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Kære Høringspart 
 
Politikken ’Fælles om Albertslund – En politik for fællesskab, medborgerskab og 
ligeværdig deltagelse’ er nu sat i offentlig høring. 
 
Visionen med ’Fælles om Albertslund’, er at skabe sammenhængskraft i byen 
ved at gå fra et fokus på et ’dem’ og ’os’ til et fælles vi, hvor byens borgere, 
politikere og medarbejdere er sammen om at udvikle byen.  
 
For at lykkes med visionen, opstiller politikken to indsatsområder, som handler 
om 1) at alle byens borgere deltager i byens mangfoldige fællesskaber og 2) at 
alle deltager i det demokratiske liv. Politikken indebærer et fælles ansvar for 
borgere, politikere og kommunale medarbejdere, om at arbejde for at dette bliver 
muligt.  
 
For at sikre sammenhængskraft i byen, stiller politikken bl.a. forventninger til at 
byens fællesskaber, herunder foreninger, institutioner, bestyrelser, råd og 
interesseorganisationer, samarbejder om at skabe fællesskaber som samler 
borgere på tværs af alder, etnicitet, interesser, køn, seksualitet, handicap og 
uddannelsesniveau.  
Samtidig sætter politikken fokus på, at alle borgere og fællesskaber skal kunne 
deltage i  udviklingen af byen gennem deltagelse i demokratiske processer. 
Politikken beskriver hvordan alle byens borgere, foreninger, medarbejdere og 
politikere kan bidrage til demokratisk  dialog, invitere til og deltage i samtaler om 
byens udvikling, og bruge de demokratiske muligheder som findes, f.eks. ved at 
deltage i borgermøder og i høringsprocesser.  
 
I opfordres til at svare på følgende spørgsmål:  

1. Hvad gør I allerede i dag som understøtter politikkens vision? 
2. Hvad giver politikken anledning til at I gør mere af i fremtiden? 
3. Hvad kan kommunen gøre mere af, for at understøtte byens foreninger i 

at få flere til at deltage og føle sig som en del af fællesskaberne i byen? 
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Politikken ’Fælles om Albertslund’ forventes at afløse to af kommunens 
nuværende politikker: ’Politik for Borgerinddragelse’ og ’Integrationspolitik for 
Albertslund Kommune’.  
 
 
Vi opfordrer alle til at sende høringssvar med bemærkninger, indsigelser og 
ændringsforslag senest d. 23. januar 2019. 
 
Høringssvar sendes til temaudvalg@albertslund.dk eller:  
Albertslund Rådhus 
Att: Sekretariat for Politik og Ledelse 
Nordmarks Allé 1 
2620 Albertslund 
 
Baggrund for politikken 
 
Politikken er udarbejdet i Albertslund Kommunes Temaudvalg (§ 17, stk. 4), der 
har arbejdet med at skabe en medborger- og fællesskabspolitik, der sætter fokus 
på vigtigheden af deltagelse i fællesskaber. Udvalget består foruden syv 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, af 6 eksterne medlemmer, der besidder 
særlig viden og erfaring om temaet.  
 
’Fælles om Albertslund’ er udviklet i en inddragende proces, hvor politikkens 
værdier om medborgerskab, fællesskab og ligeværdig deltagelse har været i 
højsædet. Der er bl.a. afholdt et borgermøde, hvor 75  borgere og politikere 
deltog, der har siddet borgere med i udvalget og i september var politikkens 1. 
udkast til offentlig kommentering. 
 
’Fælles om Albertslund’ behandles politisk i Kommunalbestyrelsen d. 12. februar 
2019 
 
Vedlagt dette høringsbrev er: 

1. Dagsordenspunkt 
2. Fælles om Albertslund – en politik for fællesskab, medborgerskab og 

ligeværdig deltagelse.  
 

 
Med venlig hilsen 
Steen Christiansen, Borgmester 
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54. 17.4 Temaudvalg/ØU - 2. udkast af medborger- og fællesskabspolitikken
Åbent - 00.22.04-P35-13-18

Anledning
På baggrund af Temaudvalgets møde d. 3 oktober 2018, har administrationen udarbejdet et 2. udkast til 
medborger- og fællesskabspolitikken. Temaudvalget behandler udkastet.

Sagsfremstilling
En samlet politik for medborgerskab og fællesskab
Politikken "Fælles om Albertslund" bygger på, at alle Albertslundborgere skal have lige ret og muligheder for 
deltagelse i fællesskaber og demokrati. Politikken tager sit udgangspunkt i medborgerskabet og tanken om, 
at alle byens borgere kan være fælles om at udvikle Albertslund.
 
”Fælles om Albertslund”, kan erstatte to af kommunens nuværende politikker: Integrationspolitik for 
Albertslund Kommune og Politik for borgerinddragelse. Begge politikker har fokus på medborgerskab, 
fællesskab og demokrati i Albertslund, men med hvert deres afsæt. Med ”Fælles om Albertslund” vil der 
fremover være én politik for medborgerskab og fællesskab i Albertslund.
 
I Integrationspolitikken er der fokus på medborgerskab mellem etniske danskere og etniske minoriteter som 
en forudsætning for integration. Det indebærer lige muligheder og rettigheder for deltagelse i blandt andet 
foreningsliv, arbejdsmarkedet og politik. Samtidig kan der stilles krav til alle byens borgere, uanset etnicitet, 
så længe kravene stilles på baggrund af gensidighed og ligeværdighed som en forudsætning for respekt 
mellem borgerne. Disse elementer indgår i politikken "Fælles om Albertslund" og fortsættes således fra 
Integrationspolitikken. 
Det bør understreges at stillingtagen til Integrationsrådets fremtid er adskilt fra denne drøftelse og at der 
udarbejdes en separat sagsfremstilling, som behandles i Økonomiudvalget. 
 
Borgerinddragelsespolitikken bygger på en vision om at styrke demokratiet i Albertslund gennem 
borgerinddragelse. Med den nye politik "Fælles om Albertslund" videreføres afsættet fra 
Borgerinddragelsespolitikken, og der sættes særligt fokus på at skabe nye og gode rammer for demokratisk 
deltagelse i Albertslund.
 
Fremadrettet proces
På baggrund af Temaudvalgets behandling af 2. udkast redigeres politikken. Derpå sendes 2. udkast til 
videre behandling i Økonomiudvalget d. 4. december. Eventuelle kommentarer fra ØU vil blive indarbejdet 
inden politikken sendes i høring.
Den formelle høringsperiode vil være fra d. 10. december 2018 - 23. januar 2019. Når høringsperioden er 
slut vil alle høringssvar blive behandlet på Temaudvalgets møde d. 29. januar 2018. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, 

1. at temaudvalget godkender, at politikken går videre til behandling i Økonomiudvalget med henblik på 
at politikken sendes i høring.

2. at medborger- og fællesskabspolitikken "Fælles om Albertslund" erstatter Integrationspolitik for 
Albertslund Kommune og Politik for borgerinddragelse.

Historik
 

Temaudvalg (§17, stk. 4), 19. november 2018, pkt. 1:
Temaudvalget afgav deres kommentarer til 2. udkast af medborger- og fællesskabspolitikken. På baggrund 
af drøftelsen tiltræder temaudvalget at politikken sendes til videre behandling i Økonomiudvalget med 
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henblik på en høring af politikken. Temaudvalget anbefaler ydermere, at der udarbejdes en handleplan til 
politikken, som kan synliggøre hvordan man vil arbejde med politikken.
 
Indstillingen om at medborger- og fællesskabspolitikken "Fælles om Albertslund" erstatter Integrationspolitik 
for Albertslund Kommune og Politik for borgerinddragelse går til videre behandling i Økonomiudvalget.
 
Hediye Temiz (B) og Susanne Storm Lind (A) deltog ikke. 

Beslutning
Tiltrådte indstillingen.
 
(V) kunne ikke tiltræde.
 
Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.
 

Bilag

 2 udkast af Medborger- og fællesskabspolitikken (efter rettelser)
 2 udkast af Medborger- og fællesskabspolitikken (synlige rettelser)
 Politik-for-borgerinddragelse
 Integrationspolitik-2006
 Revideret procesplan

 

Bilag/Punkt_54_Bilag_1_2_udkast_af_Medborger_og_faellesskabspolitikken_efter_rettelser.pdf
Bilag/Punkt_54_Bilag_2_2_udkast_af_Medborger_og_faellesskabspolitikken_synlige_rettelser.pdf
Bilag/Punkt_54_Bilag_3_Politikforborgerinddragelse.pdf
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