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Velkommen til
Borgersamling i Rudersdal

om FN’s Verdensmål
RUDERSDAL 2020/21



Formålet med femte samling

• Gå fra ”Hvad nu hvis…” - til borgersamlingens anbefalinger

• Arbejde i dybden med udvalgte anbefalinger og værdier

• Udpeg ”hvem skal handle” på anbefalinger og knytte

anbefalinger til FNs verdensmål

• Afklaring inden sidste samling
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Dagens program
Kl. 10.00 Velkomst og rammesætning

• Dagens formål og program
• Mandat, design af anbefalinger og opsamling fra proces

Kl. 10.30 I arbejdsgrupper: Gå fra ”hvad nu hvis” til anbefalinger i overskifter

Kl. 11.15 I plenum: Præsentation af anbefalinger i overskifter

Kl. 11.45 Frokost pause

Kl. 12.00 Ekspertgruppe, Thomas Ravn Pedersen og Søren Hermansen

Kl. 12.20 Introduktion til arbejdsproces og valg af nye arbejdsgrupper, der skal 
arbejde videre med anbefalinger og værdier

Kl. 12.35 Gruppearbejde /sparring med Anja W. Dalberg og Lene Lilja Petersen 

Kl. 13.35 Touch base – hvordan går det med arbejdet? Sparring fra plenum

Kl. 13.45 Gruppearbejde: arbejde videre 

Kl. 14.10 Opsamling og samling 6

Kl. 14.30 Tak for i dag



Kerneopgave – fra Kommunalbestyrelsen

Rudersdal vil tage ansvar for realisering af FNs verdensmål:

”Vi har brug for din hjælp til at forestille os, hvordan 

livet i Rudersdal skal se ud i en bæredygtig fremtid, 

hvor vi sammen realiserer verdensmålene” 



Mandat Borgersamling

• Kommunalbestyrelsen giver Borgersamlingen mandat til at udarbejde en uvildig
anbefaling på den kerneopgave

• Kommunalbestyrelsen støtter op omkring Borgersamlingens arbejde og udfald af
anbefalinger

• Kommunalbestyrelsen vil behandle anbefalingen, samt i relevante fagudvalg og
redegøre for, hvordan anbefalingerne bliver fulgt – og eventuelt ikke fulgt

• Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at give en status inden for de første 3 måneder
efter aflevering af anbefalinger, samt igen efter 2 år

• Kommunalbestyrelsen har afsat midler til at gennemføre en fase 2 - der skal
understøtte realiseringen af verdensmålene i Rudersdal

• Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til politisk at følge/vedtage alle anbefalinger



Hvordan ser en 
anbefaling ud?



Anbefalingen består af…

• Vision for en bæredygtig fremtid i Rudersdal, hvor vi sammen
realiserer FN’s verdensmål

• Værdier for hvordan der skal arbejdes med borgersamlingens
anbefalinger

• Anbefalinger til kommunalbestyrelsen til hvordan vi vil arbejde med
bæredygtighed og verdensmål
• Titel
• Hvad drømmer vi om?
• Principper i fremtiden
• Konkrete forslag
• Hvem skal handle (borgere, erhvervsliv, kommune)?
• Hvilke verdensmål knytter vi os til

Vigtigt: brug jeres egne ord og sprogvalg – ikke embedsværk eller rapport 



• Borgersamlingens vision og værdier

• Borgersamlingens anbefalinger med principper,

forslag, arenaer og verdensmål

• Illustrationer, billeder og fotos af hele borgersamlingen

Hvordan kunne jeres samlede anbefaling se ud?

• Baggrund og opgaven

• Hvad læseren / politikerne skal vide

• Udtalelser fra ekspertgruppen

• Borgersamlingsprocessen, udvælgelsen og teamet bag

• Billeder fra processen

• Borgersamlingens medlemmer – billeder og CV tekst

• Forudsætning for anbefalingen



Eksempler fra andre borgersamlinger

(Eksempel fra Borgersamling om Middelalderbyen; Københavns Kommune)
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VÆRDIER

• Fællesskab
• Integration & tryghed
• Natur
• Bæredygtighed
• Inspiration & skønhed

VISION FOR FREMTIDENS ALBERTSLUND

ANBEFALINGER

1. En kulturel og levende by gennem hele livet
2. Erhverv, der skaber lokalt liv
3. Små og store fællesskaber styrkes
4. Blandede boformer
5. Bæredygtigt og varieret byggeri
6. Frontløber for samspil med og bevaring af natur
7. Fremtidens trygge by
8. Ny identitet, der tilgodeser både eksisterende

borgere og nytilflyttere

Eksempler fra andre borgersamlinger



Vision

Albertslund er en unik by, der har meget at byde på og skal også være en by for alle i 
fremtiden. Vi vil være en by med respekt for individet og dets forskelligheder. Vi drømmer 
om en tryg by, kendetegnet af fællesskaber på tværs af sociale lag, alder, etnicitet og kultur. 
Vi ønsker, at der skabes endnu flere betydningsfulde fællesskaber og at netværk på tværs af 
byen og borgerne styrkes. Albertslund vil værne om fælles kultur, historie og traditioner. 
Albertslund skal igen være en inspiration for andre byer og for resten af verdenen. 
Albertslund-ånden skal genopdages i fællesskab med de nye borgere.

Vi ønsker at styrke de fantastiske fællesskaber på tværs af kommunen, og bygge videre på 
dem. Fællesskabende initiativer som børnefestugen, musikskolen og udendørs aktiviteter i 
boligområderne skal videreudvikles i nye aktiviteter til glæde for alle. Vi er optaget af at 
lægge initiativ og handlekraft ud til borgerne for at opmuntre til demokratisk udvikling af 
vores by, hvor økonomien ikke er den eneste bestemmende faktor. Natur skal fortsat være 
en central del af Albertslunds DNA. Stisystemet skal gentænkes og være tryghedsskabende. 
Dette ønsker vi fortsat skal afspejles i de nye boligområder/bydele. Vi opfordrer til, at de nye 
byggerier inviterer til muligheden for at have lokal natur og biodiversitet.
Bæredygtighed og omtanke skal kendetegne byudviklingen. Vi ønsker, at byudviklingen skal 
have respekt for den historiske og originale arkitektur i byen, samtidig med at den skaber 
muligheder for nye boformer f.eks. på tværs af generationer, nytænkende bofællesskaber og 
andelsboliger i forskellige størrelser. Et delmål med dette er at nedbryde opdelingen af byen 
i nord og syd som den er nu. 



Værdier

FÆLLESSKAB - Fællesskaber er en fuldkommen central del af Albertslunds DNA - også i
fremtiden. Vi vil gerne have en by hvor man har lyst til at være med og bidrage. Rammer, 
hvor vi kan lære hinanden at kende og opbygge tilhørsforhold, referencer, fælles mødesteder 
og fælles historier. Deltagelse og netværk er essentielt – at alle har en rolle og noget at være 
sammen om. Vi skal investere i fællesskaber og blive endnu bedre til at invitere alle med, 
unge som ældre.

INTEGRATION & TRYGHED - I Albertslund skal man føle sig værdsat og
velkommen, uanset hvem man er, uanset kulturel eller etnisk baggrund. Vi vil være stolte af 
en by, hvor der er er plads til alle de nørdede, de kulturelle og de skæve eksistenser. God 
integration giver tryghed, fordi tryghed skabes mellem mennesker, der drager omsorg for og 
er opmærksomme på hinanden rundt om i byen. Vi ønsker at se hinanden som individer og 
arbejde med at skabe mere os/vi kontra os/dem fortællinger i Albertslunds udvikling. Det er 
vigtigt for os, at der her er særligt fokus på børn og unges fællesskaber og integration.

NATUR - Det er vigtigt for den mentale sundhed, at der er rig mulighed for at dyrke og
nyde naturen og dyrelivet aktivt i hverdagen. At naturen er tænkt ind og integreres i nye og 
eksisterende bydele og byrum i nærheden af boligerne – så vi får naturen tæt på livet. Vi 
sætter pris på det velplejede, men vilde og naturlige. Vi synes grønne områder med let 
tilgængelighed som Vestskoven, Høghsbjerget, Herstedhøje, Golfbanen og området omkring 
Badesøen er gode eksempler.



En kulturel og levende by 
gennem hele livet

Vi drømmer om en by for alle - gamle, unge 
og børn. At generationerne på tværs kan 
hjælpe hinanden. Blandede etniciteter og 
kulturer, der kan være sammen og mødes på 
tværs. Man skal have lyst til at leve livet i 
Albertslund. Albertslunds institutioner, 
kulturliv og foreningsliv skaber alsidighed på 
tværs af indkomst og social baggrund. Fri og 
lige adgang for alle. De kommunale tilbud gør 
Albertslund unik. 



En kulturel og levende by gennem hele livet

Principper
• Albertslund skal forblive kulturelt ambitiøs.
• Kommunen skal gå forrest i, at alle borgergrupper bliver inkluderet i kultur og foreningsliv og at 

formidling af de konkrete tilbud når ud til alle borgere.
• Mere fokus på offentlig transport, så folk kan komme rundt i kommunen til alle kulturtilbuddene
• Kunst og kultur skal være en del af det offentlige rum
• Man skal kunne være stolt af de bygninger og områder man har sin dagligdag i
• Liv mellem husene – byrum til ophold og aktiviteter

PRIORITEREDE FORSLAG
1. Bevare den kommunale støtte til Musikteateret, Biograferne, Musikskolen, Borgernes billeder, 

Biblioteket, Forbrændingen, Børnefestugen
2. Aktiviteter, der binder generationer sammen på tværs af institutioner

• fx SFO og plejehjem. Ungdomsskole og børnehaver
• fx fritidsjobs for unge som aktivitetsmedarbejdere på plejehjem (fx kortspil, skak og mere) eller 

fritidsjobs i foreninger
• fx aktiviteter der binder generationer sammen på tværs af institutioner: Luciaoptog på plejehjem, 

påskeklip/gækkebreve, julehygge
3. Formidling af kulturen. Pjecer, ny hjemmeside, Albertslundposten, skiltning, sociale medier, et 

kulturkort.



Et kig tilbage på vores 
proces og samlinger
…i en coronatid



Første samling (hybrid)

Vidensoplæg:

• Jens Ive, borgmester: Åbning af Borgersamling
• Birgitte Lundgren, kommunaldirektør: Den politiske kerneopgave

med bæredygtighed og verdensmål
• Thomas Ravn Pedersen, direktør for Verdens Bedste Nyheder:

Introduktion til verdensmålene som ramme for udvikling
• Søren Hermansen, direktør Samsø Energi Akademi: Civilsamfundets

handlekraft på Samsø

Output: 

• Dobbelt bogholderi (fordele/ulemper)

• Udvælgelse af verdensmål

• Opdeling i seks temaer



Anden samling (hybrid)

• Maciej Truszczynski, Danmarks Statistik om ”Vores mål” og de
nationale målepunkter!

• Sara Krüger Falk, Direktør Global Compact om Bæredygtig omstilling
og hvor man kan opnå størst mulig effekt af indsatser

• Tal og fakta fra Rudersdal
• Lene Lilja Pedersen, Leder for Center for Sociale indsatser

• Anja Whittard Dalberg, Områdechef for Teknik og Miljø

Output

• Omvendt Brainstorm

• Uddybende beskrivelse af temaer

• Klargøre præsentation til Åbent Borgermøde



Åbne borgersamling (digital)

Output
- Dialog og kvalificering  indenfor borgersamlingens seks temaer



Tredje samling (digital)

Vidensoplæg:

Anders Blok fra Omstillings- og Klimarådet om omstillingsfællesskaber

Output:
• Kvalificering af input fra det åbne borgermøde
• Reduktion til fem temaer



Fjerde samling (digital)
Sparringspartnerne er eksperter, der er udvalgt inden for de fem temaer som 
borgersamlingen arbejder med.

Rasmus Vintsenz
Vild med Vilje

Louise Kielgast 
Gehl arkitekter

Laura Auken 
Center for frivilligt socialt arbejde

Trine Baadgård 
Nøjsom.dk

Anders Kofoed-Viuf
EA-analyse



”Hvad nu hvis…” scenarier
Klima og bæredygtig energi (VM 7, 13)
Hvad nu hvis..

• Kommunen faciliterer omstillingsproces frem mod en CO2 neutral kommune?
• Alle kørertøjer kører på grøn energi og at cyklen er det naturlige valg?
• Alle omstiller fra naturgas?

Ansvarligt forbrug i hverdagen (VM 12, 17)
Hvad nu hvis…

• Genbrug, cirkulær økonomi og deleøkonomi er en naturlig del af hverdagen
(fx kommunen støtter repair cafeer)?

• De fleste cykler og offentlig transport er eldrevet?
• Rudersdal lå forrest i begrænsningen af madspil?

Sundhed, trivsel og mindre ulighed (VM 1, 3, 10, 17)
Hvad nu hvis…

• Alle var med i et fællesskab, hvor vi bidrager med dét, vi er gode til?
• Der ingen social ulighed var i Rudersdal, så alle har lige muligheder uanset

alder, køn, etnisk baggrund, handicap eller andet?
• Der ingen ensomme var i Rudersdal?



”Hvad nu hvis…” scenarier

Bæredygtig byplanlægning, infrastruktur og lokalsamfund (VM 9, 11, 17)
Hvad nu hvis…

• Bæredygtighed var et fag på kommunens skoler?
• Kommunen havde en bæredygtighed enhed (videnbank/rådgivning)?
• Cyklen var det fortrukne transportmiddel (over privatbilisme)

Natur og biodiversitet (VM 15, 17)
Hvad nu hvis…

• Rudersdal er kendt som ’cities in the forest’/byer i skoven?
• Kommunen inviterer haveejere til konkurrencer og konferencer
• Alle borgere blev inspirerede af kommunikationskampagner om natur og

biodiversitet i Rudersdal
• Biodiversitet er på skoleskemaet i Rudersdal?



Skabelon for anbefalinger

1. TITEL: HVAD HANDLER DENNE ANBEFALING OM?
Det skal fungere som anbefalingens indledende tekst

2. HVAD DRØMMER VI OM AT REALISERE MED DENNE ANBEFALING?

3. PRINCIPPER FOR ANBEFALINGEN
De vejledende/retningsgivende principper I vil bede Rudersdals politikere om at lade sig inspirere af, når de
skal realisere eller understøtte denne anbefaling.

4. FORSLAG
Jeres konkrete ideer og forslag til, hvordan man kan realisere det, I drømmer om indenfor denne anbefaling

5. HVEM SKAL HANDLE PÅ ANBEFALING (kommune, erhvervsliv, civilsamfund)

6. HVILKE VERDENSMÅL KNYTTER VI OS TIL?
Udpeg verdensmål, der knytter sig til anbefalingen

ILLUSTRATIONER
Brug illustrationer til at hjælpe politikere med at se det for sig. Illustrationer kan både beskrive det, I drømmer 
om at skabe med denne anbefaling, og udgøre eksempler på konkrete tiltag, I mener, der bør arbejdes med



Arenaer for handlinger og omstilling

CIVILSAMFUND
BORGERE & FORENINGER

KOMMUNE

ERHVERVSLIV

FÆLLESRUM

Det fælles rum: Det er i mødet mellem de centrale aktører for samfundsudviklingen; politikere, erhvervsfolk, 
foreningsaktører, forskere og borgere - at muligheden for at skabe radikale samfundsændringer opstår 



TAK FOR IDAG




