ALLERØD KOMMUNE
VISION 2031

Arbejdstitel:
”Allerød - det gode liv hele
livet, med fællesskaber og
bæredygtighed”
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Indledning til visionen
Allerød er en attraktiv kommune at bo i, at
drive virksomhed i, og leve hele livet i.
Vi er kendt for gode skoler og dagtilbud,
kvalitet i den kommunale service, gode
velfærdstilbud til de ældre, velfungerende
idrætsfaciliteter, og et stort udbud af kultur- og
fritidstilbud.
Med skoven og markerne som konstante
påmindelser om, at naturen altid er nær ligger
Allerød trygt og roligt i midten af Nordsjælland
– tæt på København.
I Allerød trives foreningslivet, de nære
fællesskaber og en sund og aktiv livsstil. Her
bor engagerede og ressourcestærke
mennesker, som indgår aktivt i forpligtende
fællesskaber på kryds og tværs af kommunens
bysamfund. Det skal vi støtte, styrke og drage
fælles nytte af i fremtidens Allerød.
Der pendler flere ind i Allerød end ud hver dag.
Erhvervslivet i kommunen er stærkt og
mangfoldigt og skal være gearet til fremtiden i
en tid med store forandringer undervejs.
Blandt andet derfor er Allerød med i toppen,
når det gælder borgernes tilfredshed med at bo
og arbejde her. Det ønsker vi at forsætte med
at være.
Når vi står sammen om en ambitiøs vision som
pejlemærke for fremtiden kan vi sætte fælles
retning for Allerød. Det kræver til og fravalg at
sætte kursen ret - altid med fællesskabets
interesse for øje.

VISIONEN 2031 ER…

”Allerød - det gode liv hele livet, med
fællesskaber og bæredygtighed”
Vi skaber det gode liv her i Allerød Kommune.
For de nuværende og kommende
generationer.
Vi har alle friheden til at udfolde vores eget liv
i trygge rammer. Og når vi er sammen, kan vi
endnu mere.
Vi er nysgerrige og finder nye måder at
indrette vores fællesskaber på, med omtanke
for den enkelte, de mange og fremtidens
generationer.
Vi har alle en rolle at spille – både borgere,
virksomheder, foreninger, byrådet og
kommunens ansatte. Sammen hjælper vi
hinanden med at skabe vilkårene for det gode
liv – hele livet.

Vores opgave som kommune er at skabe
rammerne for det gode liv, hele livet.
Den opgave løser vi gennem et fokus på:

Fællesskaber

og

Bæredygtighed

Opgaven kræver, at vi er
nysgerrige og innovative.

Vær med!
De følgende sider udfolder de bærende elementer i visionen:
fokus på fællesskaber og bæredygtighed.

Fokus: fællesskaber

Sammen kan vi mere
Vi er ét stort fællesskab, hvor vi står sammen om Allerøds fremtid. Men vi er også mange
mindre fællesskaber, hvor vi går sammen om et fælles projekt, en interesse eller fælles
værdier.

Det gode liv er ikke noget, vi skaber alene, hverken som borger, virksomhed, byråd eller
medarbejder i kommunen – det opstår i fællesskaber. I fællesskaber har vi mulighed for at
være aktive, få gode oplevelser eller bidrage til noget større. Byrådet og kommunens
medarbejdere tager ansvar for at alle har mulighed for at blive en del af et fællesskab.
Som borgere har vi alle indflydelse og medbestemmelse – både når det gælder politiske
beslutninger og den kommunale service, som vi selv, vores børn eller pårørende modtager.
Vi mobiliserer vores fælles kræfter, både når vi udvikler nye løsninger på
samfundsproblemer og i den nære dagligdag.
Vi tør også have forventninger til hinanden og spørge os selv og vores medborgere ”Hvad
kan du gøre for Allerød?”

Fokus: bæredygtighed

Det gode liv for fremtidige
generationer
Vi er et bæredygtigt samfund, der arbejder nysgerrigt og langsigtet for at sikre det gode liv,
både for os selv og for fremtidige generationer. Vi bruger FN’s 17 verdensmål som rettesnor.
Vi bygger på enestående ressourcer i form af en mangfoldig natur, aktive borgere, og et
stærkt erhvervsliv. Vi er et samfund, hvor borgere og virksomheder trives, udvikles og
vokser, og hvor vi passer godt på hinanden og vores natur og grønne områder.
Vores natur er velbevaret og tilgængelig for alle. Vi bor og lever godt i alle faser af livet i
Allerød. Vores erhvervsliv vokser og skaber liv, velfærd og velstand. Og vi lever på en måde,
hvor vi alle tager ansvar for, hvordan vi påvirker verden omkring os.
Vi tør forpligte hinanden og stiller krav til holdbarheden af vores valg og hinandens adfærd.
Vi, der driver virksomhed gør det med omtanke, sammen med vores samarbejdspartnere,
for vores omgivelser og fremtid. Vi, der bruger naturen, passer også på den og lærer andre
at gøre det samme.

Hvad kendetegner
særligt visionen?
1. Foreninger og frivillige er centrale i indsatsen for at skabe glade og sunde borgere.
2. Kommunen faciliterer og styrker civilsamfundets indsatser og fremmer dialog og nye
samarbejdsformer mellem borgere.
3. Allerød er en innovativ kommune, der bringer nye løsninger i spil på bæredygtighedsudfordringer, indenfor velfærdsområdet og til at understøtte vækst i erhvervslivet.
4. Det nysgerrige og innovative er gennemgående for den måde vi arbejder.
5. Vi er fælles om at hjælpe dem som har et behov. Vi har fokus på, at vi alle kan klare os
selv mest muligt.
6. Vækst, velstand og velfærd i dag, må ikke gå ud over fremtidige generationers mulighed
for det gode liv.

Hvordan vil vi nå
derhen?
At realisere vores fælles vision vil ikke blive ”nogens”
opgave. Det vil kræve noget af os alle. Visionen kan
kun realiseres i et samspil mellem borgere,
erhvervsliv, foreninger, kommunalt ansatte og
byrådet.
Det er byrådet, der har formuleret visionen, med
udgangspunkt i alle de bidrag der er kommet fra
borgere, erhvervsliv og foreninger.
Byrådet kan med politisk ledelse, beslutninger og
prioriteringer over de næste mange år, medvirke til
realiseringen af visionen. Selv om byrådet ikke kan
gøre det alene, vil byrådet have en hovedrolle ved:
• At tage ansvar for fremdrift, så visionen sætter
retning. Det kræver, at kommunens politiske
prioriteringer og beslutninger, strategier og
målsætninger bidrager til visionen.
• At håndtere, hvad der måtte opstå af uenigheder
og modstand. Det kræver et ”langt lys”, selvom der
opstår udfordringer og usikkerhed undervejs.
• At spille sammen med og involvere omgivelserne –
borgere, erhvervsliv og foreninger.
Allerød Kommunes medarbejdere vil fremover
arbejde ud fra visionen og sikre at man i ydelser,
service og udviklingsprojekter søger at realisere
visionen.
Allerød Kommunes borgere, erhvervsliv og foreninger
skal også bidrage gennem involvering i beslutninger,
idéudvikling, frivilligt arbejde og samarbejde med
kommunen på nye og bedre måder.
I fællesskab kan vi skabe en bedre kommune.

