
KANDIDATGRUNDLAG 

KOMMUNALVALG 

Skriv ca. en side om dig selv og hvorfor du gerne vil stille op som kandidat til kommunalvalget. 
Nedenstående spørgsmål er vejledende, du må gerne skrive hvad du vil. Lad kandidatgrundlaget 
fylde ca. en A4 side. 

Kandidatgrundlaget skal indsendes senest den 23. januar til soenderborg@alternativet.dk, og vil 
blive sendt ud til alle medlemmer i Sønderborg kommune. 

Hvem er du? Fortæl lidt om dig selv. Familie, arbejde, uddannelse, politisk erfaring mm.  

Mit navn er Marian Paysen 52 år. Jeg mor til 3 voksne sønner, jeg har 3 børnebørn og nummer 4 
er på vej. Jeg er bosiddende i Rinkenæs, hvor jeg bor med min mand vores yngste søn på 18 og 
vores plejedatter på 8 år. 

Min uddannelses baggrund: Jeg har været på arbejdsmarkedet uafbrudt i 38 år, og jeg har 
arbejdet som ufaglært i min ungdom. Løbende har jeg uddannet mig, - først til Social og 
sundhedsassistent og senere til Certificeret Coach, og jeg er på 8. år ansat i et 
virksomhedscenter i Sønderborg kommune som CSR konsulent. Virksomhedscenteret er en del af 
den arbejdsplads, hvor jeg har været ansat i over 20 år. Mine primære opgaver er at hjælpe 
borger, der står uden for arbejdsmarkedet i job og uddannelse. Sideløbende er jeg i gang med en 
Akademi i ledelse.  

Hvad er dine Personlige mærkesager ift. Kommunalvalg? 

Jeg tænker meget på at styrke fællesskabet, bæredygtigheden, målrettet indsatser for udsatte  
og sårbare  børn, på grøn omstilling, økologi, mennesket frem for systemet, attraktiv kommune 
for unge og børnefamilier. 

Hvad er de vigtigste politiske visioner for Alternativet i byrådet? Formulér dem gerne også med 
konkrete eksempler på politik.  

Støtte op omkring øget borgerindflydelse, - her tænker jeg, at borgerne får mulighed for mere 
indflydelse på nye tiltag i kommunen, at vi tænker borgernes idéer med ind i forandringer.  

Grøn omstilling og økologi, - her tænker jeg, at kommunen går foran med at indføre bl.a. 
økologi på alle kommenenes intuitioner.  

Sociale tiltag, - her tænker jeg, at vi laver målrettet forbyggende indsatser i forhold til udsatte 
børn og herunder tænke nyt, smart og anderledes. Jeg tænker, at vi kunne køre små projekter, 
hvor vi afprøver nye ting, vi kunne blande institutioner (plejecentre – vuggestue – børnehave – 
skoler), tænke bæredygtighed ind i alle tiltag og forandringer og styrke sammenarbejdet på 
tværs i kommunen. 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være kandidat? 



Jeg har i mange år i min funktion som fællestillidsrepræsentant været en del at 
Hovedmedarbejderudvalg (HMU) og CMU på medarbejdersiden, hvor jeg har været med til at 
udarbejde tiltag i forhold til Sønderborg kommunes 6500 medarbejderne, - her har vi bl.a. 
arbejdet med organisationsændringer, politikker og retningslinjer. I det arbejde har jeg både 
haft indflydelse og fået et stort indblik i de politiske visioner og opbygning af Sønderborg 
kommune. Jeg er meget iderig, tænker og ser altid muligheder frem for begrænsninger, og jeg 
er meget strategisk anlagt. 

Jeg vil gerne være med til at forme en kommune, hvor det er dejligt at bo og arbejde.  

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med frivillige og andre kandidater? 

Jeg er vant til at sammenarbejde bredt med både frivillige og andre interessenter. Jeg tænker, 
at flere tænker bredere, flere hænder gør, at vi kan fordele opgaverne over flere og løfte i flok. 

Er der andet du gerne vil fortælle? 

Jeg har altid været interesseret i at deltage i at gøre en forskel. Jeg har siddet i 
borgerforeninger, været spejderleder, siddet i forældreråd, skolebestyrelser, etc. Jeg ved, at 
det, jeg går ind til, vil være tidskrævende, men når jeg involverer mig i noget, gør jeg det 100 
procent. 

Medsend eller indsæt billede! 

  


