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Medborgerpolitik i Slagelse 

Hvordan vi styrker samarbejdet mellem kommunen 
og borgere og pårørende for at skabe størst mulig 
værdi for borgerne og kommunerne i indsats og 
tilbud. 

Oplæg om Slagelse Kommunes medborgerpolitik som 
case på inddragelse og samskabelse: Proces, indhold

Johannes Patursson 

Chefkonsulent/Projektleder IPS Sjælland

Myndighedsafdelingen i Center for Handicap og 
Psykiatri 

Slagelse Kommune

www.slagelse.dk



Skabelon for oplæg (30 min)

5 nedslag der viser hvad vi konkret gjorde for at udvikle 
Medborgerpolitikken:

1) Udvalgsbeslutning den 11/4 2018

2) Nedsættelse af en bred arbejdsgruppe

3) Demokrati Lab I og II 

4) Borgerne skriver den endelige tekst

5) Politisk vedtagelse af Medborgerpolitikken juni 2019

Oplæggets form:

1) Jeg siger først noget

2) Så vises en kort film

3) Så siger jeg lidt mere

4) Afslutter vi med Ole og Thomas på scenen
www.slagelse.dk
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Hvad siger deltagerne

www.slagelse.dk

Video med udsagn fra borger, 
politiker og fagperson 
https://youtu.be/G-rCiR_n_5U

https://youtu.be/G-rCiR_n_5U


1. Nedslag: Udvalgsbeslutning og 
dialogmødet sætter retningen

▪ Dialogmøde den 18/6 
2018

▪ Én fælles politik

▪ Let tilgængelig og 
levende

▪ Bottom Up proces

▪ Tal med 
borgerne/brugerne

▪ Medarbejderne

▪ Foreningerne

www.slagelse.dk

▪ Udvalgsmøde den 
11/4 2018

▪ Revision

▪ Inddragelse 



2. Nedslag: Bred Arbejdsgruppe

OKTOBERSEPTEMBER

Demokrati Lab II

NOVEMBER

Arbejdsgruppe Demokrati Lab I Arbejdsgruppe



www.slagelse.dk

DEMOKRATI 
LAB. 
SLAGELSE K 
HVORNÅR      

10. oktober 2018 
16:00 – 20:00 

HVOR 

Festsalen CSU-Slagelse 
Adresse: Rosenkildevej 88B, 4200 Slagelse 

Invitation til Demokrati Lab Slagelse K 2018. 

Kom og vær med til forme Slagelse Kommunes nye 

medborgerpolitikker i forhold til borgere med handicaps, 

sindslidelser og socialt udsatte borgere. Vi har brug for dine 

ideer og dit engagement. 

Vi ønsker at vi gennem dialog kan finde frem til de bærende 

værdier som skal præge vores politikker og hermed også være 

kulturforandrende i den måde vi tænker og skaber politik i 

Slagelse Kommune. 

 
INVITATION 
TIL ALLE  
BORGERE I 
SLAGELSE 
KOMMUNE 

TILMELDING: 

Klik her 

PROGRAM: 
Kl. 16.00: Tjek ind 

Zakia Elvang 

Kl. 16.15: Oplæg af 

Jacob Yoon Egeskov 

Nossell 

16.45: 

Dialog/workshop 

18.00: Sandwich 

18.30: 

Dialog/workshop 

19.30 Opsamling 

20.00 På gensyn 

FØLG OS PÅ 
FACEBOOK: 

Klik her 

KONTAKT: 
Johannes 

Patursson 

Mobil: 23829408 

Arrangementet vil veksle mellem inspirerende oplæg og workshops 

FØLG OS PÅ 
FACEBOOK:
Klik her
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https://www.facebook.com/groups/1891694887585757/


Hvad er de vigtige principper for os og 
hvorfor?
Dialog ved bordene 1

Princip Hvorfor det er vigtigt for os?



Hvad giver os lyst til at deltage og 
hvordan?
Dialog ved bordet 2

Hvor er det i hverdagen at vi 

gerne vil have at der sker 

noget nyt?

Konkrete ideer til hvordan vi får 

politikken til at leve og skabe 

værdi!



PRINCIP HVORFOR ER DET VIGTIGT FOR OS HVOR VIL VI KUNNE SE DET

Vi skal snakke 

sammen

Vi er alle mennesker – og kommer i mange 

varianter! Vi har brug for at mødes, for at lære af 

hinanden og anerkende alle forskellene. Vi har 

brug for alle stemmer – for at tale med dem vi 

taler om.

✓ Alle kan komme til orde 

✓ Gode anledninger til at mødes på tværs af 

roller, aldersgrupper, livssituationer etc.

✓ Kommunikationskanaler der formidler mange 

forskellige stemmer

Jeg vil have 

medbestem-

melse

Vi har brug for alles ressourcer, tanker og ideer for 

at skabe gode løsninger. Og fordi mennesker intet 

ændrer de ikke forstår og har medejerskab til. 

Dem der skal leve forandringerne skal eje dem. 

✓ Mulighed for at deltage – blive hørt og have 

indflydelse. 

✓ Borgerne sætter opgaven

✓ Politikere der kommer på besøg der hvor 

borgerne er

Min 

motivation er 

vigtig

Vi har alle sammen vores egne veje. Drømme og 

behov der driver os. Det hele starter der. Med 

åbne og konstruktive samtaler, hvor der bliver 

lyttet rigtigt. 

✓ Spørg borgeren hvad de gerne vil

✓ Der bliver lyttet åbent 

✓ Der er plads til at der ikke er færdige svar og 

at svaret kan indeholde mange dimensioner

Jeg er noget 

værd

Jeg er noget værd simpelthen fordi jeg er. Vi har 

alle brug for at mærke at andre synes man har 

værdi. Og ikke mindst brug for at få lov til at være 

noget for andre.

✓ Mulighed for at bidrage – beskæftigelse, 

frivilligt arbejde mm.

✓ Mulighed for at udvikle sig – uddannelse, 

aftenskole, højskole mm. 

✓ Ligeværdige møder

✓ Have værdi for andre  

Vi skal stole 

på hinanden

Tillid er noget der vokser langsomt og er til 

gengæld så afgørende. Tillid vokser når vi holdet 

det vi lover, har styr på det vi gør og interesserer 

os ægte for hinanden. Tillid gør os modige, åbne 

og kompetente. 

✓ Opleve at blive taget alvorligt – få respekt

✓ Åbne dagsordner og ligeværdighed

✓ Det jeg siger betyder noget

✓ Vi holder det vi lover

Vi har alle 

brug for 

fællesskaber

Vi har alle brug for at være en del af noget større, 

brug for dagligdag og venskaber. Brug for at 

spejle os i hinanden, bidrage og bruge vores 

ressourcer på noget fælles. Mennesker har brug 

for mennesker. 

✓ Inddragelse af netværket og civilsamfundet 

✓ Bygge åbne fællesskaber – hjem, 

arbejdsfællesskaber og socialt liv

✓ Tage ansvar for andet end sig selv – for 

fællesskabet

✓ Bidrage og hjælpe andre



Omsat til princip og grafik: version 1

www.slagelse.dk
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MEDBORGER
POLITIK I 
SLAGELSE K 
HVORNÅR       

14. november  
16:00 – 20:00 

HVOR   

Slagelse Bibliotek Stor Mødesal 
Adresse: Stenstuegade 3, 4200 Slagelse 

Kom og vær med til at forme Slagelse 

Kommunes nye medborgerpolitikker i forhold til borgere med 

handicaps, sindslidelser og socialt udsatte borgere.  

Vi skal sammen bygge videre på det fundament der blev skabt på 

Demokrati Lab den 10. oktober.  

På mødet kvalificerer vi principperne for Slagelse Kommunens nye 

medborgerpolitikker. Og vi arbejder sammen om at udvikle forslag 

til handlinger, som kan understøtte og virkeliggøre politikken. 

 
INVITATION 
TIL ALLE  
BORGERE I 
SLAGELSE 
KOMMUNE 

TILMELDING: 

Klik her 

PROGRAM: 
Kl. 16.00:  

En levende 

medborger-

politik 

16:30: 

Kvalificering af 

principperne 

17.30: Sandwich 

18.00:  

Handlinger og et 

fælles ejerskab 

19.00 Opsamling 

19.30 På gensyn 

FØLG OS PÅ 
FACEBOOK: 

Klik her 

KONTAKT: 
Johannes Patursson 

Mobil: 23829408 

  Alle som har lyst til at deltage er velkommen  
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Kvalificering af principperne
Dialog ved bordene 1

www.slagelse.dk



Hvordan gør vi politikken levende
Dialog ved bordet

Hvor går det så allerede 

godt i Slagelse Kommune?

Hvor går det mindre godt?

Hvad er vores ideer og 
forslag til nye ting der 
burde igangsættes og 
gøres?

Hvem og hvordan?



Opsamling på demokrati Labs

FEBRUARDECEMBER

Arbejdsgruppe (r)

- Bearbejdning og 

konklusioner på 

baggrund af opsamling

- Udvikling af forslag til  

grafik

- Plan for næste step

Arbejdsgruppe (r)

- Redigering af 

tekst med 

brugerne

- Involvering af 

Borgmester og 

KMD

Byrådsseminar

Dialog om 

politikken i 

fagudvalgene ved 

byrådsseminar den 

23. maj 2019

JUNIMaj



Opsamling på Demokrati Labs

www.slagelse.dk
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1) Slagelse Kommune administration og 
byråd går foran, med: 
▪ Budgetaftaler der understøtter 

principperne i Medborgerpolitikken. 
▪ Organisationsudviklingsprojektet som 

arbejder på at skabe en mere 
borgerorienteret kommunal 
organisation, vil gøre det med afsæt i 
Medborger-politikkens principper. 

▪ Arbejdsgruppen bag 
Medborgerpolitikken udvides og får 
til opgave, at sikre implementeringen 
af Medborgerpolitikken bredt i hele 
Slagelse Kommune: 

▪ Arbejdsgruppen arbejder med 
implementering af 
Medborgerpolitikken fra efteråret 
2019. 

3) Prøvehandlinger, som fremmer 
handling og bred involvering: 
▪ Ønsker man at bidrage til 

Medborgerpolitikken, kan man aktivt 
deltage, via det vi kalder for 
medborgerløftet på 
www.medborgerløftet.dk. 

4) Kommunikation, som gør 
Medborgerpolitikken synlig og levende: 
▪ For at skabe synlighed og inspiration, 

skal der være steder hvor man kan 
fortælle om og dele ideer og 
initiativer, som fx lysavis, 
hjemmeside, Apps, borgermøder og 
kampagner. 

www.slagelse.dk

Strategi for Medborgerpolitikken 
Hvordan får vi Medborgerpolitikken til at leve i hele Slagelse Kommune? 
hvordan kan Medborgerpolitikken bidrage til at styrke vores fællesskab og vores velfærd? 



Byrådet godkender Medborgerpolitikken 
– principperne og strategien

www.slagelse.dk

Politikken vedtages

- Byrådet godkender 

Medborgerpolitikken den 

16/9/2019

- https://slagelse.kommun

e-tv.dk/watch/3465

https://slagelse.kommune-tv.dk/watch/3465
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