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Valgprogrammet i overskrifter 
Natur og Miljø 

●     Ingen sprøjtegifte på kommunale arealer 
●     Nem adgang til naturen 
●     Blomstrende grøftekanter 
●     Økologisk kommune 
 

Cykelstier 
●     Sikre skoleveje for børnene 
●     Fremme sundhed 
●     Cykelturisme 

  
Daginstitutionsområdet 

●     Maks 3 børn pr. voksen i vuggestuer 
●     Maks 6 børn pr. voksen i børnehaver 
●     Naturoplevelser til børnene 

  
Folkeskolen 

●     Maks 24 elever i klasserne 
●     Kortere skoledage 
●     Frokostordning i skolerne 
●     Kommunal aftale om lærernes arbejdstid 

  
Frivillighed 

●     Frivillighed skal altid følges med faglighed 
  
Beskæftigelsespolitik 

●     Udbydere af praktikpladser og løntilskudsstillinger skal skabe reelle job 
●     Ingen syge borgere på kontanthjælp 
●     Kommunen skal formidle småjob til kontanthjælpsmodtagere 

 
Socialområdet 

●     Revalidering, kurser og netværksgrupper til socialt udsatte borgere 
●     Tidlig indsats i familier der har det svært 
●     Opgangsfællesskaber til psykisk handicappede 

  
Økonomi, ledelse og styring af kommunen 

●     Kædeansvar 
●     Etiske krav til samarbejdspartnere 
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●     Grøn indkøbspolitik 
 

Ældreområdet 
●     Madlavningen tilbage til plejecentrene 
●     Der skal mindst være én sosu-assistent til stede på alle plejecentre—også om 

natten 
  
Sundhed 

●     Gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år 
●     Indkomstbestemt “frikort” ordning til børn til medlemskab af idrætsforeninger 
●     Motion i arbejdstiden til kommunalt ansatte 
●     Idrætshold for ledige, fleksjobbere, førtidspensionister 
 

Integration 
●     Ved at støtte kvinderne—fremmes hele familiens integration 
●     Blandet boligmasse og bosætning er en stor del af integrationen 

 
Kultur 

●     Fokus på kulturelle tilbud i lokalområderne 
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SF’s grønne politik 
  
Klima, miljø og natur er et SF kerneområde, som vi er ved at miste profileringen af til 
Enhedslisten og Alternativet. 
Klimaændringerne er en realitet. Sommerhuse ramler i havet og de øgede regnmængder 
laver oversvømmelser på veje og marker. Lodsejerne kræver kystsikring og landmændene 
afvandingskanaler. Klimasikring af byerne, separatkloakering og opsamling af ekstremregn, 
koster kommunerne formuer, samtidigt med at regeringen sparer milliardbeløb på området. 
Vi må have en klar stemme til at gå op imod Bæredygtigt Landbrug og deres minister, så 
naturen kan få en plads i vores intensivt udnyttede landbrugsland, mens den sidste vilde 
natur, kysterne, er under vedvarende angreb fra den nuværende og den tidligere regering. 
På miljøområdet er der en masse at gå i gang med set i lyset af regeringens åbenlyse 
mangel på fokus på området: Forsinkelse/aflysning af elektrificeringen på nordvestbanen; 
fjernelse af afgiften på el-biler; forurening af vores grundvand, åer og fjorde med sprøjtegifte 
og gylle; plastikforurening kontra plastikgenbrug…. 
Vi må tilbageerobre vores klare grønne stemme i debatten. 
  
Klima 
På klimaområdet ønsker SF at starte en offentlig debat om hvem der skal finanserne 
omkostningerne ved klimaændringerne. Her skal debatteres hvorvidt det er den nuværende 
natur, f.eks. skrænterne ved Røsnæs, eller sommerhusområderne ved Bjerge Strand eller er 
det de vandlidende landbrugsområder. Vi mener at tingene bør kombineres således, at vi 
ikke forfalder til rigide vandafledningskanaler, men tænker overordnet for at berige naturen 
samtidig med at vi tilgodeser landbruget.  
  
Miljø 
SF ønsker en seriøs affaldsordning! I stedet for at bruge borgernes penge på ugetømning i 
sommerperioden, bør vi i stedet arbejde for en ordentlig sorteringsordning, hvor vi får 
sorteret alle de gode genbrugelige råstoffer fra. For at fremme synligheden heraf vil vi forslå 
at udnytte biobrændsel af grønt affald til brug i den offentlige transport og kommunale 
køretøjer. 

-       Kampagne i Kalundborg Kommune for at udfase plastikposerne 
  
  
Natur 
Kalundborg kommune skal være helt uden sprøjtegifte. Vej og Parks arbejde med 
vedligehold og pasning af rabatter og bynære grønne områder, skal kunne klares uden brug 
af pesticider. Færre områder skal holdes nede som kønsløse græsplæner og der skal 
tænkes på ynglesteder og fødegrundlag til bier, insekter og dyr når de offentlige arealer 
passes. De kommunalt ejede landbrugsarealer som bortforpagtes, skal drives økologisk. Og 
dette må også gælde kommunale idrætsanlæg herunder golfbanen. 
Vi ønsker naturen integreret i det grønne byrum og vi vil have at den fri adgangen til naturen 
tages alvorligt, samt håndhæves hvor det er nødvendigt. 
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Ingen sprøjtegifte i vores kommune. 
Nemmere adgang til naturen. 
Blomstrende grøftekanter. 
Vi skal have fokus på klimasikring i kommunen 
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Infrastruktur 
Vi ønsker at skabe en sammenhængende kommune med cykelstier og offentlige 
transportmidler, således at det lette valg, det første valg, når man skal fra A til B er med 
cykel eller bus. 
  
Cykelstier 
Kalundborg kommune skal være en cykelkommune! Derfor skal vi have sikre cykelstier til 
alle skoler og uddannelsessteder. Når børn cykler til skole begrænser det trafikken i skolens 
nærområde, da forældrenes aflevere- og hentebyrde lettes. 
Skal vi ligeledes have forældrene op på cyklen, må vi have ordentlige cykelstier til de store 
arbejdspladser. Vi kan her med stor rimelighed starte med at lave ordentlige forhold til 
rådhuset. Et langsigtet ønske er etableringen af supercykelstier til Kalundborg fra oplandet. 
  
Kalundborg Station 
Vi ønsker en gangbro over Sydhavnsvej, samt en gangbro over jernbaneområdet ved Nyvej. 
Vision: Baneområdet bør graves ned, således at havnen kan fungere som en del af 
byrummet. Området ovenpå skal bruges til grønne områder, kulturliv og attraktive boliger for 
alle! 
  
Vejen mellem Herredsåsen og Raklev 
Vi er mod oprettelsen af denne strækning. Fordi det er urimeligt at øge trafikken forbi byens 
største skole og det mest beboede område. Røsnæsvej/Esbern Snaresvej og krydset ved 
Klosterparkvej formår at håndtere morgentrafikken således at omtalte strækning er 
overflødig. 
  
Kattegatforbindelsen 
Vi går ind for en kattegatforbindelse som primært skal funger ved togforbindelse - og vi 
ønsker den etableret som tunnel fra Kalundborg. 
  
Motorvej 
Hovedvejen fra Kalundborg til Bjergsted er en af de farligste veje i landet og det er desværre 
en realitet at den tunge trafik til Kalundborg intensiveres - også med de ekstra lange 
køretøjer. Så for sikkerheden mere end for tidsfaktoren ønsker vi en motorvej hele vejen til 
Kalundborg. Ligeledes er det nødvendigt med en optimering af hovedvej 22 hele vejen fra 
Kalundborg til Næstved. Dette vil give en effektiv forbindelse til Fehmernbælt og Europa. 
  
Kalundborg som færgehavn igen. 
Det er oplagt at arbejde for igen at få færger til Århus, når der er etableret en motorvej til 
Kalundborg 
  
Cykelstier (til folder) 
Vi skal have flere cykelstier for at: 

-       Sikre skoleveje for børnene 
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-       Forbedre sundhed og livsstil 
-       Øge turisme 
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Daginstitutionsområdet i Kalundborg 
  
Vi vil prioritere dette område, og arbejde for minimumsnormeringer i vuggestuer på 
max. 3 børn pr. voksen og max 6 børn pr. voksen i børnehaver. 
  
Der skal tildeles midler, så daginstitutionerne igen kan opnå en rimelig vikardækning ved 
sygdom. 
  
Resultatet af nedprioriteringen af området er, at vi i stigende grad ser at børnene er 
understimulerede når de starter i skole. Både motorisk og sprogligt. Lærere i indskolingen 
beretter om at mange børn starter i 0. klasse med et fattigere sprog end tidligere set. Dette 
betyder at børn i Kalundborg fra skolestarten er bagud i forhold til børn i andre kommuner, 
samt at lærerne skal bruge en masse ressourcer på at få dem gjort skoleklar. Yderligere er 
mange børn utrygge og urolige og vi ser antallet af børn med psykiatriske diagnoser stige 
voldsomt. 
  
Hvis inklusionen skal lykkes, så kræver det, at der etableres flere pladser i ressource 
institutionerne. 
  
Inklusion kan let blive til eksklusion, hvis der ikke er ressourcer de pågældende steder til at 
denne inklusion kan lykkes. 
  
Vi lægger vægt på at der altid skal være uddannet personale til stede, herunder er 
opkvalificering og supervision vigtige redskaber 
  
Det skal sikres, at der er personale som er kvalificeret til at bidrage til børnenes udvikling. 
Vi vil opfordre til faste ugentlige udedage i daginstitutionerne. 
Vi vil udfordre områdeledelsen - fungerer den? Både i forhold til dagligdagen med 
samarbejdet mellem ledelse, teamledelse og medarbejdere. Og hvordan er det gået med 
forældreinddragelsen siden man har indført områdeledelse? 
  
Vi ser også gerne at senere sundhedsudfordringer allerede her forebygges med fokus 
på kost (økologisk) og fysisk aktivitet. 
  
Kommunens børnehaver og vuggestuer er i dag samlet i så store enheder, at det er muligt at 
have ansat køkkenpersonale til at lave den daglige økologiske mad til alle børn. ”Toppen” på 
Klosterparkvej skal være et forbillede i kampen for sund økologisk mad til alle børn. 
  
I samråd med personalet og ledelsen skal antallet af test og skriftlige rapporteringer bringes 
ned til et forsvarligt minimum. 
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Vi vil udfordre kommunens måde at beregne normeringen på, da den ifølge BUPL ikke er 
retvisende. Der bruges gravide, praktikanter, løntilskud mv i beregningerne og der er store 
lokale forskelle. 
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Skoleområdet 
Skolestruktur: 
Vi ønsker at der tages politisk ansvar for hvilke skoler vi ønsker at bevare. 
Vi anerkender at de små folkeskoler i kommunen har en betydelig funktion i bevarelsen og 
styrkelsen af de lokalsamfund de ligger i. 
  
For SF er det vigtigt, at der ved bevarelsen af de små skoler, medfølger midler til 
opretholdelsen, da det er dyrere at drive små end store skoler. 
Ved nedlæggelse af små skoler oprettes der ofte friskoler (Røsnæs skole). Friskoler koster i 
kommunetilskud 75% af udgiften til en folkeskole, men til gengæld mister man den 
kommunale indflydelse og det bliver vanskeligere for de ikke så økonomiske stærke forældre 
at få deres børn indskrevet på den lokale skole. 
  
Vi er imod områdeledelse – en skole på flere matrikler. Der er nødt til at være reel ledelse på 
de skoler, vi vælger at have. Kommunens seneste tiltag om attraktive arbejdspladser 
indeholder et punkt om synlig ledelse. Det får man IKKE ved områdeledelse. 
  
Ressourcer: 
Kalundborg Kommune valgte at spare samtidig med at skolereformen blev indført. Fra 
2013-14 faldt antallet af lærere med 23 – samtidig med at undervisningstimetallet steg 
betydeligt og elevtallet faldt kun med 105 børn i samme periode. Vi har en højere udgift pr. 
elev end sammenlignelige kommuner, da vi har valgt at bevare nogle af de små skoler. 
Desuden har vi en usædvanlig høj andel af børn der går på friskoler (25%). 
Lærerne har et alarmerende højt sygefravær, hvorfor det er nødvendigt at tilføre midler til 
vikardækning. En del skoler har ikke råd til lejrskoler – end ikke ekskursioner! – det er et 
kæmpe tab for børnene. Inklusion koster. Disse børn skal have et tåleligt skoletilbud og den 
fornødne hjælp. SF ser skolepædagoger som et vigtigt redskab. Men de skal fungere som 
en støtte til lærerne og ikke en erstatning. 
  
Det bør tilstræbes at der maksimalt er 24 elever i en klasse, og ellers skal 2 
lærerordningen benyttes. 
  
Vi ønsker i SF at 2 lærerordningen (Lærer/pædagog) i vid udstrækning benyttes på skolerne, 
således at det er muligt at støtte de enkelte elever i undervisningen og børnene får en 
kortere skoledag, ligesom at lærernes ressourcer kan udnyttes bedre. 
Der skal være fokus på indholdet i lektiecafeerne, og at særligt elever fra ressourcesvage 
hjem får god hjælp til at styrke deres faglighed. 
Bevægelse skal i højere grad implementeres i undervisningen, eventuelt gennem brug af 
digitale hjælpemidler. 
 
Inklusion 
I Kalundborg er der opstået en praksis, hvor hensynet til en stram budgetstyring 
tilsyneladende overtrumfer det enkelte barns behov. 
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Spørgsmålet om inklusion bør tage udgangspunkt i den enkelte elev. 
Kommunen bør tilbyde den skolegang der er optimal for, at den enkelte elev udvikler sit 
fulde potentiale. 
  
Det var tanken at kompetencerne skulle følge børnene ud i folkeskolen fra specialskolerne, 
hvilket som udgangspunkt er en rørende tanke men i realiteten fungere det ikke. 
På trods af en stor indsats fra utallige dygtige medarbejdere, så er Inklusions-centrene i alt 
for høj grad blevet en passiv opbevaring af omsorgskrævene elever. 
Der er utallige eksempler på frustrerede forældre der oplever en usædvanlig langsomlighed i 
det kommunale system, når det handler om at få anerkendt, at deres barn har specielle 
behov, eller ikke trives i de traditionelle tilbud (Folkeskolen). 
  
Det ønsker vi at lave om på i SF-Kalundborg. 
  
  
Arbejdstidsaftale: 
Rigtigt mange kommuner har lavet aftaler om lærernes arbejdstid. Det skal vi også. Det vil 
give mere ensartede forhold i det lederen ikke skal forhandle med hver enkelt lærer. Og det 
vil vise lærerne at de tages alvorligt. Vi skal have fokus på fastholdelse af vores lærere. SF 
vil arbejde aktivt for at lærerne får lokalaftaler vedrørende loft over lektioner, samt arbejds-, 
flex- og forberedelsestid m.m.. 
  
Frokostordning: 
Vi ønsker en frokostordning i skolerne. Alle børn skal have sund mad for at få energi til at 
klare en skoledag. 
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Frivillighed 
  
Kalundborg Kommune har mange foreninger som er drevet af frivillige. Det er fantastisk og 
det skal kommunen understøtte. 
  
Vi vil gerne frivillighed hvor det giver god mening. Ikke som erstatning for faglig uddannet 
personale, men som et supplement til glæde og gavn for borgere og ansatte. 
  
Men frivillighed er i disse år ét af de store emner som politikere og direktører taler meget om. 
  
SF skal værne om, at “frivilligheden ikke tager overhånd” på den måde, at kommunale 
opgaver overtages af frivillige - ikke mindst opgaver der kræver faglig indsigt - her 
kan det blive problematisk. 
  
Eksempler: 
Svebølle er blevet nævnt rigtigt mange gange i diverse taler af direktør og borgmester, fordi 
der er kommet et aktivt lokalråd, en frivilligt drevet ungdomsklub, et frivilligt drevet 
“kvik-bibliotek”. 
Historierne nævner aldrig, at disse jo er opstået pga., at der er skåret helt væk på disse 
funktioner i Svebølle - og at det er i en form for trods at borgerne har etableret disse. Det er 
ikke rimeligt. 
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Beskæftigelsespolitik og 
arbejdsmarkedspolitik 
Vi tager afstand fra den nedladende tone der bruges om ledige i den offentlige debat. Vi tror 
ikke på, at folk vælger at være ledige! 
  
Jobcenterindsats; mere fokus på mentorordninger (se socialområdet). Specielt skal der en 
ekstraordinær individuel indsats til for den ledige under 25/28 år, for at få den unge i job eller 
uddannelse. Indsatsen kan bestå af højskoleophold mm. 
  
Der skal fra Kalundborg kommunes side stilles krav til både private og offentlige 
udbydere af praktikpladser og løntilskudsstillinger om, at der skal skabes reelle job, 
hvis de skal have ledige borgere i praktik/løntilskud. 
  
Der skal være en dialog med kommunens virksomheder om at tage et socialt ansvar og 
f.eks. tage fleksjobbere 
Dette skyldes, at vi synes, at risikoen for at ledige i praktik kan blive udnyttet som gratis 
arbejdskraft er for stor, ligesom der er risiko for at reelle job ikke bliver oprettet, så længe 
virksomheden kan få en praktikant. Praktikpladser og løntilskudsstillinger i offentlige 
institutioner skal IKKE tælle med i normeringen. 
  
Kommunen skal sammen med virksomhederne påtage sig ansvar for rummelighed og 
ligestilling på arbejdsmarkedet. 
  
Fokus på arbejdsmiljøet - såvel fysisk som psykisk. 
  
Jobcenterets brug af private aktører skal begrænses mest muligt. 

Så mange unge som muligt skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Virksomhederne skal 
motiveres til at tage flere lærlinge og vi skal stadig arbejde med muligheden for flere 
retninger inden for EUX uddannelserne, hvor erhvervsuddannelserne kombineres med en 
gymnasial eksamen. 
  
Kontanthjælpsloft 
Kommunen skal udligne de værste følger af kontanthjælpsloftet, så vi ikke får urimelige 
forhold for de børn som vokser op i fattigdom. 
  
Dette kan blandt andet gøres ved, at 

●     vurdere kontanthjælpsmodtagerne - og vurderes det at deres sag skal for et 
rehabiliteringsteam, vil dette fritage dem fra kontanthjælpsloft og 225 timers 
reglen. Dette gælder hvis man vurderer at borgeren skal i enten ressourceforløb, 
fleksjob eller have en førtidspension 

●     skabe småjobs af 6 timer om ugen. Det skal på budgettet (225 timers regel) 
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Sociale klausuler og kædeansvar. 
Langtidsledige bør være lægeligt udredt, således at det er klart, hvis der er egentlig sygdom 
der er største udfordring., (Kan formuleres bedre) således at Kalundborgs ledige borgere er 
placeret i den rigtige gruppe; rask, syg. 
  
Vi vil ikke have syge borgere placeret på kontanthjælp. 
  
Kalundborg Kommune skal tage et ansvar for at der er praktik- og lærepladser. Derfor vil SF 
indføre sociale klausuler i alt udbudsmateriale. Klausulerne skal sikre at der er praktik og 
lærepladser og at der er sikret danske løn- og arbejdsforhold ved alt udbud af byggeri og 
renovering. 
Kalundborg Kommune skal aktivt vedkende sig et kædeansvar ved alt udbud og indkøb. 
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Socialområdet 
Vi ønsker en mere individuel tilgang til borgere med sociale udfordringer. 
  
Vi foreslår mentorordninger, gerne i samarbejde med frivillige foreninger, men aldrig uden 
tæt faglig supervision fra kommunens egne ansatte. 
  
Der skal mere fokus på mulighed for at tilbyde revalidering, kurser og netværksgrupper til 
socialt udsatte borgere. 
  
Vi tror på at borgeren i et fællesskab med andre kan udvikle sine personlige ressourcer. 
  
Psykiatri; mulighed for i samarbejde med regionen at få en akut psykiatrisk 
modtagelse i sundhedshuset. Se sundhed 
  
Social ulighed 

●     Vi forventer et aktivt erhvervsliv der tager et socialt ansvar, ved at fremme 
beskæftigelse for de borgere, der har brug for en ekstra håndsrækning. 

●     Ved tidlig indsats i familier der har det svært. 
●     Ved at støtte foreningslivet for børn og unge, men også at støtte op omkring 

alternative udfoldelsesmuligheder i kommunen, som ikke forudsætter egentligt 
medlemskab. 

●     Ved at understøtte de mange sociale foreninger som hver især er med til at tage 
vare på deres medlemmer 

●     ved at fremme de ansattes arbejdsvilkår og trivsel, således at Kalundborg 
kommune til stadighed kan råde over veluddannet og motiveret personale. 

  
Alternative boformer 
SF vil gerne være med til at se på alternative boformer. Både for psykisk, fysisk og socialt 
udsatte borgere og generelt arbejde for en attraktiv boligpolitik. Vi vil i lighed med hvad der 
er gjort i andre kommuner, som Høje Taastrup og Holbæk, oprette opgangsfællesskaber for 
unge psykisk udviklingshæmmede. 
  
  
Handicappolitik 
SF vil arbejde for en politik, der understøtter en værdig livsførelse for personer med nedsat 
fysisk og/eller psykisk funktionsevne, hvor den enkelte har ansvaret for egen livsførelse med 
det offentlige som støtte. F.eks Opgangsfællesskaber. 
  
SF vil arbejde for, at der etableres let adgang til alle kommunale bygninger for mennesker 
med fysiske handicap 
  
Gratis psykologhjælp til unge 
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SF vil arbejde for at unge får mulighed for at få hurtig hjælp når de står med problemer, - 
store som små, så de ikke bliver unødigt behandlingskrævende og får en svær overgang til 
voksenlivet. Ubehandlede psykiske problemer kan medvirke til misbrugsproblemer, frafald 
på ungdomsuddannelserne og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg vil derfor arbejde for 
gratis og anonym psykologhjælp til børn og unge. De skal kunne tilbydes et antal samtaler 
og hvis psykologen skønner det nødvendigt kan hun formidle kontakt til 
behandlingssystemet. 
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Økonomi, ledelse og styring af 
kommunen 
  
Vi må anerkende at der har været en god økonomisk styring af kommunen siden 2007. 
Men måske er det gået for vidt? De sidste 4 år er der hvert eneste år blevet underforbrugt. 
Det kan være tegn på en for stram økonomisk styring, som gør de økonomisk ansvarlige 
ledere så nervøse for at ramme røde tal, at de underforbruger. Dvs. servicerammen ikke 
udnyttes - hvordan kan politikerne i KB være tilfredse med det? 
  
Retvisende budgetter er MEGET vigtige. Rammestyring er “for nemt”. Politikerne har ikke 
muligheden for at se substansen, som kan gemme på store problemer for den enkelte leder. 
F.eks. på skoleområdet, hvor flere skoler slider og slæber med ”underskud” år efter år. Det 
er urimeligt og giver ingen mening! 
  
Etiske krav til samarbejdspartnere - ingen samarbejde med “skattely-banker” og 
firmaer. Kædeansvar. 
  
Intet samarbejde med “klima-sorte” firmaer/investeringer 
  
Vi ønsker en overordnet grøn indkøbspolitik med bæredygtige indkøbsaftaler 
Områdeledelse - struktur - mange problemer her! 
  
Ledelsesstrukturen - den flade struktur er slet ikke eksisterende i virkeligheden. Det giver 
færre varme hænder/sagsbehandlingstider og flere ledelsestimer. Er det godt givet ud? 
  
Når der laves effektiviseringsprojekter og tiltag, skal besparelsen ikke tages forlods, for så er 
det ikke muligt at følge op på om “besparelsen” rent faktisk kom fra de tiltag man indførte, 
eller den skyldes besparelser på andet. 
  
Udlicitering og privatisering - vi er totalt imod på de “bløde” områder og meget skeptisk på 
resterende områder 
Der er ren ideologi når det gennemføres, der er ingen evidens for, at det er en god 
forretning. Tværtimod er der masser af eksempler på, at det kan gå galt med konkurser af 
plejehjem, samt opgaver som kommuner hjemtager igen. 
Regnes alle udgifter med i disse beregninger der fører til udlicitering. 
Eksempler fra KK er konkurrenceudsættelsen af Vej og Park som de selv vandt. Men det var 
en lang usikker periode med frygt for fyringer mv der førte op til det. Det forsvares i dag med, 
at der er kommet styr på området pga konkurrenceudsættelsen, men kunne det ikke have 
været klaret med god ledelse? 
Rengøring på skoler, et andet skræmmeeksempel. 
  
Generelt om kommunens personalepolitik her tydeliggjort på skoleområdet: 
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Der skal fokus på medarbejderinddragelse, og vises tillid til lærernes (og andre kommunalt 
ansattes) faglighed. Den manglende debat i kommunen om lærernes og andres forringede 
vilkår, kunne lede tanken hen på at der er uddelt “mundkurve” på området. Der mangler i høj 
grad gennemsigtighed på området. Der skal være offentligt tilgængelige referater fra alle 
møder på ledelsesniveau. Der skal tilbydes supervision til institutioner hvor tingene ikke 
fungerer. Også på ledelsesniveau. 
Kritik er en pligt 
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Ældreområdet 
  
Fortsat fokus på et værdigt ældreliv. 
Der skal være en bred vifte af boligformer der tilgodeser mulighed for social samvær. Evt. 
“Olle-kolle”. 
Der skal flere “faglige” hænder til. Der skal mindst være en sosu-assistent til stede på alle 
plejecentre om natten, således at borgere kan få deres medicin hurtigt og ikke skal vente i 
timer på f.eks. smertestillende medicin. 
  
Vi vil have madlavningen tilbage til plejecentrene “Der skal dufte af mad!” 
De raske og aktive beboerne skal inddrages i aktiviteterne. 
Personalet på plejehjemmene skal inddrages i tilrettelæggelse af deres arbejdsdag. 
Fokus på “den gode ledelse”, medarbejderindflydelse og i særlig grad borgerinddragelse - 
også i tilrettelæggelse af arbejdsgange. 
  
Skriftlig dokumentation skal nedbringes til et forsvarligt minimum i samarbejde med ledelse 
og personale. 
Tilliden til personalets faglige kunnen skal genskabes 
En decentral, demokratisk struktur, der understøtter bruger- og pårørenderåd. 
Fokus på den raske og aktive gruppe af ældre borgere. 
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Sundhed 
  
Økologisk mad i daginstitutioner skal giver gode kostvaner for børn 
  
Vi mener at der skal tilbydes en indkomstbestemt frikort-ordning til børn til medlemsskab af 
idrætsforeninger, ligesom der skal være mulighed for at familier med lavt rådighedsbeløb får 
dækket udgifter til afholdelse af sporten. 
  
Vi skal have børn der får lyst til at dyrke motion - derfor skal motion integreres og prioriteres 
meget mere i skolerne og børnehaverne. 
Der skal fokus på bevægelse og holdsport allerede i daginstitutionerne, så børn lærer at 
bevæge sig samt at agere og samarbejde med andre om at opnå et fælles mål 
  
  
Sundhedsordning for kommunens ansatte - kommunen skal som arbejdsplads gå forrest og 
vise flaget! og eventuelt indføre motion i arbejdstiden. 
  
  
LIGHED I SUNDHED! 
  
Psykiatri 
Der skal tilbydes gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år 
Der skal ansættes en psykolog som ufiltreret kan modtage unge i hele kommunen. 
Eventuelt i samarbejde med regionen at oprette psykiatrisk akut modtagelse sundhedshuset. 
(se mere under Socialområdet, ovenfor) 
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Integration 
  
Mentorordning 
  
Bydelsmødre - kvindeprojekter, gerne kommunal støtte til eksisterende projekter, samt 
igangsættelse af nye. 
  
Lige fokus på sprogundervisning og jobtræning. 
  
Kommunen skal understøtte skabelse af netværk. 
  
Der skal tilbydes ekstra (lovpligtig) undervisning i dansk til elever som har dansk som 
andetsprog. 
  
Bosætningspolitik 
Kommunen skal føre en aktiv og langsigtet bosætningspolitik. Det ligger vel i menneskets 
natur at være bange eller utryg for det ukendte, derfor er det så vigtigt at vi gør op med den 
nuværende bosætning, hvor man kan opleve mange områder med ghetto-lignende karakter. 
Det være sig kvarterer med etnisk dansk middelklasse eller områder med overtal af 
mennesker med anden etnisk baggrund. De lokale skoler afspejler det omkringliggende 
samfund og vores børn begrænses eller beriges, alt efter hvor varieret 
befolkningssammensætningen er. Vi bliver nødt til at blande befolkningsgrupper for at 
bevare sammenhængskraften i samfundet – dette er også en opgave for kommunerne. 
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Kulturområdet 
SF-Kalundborg ønsker at støtte og fremme enhver form for kulturel aktivitet der kan gøre 
Kalundborg kommune til et endnu mere spændende, farverigt og rummeligt sted at bo. 
Vi tror på, at kulturelle aktiviteter er et aktiv for kommunen. 
  
Kulturen og Erhvervslivet 
Erhvervslivet har brug for, at potentielle medarbejdere føler sig fristet til at bosætte sig i 
vores kommune. 
Vi har brug for, at vores lokalområde opleves som dynamisk og levende. 
De lokale ildsjæle og initiativtagere, af enhver slags, er med til at sætte Kalundborg på 
landkortet og fremme en positiv udvikling i området. 
  
Kulturen og ungdommen 
Ungdommen er præget af en oplevelses-kultur og en stor tiltrækning til fest, farver action og 
mangfoldighed. 
Kulturelle aktiviteter og tilbud er vigtige for nutidens ungdom. 
Hvis vi ønsker, at de unge bosætter sig i området i stedet for at søge mod København, så 
kræver det, at de oplever området som dynamisk og spændende. 
I den sammenhæng spiller initiativer som Multihus Kalundborg en væsentlig rolle. 
Multihuset og byens meget aktive teater- og musikmiljø er med til at gøre Kalundborg til et 
attraktivt sted for unge mennesker. 
Kulturhus Gimle i Føllenslev er endnu et eksempel på lokale initiativer, båret af frivillig 
arbejdskraft og visionære ildsjæle, der sætter Kalundborg kommune på landkortet. 
  
Kulturen og integrationen 
I forbindelse med integration og i mødet mellem ny-danskere og gammel-danskere er 
kulturelle arrangementer og aktiviteter med til, at bringe mennesker sammen og fremme en 
gensidig respekt og forståelse for hinandens værdier, hvor forskellighed kan være berigende 
og opleves positivt. 
  
Lokalt: 

-       Frede Torvet for biltrafik 
-       Kulturhus med mulighed for cafe, bibliotek mv. Skal være centrum for byens 

kulturelle foreninger 
-       Arbejde for et havnebad 
-       Skøjtebane på Klostertorvet 
-       Sportsfaciliteter  
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