelse en integreret del af byudviklingen.
Naturen skal være let tilgængelig og rumme en høj biodiversitet. Klimatilpas-

ke naturens positive påvirkning af vores trivsel og sundhed.
er tilgængelige for borgere med forskellige behov.
Det skal være nemt at komme fra boligområderne til natur som eng og skov. Vi skanaturlegepladser og naturrum til fordybelse og læring.
Bevægelse på tværs af byen fremmes ved at udbygge de attraktive forhold for cyklister og gående og ved at placere motions- og kulturtilbud forskellige steder i byen.
identitet og genkendelse også i stisystemerne.

Det hastige tab af biodiversitet har stor betydning for vores samfund.Vi er afhængige
ter og afgrøder.

Byudviklingen skal

96 af 132

Vi ønsker også at
naturkvaliteten i Albertslund. Beplantningen skal give de
bedste vilkår for de dyr og planter og samtidig tilpasses det enkelte byrums funktion
og karakter.
Vi understøtter sammenhængende grønne områder og mere biodiversitet for at
sænker vi behovet for pleje og styrker biodiversiteten.
lokale byrum og fremme biodiversiteten.

Mange byer står overfor store udfordringer med tilpasning til mere ekstrem regn og
håndtering af vand i hele byen.

vandet og give plads til mere natur.

1
11
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tilgængelighed. Byen skal kunne rumme forskellige mennesker i forskellige livsmødes i Albertslund.

Kunst og kultur understøtter det gode liv i Albertslund. Kulturen styrker fællesskab
Kulturinstitutionerne skal også igangsætte kulturelle aktiviteter i boligområderne.
Kulturen skal skabe liv mellem bygningerne og motivere til at besøge parker og naog voksne.
Kulturen skal være en indgang til debat – for kulturlivet i Albertslund handler også
om dannelse og særligt at gøre børn og unge til demokratiske deltagere i samfundet.

-

og spændende oplevelser. De rekreative områder skal fremme møder mellem menboligområder.
Vi ønsker at udbygge og renovere de kommunale bygninger i takt med byudviklingen
vælge for eksempel børnehaver med særligt fokus på udeliv eller idræt. I Albertslund
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Det lokale erhvervsliv skal være drivkraft for at skabe meree liv i byen
byen. Butikkerne
understøtter som kommune et samarbejde med private virksomheder om at udvikle og tage ejerskab til byen.
Foreningslivet er en vigtig spiller i at skabe liv i byen. Foreninger skal have let adgang
Erhvervsområderne skal i samarbejde med virksomhederne forskønnes og åbnes
hvervsområder er produktion og industri gradvist blevet overtaget af service- og

både udeområder og boliger.
relser og typer. Vi understøtter levende fællesområder og stisystemer med belysning og genkendelighed.
sikre stier til skoler og dagtilbud. Vi understøtter tilgængelighed til offentlige funkti-

arbejder med adfærd sideløbende med fysiske tiltag.

13
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Det gør vi ved at reducere vores miljø- og klimaaftryk og ved at åbne byen op
som laboratorium for bæredygtig innovation.

Klimaet er et fælles ansvar og det ligger i Albertslunds DNA at være med i de netog vi sætter i fællesskab langsigtede mål for en bæredygtig udvikling på tværs af grænser.
gieffektivitet og udnyttelse af overskudsvarme fremfor energiproduktion. Lokal
energieffektiviteten i boliger og bygninger i samarbejde med borgere og erhverv.
gen til en fossilfri energiforsyning.
Cirkulær økonomi vil blive en større del af den måde byer drives og udvikles på.
Byggeriet står for 35 procent af al affald og udgør 20 procent af Danmarks CO2-udbyggeriet ved at vægte totaløkonomi og kvalitet i udbud. Vi renoverer de kommunaer hensigtsmæssigt og hvor de repræsenterer en værdi for lokalsamfundet.
dele og reparere ejendele.

skole og fritidstilbud. Cyklister kræver langt færre investeringer end bilister og giver
2

at børn tidligt lærer at cykle og har trygge og sikre stier at færdes på.Vi samarbejder
regionalt om supercykelstier og om mere miljøvenlig kollektiv transport for eksempel i form af elbusser.
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af ladeinfrastruktur til elbiler i boligområder og ved renoveringer af offentlige parkeringsområder.

Albertslund skal fortsat gå forrest med ny lys- og byteknologi. Vi stiller byen til rådighed som laboratorium og understøtter netværk mellem virksomheder med fo-

data til at skabe nye løsninger for grøn omstilling.

del i byens miljøvenlige indsatser.

brændeovne. Vi understøtter borgernes lokale ejerskab til byen for at forebygge
vandet og minimere jordforurening.

15
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miljømæssigt. Det skal give et Albertslund i balance.
Pejlemærkerne for byens udvikling og de lokale værdier kobles til den udvik-

været 10 procent. København og Vallensbæk har haft en befolkningstilvækst på over

Albertslunds boligsammensætning har betydning for befolkningsudviklingen. De lankedet i Albertslund. Det er ganske enkelt vanskeligt at skaffe en ny bolig – både for

Befolkningstilvæksten i Hovedstadsområdet forventes at fortsætte med 291.000 nye
grad af økonomisk uafhængighed af den kommunale udligningsordning. Det er nødvendigt for at drive velfærden til både de svageste og den brede befolkning. Der er
med omtanke.
bertslund i balance.
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-

os sammen.

så vi møder hinanden og dyrker vores interesser sammen.
Kulturevents giver energi til hele byen og skaber fællesskab og identitet i byen. Det
skal fortsat være muligt at lave kulturaktiviteter forskellige steder i byen – også når

og/eller ejendomsejere arbejder sammen om et fælles mål om at forskønne og opgradere deres område. BID er også med til at skabe netværk og et tilhørsforhold til lokaleksempel være bedre vedligeholdelse til øget tryghed eller afholdelse af events. Et
tariatsbistand.

Kultur er fællesskab og dannelse
Levende lokalmiljø med mange muligheder
Ansvarlig udvikling for miljø og mennesker
Borgernær innovation sætter grønne spor i byen
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og uddannelse.

Vi understøtter og inspirerer til kultur- og fritidsaktiviteter i byen. Derved skaber vi
muligheder for at kunne skabe nye fællesskaber.

rum for boliger.
samarbejde med de lokale aktører i et BID-samarbejde.
19
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Albertslund skal have et varieret og attraktivt udbud af boliger i god kvalitet. Byudder sikres en bæredygtig bolig- og befolkningssammensætning. Det kan ske i byud-

almindeligt at bo alene eller bo i sammenbragte familier. Det skaber behov for en
Albertslund mangler boliger med god plads til mange børn og boliger tæt på statio-

hvis ens behov ændres.
-

Under 50 m2
50-99 m2
100-124 m2
125+ m2

Fælles om mere biodiversitet
Levende lokalmiljø med mange muligheder

Bæredygtig mobilitet i hverdagen
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Under 50 m2
50-99 m2
100-124 m2
125+ m2

hed og natur og hvor der er let adgang til grønne områder uanset hvor man bor.

tættest og højest ved stationerne.

Vi arbejder for et alsidigt udtryk i bebyggelserne og et mere varieret arkitektonisk
udtryk af høj kvalitet. Byrummene mellem boligerne skal invitere til brug og det
uformelle møde.

En ny Arkitekturpolitik skal sigte mod god kvalitet af byrum og bygninger.
sætning.

21
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mennesker og mellem mennesker og naturen.
Vi skal se vores parker og grønne områder som en helhed – en grøn og blå infra-

oritere at øge biodiversiteten. En øget biodiversitet kan være med til at sikre leve-

identiteter lokalt.
Naturen har et stort potentiale for læring.Ved at formidle tekniske løsninger om for
byens rum til læring og som laboratorium for naturens systemer.

I Albertslund består naturen i byen ofte af kun af få plantearter inden for et givent friaog fugle ikke har nok føde og egnede levesteder.

skaber potentiale for en mere varieret og robust natur.

Natur til oplevelse og bevægelse
Fælles om mere biodiversitet
Vand med rekreativ værdi
Kultur er fællesskab og dannelse
108 af 132

byens rum.
Kunst og natur skal bruges som identitetsskabende markører og give byrummene
en tydelig identitet.

Udarbejdelse af et kvalitetsprogram for biodiversitet og landskabsrum i den byggede by.
23
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møde vores nabo – forbindelserne styrker sammenhængskraften.

cyklister og gående er Roskildevej og jernbanen to store barrierer.
løsninger til at binde byen sammen. Ved udvikling af nye boligområder nytænker vi
nye projekter skal koble sig til Albertslunds eksisterende stisystem.
vores indsatser.

Færre har bil i Albertslund
sammenlignet
med vores nabokommuner.
I Albertslund er knap
1.900 boliger belastet
de til cirka 15 procent
af boligerne.

Natur til oplevelse og bevægelse

Bæredygtig mobilitet i hverdagen
Borgernær innovation sætter grønne spor i byen
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Vi fastholder det separate stisystem som overordnet princip for forbindelserne mel-

Vi arbejder for at skabe bedre forbindelser på tværs af Roskildevej og jernbanen for
cyklister og gående.
og med de omkringliggende boligområder.

Vi udarbejder principper for nye stiforbindelser.
de stinet.

25
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områder er her beskrevet med de muligheder stederne byder på.

Albertslund Midtby er byens centrale bymidte lige ved
serne rundt om Rådhussøen og langs Kanalgaden.
Midtbyen har været under omdannelse i en årrække
med fokus på at styrke området som byens samlende

Vridsløselille Fængsel er i foråret 2019 blevet sat til
boliger og store grønne udearealer. Området er cenlund.

fællesskabet som omdrejningspunkt i indretningen af
boligområdet. Der bliver plads til børn og forældre på
lesskaber. Der ønskes en varieret beboersammensætning med vægt på mangfoldighed og gode rammer uanset familiestørrelse. Naturen og landskabet skal bruges
til at styrke kvaliteterne i det nye boligområde.
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Med letbanen bliver Hersted et nyt omdrejningspunkt
i Albertslund. Området omkring letbanestationen bliver et centralt udgangspunkt for den nye byudvikling.
Letbanestationen giver nye muligheder for et blandet
byområde for boliger og erhverv beliggende mellem
skov og letbane. Der bliver både plads til nye typer
de oprindelige albertslundere kan skabe en ny og
spændende udvikling for hele byen.

Området har været anvendt til Radiostation siden
1932 og er beliggende mellem byen og Vestskoven. På
m høj gittermast. Området har potentiale til at blive et
så der skabes en tydelig sammenhæng til Vestskoven.

ger i Albertslund i området beliggende mellem RoskilAlbertslund. COOP ønsker at fastholde deres hovedkvarter i området og omdanne resten af arealet til et
blandet byområde med boliger og erhverv. Området
med resten af byen.
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hensigtsmæssigt i forhold til den kommunale service uden at hindre udbygningen af
hvis der er kapacitet i skoler og børnehaver.
Det er vigtig at de nye boligområder bliver en del af Albertslund og den en fælles
identitet. Områderne skal supplere det nuværende Albertslund på hver sin måde og
bidrage til en bæredygtig byudvikling.
Det er en forudsætning at byudviklingen sker i overensstemmelse med den langsigtede boligefterspørgsel i hovedstadsområdet. Både med hensyn til boligstørrelser og
fællesskabet.
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Der arbejdes desuden med følgende øvrige kriterier i planlægningen frem til 2024:
Arealer med et varieret boligudbud med prioritering af familieboliger.
turen.

sigt forsvarligt grundlag.

29
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Planloven fastlægger at planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlæg-

Kommuneplantillæg 1 - Herstedvester Landsby
Kommuneplantillæg 2 - Hjørnegrunden
Kommuneplantillæg 3 - Kanalgaden 3
Kommuneplantillæg 7 - Hyldager Bakker
Kommuneplantillæg 5 - Roholmparken

2.10
2.11
3.13
3.15

Herstedøstervej 27-29
Boliger ved Læhegnet
Værkstedskvarteret
Etageboligbebyggelse på Rønne Allé 1

7.14
7.15
9.7

Boligbebyggelse på Albogrunden
Boliger på Kanalgaden 3
Lokalplan 9.7 - Herstedvester Landsby

12.7

Rammelokalplan for Hyldagerkvarteret

Fingerplan 2017
Fingerplan 2019
Detailhandel for hovedstadsområdet 2019
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I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanstrategien har der været afholdt en
række borgerinddragelsesmøder og -processer. Der har været fokus på at lytte til
borgerne og lade dem komme med deres tanker og ønsker under frie rammer inden udarbejdelsen af strategien.

Politikere og unge kommer

-

Temamøde i Kommunalbestyrelsen

Egelundskolen
bygger bæredygtig drømmeby

-

Udviklingen i byen med fokus
ser

og imellem boligområderne

Prioritering af lokale indsatser
for verdensmål på borgermøde

det grønne og fællesskab

Børnefamilier snakker priori-

Vedtagelse af forslag til Planstrategi 2019

Temamøde i Kommunalbestyrelsen
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- En politik for fællesskab, medborgerskab
og ligeværdig deltagelse

120 af 132

”Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer først,
og hvor vi vil noget med hinanden. Vi tror på, at et stærkt fællesskab er forudsætningen for, at det enkelte
individ kan udfolde sit fulde livspotentiale.”
Sådan står der i Albertslund Kommunes vision og strategi: En by for børnene, det grønne og fællesskabet.
Politikken ”Fælles om Albertslund” sætter fokus på kommunen som et fællesskab, hvor vi - borgere, kommunale medarbejdere og politikere - vil noget med hinanden og hvor alle byens borgere kan deltage i byens små
og store fællesskaber.
Fælles om Albertslund, er en politik for albertslundere og af albertslundere. I processen har byens borgere sat
retning på politikken og delt deres drømme om, hvad vi skal med hinanden og hvad der skal til, for at vi kan
lykkes. Politikken er udviklet i en inddragende proces, hvor politikkens værdier om medborgerskab, fællesskab
og ligeværdig deltagelse har været i højsædet. Her har byens borgere været med i udviklingen hele vejen, og
løbende fået at vide, hvad deres bidrag og deltagelse har resulteret i.
Politikken viser vejen for, hvordan vi som kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om
at udvikle byens fremtid. Den fordrer et fælles ansvar, hvor byens borgere, uanset etnicitet, køn, seksualitet,
handicap, uddannelsesniveau, alder, evner og interesser, deltager i udviklingen af byen, ligesom politikere og
kommunale medarbejdere medvirker til at gøre deltagelse lettere.
Således sætter politikken retning for kommunens aktiviteter. Albertslund Kommune forpligter sig på, at tænke
fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse ind i vores daglige arbejde, i fremtidige politikker og projekter.
Værdier som fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse kommer nemlig ikke af sig selv, men bliver
skabt i møderne mellem byens borgere, medarbejdere og politikere. Hvis vi skal lykkes med fortsat at have en
by, hvor alle har mulighed for at deltage aktivt i fællesskaberne og i demokratiet, er det essentielt at vi alle gør
en indsats.
God fornøjelse med læsningen og det fremtidige arbejde.
Bedste hilsner
Borgmester, Steen Christiansen og Formand for Temaudvalget, Kenni Flink
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Albertslund er kendetegnet ved aktive medborgere, der bidrager med idéer til, hvordan vores by
kan udvikle sig, og energi til at føre det ud i virkeligheden. Byens udfordringer kan kun løses ved at
vi samarbejder med byens borgere, virksomheder,
foreninger, frivillige og fællesskaber. Derfor danner
politikken rammerne for, hvordan vi, borgere, politikere og kommunale medarbejdere, kan være fælles om at udvikle vores by; Albertslund.

byen, når virksomheder skaber arbejdspladser og
engagerer sig i at hjælpe borgere i arbejde eller har
skoleklasser på besøg, for at vise de mange jobmuligheder, som byen rummer. Vi er fælles om
byen når vi udvikler boligområder med parker, naturområder og et rigt dyre- og planteliv, som gør
det attraktivt at mødes i byens grønne omgivelser.
Vi er også fælles om Albertslund og byens udvikling, når vi møder hinanden i helt almindelige hverdagssituationer. I mødet mellem forælder og personale i daginstitutionen, i mødet med naboen i boligområdet eller i første møde med et nyt ansigt i
Albertslund.

Politikken er en erkendelse af, at Albertslund er en
mangfoldig by, som rummer mange små og store
fællesskaber. I vores by bor og lever borgere i alle
aldre, borgere med mere end 100 forskellige nationaliteter, borgere med forskellig livsstil og baggrund. Byens mangfoldighed skal i endnu højere
grad sættes i spil, når vi udvikler vores fælles by.

Måden vi møder hinanden på i hverdagen, er med
til at forme byens DNA.

Med politikken ”Fælles om Albertslund” går vi fra at
tale om integration til at tale om medborgerskab.
Medborgerskabet er båret af, at alle albertslundere
bringer deres viden og erfaring fra uddannelse, job
og fællesskaber, ligeværdigt i spil i udviklingen af
byen. Vi vil arbejde for, at alle byens borgere kan
bidrage til et fælles Albertslund.

Visionen med politikken er derfor at vi møder hinanden i et fælles vi, frem for i et ”dem” og et ”os”.
Vi skal fortsat være et åbent, sammenhængende
og rummeligt lokalsamfund. Det stiller krav til at vi
alle bidrager med dét, vi hver især kan, og samtidig
giver plads til at andre kan det samme. Når vi bidrager til og deltager i byens udvikling, gør vi det
ud fra et sæt af demokratiske spilleregler om accept, tolerance, ligeværd og respekt. Det kommer
til udtryk ved at vi - borgere, politikere og kommunale medarbejdere - møder hinanden ud fra et fælles værdigrundlag i hverdagen:

Vi er fælles om Albertslund, når politikere og borgere mødes om byens fremtid på borgermøder, når
borgere engagerer sig i bestyrelseslivet, boligområdet, foreningslivet, sportsklubben, deltager i høringssvar og stiller borgerforslag. Vi er fælles om

•

Alle albertslundere mødes som individuelle personer med individuelle livsforløb, erfaringer, værdier
og kompetencer.

•

Alle albertslundere deltager og indgår så vidt muligt på eget initiativ i demokratiske sammenhænge,
tager ansvar for eget liv og deltager i fællesskabet. Byens politikere og kommunale medarbejdere
medvirker til at gøre deltagelse for alle lettere.

•

Alle børn og unge i Albertslund dannes til at være aktive medborgere gennem deltagelse i fællesskaber, uddannelse, job og demokrati.

•

Alle albertslundere accepterer religions- og ytringsfrihed, samt udviser åbenhed og forståelse for
medborgere uanset etnicitet, køn, seksualitet, handicap, uddannelsesniveau, alder, evner og interesser.

•

Alle albertslundere udviser rummelighed overfor medborgere, med en anden baggrund og holdning
end ens egen.

•

Alle albertslundere anerkendes for og udvikler sine individuelle kompetencer, evner og erfaringer
som medborgere i byen ved at deltage i det lokale fællesskab.

•

Oplysning - herunder folkeoplysning – og oplevelsen af tilhørsforhold er grundlaget for borgernes
deltagelse i byens fællesskab.
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Vi vil arbejde for, at byens mangfoldighed bliver en
styrke, og at alle albertslundere kan deltage som
medskabere af byen. Det kræver, at vi skaber lige
ret og mulighed for deltagelse, så de mangfoldige
perspektiver, evner og ressourcer, som byen rummer, kan bringes i spil, når vi sammen skal skabe
den bedste udgave af Albertslund.

borgere i udviklingen af en bedre by. Det er en vigtig, men ikke nødvendigvis let opgave. Derfor skal
vi gå foran i arbejdet, så alle byens borgere kan
deltage i udviklingen af byen.
Politikkens mission er delt i to indsatsområder og
handler om, at vi i Albertslund skal skabe mulighederne for at alle kan;

Byen rummer albertslundere, der har sociale og
økonomiske udfordringer, albertslundere, der er
ensomme, har sprogproblemer eller fysiske begrænsninger. Det er udfordringer, som gør det
svært for den enkelte at udfylde sin deltagelse i byens demokratiske liv og fællesskaber, og derigennem udfolde sit fulde livspotentiale.

1) deltage ligeværdigt i byens mangfoldige fællesskaber,
2) deltage i eller blive repræsenteret i det demokratiske liv.
Samtidig har vi gensidigt en forpligtelse til og ansvar for, at bruge vores muligheder, både på eget
initiativ og når der åbnes og inviteres til deltagelse.

Som borger, forening, kommunal medarbejder,
virksomhed og politiker har vi alle en opgave i at
rumme og arbejde for en repræsentation af udsatte

Når vi skal være fælles om Albertslund, fordrer det at alle byens borgere deltager. Der skal være plads til at
deltage forskelligt, ud fra de muligheder, som den enkelte har. Alt efter interesser, ressourcer og evner. Enhver
form for deltagelse der bidrager til fællesskabet, er værdifuldt. Når der er plads til alle former for deltagelse,
møder du nye mennesker, du ikke kender i forvejen, du får nye perspektiver og kendskab til andre kulturer,
baggrunde og historier. Du er med andre ord med til at skabe et fælles Albertslund, når du deltager.

Initiativtageren er, når du
er den eller de, der fandt på
idéen om et arrangement el-

Observerende deltagelse
er, når du møder op og viser din opbakning til arrangementet.

Medskabende deltagelse
er, når du er med til at
stable arrangementer på
benene, f.eks. ved at invitere medborgere, sørge for
lån af lokaler og lignende.

Aktiv deltagelse er, når
du deltager ved f.eks. at
tage naboen med, byder
nye velkommen eller bidrager med stort og småt;
såsom at dække et bord
eller bage en kage.
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ler initiativ i første omgang,
og finder dem der skal være
med til at gøre idéen til virkelighed.

DELTAGELSE I MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER ER MED TIL AT SKABE MEDBORGERE,
SOM MØDER HINANDEN LIGEVÆRDIGT OG ENGAGERER SIG I BYENS FREMTID. DET ER AFGØRENDE FOR AT VI KAN UDVIKLE DEN BEDSTE UDGAVE AF ALBERTSLUND - FOR
ALLE ALBERTSLUNDERE.

I Albertslund har vi en stærk samhørighed og en
stor identitetsfølelse ved at være albertslunder.
Den samhørighed og identitetsfølelse er afgørende
for, at byens borgere engagerer sig i byens fællesskaber og er fælles om byens udvikling.

Det skal også være naturligt at mødes på tværs af
fællesskaber og samarbejde med dem, der samles
om den samme interesse i den anden ende af
byen.
Her samles vi allerede på tværs af vores daglige
fællesskaber, når f.eks. borgere, foreninger, politikere og kommunale medarbejdere mødes om
grønne aktiviteter til Grøn dag, til børnefestugen,
når der afholdes markedsdage i boligområderne,
eller når der samarbejdes om brugen af fælles faciliteter på stadion og i Sundhedshuset.

Et stærkt tilhørsforhold betyder, at man vil byen og
sine medborgere det bedste. I Albertslund skal der
være fællesskaber for enhver borger, uanset evner, ressourcer og kompetencer. Deltagelse i fællesskaber giver tryghed for den enkelte, en følelse
af tilhørsforhold og reducerer ensomhed. Deltagelse er med til at udvikle aktive medborgere med
lyst og mod på at indgå i samfundet. Deltagelse
medvirker til at udsatte borgere bliver repræsenteret i udviklingen af byen. Som borgere, kommunale
medarbejdere og politikere skal vi derfor værne om
byens stærke fællesskaber.

Vi kan blive endnu bedre til at bygge bro mellem
mennesker og fællesskaber i byen. Det øger byens
sammenhængskraft, skaber større forståelse mellem mennesker og gør det muligt at finde på nye
løsninger og idéer sammen.

Stærke fællesskaber kan komme til at lukke sig om
sig selv. Man mødes med dem, der bor i samme
boligområde, man spiller fodbold eller bridge med
dem på ens egen alder, og spiser med dem, der
spiser det samme mad som en selv.

Det stiller krav til, at alle albertslundere vil hinanden
og påtager sig en gensidig forpligtigelse til at skabe
plads til forskellighed og mangfoldighed i fællesskaberne og i byen.
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Vi vil skabe rammerne for, at alle albertslundere kan deltage ligeværdigt i mangfoldige fællesskaber
samt igangsætte borgerdrevne idéer til mangfoldige fællesskaber.
•

Vi vil gøre det lettere for borgere, frivillige og foreninger at igangsætte initiativer og arrangementer,
som samler på tværs. Ved bl.a. at gøre det mere overskueligt og mindre tidskrævende for den enkelte borger og grupper at igangsætte og finde økonomi til initiativer og arrangementer.

•

Vi kommunikerer om aktiviteter og arrangementer i byen, samt medvirke til at borgere kan kommunikere borgerdrevne aktiviteter, initiativer og arrangementer til hinanden.

•

Vi skaber forudsætninger for, at borgere kan mødes digitalt og fysisk om interesser, som samler albertslundere på tværs af fællesskaber.

•

Vi finder veje til at alle albertslundere kan deltage i fællesskabet, med et særligt fokus på børnene.

•

Vi gør det nemmere at mødes om fællesskabende aktiviteter i byrum og naturen, gennem indretning, oplysning og formidling.

•

Vi arbejder for at skabe fælles aktiviteter mellem borgere, foreninger, boligområder og frivillige ved at
hjælpe med at skabe relationer og netværk mellem dem, der vil de samme ting i byen.

•

Vi deler de gode historier om Albertslund, med henblik på at skabe en fælles fortælling om byen,
som stemmer overens med den oplevelse, som byens borgere har.

Indsatserne er udarbejdet på baggrund af albertslunderes forslag til, hvordan vi skaber muligheder
for at deltage i og skabe mangfoldige fællesskaber. Albertslundere har bl.a. foreslået:

Praktisk hjælp til f.eks.
at afholde arrangementer i
byen, igangsætte initiativer og
foreninger der samler grupper
med samme interesse. F.eks.
ved at hjælpe med bevillinger,
foreningsdannelse, økonomi
og lokaler.

Informationstavle i byen,
hvor borgere, kommunale
medarbejdere, politikere,
frivillige og foreninger kan
hænge invitationer op.

De gode historier om
byen skal deles med hinanden og med omverdenen,
f.eks. via branding af byen,
på sociale medier, og når vi
mødes på tværs
i byen.

En økonomisk
pulje til fællesskabsarrangementer og initiativer for alle albertslundere, som er let for
borgere at søge.

Et lokale eller
en bygning hvor borgere,
foreninger og frivillige kan
samles samme sted og
mødes på tværs af
fællesskaber og
interesser.

Tilskud til udsatte
familier, så alle børn
og unge kan være med i
fællesskaber, f.eks. i
4
sportsklubben.
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Støtte til at styrke
fællesskaber, hvor man
naturligt mødes på tværs i
boligområdet, i institutioner og i
foreningslivet. F.eks. via kurser
for frivillige og koordinering
mellem fællesskaber.

NÅR VI - BORGERE, POLITIKERE OG KOMMUNALE MEDARBEJDERE - MØDES I DET DEMOKRATISKE LIV, BLIVER BYENS FORSKELLIGHED OG MANGFOLDIGHED EN DRIVKRAFT FOR NYE IDÉER
OG BEDRE LØSNINGER. DERFOR ØNSKER VI AT ALLE ALBERTSLUNDERE KAN DELTAGE I DEMOKRATIET.

I Albertslund tror vi på demokratiet - og vi udvikler
løsninger på byens udfordringer sammen. Vi vil
sammen forny os i dagligdagen og i fællesskab
sætte retningen for vores by. Det kan vi ved at
styrke og udvikle de demokratiske processer, så
flest mulige albertslundere kan deltage i det demokratiske liv.

finde nye løsninger og svar på de udfordringer, vi
som samfund og by står overfor, får vi flere perspektiver med. Når alle har mulighed for at blive
hørt, får vi en nuanceret problemforståelse, mere
viden, større idérigdom og kreativitet samt bedre
mulighed for at finde gode løsninger, hvor vi løfter
udfordringerne sammen – med de forudsætninger
og ressourcer vi hver især har.

I Albertslund er det ikke nyt for politikere, kommunale medarbejdere og borgere at mødes om vores
fælles udfordringer i det demokratiske liv. Det gør
vi bl.a., når vi mødes til borgermøder, i høringsprocesser og om borgerforslag. Når vi mødes i politiske råd og udvalg eller i kommunens netværk, som
er sat i verden for at skabe velfærdsløsninger og
fornyelse i byen. Vi er også fælles om at indrette
vores hverdag, når vi mødes i bestyrelser, elevråd
og boligområder for at finde løsninger på dét, der
er nært for den enkelte.

Som medborger i byen indgår man i det demokratiske liv, med en accept og respekt af forskellighed,
samt med et ønske om at finde den bedste løsning
for alle byens borgere.
Alle albertslundere skal ikke interessere sig for alt,
der vedrører byen, men alle skal kunne bidrage ligeværdigt og vide hvordan, når lysten for at engagere sig melder sig. Vi ønsker at det bliver naturligt
for borgere i Albertslund, at bidrage til fællesskabet
og være med til at skabe egen og andres hverdag.

Vi er en kommune, som er foran på at skabe nye
idéer og politiske løsninger i samarbejde med hinanden. Det er noget, vi står på og vil styrke med
politikken. Vi lytter, fornyer og udvikler os sammen.

Samtidig kræver det, at byens politikere og kommunale medarbejdere giver plads til, at byens borgere er medskabere med ret til og ansvar for at udvikle vores by dér, hvor det er vigtigt for den enkelte
borger. Det gælder f.eks. i dagtilbud, på skoler, i
hjemmeplejen, på plejecentret samt i boligområderne, erhvervslivet, naturen og miljøet.

Vi – borgere, politikere, kommunale medarbejdere,
virksomheder og frivillige – har brug for hinanden
for at løse byens udfordringer. Når vi er flere om at

5

126 af 132

Vi vil skabe rammerne for, at alle albertslundere kan deltage i det demokratiske liv og have indflydelse
på byens udvikling.
•

Vi lytter og tager de perspektiver, som byens borgere bidrager med, alvorligt. Bl.a. ved at invitere ind
til (og komme ud til) dialog og samarbejde - også med de borgere, som ikke tager ordet selv.

•

Vi arbejder for at det bliver lettere at bidrage med sit perspektiv og repræsentere andre i det demokratiske liv, ved at tilbyde forskelligartede deltagelsesmuligheder og så vidt muligt tage hensyn til arbejdstider i demokratiske processer.

•

Vi medvirker til, at borgere kan gøre idé til virkelighed, ved at finde måder hvorpå vi kan hjælpe borgere med at igangsætte og realisere borgerdrevne idéer og forslag.

•

Vi vil gøre det meningsfuldt for byens borgere at engagere sig i det demokratiske liv, ved at formidle
resultaterne af deltagelse.

•

Vi arbejder for at byens politikere og borgere kan mødes digitalt og fysisk for at drøfte forskellige udfordringer, muligheder og interesser.

Indsatserne er udarbejdet på baggrund af albertslundernes forslag til, hvordan vi skaber muligheder
for at deltage i det demokratiske liv. Albertslundere har bl.a. foreslået:

Det skal være lettere at
gøre borgerdrømme og idéer
til virkelighed, gennem samarbejde og dialog med politikere og kommunale medarbejdere digitalt
og fysisk.

Alle borgere skal
kende muligheden for at
stille et borgerforslag, som
bliver behandlet af byens
politikere. Det skal der
sættes mere fokus
på.

Det skal være tydeligere
hvad der kommer ud af at
deltage i det demokratiske
liv, f.eks. ved at informere
om processen og kommunikere resultaterne af deltagelsen bredt ud.

Borgermøder og dialogmøder mellem borgere og politikere efter arbejdstid.

At drøfte
idéer og holdninger med
politikerne om politiske
spørgsmål, f.eks. via en
digital løsning.

Høringsprocesser
skal være lettere at deltage i for almindelige
borgere. F.eks. med en
før-høring hvor kravene
for deltagelse
er
6
mindre.
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Politikere
og kommunale medarbejdere møder borgerne der
hvor de er samt deltager i
borgernes arrangementer
når de inviteres.
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Notat

Kommisorium for Albertslund Kommunes Borgersamling
2019/2020
Formål
Det er Borgersamlingens formål at udvide og styrke dialogen mellem politikere
og borgere der, hvor den demokratiske dialog i dag er udfordret. Det gælder især
dialogen om de store komplekse samfundsmæssige udfordringer eller de svære
prioriteringer, hvor ikke alle kan tilgodeses.
At demokratiet i dag er under pres ses bl.a. ved:
•
•
•

•

at danskernes tillid til politikerne er historisk lav i dag1.
at mindre end fire procent af danskerne er medlem af et politisk parti2 – derfor
er denne traditionelle demokratiske arena udfordret
at medielandskabet er udfordret af faldende ressourcer, hurtige
nyhedsindslag og en stigende forurening fra falske nyheder. Samtidig er den
demokratiske debat i stor udstrækning flyttet ind på de sociale medier, der
ofte er præget af en hård tone og misinformation.
at valide undersøgelser fra bl.a. EU og Danmark viser, at mange ikke længere
føler sig repræsenteret i de traditionel politiske institutioner3

Dato: 15. november 2019
Sags nr.: 81.00.00-A00-2-19
Sagsbehandler: AEY

En Borgersamling i Albertslund Kommune er en direkte implementering af sporet
om demokratisk deltagelse i politikken ”Fælles om Albertslund”. En
Borgersamlinger en konkret løsning på, hvordan Albertslund Kommune kan
skabe rammer for at alle albertslundere kan deltage i det demokratiske liv og
have indflydelse på byens udvikling.
Filosofien bag Borgersamlingsmodellen er enkel: Borgere er ansvarlige
mennesker, der forstår, at politisk prioritering er nødvendig. Derfor kan tilfældige
borgere, når de bliver klædt på med viden, understøtte den politiske proces med
konkrete idéer og anbefalinger.
Funktion og opgave
Borgersamlingen oprettes ad-hoc i forbindelse med en specifik udfordring, som
Albertslund Kommune står over for. Kommunalbestyrelsen indkalder borgere Í
Albertslund Kommune til at deltage i politikudviklingen i forhold til denne
udfordring. Der udvælges en repræsentativ gruppe, blandt de borgere der ønsker
at deltage. Borgersamlingen sættes grundigt ind i udfordringen, og kommer
gennem forskellige interaktioner og intern/ekstern ekspertinvolvering frem til
gode idéer og anbefalinger til Kommunalbestyrelsens løsning af den specifikke
udfordring.
Borgersamlingen er et supplement til det repræsentative demokrati og de mere
traditionelle inddragelsesformer (som fx høringer og permanente råd/udvalg).
Den første Borgersamling på dansk jord gennemføres i Købehanvs Kommune i
efteråret 2019. Borgersamlingen i Albertslund vil være den anden Borgersamling
afholdt i Danmark. Der er til gengæld solid erfaring med Borgersamlingsmetoden
internationalt, og lande som Canada, Belgien og Australien, har gennemført en
lang række borgersamlinger hvor borgere har været med til at udvikle alt fra

Andersen, Jørgen Goul og Ditte Shamshiri-Petersen, Fra krisevalg til jordskredsvalg, 2016
Folketinget.dk
3 Young Europe 2017, The youth Study og TUI Fundation og Mandag Morgen;
https://www.mm.dk/artikel/demokrati-i-danmark.mindre-tryghed-mindre-tillid-og -mere-lukkethed
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langsigtede finansielle planer for kommuner til konkrete anbefalinger til vigtige
politiske prioriteringer på fx sundhedsområdet eller byudvikling.
Borgersamlingen arbejder ud fra en konsensusmodel, men rummer stadig plads
til uenighed, idet de enkelte Borgersamlingsmedlemmer får mulighed for at
erklære sig uenige i Borgersamlingens anbefalinger. Det er Borgersamlingen selv
der vælger hvilke kommunale fagfolk og interne samt eksterne eksperter, de
ønsker at få oplæg fra. Hvis Borgersamlingen ønsker det, bidrager
administrationen med input til relevant viden og oplægsholdere. Det er ligeledes
Borgersamlingen selv, der afgør, hvornår de er klar til, at aflevere deres
anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Dog indenfor en ramme af 6 møder over
maksimum 6 måneder.
Når Borgersamlingen har udarbejdet rapporten med anbefalinger, afholdes et
afsluttende møde med Kommunalbestyrelsen, hvor anbefalingerne præsenteres.
Funktionsperiode
Borgersamlingen mødes 6 gange á ca. 4 timer hen over en periode på ca 5 mdr.
Midtvejs i processen inviteres de borgere, der ønskede at deltage i
Borgersamlingen men ikke blev valgt, til et offentligt møde. På dette midtvejs
møde kvalificerer den bredere offentlighed Borgersamlingens foreløbige
arbejde.Når Den første Borgersamling i Albertslund er afsluttet evaluerer
Kommunalbestyrelsen initiativet med henblik på at igangsætte en ny
Borgersamling, såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker det.
Rekruttering og sammensætning
Alle borgere i Albertslund Kommune som er fyldt 16 år, inviteres til at melde sig,
hvis de har lyst til at deltage i Borgersamlingen. Borgerne informeres om, at der
trækkes lod blandt dem, der ønsker at deltage. Lodtrækningen foretages på
parametrene alder, køn og geografi, for at sikreat Borgersamlingen bliver
repræsentativt i forhold til befolkningen i Albertslund. Alt efter hvilke spørgsmål
Borgersamlingen skal arbejde med, kan administrationen lave supplerende
kriterier.
Når Borgersamlingen er sammensat kontaktes de udvalgte borgere for endelig
accept og videre information om det praktiske.Borgersamlingen sammensættes
af 35-45 repræsentative borgere. Når en borger siger ja til at deltage, kender
borgeren alle mødedatoer og arbejdets omfang – og forpligter sig til at deltage i
den samlede møderække. Et medlem af Borgersamlingen kan melde afbud, men
ved flere end to afbud udelukkes man fra Borgersamlingen. Der vil ikke være
suppleanter, da det er afgørende, at den enkelte borger klædes på undervejs i
Borgersamlingens arbejde, så han/hun kan medvirke til at lave solide
anbefalinger til sidst.
For at sikre armslængde princippet er det den eksterne samarbejdspartner We
Do Democracy, der står for rekuttering til- og sammensætning af
Borgersamlingen.
Mødeafvikling
Den
eksterne
samarbejdspartner;
We
Do
Democracy
faciliterer
Borgersamlingens møder. Med undtagelse af det første rammesættende møde,
så er det Borgersamlingen selv, der udvælger fokus og oplægsholdere til
kommende møder. Undervejs i møderækken sørger We Do Democracy for at
holde fokus og sikre at Borgersamlingen når i mål med deres afsluttende rapport
med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen
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Organisering
Den eksterne samarbejdspartner; We Do Democracy, har bl.a. til opgave at :
• rekruttere Borgersamlingen
• indkalde,tilrettelægge og facilitere samtlige møder
Administrationen har bl.a. til opgave at:
• lede projekt; ”Borgersamling i Albertslund”
• fungere som procesværter ved gruppearbejdet på borgersamlingsmøderne
• varetage kommunikationen til resten af Albertslund
• sikre praktikken omkring mødeafviklingen
• sikre koblingen til det politiske niveau

•

Sammen med projektleder og We Do Democracy at udvikle og revidere
Borgersamlingens curriculum og kvalitetssikre, at det brief B

•

At

•

At b
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