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MEDBORGERSKABSPOLITIK 
Medborgerskabspolitik er udarbejdet af  Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab.
Udgivelsesår: 2013
Du kan få yderligere oplysninger om Medborgerskabspolitik hos:
Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 
Stengade 72 3000 Helsingør // Telefon: 49 28 28 28 // E-mail: sim@helsingor.dk

INDLEDNING
I Helsingør Kommunes vision hedder det, at Helsingør vil være kendt som ”… kommunen, 
hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet”. Medborgerskabspoli-
tikken understøtter kommunens vision ved at sætte fokus på kommunen som et fællesskab.

Kommunerne er under forandring fra at være overvejende myndighed og serviceorganisati-
on til at være et fællesskab, som civilsamfundet og den enkelte borger bliver en stadig mere 
væsentlig part i.

Kommunen som fællesskab betyder, at borgeren har et medansvar for udviklingen af fæl-
lesskabet. Det sætter fokus på sammenhængskraften i lokalsamfundet; at der er kontakt og 
forståelse på tværs af fx sociale og kulturelle grupperinger og at borgerne har mulighed for 
indflydelse og deltagelse i samfundslivet. Lokalsamfundets sammenhængskraft bygger på 
gensidig respekt og tolerance, tillid til andre borgere og til samfundets institutioner.
 
Politikken retter sig særligt imod to udfordringer, der er både nationale og lokale:

STYRKET MANGFOLDIGHED OG SAMMENHÆNGSKRAFT  
Helsingør Kommune er kendetegnet ved sin mangfoldighed – både socialt og kulturelt. I 
Helsingør, som i andre dele af landet, ses en tendens til manglende kontakt og dialog mel-
lem forskellige dele af befolkningen – fx på tværs af sociale skel, ungdomsmiljøer, by– og 
boligområder og grupper af etniske minoriteter.

Medborgerskabspolitikken skal forebygge udviklingen af parallelle samfund, og fremme et 
lokalsamfund hvor borgerne har kendskab til og forståelse for hinandens liv. Foreningsliv 
og idræt har altid været en stor del af livet i Danmark og danner ramme om mødet mellem 
mennesker på tværs af kultur, uddannelse og alder. Et endnu mere mangfoldigt foreningsliv 
vil derfor styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Medborgerskab bygger på en tilslutning til grundlæggende demokratiske principper. Et fo-
kus på medborgerskab er derfor et fokus på deltagelse i det lokale demokrati. Bestyrelser i 
skoler, boligområder og foreningsliv, deltagelse på borgermøder, i råd og udvalg, partierne 
og Byrådet, skal i højere grad afspejle befolkningens mangfoldighed – både hvad angår al-
der, etnicitet og uddannelsesbaggrund. Det skal forebygge, at dele af befolkningen oplever 
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at være udenfor reel indflydelse, og sikre at beslutninger bygger på en bred debat og kend-
skab til borgernes liv.

BORGERNES MEDANSVAR FOR UDVIKLINGEN AF LOKALSAMFUNDET 
Mangfoldighed betyder, at forskellige perspektiver og synspunkter mødes og udgør derfor 
en kilde til innovation. Hvis vores velfærdssamfund skal finde nye veje er det nødvendigt, 
at borgere inddrages og tager et medansvar. Det betyder at samarbejdet med borgerne skal 
styrkes igennem nye former for borgerdialog. Borgernes ressourcer og viden skal inddrages 
for at finde innovative løsninger på lokalsamfundets udvikling og udfordringer.

Medborgerskabspolitikken vil også sætte fokus på sammenhængen mellem vores pligter og 
rettigheder som borgere. For at udnytte ressourcerne bedst muligt i fremtidens Helsingør 
Kommune, er det nødvendigt at fremme en dialog om vores muligheder og forpligtelser -

fx som forældre, som pårørende og som naboer. Som borgere er vi ikke kun brugere eller 
forbrugere af kommunale tilbud og ydelser – vi indgår i et fællesskab der bygger på, at alle 
bidrager.

MÅLGRUPPER
Medborgerskabspolitikken henvender sig til alle borgere i Helsingør Kommune. Politikken 
henvender sig desuden til en vifte af mulige aktører, fx foreninger og frivillige, virksomhe-
der, boligområder og skolebestyrelser.

SAMMENHÆNG TIL VISIONEN
Formålet med medborgerskabspolitikken er at fremme en udvikling, hvor kommunen i hø-
jere grad opfattes som et fællesskab og at flere borgere aktivt bidrager til udviklingen af 
lokalsamfundet.

Medborgerskabspolitikken understøtter dermed den del af visionen, der handler om kom-
munen som et fællesskab; Helsingør Kommune vil være kendt som kommunen, hvor bor-
gere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet.

En stærk sammenhængskraft er desuden attraktivt for en bosætningskommune, da det er 
med til at skabe tryghed og gode muligheder for alle.

INDSATS
Den konkrete udmøntning af politikken vil ske i årlige handleplaner. Handleplanerne vil 
bygge på den dialog, der har været med borgere – herunder unge, med råd og udvalg samt 
medarbejdere i Helsingør Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af politikken. De kon-
krete idéer og temaer fra borger- og dialogmøder er samlet i et inspirationskatalog (bilag).
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MÅL
Medborgerskabspolitikken er konkretiseret i fem fokusområder, der tilsammen medvirker 
til at realisere formålet om flere aktive borgere, der deltager i og bidrager til udviklingen af 
lokalsamfundet. Til hvert fokusområde knytter sig nogle rammemål.

Fokusområderne er uddybet i inspirationskataloget (bilag).

1. UDDANNELSE SKABER AKTIVE MEDBORGERE
    DET ER MEDBORGERSKABSPOLITIKKEN MÅL AT:

• Alle elever, der går i skole i Helsingør er rustede til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse

• Alle unge får en ungdomsuddannelse – herunder en nødvendig praktikplads
• Alle forældre hjælper deres børn med skoleliv og uddannelsesvalg

2. DELTAG I DET LOKALE DEMOKRATI
    DET ER MEDBORGERSKABSPOLITIKKEN MÅL AT:

• Understøtte repræsentativitet og mangfoldighed i nærdemokratiet/ det politiske liv
• Understøtte høj valgdeltagelse for alle grupper af borgere
• Skabe rammer for, at børn og unge udvikler demokratiforståelse og –deltagelse

3. UDNYT RESSOURCERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET
    DET ER MEDBORGERSKABSPOLITIKKEN MÅL AT:

• Gøre det muligt for flere borgere – der i dag er helt udenfor arbejdsmarkedet – at 
udnytte deres ressourcer på arbejdsmarkedet

• Understøtte partnerskaber mellem civilsamfund, erhvervsliv og kommune, der får 
flere i arbejde

 
4. FRIVILLIGE, FORENINGSLIV OG NYE FÆLLESSKABER
    DET ER MEDBORGERSKABSPOLITIKKEN MÅL AT:

• Flere borgere bliver aktive i foreningsliv og i frivilligt arbejde
• Foreningslivet afspejler befolkningens mangfoldighed
• Understøtte nye fællesskaber – fx foreninger, lokale netværk og partnerskaber - der 

inddrager borgernes ressourcer
• Civilsamfundet inddrages aktivt i udviklingen af den lokale velfærd

4. DIALOG OG KOMMUNIKATION PÅ TVÆRS
    DET ER MEDBORGERSKABSPOLITIKKEN MÅL AT:

• Sikre at kommunikation med Helsingør Kommune – herunder den digitale – under-
støtter borgernes aktive medborgerskab

• Sikre en lokal dialog om den nye ’borger-rolle’ i det lokale fællesskab
• Understøtte dialog og aktivitet på tværs af borgergrupper – herunder blandt unge
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