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Hvorfor det øgede fokus på 
landdistrikterne… 

 

1. Flere borgere i landdistrikterne eller i hvert fald fastholde det nuværende 
antal 

2. Flere arbejdspladser i landdistrikterne 

3. Styrke ”Det er fortsat rart at bo på landet” 

4. Styrke oplevelsen af indflydelse på rammer for eget liv 

5. Udvikling af fælles løsninger på de fælles udfordringer 

6. Bringe de mange ressourcer og aktører i spil 

7. Skabe bæredygtige løsninger – styrke lokalområderne 
 Hvis vi ikke kan alt, hvordan kan vi så få det bedste ud af det 
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Aktiviteter fortsat fra 2014 

 

De første borgerdrevne processer gennemføres i 

 

 Hejninge, Stillinge og Havrebjerg 

 Rude, Venslev og Bisserup 

 Hashøj NV 

 

Udviklingsagentuddannelsen første hold 

Vidensmesser  
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Hvad oplever vi at der sker… 

Det er i høj grad op til de involverede – men der er to spor: 

 

1.Det strategiske – vækst og/eller bæredygtighed 

Det langsigtede – de lokale udviklingsplaner, der er borgernes intentioner 
med lokalområdet 

 

2. Her og nu 

Løsninger på konkrete udfordringer  

Synergi  

Store events/arrangementer, der skaber opmærksomhed, liv og nye 
bekendtskaber/venskaber 

Nye netværk og samarbejdsformer 

Nye relationer 

 

Og de gode erfaringer spredes som ringe i vandet – det betyder meget for 
planlægningen af 2015! 
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Hvad sker der i 2015… 

Uddannelse af udviklingsagenter  

Udvikling af en model for lokale udviklingsplaner (LUP) i Slagelse 
Kommune  

Udarbejdelse af LUP i minimum to lokalområder 

2 dialogmøder mellem Udvalget for Landdistrikter, Teknik og Ejendomme 
og Lokalrådene 

2 samlinger for lokalråd med henblik på erfaringsudveksling og 
formidling af viden (eksempelvis om LUP) 

Vidensmesser – en mulighed for sparring med de kommunale 
medarbejdere om konkrete faglige spørgsmål 

Borgerstyrede budgetter introduceres 

Lokale kraftcentre? – mere følger 
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Borgerstyrede budgetter… 

En pulje er afsat til borgernes prioritering 

Udvalget for Landdistrikter, Teknik og Ejendomme har besluttet at 
”fødderne bestemmer princippet følges” 

 - borgerstyrede budgetter introduceres i de 3 områder, der i 2014 
startede op med borgerdreven innovation 

 - der udarbejdes kriterier for brug af midlerne: til gavn for alle 

 

 Udvalget vil drøfte, hvorvidt borgerstyrede budgetter endvidere kan 
indgå som incitament til de lokale kraftcentre?  
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Tema 

 
Hvordan kan vi styrke lokalrådenes 

indflydelse og indsigt? 
  

15. januar 2015 



Udfordringen… 

Velfærdssamfundet under pres – i Slagelse Kommune faldende indtægter fra 
skatter og tilskud og stigende udgifter til sundhedsområdet og 
overførselsudgifter 

 

Hvordan kan vi forandre den kommunale opgaveløsning så vi bevarer den 
offentlige sektor som et supplement til borgernes mestring af eget liv… 

 

Hvordan kan vi arbejde med struktur, kultur og processer, så vi sammen med 
borgerne løser opgaver, der understøtter borgernes liv… 

 

Balancen – vækst og effektivisering 
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Det kommunale fokus  

 

 

 En vurdering af den måde, som de kommunale opgaver løses på: Kan det 
gøres mere effektivt? 

  De kommunale ejendomme 

  Vedligehold af samme 

  Løsning af en lang række administrative opgaver 

 

 Det spørgsmål, der hele tiden skal stilles – hvilken værdi skaber dette for 
borgeren? - Kvalitet  

 Nye samarbejdsformer (borgerdreven innovation) 

 Den serviceorienterede myndighed 
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Kerneopgaven i centrum 

 

 

 

www.slagelse.dk 

Borgeroplevet 
kvalitet 

Organisatorisk 
og 

samfundsmæs
sig kvalitet 

Faglig kvalitet 



Hvad er vores tilgang … 

 

 

1. Borgerne i landdistrikterne er mennesker med ressourcer 

2. Vi arbejder hen imod frem for væk fra 

3. Civilsamfundet styrkes gennem inddragelse, involvering 

4. Vores fokus er på bæredygtighed 

5. Ved at forstå og udfordringerne i fællesskab og ved at handle aktivt, kan 
der arbejdes med de ændrede livsbetingelser 
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Social kapital i landdistrikterne 

Social kapital omhandler tillid, retfærdighed og samarbejde 

 

 Tillid til hinanden, til politikerne, til kommunen 

 Oplevelse af retfærdighed, gennemskuelighed i beslutningsprocesser, i 
prioritering 

 Samarbejde på tværs, i det lille og i det store fællesskab 

 

En høj social kapital giver trivsel og tryghed 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.slagelse.dk 



De grundlæggende principper for 
processerne 
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Borgerdreven innovation – det er borgerne, der driver udviklingen 

Fokus på processer forud for beslutninger: 

 

 

 

 

 

Udvikling 

•Dialog 

•Udfordringen er 
afsættet 

•Udgangspunktet er 
kendt 

 

 

Beslutning 

•Sager 

•Høring 

•Problemet er kendt 

• Løsningen er måske 
kendt 

 

 



Kommunens nye engagement i 
lokalområderne 

 

 . 
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Respondenterne fremhæver: 

• At de klart har bemærket kommunens stærkere engagement i 
lokalområderne. 

• At de med de nye initiativer fra kommunens side oplever i højere grad at 
være inddraget i beslutninger af betydning for lokalområdet. 

• At der med det nye initiativ i højere grad har været fokus på en 
anerkendende tilgang til lokalområdets ressourcer (positivt afsæt) – og 
ikke så meget på at løse problemer (negativt afsæt) 

• At de har deltaget i de gennemførte stormøder. 

• At stormøderne får ekstra værdi , hvis de kombineres med andre tiltag fra 
kommunens side. 



 

Behov for indflydelse 

 Respondenterne fremhæver: 

 

• At lokalområderne indflydelse også fremtidigt sikres gennem lokalrådene. 

• At det er vigtig med den direkte og personlige dialog med kommunen; 
dermed opbygges vigtige personlige netværk og relationer, som kan 
aktiveres i forhold til aktuelle sager. 

• At det er vigtigt som borger at være med til at formulere egne udfordringer 
og mulige løsninger. 

• At man som borger i lokalområdet gerne vil have indflydelse på den lokale 
byplanlægning. 

 

 . 
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Konklusion: Dialogen med kommunen 

Aktuel status 
 Generelt meget stor tilfredshed med 

kommunens nye dialogform i forhold 
til beboerne i lokalområderne. 

 Gennemgående prioritering af den 
direkte dialog (stormøder, 
arbejdsgrupper og lignende). Den 
direkte dialogform opleves som 
”tillidsskabende”. 

 Generelt lægges vægt på 
dialogformer som er symmetriske og 
som foregår i ”øjenhøjde”. 

 Et flertal oplever, at kommunens nye 
indsats har styrket troen på, at man 
i fællesskab kan løfte fremtidens 
udfordringer. 

 

 

Fremtidig udfordring 
 Kommunen anbefales ikke alene at 

skabe mere borgerinddragelse men 
også at sikre mere transparens i 
trufne beslutninger. 

 Kommunen anbefales også at finde 
en dialogform, som kan nå de 
borgere, der ikke er aktive i lokalråd 
og lignende. 

 Kommunen skal tage stilling til om 
det er de interne aktiviteter inden for 
det enkelte lokalområde, der skal 
styrkes (bounding) – eller 
relationerne på tværs (herunder til 
kommunen selv), som skal styrkes 
(bridging og linking) 

 Kommunens indsats skal gå fra 
”projekt til drift”. 

 



Spørgsmålene – og svaret? 

Hvis spørgsmålene er  

 

Hvordan imødekommer vi de generelle samfundsmæssige udfordringer 

Hvordan udnytter vi det store potentiale  

Hvordan udvikler vi de gode relationer 

Hvordan styrker vi borgernes indflydelse på rammerne for eget liv 

 

 

Er svaret så lokale kraftcentre? 
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Er Lokale kraftcentre løsningen? 

 

 Hvad kunne lokale kraftcentre være? 

 Formål: Styrke indflydelse, viden og medansvar i lokalområderne 

 Indflydelse gennem tættere kontakt og dialog med de kommunale institutioner 
(skole, dagtilbud, plejecentre, vedligehold af bygninger, andet…) 

 Indflydelse på profiler og prioritering – hvad er vigtigst for et område? 

 Relationerne på tværs (herunder til kommunen) styrkes (bridging og linking) 

 Omdrejningspunktet = det lokale kraftcentre er flere lokalråd 

 Andet?  

   

 Hvad forudsætter et lokalt kraftcenter? 

 Større enheder 

 Lyst til at få medindflydelse 

 Lyst til at tage medansvar 

 Andet? 
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Sammenfattende… 

 

 

Borgerdreven innovation 

Indflydelse 

Relationer på tværs – også til kommunen 

Udfordringen – det er nødvendigt at tænke nyt 

Profiler – det særlige ved et område 

Den lokale base i et lokalområde 

Fællesskab 

Fælles ansvar 

Kerneopgaven 

Prioritering 

Civilsamfundet er med til at løfte udfordringerne 

Mestring af eget liv 

Flere lokalråd bliver et lokalt kraftcenter 
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Drøftelse 
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