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Introduktion  
 
Mennesker har brug for mennesker 
 
I Slagelse Kommune tror vi på, at fremtidens velfærd og rammerne for borgernes gode liv bedst 
skabes, når vi lægger alle ressourcerne sammen til gavn for fællesskabet.  I Slagelse Kommune er 
alle mennesker betydningsfulde. Alle skal have mulighed for at deltage i samfundslivet og leve det 
liv de ønsker. 
 
Medborgerpolitikken er skabt for at styrke vores fællesskab og skabe rum til hinandens drømme, 
ressourcer og behov. Som en fælles rød tråd, der går igennem alle livssituationer, for alle borgere i 
hele Slagelse Kommune.  
 
Principperne i Medborgerpolitikken udtrykker de værdier og den retning, som vi i Slagelse 
Kommune ønsker at gå. Det kræver at vi arbejder sammen! Tager medansvar for at udfolde 
principperne i hverdagen og skaber værdi for hinanden. Borgere, pårørende, civilsamfundet, 
erhvervsliv og kommunen tager del i arbejdet. Sammen ser vi menneskerne bag løsningerne og 
finder fælles veje at gå. 
 
Dialog og samarbejde er afgørende! Fælles opmærksomhed på, hvor vi kan bygge videre på det, 
der fungerer godt, og forbedre de steder, hvor vi kan forbedre os. Medborgerpolitikken skal ud og 
leve i hele Slagelse Kommune.  
 
En stor gruppe borgere, pårørende og medarbejdere i Slagelse Kommune har været med til at 
udvikle Medborgerpolitikken og vi håber, at mange flere borgere vil være en del af dialogen og 
arbejdet fremover også. 
 
 
 
 
 

Info: 
Medborgerpolitikken erstatter de eksisterende handicap-, sindslidende og udsattepolitikker og 
skaber en ny fælles politik for hele Slagelse Kommune. 
Politikken er i sammenhæng med Handicapkonventionen og FNs Verdensmål for bæredygtig 
udvikling, vejledende for de holdninger, beslutninger og indsatser både kommunen, borgerne, 
pårørende og civilsamfundet bidrager med. 

 
Pårørende, politikere, civilsamfundet, kommunens medarbejdere og ikke mindst borgerne selv har 
allerede bidraget med gode og konstruktive forslag til principperne for Slagelse Kommunes nye 
medborgerpolitik, bl.a. gennem Demokrati Lab og workshops. 
 

  



Principperne 
 
Vi skal tale sammen 
 
Vi er alle mennesker – der lever og udfolder forskellige liv.  
 
Sammen skal vi gøre en indsats for at lære hinanden at kende og blive bedre til at lære af 
hinanden, forstå og respektere hinandens forskelligheder 
 
 

 
 
 

 Alle har medansvar for dialog og gode møder. Alle skal have mulighed for at komme til 
orde, blive set og hørt. 

 Der skal skabes gode anledninger til at mødes på tværs af roller, aldersgrupper og 
livssituationer. 

 Der skal etableres steder, netværk og aktiviteter, der skaber grobund for at høre alle 
stemmer og anledninger for at mødes.  

 
 
  



Vi vil have medbestemmelse 
 
Der skal flest mulige tanker og idéer i spil, for at skabe de bedste løsninger.  
 
At forstå og have medejerskab er afgørende for at vi ændrer vores adfærd. 
 
 

 
 
 

 Det er vigtigt at gøre opmærksom på tid og sted for indflydelse  
 Der skal skabes muligheder for at borgerne kan sætte opgaven og holdet 
 Dem, der har sværest ved at forstå, at de har medbestemmelse, skal have hjælp til at 

forstå, hvordan de opnår bedst mulig indflydelse 
 
  



Min motivation er vigtig 
 
Vi har alle vores egne drømme og behov.   
 
At fortælle sin egen drøm og kunne lytte til andres drømme er vejen til at forstå og udvikle os som 
mennesker og medborgere. Alt begynder ved motivation og samtaler, hvor der bliver lyttet rigtigt. 
 

 
 
 

 Vi vil have glæde og gavn af at være nysgerrige på hinandens behov og drømme. 
 Vi kan blive inspireret af at lytte til andres idéer og drømme med åbent sind.  
 Vi giver rum til svar, der ikke er færdige - og som kan blive begyndelsen til et hav af nye 

muligheder.  
 
  



Alle er værdifulde 
 
Vi er noget værd - simpelthen fordi vi er mennesker. Men vi er værdifulde på hver vores måde. 
 
Man føler sig værdifuld, når man er noget for andre og andre ser netop dig.  
 

 
 

 Alle har noget at bidrage med - beskæftigelse, frivilligt arbejde, omsorg for andre osv. 
 Alle har mulighed for at udvikle sig – gennem uddannelse, aftenskole, højskole mm.  
 Vi har ligeværdige møder og skaber værdi for hinanden. 

 
  



Vi har tillid til hinanden 
 
Tillid er noget vi bygger op over tid og giver os rum til at være sårbare sammen. Tillid vokser, når vi 
holder, det vi lover og interesserer os oprigtigt for hinanden. 
 
Tillid gør os trygge, modige, åbne og dygtige.  
 

 
 

 Tillid vokser, når vi oplever at blive taget alvorligt 
 Vi har åbne dagsordner og ser involvering som vej til at bygge tillid. 
 Hvis alle får tid og plads til at tale, opbygges tilliden. 

 
  



Vi har brug for fællesskaber 
 
Vi har alle brug for at være en del af verden. Det skal opleves i dagligdagens fællesskaber og 
venskaber. Vi har brug for at spejle os i hinanden, bidrage og bruge vores kræfter på noget fælles. 
 
Mennesker har brug for mennesker.  
 

 
 

 Netværket og civilsamfundet inddrages 
 Vi skaber åbne fællesskaber – hjem, arbejdsfællesskaber og socialt liv 
 Når vi tager ansvar for andre end os selv – udvikler vi fællesskabet 
 Der er mulighed for at bidrage og hjælpe andre  

  



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

1) Slagelse Kommune administration og byråd går foran, med: 
o Budgetaftaler der understøtter principperne i Medborgerpolitikken. 
o Organisationsudviklingsprojektet som arbejder på at skabe en mere 

borgersorienteret kommunal organisation, vil gøre det med afsæt i 
Medborgerpolitikkens principper. 

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

 Arbejdsgruppen udvides og kommer til at få deltagelse af 2 
borgerrepræsentanter, 1 repræsentant fra Slagelse Kommunes 
Handicapråd, 1 repræsentant fra Slagelse Kommunes udsatteråd, 1 
ledelsesrepræsentant fra Center for Handicap og Psykiatri, 1 
ledelsesrepræsentant fra Center for Kultur og Fritid og 1 byrådsmedlem fra 
hhv. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser og fra Kultur- og 
Fritidsudvalget. 

 Arbejdsgruppen arbejder med implementering af Medborgerpolitikken i 
efteråret 2019. 

 
2) Eksterne samarbejdspartnere som kan involveres (eksempelvis): 

o Slagelse Kommunes Ældreråd 
o Slagelse Frivilligcenter 
o Landliv Slagelse  
o Lokalrådene (landsbyråd/beboerforening) i Slagelse Kommune 
o Landudvikling Slagelse (landdistrikstudvikling) 
o Partnerskabssamarbejdet (mellem Jobcenter Slagelse og lokale virksomheder) 
o Erhvervscenter Slagelse – Posthuset 
o Slagelse Kommunes Handicapråd 
o Slagelse Kommunes udsatteråd 

 
3) Prøvehandlinger, som fremmer handling og bred involvering: 

o Ønsker man at bidrage til Medborgerpolitikken, kan man aktivt deltage, via det vi 
kalder for medborgerløftet på www.medborgerløftet.dk. Her skriver man, hvem 
man er og hvordan man vil være med til at udfolde Medborgerpolitikken i 
hverdagen. Alle kan – uanset om man er borger, frivillig, organisation, eller privat 
virksomhed – afgive medborgerløfter med udgangspunkt i de 6 principper, som er 
kerneværdierne i Medborgerpolitikken. 

 
4) Kommunikation, som gør Medborgerpolitikken synlig og levende: 

o 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, borgermøderog 
kampagner. 

http://www.medborgerløftet.dk/

