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Fælles udfordringer kalder på fælles 
løsninger

Byrådet træffer mange beslutninger, som har indflydelse på borgernes hverdag fx 
sundhed, grønne områder, børnepasning, ældreomsorg mv.
Det giver således god mening, at vi sammen løser de udfordringer, som har 
betydning for det store fællesskab.
Byrådet vil derfor gerne inddrage borgernes, foreningernes og 
virksomhedernes idéer tidligt for at kvalificere de politiske beslutninger.
SAMMEN om Nyborg er blevet til i en positiv dialog, hvor borgere, 
foreninger, virksomheder, kommunale ledere og byrådet har givet input til nye 
måder at samarbejde på. Et overvældende engagement og kreative idéer har 
kendetegnet processen og vidner om et fælles ønske om, at udvikle Nyborg 
Kommune.

Byrådet glæder sig til at se nye samarbejdsformer blomstre til gavn for 
fællesskabet.
Tak til alle, der har bidraget med de mange gode idéer.

På byrådets vegne
Kenneth Muhs                                                                                                 
Borgmester

 



Borgernes viden skaber værdi

Gode løsninger på fælles udfordringer findes i fællesskab. 
                 
Borgere, foreninger og virksomheder er aktive og engagerede medspillere til gavn 
for fællesskabet.

Borgere, foreninger og virksomheder føler sig inddraget og har medansvar i 
kommunens udvikling.

Nyborg Kommune vil udmærke sig med evne og vilje til at inddrage borgere, 
foreninger og virksomheder tidligt og ofte.

Det betyder, at
- borgere, foreninger og virksomheder har medindflydelse 
- lokal viden inddrages tidligt 
- der skabes tillid og gensidig respekt 
- alle parter opnår kendskab og forståelse for hinandens synspunkter 
- det tilstræbes at alle befolkningsgrupper uanset alder, køn, uddannelse 
         og etnicitet inddrages
- beslutningsgrundlaget er bredt belyst 

 



Model for borgerinddragelse



Borgernes stemme høres tidligt

Tidlig inddragelse styrker samarbejdet og skaber gode løsninger.

Borgere, foreninger og virksomheder inddrages i emner, der har betydning for hele 
eller større dele af kommunen.

Det betyder, at inddragelse og samskabelse kan ske når der
- planlægges konkrete initiativer/projekter
- udvikles visioner og idéer
- udarbejdes politikker, strategier, planer og projekter
- afvejes forskellige løsningsmuligheder  - og modeller

Strategien omfatter ikke enkeltsager eller sager, der kun har betydning for få 
personer.



Politikerne sætter rammen

Borgerinddragelse er et supplement til den inddragelse, der sker i bl.a. 
brugerbestyrelser og lokalråd samt ved de lovpligtige og offentlige høringer.

Borgerinddragelse er en obligatorisk overvejelse i den tidlige planlægning af en 
opgave. 

Det er en politisk beslutning, hvordan og i hvilket omfang borgere og virksomheder 
skal inddrages.

Det betyder, at
- byrådet beslutter proces for borgerinddragelse i emner, der vedrører hele   
         kommunen
- fagudvalg beslutter proces for borgerinddragelse i emner, der hører under 
         det enkelte fagudvalgs ansvarsområde 
- der kan på tværs af fagudvalg samarbejdes om borgerinddragelse
- forventninger afstemmes med borgere, foreninger og virksomheder inden 
         inddragelse
- proces for borgerinddragelse beskrives i sagsfremstillingen



Borgerinddragelse har mange ansigter

Borgerinddragelse og samskabelse kan foregå på mange forskellige måder 
afhængig af målgruppe og emne. 

Det direkte møde dyrkes ved at holde flere dialogmøder, herunder et folkemøde for 
kommunens borgere, foreninger og virksomheder.

Det betyder, at der høstes erfaring med andre og nye måder at inddrage borgerne 
på, herunder eksempelvis

- Kreative dialogmøder
Forskellige eventbaserede inddragelsesformer (camps, stafet, fotosafari, kreativt 
værksted mm) afprøves.

- Folkemøde  
Inden udgangen af 2015 samler byrådet borgere, foreninger og virksomheder til et 
folkemøde i uformelle rammer for at drøfte kommunens udvikling.
Borgere, foreninger og virksomheder inviteres med i planlægning af mødet.



- Elektronisk borgerpanel
Et elektronisk borgerpanel er et redskab, der kan styrke borgerinddragelsen og 
udvikle dialogen med borgerne. 

Et borgerpanel kan bl.a. bruges til at udvikle og kvalificere visioner, politikker og 
strategier. 

Med et elektronisk borgerpanel er det muligt at inddrage en bred repræsentation 
af borgere, foreninger og virksomheder. 

- Borgerbudget
Et borgerbudget skal skabe mulighed for at en eller flere grupper af borgere selv 
tager ansvar for at skabe løsninger lokalt. 
Borgerne deltager aktivt både i at identificere, hvad der er de vigtigste udfordringer 
i deres lokalområde, i at pege på løsningsforslag, i at prioritere de bedste ideer, og 
i at føre dem ud i livet. 
Der udarbejdes principper for udmøntning og ansøgning.



Værktøjskasse

Der udarbejdes en værktøjskasse, der indeholder

- idébank på Nyborg Kommunes hjemmeside, hvor borgere, foreninger og 
         virksomheder kan aflevere idéer og forslag, der ønskes fælles løsning på

- forskellige inddragelsesformer, proces- og mødetyper og mødeformer  
 fx meningsmålinger, stafet, fotosafari, camp, samtalesaloner etc.

- et inspirationskatalog for de, der skal planlægge og gennemføre en proces

Evaluering

For at opsamle erfaring og læring fra de metoder, der afprøves, udarbejdes der i 

løbet af 2017 en evaluering af strategien SAMMEN om Nyborg.
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