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Forord 
I Fredericia Byråds Vision2020 sættes der fokus på, at vi øn- 
sker et styrket samarbejde med borgerne og civilsamfundet. 
Vi skal benytte os af det potentiale, der ligger i samarbej- 
det med de frivillige kræfter og fællesskaber. Demokrati- og 
borgerudvalget ønsker med denne overordnede politik at 
sætte fokus på udviklingen af borgerengagement og fælles- 
skab i Fredericia, og understøtte allerede eksisterende politik-
ker og aktiviteter. Politik for fællesskab og civilsamfund er en 
invitation til alle, der vil være med til at skabe et mere aktivt 
og attraktivt Fredericia både nu og i fremtiden. Livskvalitet og 
det gode hverdagsliv er fundamentet og er samtidig forudsæt-
ningen for den frivillighed og de fællesskaber, der udvikles i 
Fredericia Kommune. Vi tror på, at samfundsudvikling sker i 
tæt samspil mellem civilsamfund, erhvervsliv og kommune.  
Vi gør hinanden gode. 
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Formand for Demokrati- og borgerudvalget
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Vi har i Fredericia et aktivt frivil-
lighedsliv og civilsamfund, hvor 
engagerede borgere tager ansvar 
for at skabe velfungerende fælles- 
skaber i byen såvel som i lokalsam-
fundene.

Vores mål med politikken er at 
understøtte det værdifulde i et ak-
tivt civilsamfund, og anerkende 
de mange borgere, frivillige, fore-
ninger, klubber og organisationer, 
der bidrager til Fredericias virke-
lighed, og gør Fredericia til et godt 
sted at bo. 

Fredericia Kommune vil være en 
positiv medspiller og med en un-
derstøttende holdning arbejde for 
at skabe og udvikle gode rammer 
for vores frivillige kræfter, borger- 
engagement og sociale fællesska-
ber.

FRIVILLIGHED GROR NEDEFRA
Vi har en lang og stolt historie 
i Fredericia, hvor fællesskab og 
et stærkt civilsamfund er vigtige 
grundpiller. Vi er et åbent sam-
fund, og i Fredericia er det kultur-
bundet at engagere sig og del- 
tage i fællesskaber.

Vi ønsker, at alle tager ejerskab 
for vores fællesskab og bidrager 
til vores velfærdssamfund. Vi skal 
se muligheder og hjælpe hinanden 
med de opgaver, der kan være 
svære at løfte alene. Sammen kan 
vi meget mere.

Engagement og frivillighed opstår 
dér, hvor det giver mening. Frivil-
lighed er der pludseligt grundet et 
behov, men kan også forsvinde lige 
så pludseligt igen. Heldigvis er der 
mange dedikerede borgere, som i 
mange år gør en kæmpe forskel. Vi 
vil ikke lade os begrænse eller defi-
nere frivillighed på forhånd. Vi skal 
værdsætte og anerkende de mange 
indsatser, der gør en forskel for 
borgerne i Fredericia. Sammen kan 
vi sætte rammerne, så engagemen-
tet og virkelysten kan gro og spire 
til glæde for Fredericia. 

FOKUSOMRÅDER
Demokrati- og Borgerudvalget 
foreslår, at byrådet og de enkelte 
fagudvalg arbejder videre med føl-
gende fire fokusområder. 

Det skal være nemt  
at kunne engagere sig
Det skal være nemt at koble gode 
kræfter sammen. Vi vil understøtte 
foreninger og initiativer, der gør det 
nemt for borgerne at byde ind på 
aktuelle tilbud. 

Vi vil arbejde for at stille nogle 
gode rammer til rådighed for fæl-
lesskaber  og medborgerskab og 
understøtte netværk, der øger 
tilgængeligheden til hinanden. Vi vil 
bygge videre på og understøtte alle 
de gode kræfter, der allerede arbej- 
der i Fredericia.  

Vi vil anerkende  
civilsamfundets værdi
I Fredericia har vi tradition for 
at anerkende og fejre de fri- 
villige ildsjæle. Vi anerkender den 
store indsats, som vores borgere 
gør i hverdagen, og den værdi det 
har for civilsamfundet. Det er en 
vigtig del af sammenhængskraften i 
Fredericia, og det vil vi understøtte. 

Vi har fokus på landsbyer  
og lokalsamfund 
Medborgerskab involverer os alle 
sammen – i byen og i lokalsam-
fundene. 

I Fredericia har vi mange aktive 
lokalsamfund, som gør et stort 
arbejde for at skabe involvering 
og fællesskaber, dér hvor de er. 
Vi vil være i dialog med lokalsam-
fundene, og arbejde for at under-
støtte vores lokale initiativer, så der 
bliver skabt endnu mere vækst og 
tilflytning i lokalområderne. 

Vi tænker civilsamfundet ind 
(alle steder)
Vi vil gerne styrke civilsamfundet i 
Fredericia, og gennem samarbejde 
sikre, at flere får mulighed for at 
blive en del af små og store fælles- 
skaber. 

Civilsamfundet hænger sammen 
med  alle  kommunens fagområder 
og udvalg. Derfor opfordrer Demo- 
krati- og Borgerudvalget til, at alle  
medarbejdere og udvalg i Fre- 
dericia Kommune tænker civilsam-
fundet ind i hverdagen og sætter 
det på dagsordenen, så alle har 
fokus på samarbejdet med civil-
samfundet. 
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