
1 

 

 Vordingborg  
 
 
 

Valgprogram 2021-2025  
 
 
 
SF Vordingborg præsenterer hermed sit samlede kommunale valgprogram for perioden 2021-25. 
Her er de mål og synspunkter, vi vil arbejde for i den kommende valgperiode, så langt vælgerne giver os 
opbakning og styrke til at gøre det.  
 
SF har i 2017-21 haft stor indflydelse på udviklingen af hele Vordingborg Kommune med en plads i Økono-
miudvalget og med formandsposten for Klima- og Miljøudvalget. De mange grønne fodspor, der er sat, er 
dog kun et skridt på vejen. Vi ønsker at følge den grønne omstilling i Vordingborg Kommune helt til dørs. 
 
Alle kandidater, der stiller op til kommunalvalget for SF Vordingborg, lover at arbejde for hele kommunen og 
for en samlet kommune. Vi kommer ikke langt med sognerådstænkning! Samarbejde og fællesskab er vejen 
frem, og SF vil være garant for, at der arbejdes for en fælles og retfærdig udvikling for alle – og – overalt. 
 
Vi bor i en dejlig del af Danmark. Men vi skal fortsat forbedre trivsel blandt skoleelever, børnehavebørn og 
vores ældre medborgere. Samtidig skal vi understøtte det gode liv på landet og den grønne omstilling. Så 
der er i høj grad brug for et solidt SF-aftryk i den kommende kommunalbestyrelse. 
 
Vi vil noget mere, vi vil vores borgere, vi vil fællesskab og vi er klar til at tage ansvar. 
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 Borgerinddragelse og Frivillighed 
 

Vi ønsker mere demokrati, mere solidaritet og mere social retfærdighed. Det indebærer, at alle borgere skal 

have mulighed for at tage stilling til og ansvar for samfundets udvikling i en demokratisk dialog. Den enkel-

tes indsats for fællesskabet skal synliggøres, opmuntres og værdsættes. 

 

SF støtter maksimal borgerinddragelse i nærområderne. Der skal senest i 2022 evalueres og efter 

behov justeres på den nuværende nærdemokratimodel med lokalfora. Virker den efter hensigten? 

SF ønsker fortsat, at de valgte politikere indgår i en åben og løbende dialog med borgerne. 

 

SF er tilhænger af §17.4-udvalg. I den igangværende valgperiode har SF bidraget til en bredere, 

demokratisk dialog, bl.a. ved at støtte nedsættelsen af såkaldte §17.4-udvalg. 

Et §17.4-udvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder med løsningsforslag ud fra en konkret opgave-

beskrivelse. Udvalget består af såvel politikere, repræsentanter for interesseorganisationer og almindelige 

borgere. Det er en arbejdsmetode, vi i SF fortsat ønsker at gøre brug af. Der har i 2017-21 været arbejdet 

med områder med store udfordringer: Folkeskoleområdet, Førskoleområdet og med Frivillighed og Borger-

inddragelse, og der er stadig nok af områder at tage fat på. 

 

SF er tilhænger af tværgående råd i den demokratiske proces. Kommunen har i øjeblikket et Ud-

satteråd, Seniorråd, Miljøråd, Integrationsråd, Ungeforum, Handicapråd, Trafiksikkerhedsråd, Folke-

oplysningsråd etc. De er en god vej til at skabe dialog med interessegrupper og borgere. Vordingborg har 

flere end lovgivningen kræver, hvilket er et gode for den demokratiske proces.  

 

SF ønsker flere borgermøder. Borgermøder er et godt værktøj i den demokratiske debat. SF støtter flere 

borgermøder med varierende debat- og arbejdsformer. Møder om emner, der dels har aktualitet og dels 

borgernes og lokalsamfundenes bevågenhed. Det kan både handle om lokale og overordnede emner. 

 

SF ønsker mere borgerkontakt. SF ønsker, at vi udvider den kendte form med korte personlige møder 

med borgmesteren, den kunne udvides til også at omfatte møder med udvalgsformændene. 

SF støtter fortsat, at kommunen har en neutral borgerrådgiver med størst mulig tilgængelighed. 

 

SF mener det skal være nemt at være frivillig. Kommunen skal støtte de frivillige foreningers fortsatte 

udvikling. Forvaltningen skal gå aktivt efter at afbureaukratisere rammerne for foreningernes arbejde, an-

søgninger og tilbagemeldinger mest muligt. 

SF ønsker, at der evalueres på de vilkår lokale, frivillige initiativer har i øjeblikket. 

 

SF vil arbejde for ensartede vilkår for alle typer af frivilligt arbejde. SF ønsker bedre fysiske og 

økonomiske rammer om de socialhumanitære foreningers arbejde, så de i højere grad ligestilles med 

foreninger inden for kultur og idræt.  

 

SF mener ikke kommunen skal konkurrere med de frivillige foreninger om at rekruttere aktive.  

Der skal i stedet indgås et samarbejde med de frivillige foreninger om at få løst opgaverne. 
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 Økonomi 

 

SF konstaterer, at det koster at drive en kommune med fokus på service i en tid, hvor demografien ændrer 

sig, og andelen af ældre medborgere stiger. 

 

Det økonomiske råderum afhænger i høj grad af de årlige økonomiforhandlinger mellem Finansministeriet og 

Kommunernes Landsforening. Den seneste Udligningsreform gik i den rigtige retning, men gjorde ikke den 

store forskel for Vordingborg Kommune. Vi er som kommune fortsat presset, så derfor er der fortsat brug for 

en omhyggelig økonomistyring.  

 

Efter mange år med store uforudsete budgetoverskridelser på nogle områder og med deraf følgende ned-

skæringer på andre, er der nu rettet op på den måde, der lægges budgetter på. Det er nødvendigt, at 

budgetterne er så realistiske som muligt, hvis vi ud over service ønsker at kunne udvikle Vordingborg 

Kommune. SF understreger, at realistisk budgettering indebærer en konkret, politisk stillingtagen til demo-

grafiske ændringer, ikke hovedløse frem- og tilbageskrivninger.  

 

SF foreslår derfor fortsat, at vi indfører en velfærdspromille, en mindre skattestigning, der øre-

mærkes til bedre velfærd på de områder, hvor der tydeligt og målbart ikke er ressourcer nok, ikke mindst 

børne-ungeområdet og ældreplejen. Sådan en øremærket ændring på 5 promille (0,5 %) vil kunne tilføre 

kommunen ekstra indtægter på ca. 37 mio. kr. 

 

SF vil arbejde for en ansvarlig økonomisk linje, der både sikrer balance i kommunens økonomi og 

giver rum til investeringer. En tilpas likviditet og en god kreditvurdering kan gøre det muligt at finansiere 

både den daglige drift og større anlægsprojekter. 

 

SF vil arbejde for en effektiv administration og en imødekommende, decentral borgerservice. 

Der er gode argumenter for at samle ikke-borgernære funktioner på ét velegnet sted i kommunen. SF mener 

samtidig, at borgernære funktioner og kontakter i højere grad end nu bør være tilgængelige rundt om i 

kommunen som nævnt i afsnittet om byudvikling. 

 

SF er forkæmper for gode personaleforhold. God administration forudsætter et tilstrækkeligt og 

kompetent personale. Medarbejderne skal have mulighed for at opdatere deres faglige viden og have et 

tilfredsstillende arbejdsmiljø såvel psykisk som fysisk. Der skal være ligevægt mellem mål og ressourcer. 

 

SF mener at forebyggelse og tidlig indsats er også god økonomi. Der er alt for mange borgere, som 

ikke trives og kræver ekstra omsorg. Der skal investeres i bedre trivsel; ondt i livet koster både menneskeligt 

og økonomisk. 
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 Klima og Energi 
 

SF har i den forgange valgperiode haft formandsposten i Klima- og Miljøudvalget og har dermed haft stor 

indflydelse på den grønne omstilling og de tydelige grønne fodaftryk, der er sat. Den gode og stærke indsats 

vil fortsat være blandt vores mærkesager. 

 

SF ønsker en bæredygtig og energirigtig kommune. I forbindelse med byplanlægning og ved opførsel 

og vedligeholdelse af kommunale bygninger og almennyttige boliger, skal vi altid indtænke gode klimaløs-

ninger, lokal regnvandsafledning samt brug af bæredygtige byggematerialer. 

 

SF ønsker overalt en bæredygtig indkøbspolitik. 

 

SF ønsker grøn omstilling i Vordingborg kommune. Handleplanen for grøn udvikling skal gennemføres 

og udvides. Vi har som Klimakommune i vores aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet os til 

at nedbringe CO2-udslippet hvert år - bl.a. med energibesparelser, mere vedvarende energi, omlægning af 

dyrkningsmetoder og forbedret kollektiv trafik. 

 

SF arbejder for grøn energi og udfasning af fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer skal udfases. 

SF ønsker en revideret kommunal energiplan. Vindbaseret energi er i øjeblikket noget af det billigste og 

nemmeste at øge, men på en gennemtænkt og forsvarlig måde. Derudover skal vi udnytte andre grønne 

energikilder. Vi vil fortsat kæmpe for en ændret lovgivning, så det bliver muligt at opsætte solceller på 

eksisterende kommunale bygninger. Kommunen skal støtte op om tilsvarende private initiativer. 

 

SF ønsker at genetablere vådområder på lavbundsarealer. Vi vil indgå aftaler om, at mere 

landbrugsjord på lavbundsarealer tages ud af drift for at reducere CO2-udledning og genoprette natur. 

 

SF ønsker at sikre kommunen mod klimaforandringer. Vi skal minimere effekten af havvandsstig-

ninger og øget nedbør. Kystsikring og klimaindsatser skal indtænkes i planer og projekter på alle niveauer. 

Oversvømmelser skal så vidt muligt undgås. Der skal være tilstrækkeligt med målestationer og forebyg-

gende indsatser. Det eksisterende kloaksystem er ikke tilpasset fremtidens ekstremvejr, så regnvand skal 

håndteres uden om de eksisterende spildevandsledninger.  

 

SF vil sikre, at spildevandsplanen revideres og gennemføres. Renoveringen af kloakker og vand-

ledninger samt adskillelse af regnvand og spildevand skal fortsættes. Der skal tages hånd om store nedbørs-

mængder, så de ikke belaster boliger og landbrugsinteresser. Regnvand og spildevand skal separeres, så 

overløb på rensningsanlæg undgås og spildevandsrensning i det åbne land skal gennemføres. 

 

SF støtter op om den nye affaldsplan. Det er vigtigt, at kommunen fortsat arbejder med, hvordan vi 

mindsker klimabelastningen ved indsamling, behandling, sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald. 

Det gælder ikke kun borgerne. Der skal affaldssortere på de kommunale arbejdspladser. 
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 Natur og Miljø  
 
SF vil overalt være fortalere for naturen og søge indflydelse for at imødegå skadelige miljøpåvirkninger. 

Vores mål er at arbejde for at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles på en 

måde, der er bæredygtig og til gavn for biodiversiteten og menneskers trivsel i kommunen. Vi ønsker mere 

natur i Vordingborg kommune og går ind for naturgenoprettelse og fredning af bevaringsværdig natur. 

 

SF ønsker at Vordingborg skal være ”vild med vilje”. Flest mulige kommunale arealer, skove, grøfter 

og friland skal forvildes, fx i form af bi- og insektvenlige engarealer. Desuden områder som af hensyn til 

dyrelivet ikke inviterer til hyppig menneskelig trafik. Vildt er vildt, ikke velfriseret. 

 

SF ønsker at værne om biologisk mangfoldighed. Vi skal leve op til EU's målsætninger på vand- og 

naturområderne. EU har en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af biologisk mangfoldighed. 

Vordingborg kommune har egne handleplaner for vand- og naturområderne, som løbende skal evalueres og 

udbygges. 

 

SF støtter projektet Møn som Unesco-certificeret Biosfæreområde. Vi ønsker at udvikle Biosfære-

området til også at omfatte arealerne på nordsiden af Bøgestrømmen. 

Den mønske natur er i hastig udvikling som turistområde. Dette medfører både fordele og ulemper. 

Udviklingen i turisme skal være bæredygtig, håndteres med varsomhed og ikke ske på bekostning af 

naturværdier. 

 

SF vil fortsat arbejde for at vandløb og søer restaureres. Vi har været aktive i dette arbejde gennem 

mange år. Der er sket naturgenopretning og udvikling af nye naturområder flere steder i kommunen samt 

øget vedligeholdelse og restaurering af vores vandløb og vandhuller. Det bør fortsætte. 

 

SF ønsker fokus på mere naturgenopretning. SF ønsker at forbedre levevilkårene for såvel fauna som 

flora. Skovrejsning, genslyngning og fritlægning af vandløb samt oprettelse af vandhuller er nogle af 

mulighederne. Det er vigtigt, at der skabes økologiske forbindelse mellem naturområderne for at forbedre 

mulighederne for dyre- og plantearters spredning. Naturandelen i Vordingborg Kommune skal øges. 

 

SF vil værne om vores drikkevandsressourcer. Grundvandet skal beskyttes for at sikre rigeligt og ikke-

forurenet drikkevand til kommende generationer. Indsatsplanerne findes – de skal bare gennemføres! Det 

kræver dialog mellem vandværker og lodsejer. SF vil støtte op om dette arbejde. 

 

SF vil arbejde for et forbedret miljøtilsyn. Specielt miljøbelastningen fra risikoproduktioner såsom 

svinefabrikker og virksomheder med støj/lugt/affaldsproblemer skal følges nøje. Vordingborg kommune skal 

være garant for at gældende lovgivning og tilsynspligten overholdes, samt at gener for lokalmiljøet mindskes 

mest muligt.  

  

SF ønsker en giftfri kommune med fokus på økologi. Vi ønsker fokus på bæredygtige fødevarer på 

kommunale arbejdspladser og institutioner. Vi vil fastholde forbud mod brug af sprøjtegifte på kommunale 

arealer. SF vil arbejde for, at kommunal landbrugsjord kun skal kunne forpagtes af økologiske landmænd. SF 

ønsker kort sagt en giftfri kommune! 
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 Børn og Unge 
 

SF vil fortsat være garant for at sikre en god kvalitet med fokus på den enkelte borger, stor som lille. 

Vordingborg skal være et trygt sted at vokse op. Barnet i centrum og kvalitet i børnehøjde samt på de unges 

egne præmisser er grundliggende for SF’s børne- og ungepolitik. Barndommen har en værdi i sig selv. Alle 

skal have mulighed for at blive til nogen, ikke kun at blive til noget som en forberedelse til voksenlivet og 

erhvervslivet. Børn har brug for omsorg og det er vigtigt at gribe ind i tide, hvis familier har brug for støtte.  

I nogle situationer kan en anbringelse uden for hjemmet undgås, hvis familien som helhed får den 

nødvendige, forebyggende hjælp. 

 

SF ønsker daginstitutioner og skoler, som er inspirerende og udviklende pædagogiske miljøer 

med fokus på kvalitet i trygge og tidssvarende fysiske rammer. 

Der skal være særlig opmærksomhed på værdig inklusion af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne. Inklusion skal bygge på pædagogik og ikke på økonomi. 

 

SF ønsker at samarbejdet omkring børn og unge skal styrkes. Der skal skabes sammenhæng i 

børnenes liv, så overgange mellem dagpleje, dagtilbud skoler og skoleklubber, herunder overgangen fra én 

institution til en anden, opleves gnidningsfrit og positivt. 

Institutionerne skal fungere som selvstændige enheder med egne forældrebestyrelser, som kan bidrage til 

indflydelse og åbenhed mellem forældre og kommune. 

 

SF vil arbejde for at udsatte familier hjælpes i respekt. Indsatsen skal i højere grad lægges på 

styrkelse af forældreansvaret gennem helhedsorienteret rådgivning og behandling. 

 

SF ønsker at børn og unge oplever en grøn hverdag på alle planer i den kommunale sektor. 

Bevidsthed om bæredygtighed og genbrug starter hos den enkelte, det gælder også blandt de yngste 

borgere. Der skal være midler og råderum til at dagtilbud og skoler, herunder madkundskabsundervisningen, 

kan fokusere på økologi og bæredygtighed. 

 

SF vil arbejde for at udvikle og tiltrække uddannelser. Målet med Campus Vordingborg, som frem-

kom i 2016, er at fastholde og tiltrække uddannelser samt skabe et miljø, der gør det attraktivt at bosætte 

sig i Vordingborg Kommune. Campus Vordingborg skal styrke Vordingborg som uddannelsesby og består af 

et samarbejde mellem kommune, erhverv, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 

 

SF vil arbejde for at børn og unge bliver en del af et fællesskab. Alle har brug for positive fælles-

skaber, fx i fritids- og idrætsforeninger, hvor de møder stabile voksne rollemodeller, der viser det udbytte et 

fællesskab giver. Der skal desuden arbejdes for at skabe fleksible rammer for fællesskab for de unge, der 

ikke passer i de rammer eller interesseområder, der allerede eksisterer.  

 

SF ønsker grundlæggende at evaluere og gentænke ungeindsatsen. Der er stadig mange unge, der 

ikke bliver en del af et positivt fællesskab og som ikke får den nødvendige støtte og guidning på vejen mod 

et sundt ungeliv og uddannelse.  
 

SF ønsker et tæt samarbejdende Ungeforum. Ungeforum skal støttes i fortsat at kunne inddrage unge 

fra forskellige områder, geografisk såvel som uddannelsesmæssigt, i deres arbejde. Ungeforum skal afspejle 

den sammensætning af de unge, der bor i Vordingborg kommune. 

 
  



7 

 

 

  
 

Folkeskolen 
 

SF ser Folkeskolen som hele folkets skole: Børn fra alle samfundslag går i den danske folkeskole, og 

det er af afgørende betydning for fællesskabsfølelsen og sammenhængskraften i et samfund, at det fortsat 

er tilfældet. Folkeskolens mangfoldighed er en værdi i sig selv. Børn med forskellig baggrund mødes i en 

skole, hvor der er plads til frisind og forskellighed. Alle børn har krav på at være del af et fællesskab. 

Folkeskolen skal være attraktiv for elever med forskellige kundskaber og forudsætninger, og derfor ønsker vi 

at skabe en skole, der har endnu bedre balance mellem det boglige, det kreative og samspillet herimellem. 

 

SF går ind for, at folkeskolen kan være forældres naturlige førstevalg, når de vælger skoletilbud til 

deres børn. Folkeskolen skal fortsat være et skoletilbud med kvalitet uden brugerbetaling for hverken 

forældre eller børn. 

 

SF ønsker at vende det faldende børnetal til noget positivt. Et faldende børnetal bør bruges til at 

nedsætte klassekvotienterne, så der er mere tid til det enkelte barn. Så vidt muligt ønsker SF at bevare alle 

kommunens nuværende skoler. Kvalitet er for alle, og børn skal kunne trives, der hvor de er. 

 

SF ønsker ikke, at der klasseoptimeres på tværs af afdelingerne i indskolingen. 

 

SF er opmærksom på, at skole og fritid skal ses i en ligeværdig sammenhæng. Der skal være 

balance mellem faglig udvikling, leg, kreativitet, fordybelse og fritidsinteresse. SF betragter trivsel som en 

værdi i sig selv, samt en forudsætning for børnenes tryghed og god vilkår for tilegnelse af viden og erfaring. 

 

SF ønsker, at antal undervisningstimer konverteres til øget holddeling for at sikre kvalitet frem for 

kvantitet, så skal der kompenseres på klubområdet for den øgede åbningstid. 

 

SF ønsker, at alle skoler har komfortzoner med mulighed for at dyrke og udvikle den sociale 

dimension. 

 

SF ønsker, at der afsættes tid til samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolepædagogers 

deltagelse i undervisningen og dagligdagen har en positiv effekt på alle klassetrin. Skal samarbejdet mellem 

faggrupperne fungere optimalt, skal det være muligt at samarbejde om undervisning og trivsel.  

 

SF ønsker pædagog-faglig ledelse og styrkelse af skoleklubberne. Skoleklubberne er en del af 

skolerne, men har opgaver, der rækker udover undervisningstiden. SF ønsker at normeringer i skole-

klubberne øges, så der er mulighed for reel pædagogisk udvikling og ikke kun opbevaring af børn.  

 

SF ønsker fagfaglig ledelse på alle kommunens enheder og dermed også på dagtilbud og i folke-

skolen. Det er afgørende med en nærværende ledelse, som kan underbygge de politiske beslutninger og 

realisere pædagogiske værdier og ny lovgivning i et tæt samarbejde med medarbejderne og med udgangs-

punkt i et fagligt fællesskab. SF er derfor imod den såkaldte ”Landsbyordning” med fælles ledelse, men er 

tilhængere af dialog og samarbejde mellem dagtilbud og folkeskole. 
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 Sundhed og Forebyggelse 
 

SF ønsker lighed i sundhed og mere sundhed i hverdagslivet. Vi anser sundhed og forebyggelse som 

en naturlig del af hverdagen, og sunde valg bør være tilgængelige og attraktive for alle på tværs af sociale 

forhold. SF vil arbejde for at sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse indgår i alle kommunens politiker og 

arbejdsfelter.  

Det er vigtigt, at der er sammenhæng i kommunens møde med enhver borger, herunder at der satses på 

opsøgende arbejde for udsatte grupper, på arbejdspladser og i særligt belastede boligområder. 

 

SF ønsker fri og lige adgang til et moderne, effektivt og trygt offentligt sundhedsvæsen, en 

helhedsorienteret sundhedsindsats, hvor forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering 

koordineres gennem samarbejde på tværs af sektor- og faggrænser. 

 

SF vil fortsætte og udvide indsatsen for at yde hjælp til livsstilsændringer. Vi vil styrke indsatsen 

for borgere med alkohol- og stofmisbrug og deres familier. Der er brug for en større opsøgende indsats. 

 

SF ønsker at den forebyggende indsats skal omfatte et helhedsorienteret syn på familierne til sygdoms-

ramte, mennesker med handicap og mennesker med misbrugsproblemer. 

 

SF vil arbejde for flere naturtilbud til fremme af folkesundheden. Naturen byder på en enestående 

ramme for forebyggelse og lindring af mange sygdomme. Ikke kun som et fysisk rum for motion og frisk 

luft, men også rum for mental helse. Det bør støttes med øget tilgængelighed i form af fx flere cykelstier, 

naturlegepladser, større brug af kommunens maritime muligheder, motionsruter i by og på land etc. 

 

SF vil arbejde for en sundere hverdag i daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner. Det 

skal ske med udgangspunkt i kost, bevægelse/ idræt til alle hver dag, oplysning om KRAM-faktorerne (kost, 

rygning, alkohol, motion), tilbud til børn med motoriske vanskeligheder. Det indebærer også sund og 

økologisk kost på alle institutioner. Institutionerne kan også være indgang til tandplejetræning. 

 

SF’s mål er, at flest mulige forældre føler sig rustet til at give deres børn en sund opvækst. Vi vil 

sikre evidensbaseret støtte til og samarbejde med forældrene om sundhedsmæssigt truede børn. Vi vil også 

arbejde for sundhedsplejerskebesøg til de 3-årige og mere udbygget sundhedspleje til udsatte borgere. 

 

SF vil arbejde for bevarelse af det bedst mulige funktionsniveau og øget livskvalitet hos psykisk 

og fysisk vækkede borgere. Det betyder tilbud om støtte til træning af daglige færdigheder, sunde og 

indbydende madordninger, udadvendte aktiviteter og sociale netværk. 

 

SF vil arbejde for at forebygge usund levevis. Elever i Folkeskolens ældste klasser må under normale 

omstændigheder forlade skolernes område i de lange pauser. Det giver dem mulighed for at tage valg, der 

skader deres sundhed på både kort og lang sigt, såvel hvad angår spisevaner som rygning. Eleverne har i 

perioden med Corona-epidemien skulle blive på skolerne, hvor der er opsyn. Det har vist en gavnlig effekt.  

 

SF ønsker at udsætte unges alkoholdebut. Alkohol viser sig at være det farligste rusmiddel, der des-

uden ofte er vejen ind i andre misbrug. En senere debut vil have en gavnlig effekt. SF ønsker at arbejde for, 

at den såkaldte “Islandsmodel” skal indføres på kommunalt plan.  
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 Handicap 
 

Borgere med et fysisk, psykisk eller kognitivt handicap skal kunne leve et værdigt og aktivt liv med samme 

muligheder som borgere uden funktionsnedsættelser. 

 

SF ønsker at kommunen skal være et godt sted at leve og vokse op for alle. Det er derfor vigtigt at 

leve op til FN’s Handicapkonvention og dansk handicappolitiks grundprincipper om kompensation, sektor-

ansvar, solidaritet og ligebehandling.  

 

SF ønsker at alle borgere i Vordingborg Kommune kan deltage i samfundslivet, uanset funktions-

nedsættelse, og leve sit liv så tæt på egne præmisser som muligt.  

 

SF har den overbevisning at med gode rammer, kan alle få en værdifuld tilværelse uanset funktions-

nedsættelse. Vi vil tilstræbe, at alle så vidt muligt inkluderes i de almene tilbud – fra dagtilbud, folkeskolen 

til arbejdsmarkedet – og at der skal være specialiserede kvalitetstilbud til dem, der har behov. Beslutningen 

herom skal være styret af personlige, pædagogiske og sundhedsfaglige vurderinger, ikke økonomi. 

 

SF ønsker fokus på borgerinddragelse. Brugere, pårørende og personale har alle en rolle i den gode, 

samskabte borgerinddragelse. Tilfredsundersøgelser skal udføres med god kvalitet og korrekt metodevalg, 

herunder armslængdeprincippet om, at afdelinger ikke må undersøge sig selv. 

 

SF vil arbejde for, at adgangen til offentlige bygninger og arealer og til elektroniske informationer skal 

bedres for at sikre, at alle kan deltage i den demokratiske proces.  

Nybygninger og ombygninger af eksisterende bygninger skal følge principperne for universelt design. 

SF vil til stadighed arbejde for at forbedre tilgængeligheden til naturen og til kultur- og fritidsaktiviteter 

 

SF ønsker et værdigt liv for handicappede børn og unge som fundament for barnets positive udvikling 

og trivsel: Der skal lægges særlig vægt på overgangen til voksenlivet. Den unge og dennes forældre skal 

have en høj grad af indflydelse, når det handler om valg af uddannelse, arbejde og boligform. SF ønsker en 

bred vifte af såvel almene ungdomsuddannelser som af særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige 

behov. 

 

SF ønsker en forbedret sagsbehandling. Tildeling af pensioner kan være meget lange. Det samme 

gælder tildeling af tilpassede hjælpemidler. Borgerne skal opleve en imødekommende kommune. God 

behandling er ikke kun fair og effektiv sagsbehandling – det er også venlighed. 

 

SF ønsker en handicapvenlig boligpolitik. Et værdigt liv for alle borgere handler også om muligheden 

for at vælge sin boligform. Der skal fortsat arbejdes for, at der findes velegnede boliger og boformer til alle 

borgere, unge såvel som ældre. 
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 Socialpsykiatri 

 

Alle mennesker kan få en psykisk lidelse og langt de fleste kan komme sig. Den sindslidende skal derfor ikke 

alene tilbydes behandling, men også have hjælp til at vende tilbage til sin hverdag og eventuelle arbejdsliv. 

Med den rette indsats er det muligt at styrke borgernes egne ressourcer og handlemuligheder, så de kan få 

et værdigt liv. 

 

SF vil arbejde for optimal indflydelse på egen situation. Den ramte skal sikres størst muligt indflyd-

else på udarbejdelsen af behandlingsplaner. Dette gøres bedst ved samskabelse, sammenhæng og kvalitet i 

et tværfagligt miljø. 

 

SF vil arbejde for adgang til støttende samtaler døgnet rundt. Der skal sikres sammenhæng og 

helhed i tilbuddene til den psykisk syge. Støtte og behandling skal desuden sætte ind så tidligt som muligt. 

 

SF vil arbejde for en tværfaglig indsats. Det igangværende samarbejde mellem hospitals- og social-

psykiatrien fortsættes og udbygges efter princippet om helhed og sammenhæng i behandling. 

 

SF vil sikre nødvendig støtte og hjælp til børn med psykisk syge familiemedlemmer. Støtten skal 

være fagligt koordineret mellem forvaltningerne. SF vil også arbejde for at forældre til børn med psykiske 

vanskeligheder får tilbud om vejledning og supervision. 

 

SF vil arbejde for at sikre bedre levevilkår for psykisk syge. Der skal sikres gode uddannelses- og 

beskæftigelsesmuligheder, bl.a. særlig tilrettelagt uddannelse. Der skal være velfungerende og let tilgænge-

lige væresteder med god geografisk fordeling. 

 

SF ønsker samarbejdet med bruger- og pårørendeorganisationer skal opprioriteres. Det er her, man 

finder mange af de virkelige specialister. 

 

SF ønsker et tæt samarbejde mellem kommune og frivillige mentorer. For sårbare unge kan en 

relation til en stabil voksen være en stor hjælp på den snørklede vej ind i voksenlivet. 

 

SF ønsker af stigmatisering af psykisk sygdom. Vi vil arbejde for at alle kommunens medarbejdere 

bidrager aktivt hertil.  

 

SF ønsker at borgerne skal kunne møde medarbejdere som er fagligt velfunderede. 

Medarbejderne skal garanteres supervision og faglig udvikling, samt nødvendig efter/videreuddannelse. 

Arbejdet på området trækker store veksler på medarbejdernes personlige reserver. Personalet skal støttes 

og informeres om hvordan de undgår forråelse, som en følge heraf. 

 

SF ønsker en forbedret lokal indsats for hjemløse for at opfylde de mål, der beskrives i statens 

“Handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed” fra oktober 2017. Hjemløse skal have et forenklet og flek-

sibelt kontaktsystem og den nødvendige støtte. 

 

SF vil arbejde for at boligtilbud til hjemløse og udsatte borgere opprioriteres. Herunder at der indrettes 

akutboliger til borgere, der kommer i klemme i og ikke kan få tilkendt pension, fordi de ikke har fast bopæl.  
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 Ældreområdet 
 

Der bliver stadig flere ældre og en stor gruppe er aktive og raske langt op i alderdommen. Det er vigtigt for 

et godt seniorliv, at der skabes gode, inspirerende tilbud, så der er reel mulighed for, at tilværelsen kan 

indrettes efter den enkeltes ønsker. 

Med den nuværende demografiske udvikling følger også en voksende gruppe ældre med brug for særlig 

støtte, så de ligeledes kan have et værdigt liv med selvbestemmelse. 

 

SF ønsker faste rammer i ældreplejen. Borgere og medarbejdere er ikke ludobrikker, man blot kan 

flytte rundt. Kvalitet i ældreplejen kræver så faste medarbejder-borgerrelationer som muligt. 

 

SF ønsker at oprette et paragraf 17 stk. 4 udvalg om ældrepleje, for at skabe øget fokus på kom-

munens indsats på området. Ud over det indlysende, kvaliteten i ældreplejen, bør udvalget bl.a. specifikt se 

på personalenormeringer samt rekruttering af medarbejdere. Desuden bør hjælpemiddelområdet indgå med 

henblik på handicappede borgere, da sagsbehandlingen opleves som langvarig. 

 

SF vil arbejde for et værdigt liv i ældreplejen. Alle ældre skal mødes med respekt og i ligeværd. Den 

enkelte skal opleve indflydelse på eget liv samt mest muligt fysisk, psykisk og mentalt velvære, gerne med 

mulighed for netværk og aktiviteter uden for hjemmet. SF mener, der er brug for en bred og særlig indsats 

for mennesker med demens og deres pårørende. 

 

SF mener, at der skal differentieres ved plejehjemsfordeling. Det kan være en fordel at samle yngre 

samt mere funktionsdygtige, ældre plejehjemsbeboere på få, bestemte lokaliteter. 

 

SF ønsker fokus på et velkvalificeret og veluddannet personale. Mange borgere med svære og 

kroniske sygdomme behandles i stigende grad i hjemmet frem for på sygehuset. Det betyder, at opgaverne 

ændres og stiller andre og større krav til personalets faglige kompetencer. Vi skal fortsat kunne tilbyde ydel-

ser af høj faglig kvalitet, såvel inde for sundhedsloven (fx sygepleje) som inde for serviceloven (fx personlig 

pleje). Borgerne skal være tilfredse med den behandling, pleje og omsorg de får. 

 

SF ønsker at alle plejecentre og bosteder får et dialogforum for at sikre kontakten mellem ledelse og 

medarbejdere, beboere og pårørende. 

 

SF vægter både patientsikkerhed og livskvalitet. Covid-19 har medført mange nye regler på bl.a. 

plejehjem. Især besøgsrestriktioner kan udfordre beboernes livskvalitet og funktionsniveau. SF mener, at 

man altid skal stile efter at bruge de mindst indgribende restriktioner for at opnå den nødvendige sikkerhed. 

 

SF anerkender ny teknologi brugt med omtanke. Dette kan betyde større frihed, værdighed og mindre 

afhængighed for borgeren. Samtidig er det ofte sammenfaldende med opgaver, der udfordrer det fysiske 

arbejdsmiljø for personalet. Ny teknologi vil optimalt kunne frigive ressourcer til at varetage andre behov, 

men det må ikke betyde mindre tid til den enkelte. 

 

SF vil arbejde for en ensartet service – også i fritvalgsordninger. Der må stilles samme præcise og 

direkte sammenlignelige krav til såvel en privat udbyder som en offentlige. 

 

SF mener, at det er vigtigt med en aktiv, bæredygtig boligpolitik. Den enkelte skal tidligt i livet 

kunne forholde sig til, hvordan man ønsker at leve sin alderdom. Det vil højne såvel den fysiske som den 

mentale sundhed i alderdommen. SF vil arbejde for, at de nødvendige ældreboliger forefindes, så den ældre 

ikke fastlåses i uhensigtsmæssige omgivelser. Specielt bør projekter til oprettelse af alternative, bæredygtige 

boformer i kommunen for ældre medborgere fremmes. Borgerønsker skal inddrages i planlægningen. 
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 Bosætning og Byudvikling 
 
 

SF mener, at midlet til øget bosætning er at gøre Vordingborg kommune til at godt sted at leve. 

Trivsel hos de borgere, vi allerede har, vil skabe de gode historier - og sande, gode historier virker. 

Kun få procent af danskerne flytter kommune, hvis ikke det handler om at bo tættere på job eller på familie. 

Bl.a. de kommende års lokale bro- og tunnelarbejder giver mulighed for at få nye borgere i tale. Vi skal 

derfor være klar med de gode historier – og de gode forhold. 

 

SF erkender, at nye borgere kræver boliger. Kommunen må planlægges med plads til både familie-

boliger, bofællesskaber, ældreboliger og ungdomsboliger. Så længe der findes relevante, ledige boliger i den 

eksisterende ældre, boligmasse støtter SF fortsat ordningen flexboliger. 
 
SF ønsker åbenhed over for alternative boformer. Forvaltningen må være åben for samarbejde om 
gode løsninger i ide- og planlægningsfasen i forhold til seniorbofællesskaber, små grønne samfund etc. 
 

SF vil arbejde for byudvikling med respekt for områdets historie. Vi vil fortsætte arbejdet med 

helhedsplaner for kommunens tre købstæder. Til en bæredygtig byudvikling hører respekten for 

eksisterende, bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og landskaber. SF bakker op om at mangeårig 

dansk bygningskulturs værdier indgår og respekteres både i byerne og i landzone. 

 

SF vil arbejde for en styrket borgerservice- og kontakt som en del af den samlede byudvikling.  

Der behøves en effektiv, serviceminded borgerservice, som tager hensyn til de store afstande i kommunen. 

Borgerservice bør indrettes med mødefaciliteter, så der i højere grad end nu er mulighed for at lade kommu-

nens medarbejdere komme til borgerne lokalt, og ikke kun omvendt. 

SF ønsker, at borgerservice samtidig styrkes med en afdeling i Lundby. 

Borgerservice bør huses i lokaler, som ikke går ud over andre kommunale funktioner. 

 

SF vil arbejde for at fremme havnemiljøer og maritime muligheder. Som kommunen med landets 

længste kystlinje har vi mange muligheder. Det skal bruges konstruktivt med øget samarbejde mellem de 

mange små havne. Vi vil støtte søsporten og de aktive sportsklubber. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 Trafik 
 

Vordingborg Kommune er geografisk Danmarks 10. største kommune med et stort behov for at blive bundet 

sammen. Trafikplanlægningens skal gøre det let og billigt for befolkningen at benytte kollektiv trafik både i 

kommunen og ind og ud af kommunen. Gennem borgerinddragelse skal vi blive bedre til at anvende de 

afsatte midler til kollektiv trafik, så vi får mest muligt for pengene. 

 

SF ønsker at sikre bløde trafikanter gode vilkår. Cyklister og fodgængere skal have de bedst mulige 

vilkår med høj prioritet af trafiksikkerhed. 

 

SF vil arbejde for miljøvenlig kørsel. Vi ønsker at kommunen fortsætter processen med indkøb af 

eldrevne biler i takt med at disse forbedres. Samtidig skal der sikres de nødvendige opladningsstandere. 

 

SF vil arbejde for trafiksikkerheden. Bløde trafikanter skal prioriteres højt med udbygning af skoleveje, 

cykel- og gangstier samt hastighedsdæmpende tiltag. Al tung trafik fjernes fra bolig- og fritidsområder. 

 

SF vil have flere cykelstier. Målet skal være, at Vordingborg bliver en cyklistkommune med et stort og 

sammenhængende net af cykelstier. Vi skal markere os som cyklisternes kommune.  

Først og fremmest have skal vi have fokus på god skolevej, så børnene kan komme sikkert i skole. Vi skal 

have et stisystem i og mellem byerne. Dernæst skal vi fokusere på at være en turistvenlig cykelkommune. 

 

SF vil arbejde for at bedre den kollektive trafik. Vi vil sikre, at der er god adgang til den kollektive 

trafik tæt på hjem og arbejde, og at kommunens flexbus-, og togplaner hænger sammen og er integreret i 

kommunens infrastruktur. Dette er ikke kun af interesse for nuværende borgere, men også en faktor, som 

kan fremme ny bosætning. 
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 Arbejdsmarked og Erhverv  
 
SF mener, at god kommunal erhvervspolitik drejer sig om høj og effektiv service, en god 

infrastruktur og en velfungerende, kollektiv trafik, gode uddannelsesmuligheder samt udviklings- og 

kompetenceløft af arbejdsstyrken. Man skal støtte iværksættere og mindre virksomheder og arbejde for et 

godt netværk virksomhederne imellem. 

 

SF ønsker et godt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv og vil arbejde for en hurtig og 

smidig service, så bl.a. byggetilladelser, miljøgodkendelser og lignende får en rimelig sagsbehandlingstid. 

Det skal sikres, at der er nye erhvervsgrunde, som kan tiltrække nye virksomheder. 

 

SF ønsker at sikre sociale klausuler og arbejdsklausuler i kommunen, så der både skabes praktik-

pladser og adgang til arbejde for den langtidsarbejdsløse, der har behov for en særlig indsats for at få 

fodfæste på arbejdsmarkedet. 

 

SF vil arbejde for, at når kommunen sender opgaver i udbud, så skal der, udover økonomi, sikres 

direkte sammenligning ud fra parametre som serviceniveau, arbejdsmiljø, uddannelse af elever/lærlinge, 

overenskomster, medarbejderlokaler samt krav til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

SF ønsker fortsat krav om kædeansvar, så hovedentreprenøren er ansvarlig i alle led for underentrepre-

nørers forsømmelser og ikke kan unddrage sig ansvaret for at have ordnede overenskomstmæssige forhold. 

 

SF vil sikre de nødvendige medarbejderressourcer i den kommunale myndighedsafdeling, så 

tilsynspligten kan løftes. 

 

SF vil bekæmpe tendensen til, at almindelige lønmodtagere fattiggøres som følge af, at faste fuld-

tidsjob i kommunen erstattes af vikariater og andre løse ansættelser. Vi vil samtidig sikre, at lønmodtagere i 

disse job får fulde rettigheder til fx pension, syge- og feriepenge. 

 

SF vil arbejde for, at såvel offentlige som private virksomheder er deres ansvar bevidst, både 

mht. produktionsmetoder, ydre miljø, medarbejderes sikkerhed, sundhed og uddannelse. 

Der skal oprettes tilstrækkeligt med elevstillinger/uddannelsespladser. Derved sikres både den unges 

personlige udvikling og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i kommunen. 

 

SF vil arbejde for at alle kan opnå faglige, sociale og personlige kompetencer til at træffe egne 
valg med hensyn til uddannelse og arbejde. Mennesker med særlige behov skal sikres råd og vejledning. 

 

SF vil sikre god dialog med både virksomheder og arbejdsmarkedets parter. Vi vil arbejde for øget 

beskæftigelse, fx gennem jobrotation og en aktiv og opsøgende jobskabelsesindsats. De kommende års 

store bygningsarbejder i regionen, såsom den nye Storstrømsbro, er en enestående mulighed for at opnå 

kontakt med nye firmaer og borgere - og for lokale firmaer til at byde ind på en del af opgaverne. 

 

SF ønsker at Vordingborg udvikles som et økologisk fødevareområde. Vi støtter udvikling og 

markedsføring af økologiske, bæredygtige kvalitetsfødevarer. Bæredygtighed handler ikke kun om den måde 

fødevarer produceres på, men også om at støtte producenternes distribution og salg i lokalområdet. 
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 Kommunalbestyrelsen som arbejdsgiver 

 

En god arbejdsplads skaber også god mulighed for rekruttering af nyt, kvalificeret personale.  

En god arbejdsplads er kendetegnet ved respekt for overenskomster, arbejdstidsregler, godt samarbejde 

med de faglige organisationer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt en velfungerende MED-

organisation. 
 

SF ønsker fortsat et forpligtende samarbejde i MED-organisationen, også via inddragelse af denne i 

budgetprocessen. 

 

SF mener, at alle kommunens ansatte har krav på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dette 

mindsker også risikoen for sygefravær og nedslidning. 

 

SF vil vi give ledelse og arbejdsglæde tilbage til ledere og medarbejdere på de enkelte institutioner 

og forvaltninger via en tillidsreform. Det indebærer indflydelse på egen arbejdsdag og tillid frem for kontrol. 

SF vil i det hele taget arbejde for afbureaukratisering og medarbejderinddragelse. 

Er der tillid, bør ”whistleblowing” ideelt set kunne undgås. Men hvis medarbejderne ønsker det, er SF positiv 

over for en sådan ordning. Fx kanaliseret gennem kommunens borgerrådgiver, som er ansat direkte under 

kommunalbestyrelsen. 

 
SF har fokus på ledelse. Der skal være mulighed for og ressourcer til god ledelse. Tillid til den enkelte 
leder og frihed og redskaber til at nå de mål, der er sat for den enkelte enhed. 
 

SF ønsker gode og fleksible arbejdsforhold. Mennesker er forskellige og befinder sig i forskellige faser i 

livet. Det handler bl.a. om balance mellem arbejde, fritid og familieforpligtelser. 

En forudsætning for at medarbejderne kan arbejde hjemme er, at der er fokus på hjemmearbejdspladser, 

hvor vi ikke går på kompromis med et ordentligt arbejdsmiljø. 
 

SF ønsker størst mulig værdighed, den nødvendige og respektfulde hjælp til medarbejdere, som 

skønnes ikke at løse deres opgaver tilfredsstillende. Herunder hjælp til at finde anden beskæftigelse, hvor 

medarbejderens kompetencer bedre kan bringes i spil, og respekt, når det skønnes nødvendigt at ansættel-

sesforholdet må ophøre. 
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 Kultur, Fritid og Idræt 
 

Velfærd uden fællesskab, kultur og idræt er gold og fattig, og kulturlivet i bredeste forstand er en del af det 

grundlag, et velfærdssamfund er bygget på. 

 

SF mener at et bredt og myldrende kulturtilbud kan være med til at højne den enkeltes livs-

kvalitet, hvad enten man er kulturbruger eller kulturskaber. SF vil arbejde for gode forhold for 

skabende og udøvende kunstnere. Spillesteder, teaterscener, folkeoplysende foreninger og foreningsløse 

aktiviteter skal have mulighed for støtte til aktiviteter, arrangementer og udvikling. Kommunen skal aktivt 

støtte op om det samlede kulturtilbud, hvad enten det er private uafhængige aktører, folkeoplysende 

foreninger, kommunale institutioner eller professionelle tiltag Der skal inspireres til synergi og samarbejde. 

 

SF mener, at en aktiv kultur- fritidspolitik er med til at gøre Vordingborg Kommune til et godt 

sted at leve og bosætte sig. Kulturtilbuddene skal samarbejde med turisterhvervet og andre initiativer om 

at markedsføre kommunen. Der skal arbejdes aktivt med kultur i integrationen af nye borgere. SF ønsker at 

fremme initiativer, der kombinerer skole, idræt og kultur med alle de maritime muligheder, området har. 

 

SF ønsker, at kulturlivet skal udfolde sig både i by og på land. Kommunen skal fortsat støtte de 

nødvendige kommunale og selvdrevne mødesteder, fx foreningshuse, egnshuse og forsamlingshuse.  

Vi vil opfordre til samarbejde mellem foreninger og kulturinstitutioner om fælles mødesteder. 

Kommunens decentrale biblioteksstruktur fastholdes med mulighed for selvbetjening og de bedst mulige 

åbningstider, så flest mulig har mest mulig adgang.  

 

SF ønsker respekt for breddeidrætten. Kommunens mange idrætsforeninger sikrer, at vi kan dyrke leg, 

bevægelse og konkurrenceidræt. Foreningslivet skal have kommunens opbakning og der skal være fokus på 

faciliteterne, så de fremstår i god stand og lever op til de krav, der stilles af nutidens idrætsudøvelse. 

Kommunens idrætsfaciliteter er dyre i drift, og bør udnyttes bedst muligt. SF mener man bør støtte initiativer 

hvor faciliteter som fx DGI-Huset kan fungere som mødested efter og uden for sportslige aktiviteter. 

 

SF vil arbejde for, at børn og unges adgang til kultur og idræt skal prioriteres. Det kan bl.a. sikres 

gennem adgang til kulturelle oplevelser for børn samt kreative tiltag i skoler, uddannelsesinstitutioner og i 

fritiden. 

 

SF ønsker at alle børn og unge kan opleve at være aktive i kultur- og idrætslivet med en god og 

stabil voksenkontakt. Børn hvis familier ikke selv har overskud, bør ikke udelukkes fra foreningslivet.  

Når det er sagt, vil vi også understrege, at det er vigtigt at arbejde med tilbud til borgere i alle aldre og 

livssituationer. Man har ikke de samme behov og interesser når man er 7, 17, eller 70. 

 

SF anerkender den store indsats, der ydes af frivillige i kommunen. Både inden for kultur, idræt og 

fritid ydes der en stor og naturlig indsats. Frivillige må blot ikke ende som erstatning for relevant faglig 

indsats af kommunalt personale på fx social- og sundhedsområdet. SF mener, at kommunen skal bidrage til 

at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig. Man skal støtte og ikke lægge unødige hindringer i 

vejen via regler og procedurer. Initiativer fra borgere som vil starte nye foreninger og aktiviteter skal mødes 

med lydhørhed. 
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 Kulturudveksling og Integration 
 

SF skelner ikke mellem mennesker ud fra deres tro, seksualitet eller etniske baggrund. Alle har 

et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her 

altid. En vigtig forudsætning for integration af nye borgere er, at disse mødes med åbenhed og oprigtig 

interesse. Kulturudveksling indebærer en gensidig interesse i at forstå de kulturforskelle, der er i et 

mangfoldigt samfund.  

Menneskerettigheder, demokrati, gensidig respekt og ligeværd er kerneværdier, som gælder for alle. Ingen 

skal kunne fratages rettigheder eller undsige sig pligter med henvisning til etnisk oprindelse, religiøs tradition 

eller lignende. Vi anerkender stor mangfoldighed i livsformer - og ser denne mangfoldighed som en styrke. 

 

SF mener, at uddannelse er forudsætning for god integration. Folkeskolen spiller en stor rolle heri, 

så alle elever får det bedste udgangspunkt uanset baggrund og forudsætninger. Kommunen skal arbejde 

målrettet med 2-sprogs undervisning i skolerne, og der skal større fokus på lektiehjælp.  

 

SF støtter initiativer, der fremmer kulturudveksling. Samfundet gennemsyres desværre af en stadig 

stigende opdeling af befolkningen i ”dem” og ”os”. SF er fortalere for, at vi i Vordingborg kommune går 

forrest med initiativer, der bryder med denne opdeling. Vi støtter derfor også Integrationsrådets arbejde 

samt andre initiativer, der fremmer kulturudveksling. Foreningslivet er en af nøglerne til god integration. 

 

SF vil arbejde for at sikre kommunal hjælp og støtte til nye familier. Der udarbejdes individuelle 

mål for den enkelte borger/familie. Det skal også sikres, at mennesker/familier, der har gennemlevet 

traumatiske oplevelser, hurtigt tilbydes den nødvendige behandling. 

 

SF opfatter integration bredt. Man har interesse i introduktion og integration uanset om man er fra 

Dragør eller Damaskus. De regelmæssige intro-busture er i orden, men bør følges op af andre tiltag. 

Opbakning til lokale, frivillige initiativer er vigtig her. 

 

SF ønsker at kommunen sætter sig i spidsen for en koordineret indsats. Kommunens integra-

tionsmedarbejdere skal tage initiativ til regelmæssige møder mellem Integrationsrådet, organisationer der 

arbejder med integration, andre frivillige organisationer og øvrige lokale aktører. 


