
Kommunalpolitiskprogram SF Lyngby-Taarbæk 

2017-2021 

 

SF har været repræsenteret i Lyngby-Taarbæks kommunalbestyrelse i over et halvt århundrede, men 

med forskelligt mandattal. Fælles for alle perioderne har været, at SF søger maksimal politisk indflydelse 

for de mandater vælgerne giver.  

Vi arbejder aktivt for at fremme SF's politik i kommunalbestyrelsen og skabe synlighed omkring 

vores politik og for at tydeliggøre SF's stempel på de endelige resultater. Denne strategi vil SF 

fortsætte i den kommende valgperiode fra 2017-21. Kun gennem reel indflydelse på de konkrete 

politiske sager kan SF rykke Lyngby-Taarbæk Kommune længere i den retning, som er 

beskrevet i dette dokument.  



SF’s kommunalpolitiske arbejde 

SFs kommunalpolitiske virke er bygget op omkring en løbende dialog mellem de valgte 

kommunalbestyrelsesmedlemmer og partiforeningens medlemmer. SF’s medlemmer af 

kommunalbestyrelsen er valgt ind på SFs liste og er derfor forpligtet til at fremme SFs 

hovedpolitik, som forankret i dette program.  

I tilfælde af uens stemmeafgivning, skal formanden for SF Lyngby-Taarbæk – eller en anden fra 

bestyrelsen – involveres. Det skal sikres, at der ikke er misforståelser eller fastlåst 

samarbejdsklima, at de to synspunkter kan forklares, og at der er en ens forståelse, der evt. kan 

viderebringes til medlemmer og medier.  

Baggrundsgruppen  

SFs kommunalbaggrundsgruppe mødes månedligt med SFs medlemmer af 

kommunalbestyrelsen. Her tages både stilling til konkrete sager på udvalgenes dagsordener, men 

også til principielle og mere brede politiske emner. Formålet med baggrundsgruppens møder er 

at sparre med medlemmerne af kommunalbestyrelsen, samt at medlemmerne af 

kommunalbestyrelsen orienterer gruppen om sagernes gang. Alle medlemmer i Lyngby-Taarbæk 

kan deltage i baggrundsgruppens møder, med baggrundsgruppens accept. SFs indvalgte 

medlemmer planlægger selv den løbende mødeaktivitet for kredsen af indvalgte medlemmer. 

Gruppeformanden skal sikre koordination mellem de indvalgte medlemmer og de sager, der går 

igen på flere udvalgsmøder. 

Medlemsmøder  

Særligt principielle eller store sager søges i videst muligt omfang drøftet på et medlemsmøde, 

hvor alle partiforeningens medlemmer kan deltage. Indkaldelse hertil foretages gennem 

partiforeningens bestyrelse. Der arrangeres ligeledes et årligt medlemsmøde og budgettet og SFs 

position hertil. 

  



1. Økonomi og skat 

Invester i velfærden og gør op med sparepolitikken 

SF ønsker at forbedre den kommunale velfærd. Vi skal sikre borgerne en god tidssvarende 

service og skabe lige muligheder for alle. Derfor kæmper vi imod udlicitering og brugerbetaling 

og for investeringer i velfærden.  

Investeringer i forebyggelse og en tidlig indsats er en af de bedste investeringer vi som samfund 

kan gøre. Derfor er det afgørende, at der gøres op med det snævre fokus på bundlinjen her og nu. 

SF ønsker en holdbar økonomi på den lange bane, og det kræver investeringer i fremtiden.  

Kommunen som arbejdsgiver 

Kommunens opgave er først og fremmest at sikre en god service og højt fagligt niveau i de 

offentlige institutioner. Det kræver tillid til de offentlige medarbejderes faglighed. SF arbejder 

derfor for regelforenklinger, fokus på resultater og god ledelse så medarbejdernes tid frigøres til 

kerneopgaven.  

Dertil arbejder SF for, at de kommunale medarbejdere årligt får mulighed for at gå op eller ned i 

arbejdstid, samt at der oprettes en whistleblowerordning, så de offentlige medarbejderes 

ytringsfrihed sikres. 

Færre sanktioner  

I SF mener vi, at Folketinget skal se nærmere på de økonomiske sanktioner kommunerne og 

regionerne udsættes for i forhold til at overholde de økonomiske rammer, udstukket i 

kommuneforhandlingerne med regeringen.  Faktum er, at et underforbrug er lige så problematisk 

som et overforbrug og til stor skade for både vækst og velfærd. Tiden er kommet til et opgør med 

de overdrevne sanktioner der tvinger kommunerne til at spare på velfærden. SF kæmper derfor 

for at Lyngby-Taarbæk kommune bryder sevice- og anlægsloftet. Det både som et principielt 

opgør mod Folketingets indskrænkelse af lokaldemokratiet, og som en måde at sikre sig mod et 

samlet underforbrug blandt kommunerne, der af højrefløjens politikere bruges som undskyldning 

for yderligere besparelser. 

 



En decentral økonomi 

SF ønsker en kulturændring i kommunens tilgang til budgetlægning, så fokus flyttes mod en 

mere decentral forankret økonomistyring. De bedste løsninger findes, når medarbejderne og 

borgere inddrages - både når der skal spares, og der skal investeres. Derfor arbejder SF inspireret 

af Århus kommune for borgerbudgetter, hvor lokalområder eller bestemte borgergrupper får 

råderet over en mindre del af budgettet, som de selv kan forvalte.  

Respekt for borgernes penge 

I SF har vi stor respekt for, at det er borgernes penge vi administrerer. Reelle effektiviseringer er 

derfor velkomne, men serviceforringelser skal ikke skjules under falske betegnelser. SF siger 

både nej til serviceforringelser på kernevelfærden og skjulte dagsordener, der forringer den 

borgernære velfærd. Kommunekassen bugner og borgernes penge skal bruges på velfærden ikke 

stå og samle støv på en bankbog. Det er frås af borgernes penge, at henlægge midler, pengene 

skal ud og arbejde, sikre jobs og bedre velfærd. 

Derfor ser SF heller ikke noget behov for at sænke skatten. Vi vil i stedet investere i fællesskabet 

og velfærden. Mange af sådanne investeringer vil tilmed forbedre kommunens økonomi på lidt 

længere sigt. Er der flertal for at sænke skatten, vil SF kæmpe for at det bliver kommuneskatten 

og ikke grundskylden. Samtidig vil SF kæmpe for, at kommunen selv inddriver den 

skatterestance, som skattemyndighederne ellers ville opgive at inddrive, og at kommunen afstår 

fra at samarbejde med alle virksomheder som spekulerer i Skattely.  

I den kommende valgperiode vil SF arbejde for:  

 Investeringer i forebyggelse og en tidlig indsats 

 Fortsat stop for udliciteringer og udbud  

 Fleksible arbejdstider for medarbejderne  

 Økonomistyring på basis af tillid til medarbejderne 

 Indførelse af en whistleblower-ordning 

 Forsøg med borgerbudgetter 

 En politisk aftale om løbende at vurdere kassebeholdningens størrelse 

 Offentligt anlæg af en ny skole og lignende nødvendige byggerier 

 Kommunal inddrivelse af skatterestancer 



 Et stop for al samarbejde med virksomheder som benytter sig af skattely 



2. Socialpolitik 

En værdig omsorg med borgeren i centrum 

En forebyggende og tidlig indsats overfor borgere, der får brug for hjælp og støtte er et af de 

mest lighedsskabende initiativer, vi har inden for socialpolitikken. SF ønsker et stærkt 

fællesskab, der kan hjælpe de borgere, der ikke kan selv. I SF vil vi ikke acceptere, at udsatte 

personer og borgere, der ikke kan klare sig selv, ufrivilligt er uden for fællesskabet. SF vil derfor 

arbejde for flere midler til socialområdet. 

Plads til den enkeltes behov 

SF vil styrke det sociale og omsorgsområdet i kommunen. Der skal tænkes nyt uden at alle 

borgere skæres over en kam og det værdige liv defineres for dem. Det skal de selv bestemme. 

Borgerne skal fortsat være herre i eget liv, selv om de er blevet afhængige af hjælp. 

Afhængighed af pårørende og andre medmennesker må ikke være en nødvendighed for at leve et 

værdigt liv. De der har behov for hjælp i dagligdagen eller til personlig pleje er borgere på lige 

fod med alle andre og med rettigheder og pligter som alle andre borgere. Hjælpen skal altid ydes 

med størst muligt hensyn til den enkeltes ønsker og integritet. Fokus for hjælpen skal være at 

støtte borgerens egne ressourcer og styrke borgerens handlemuligheder. Målet skal være en 

meningsfuld tilværelse for den enkelte – med udgangspunkt i hvad borgeren selv mener, er et 

værdifuldt liv. Det må ikke være systemet men borgeren, der definerer hjælpen.  

Et bedre arbejdsmiljø I ældreplejen 

SF arbejder for en større arbejdsglæde i ældreplejen. Flere medarbejdere skal blive længere og 

have færre sygedage. Så borgere, der modtager meget hjælp ikke skal opleve så mange skift. Vi 

forventer, at den igangværende analyse af området peger på, hvordan arbejdsforholdene kan 

forbedres, men samtidig står det også klart at en forbedring af arbejdsforholdene kræver både 

flere ledere og flere medarbejdere.  

Fokus på familier og pårørende 

Ingen skal være afhængige af et stærkt netværk af pårørende. Den kommunal service skal kunne 

håndtere den nødvendige hjælp og støtte for den enkelte. Alligevel vil mange pårørende gerne 



hjælpe og støtte. Det skal kommunen understøtte og tilbyde den hjælp som også de pårørende og 

måske især familierne kan have brug for.  

I den kommende valgperiode vil SF arbejde for:  

 Flere medarbejdere skal blive længere og have færre sygedage. SF vil arbejde for en 

opnormering af ikke mindst antallet af ledere. 

 Fokus på trivsel hos de borgere, der er afhængig af hjælp til at give dagene indhold og retning 

sikring af ressourcer i budgettet, så borgerne behandles (lige)værdigt. 

 INGEN besparelser på dette område (gerne forandringer) 

 Fokus på gode kørselsordninger 

 En udnyttelse af teknologien, der kommer den enkelte til gavn  

 Anerkendelse af og støtte til pårørende. 

 Omsorg for familierne - øget familiebehandling for at forebygge anbringelser udenfor eget 

hjem 

 Tidlig indsats i hjem, daginstitutioner og skole, fx ved flere besøg af sundhedsplejerske i 

udsatte familier, mere pædagogisk vejledning til familier, daginstitution og skole 

 Social vurdering frem for økonomisk vurdering ved valg af tilbud 

 Udvidelse af den Åbne Rådgivning for både børn, unge og familier 

  



3.  Handikappolitik 

En tilgængelig kommune for alle 

Forholdene for handikappede skal indtænkes i alle aspekter af den kommunal service. Det gøres 

ikke tilstrækkeligt i dag. Derfor vil SF fokusere på at forbedre forholdene for handikappede på 

følgende områder: 

Tilgængelighed 

Der skal arbejdes for god tilgængelighed i forbindelse med nybygning, renovering og tilpasning 

af eksisterende bygninger. SF vil eksempelvis arbejde for, at der etableres teleslyngeanlæg i 

langt flere af kommunens institutioner og lokaler. Men også den digitale tilgængelighed i forhold 

til alle kommunale hjemmesider og i den digital kommunikation mellem borger og kommune bør 

forbedres. 

SF vil særligt arbejde for, at der i forbindelse med etablering af letbanen sikres 

sammenhængende og ensartede tilgængelighedsløsninger. Det bliver en udfordring at få 

instanserne til at samarbejde og lave ensartede løsninger. Erfaringerne er desværre, at jo flere og 

jo større instanser, der er involveret, jo dårligere bliver løsningerne! Derfor vil SF lægge sig i 

selen for at tilgængeligheden indtænkes fra projektets start. 

Befordring og ledsageordninger 

Den offentlige trafik skal forbedres og være tilgængelig for alle. Det skal være let og hurtigt at 

komme rundt i vores kommune. Kørselsordninger for handicappede og ældre skal sikres, så alle 

kan komme rundt, deltage i netværk mv., og ingen isoleres. SF vil arbejde for, at blinde og stærkt 

svagsynede kan visiteres til Fleks Trafik (104 ture om året). Det er allerede sket i cirka 20 

kommuner fordelt ud over landet. Baggrunden er, at den hvide stok anerkendes som et 

ganghjælpemiddel, hvilket den ikke tidligere har været. Med Fleks Trafik har visiterede borgere 

adgang til befordring uden hensyn til kommunegrænser og tidsmæssige begrænsninger. 

SF vil dertil arbejde for, at forsøgsordningen, hvor borgere over 67 år kan visiteres til 

ledsageordningen, videreføres som en varig ordning, og de nuværende 5 timers ledsagelse pr. 

måned øges til 15 timer pr. måned, sådan som timetallet er for andre i denne ordning.  



Sagsbehandling og revalidering 

Kommunerne er ikke store nok til at besidde den fornødne viden og erfaring, som der er behov 

for i forhold til hele handicapområdet - ej heller Lyngby-Taarbæk Kommune. Det gælder i særlig 

grad de små handicapgrupper. Når myndighedsansvaret og rådgivningsforpligtigelsen ligger i 

kommunen, så har borgerne krav på at møde kompetente sagsbehandlere. SF vil derfor arbejde 

for, at Lyngby-Taarbæk kommune i højere grad arbejde med koordinerende sagsbehandlere på 

handicapområdet. 

SF arbejder også for, at kommunen i højere grad anvender revalidering i forhold til 

målsætningen om, at alle kan arbejde og bidrage på arbejdsmarkedet. Revalidering er den 

arbejdsmarkedsrettede indsats, som erfaringsmæssigt fører til den største grad af beskæftigelse, 

og især når det handler om, at få handicappede i beskæftigelse. Vi skal væk fra 

mindsteindsatsprincippet og korteste, hurtigste og billigste vej tilbage til arbejdsmarkedet. 

Retssikkerhed 

Der skal generelt arbejdes med at sikre retssikkerhed indenfor det sociale område. Der bliver 

større og større ulighed i vores samfund, og det er vigtigt at kæmpe for de svageste. Derfor skal 

der holdes øje med retssikkerheden for borgerne. Et bidrag hertil kan være at få 

borgerrådgiverfunktionen tilbage i Lyngby-Taarbæk Kommune. SF vil arbejde for, at der igen 

etableres en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Det vil være til stor gavn og støtte for de 

svageste borgere, og en borgerrådgiverfunktion vil bidrage til at mindske konflikter mellem 

borgere og kommunen.  

I den kommende valgperiode vil SF arbejde for:  

 Etablering af teleslyngeanlæg i flere af kommunens institutioner 

 Ensartede tilgængelighedsløsninger i forbindelse med anlægget af Letbanen 

 Bedre digital tilgængelighed – især kommunens hjemmeside bør gøres tilgængelig for flere. 

 Visitation af blinde til Flextrafik 

 En videreførelse af visitationen af borgere over 67-år til ledsageordningen, samt en forøgelse 

af det ugentlige timetal. 

 Hyppigere anvendelse af revalidering i beskæftigelsesindsatsen – især for handikappede 

 En tværkommunal koordination af beskæftigelsesindsatsen for de små handicapgrupper. 



 Indførelsen af en kommunal eller tværkommunal borgerrådgiver til at sikre borgernes 

retssikkerhed. 

 Etableringen af flere handicapegnede boliger i kommunen gerne flere opgangsfællesskaber. 

 

  



4. Medborgerskab og medindflydelse 

Nye deltagelsesformer og stærkere borgerinddragelse  

Beslutninger bliver bedst, hvis de der berøres af beslutningerne også er med til at træffe dem. 

Derfor ønsker vi i SF, at gøre det lettere at søge og få indflydelse på flere af de beslutninger der 

træffes i kommunen. Det er målet for SF, at alle kan få medindflydelse på de kommunale 

beslutninger. Det gælder både, hvis der skal bygges nyt på nabogrunden, eller hvis 

lukketidsreglerne i daginstitutionen skal ændres.  

Vi vil arbejde for, at beslutningerne tages så tæt på borgerne, som muligt, så de involverede 

borgere får størst mulig indflydelse. Borgerne skal ikke kun have indflydelse på valgdagen, men 

også i dagligdagen. Indflydelse kræver engagerede borgere, der er villige til at tage et ansvar - 

Dem er der heldigvis mange af i Lyngby Taarbæk. 

Lokaldemokratisk udvikling 

Den demokratiske udvikling må ikke gå i stå, og i kommunerne har man alle muligheder for at 

åbne demokratiet op og bringe det tættere på borgerne. Det kræver for det første, at vi gentænker 

de nuværende borgerhøringer. For få borgere deltager og formålet med høringerne er ofte for 

uklart. Høringerne skal tages alvorligt og formålet gentænkes, så det også står klart for borgerne, 

hvad disse høringer kan bruges til.  

For det andet vil vi i SF kæmpe for, at borgerne får muligheden for at få sager på 

Kommunalbestyrelsens dagsorden. Hvis en gruppe af borgere indsamler et antal underskrifter 

svarende til et halvt mandat, bør det gælde som et borgerforslag som kommunalbestyrelsen skal 

behandle. Det skal ikke kun sikre at kommunalbestyrelsen løbende er i trit med borgernes 

ønsker, det skal også vække folks politiske engagement og gøre det lettere at få direkte politisk 

indflydelse.  

For det tredje vil SF arbejde for at kommunen eksperimenterer med lokale folkeafstemninger og 

nye repræsentative organer. Vi har i dag nye teknologiske muligheder for at høre borgerne 

væsentligt billigere end tidligere. Ved at afholde elektroniske folkeafstemninger, vil det være 

muligt også at bringe mindre spørgsmål til debat og afstemning. Tilsvarende kunne man ved at 

oprette et borgerpanel af 2000 borgere skabe en vigtig sparringspartner for 

kommunalbestyrelsen, som også ville tvinge den kommunalpolitiske debat til at være mere 

orienteret mod borgerne. 



Understøt de frivillige ildsjæle 

Vi har alle et ansvar for, at samfundet fungerer, ligesom vi har et ansvar for, at vores øvrige 

fællesskaber fungerer. Det betyder ikke, at vi alle skal løfte lige meget, men at alle skal have 

mulighed for at bidrage med noget. F.eks. gennem ens daglige virke eller gennem aktiv indsats i 

andre sammenhænge. I SF forventer vi ikke, at alle hverken kan, skal eller vil engagere sig i 

lokalsamfundet, men vi vil som parti gøre vores til at skabe bedre muligheder for dem, der 

brænder for at forbedre og forandre. For sådant et engagement styrker demokratiet, og så er det 

med til at binde borgere sammen og skabe ansvarlighed, ejerskab og dermed et særligt 

tilhørsforhold.  

Derfor arbejder SF for at styrke forholdene for kommunens mange frivillig. Aktive engagerede 

medborgere er en forudsætning for en god og levende kommune. Vi ser investeringer i de 

frivillige foreninger som en socialt forebyggende og kulturelt dannende indsats. Det enorme 

arbejde mange frivillige ledere og trænere yder er uvurderligt for børn og unges senere 

voksenliv. Vi skal aktivt støtte ildsjælene og forbedre deres arbejdsvilkår.  

Stærke lokalsamfund 

Lyngby-Taarbæk er andet og mere end Lyngby-centrum. Derfor er det kærkomment, at der de 

senere år er kommet fokus på Liv i Lundtofte, en udvikling af Sorgenfri Torv, og en helhedsplan 

for Virum. Desværre føler flere borgere sig overhørt og forbigåede i processen. Det er umuligt at 

stille alle tilfredse når der skal bygges nyt, men ved at oprette stående lokaludvalg som skal 

varetage kontakten mellem kommunalbestyrelsen og lokalområderne kan vi forbedre folks 

forståelse for de politiske processer og samtidig opsamle flere gode lokale ideer. Lokaludvalgene 

kan sammensættes ente ved direkte valg, ved repræsentanter fra de lokale foreninger og 

bestyrelser eller ved en kombination af begge. 

I den kommende valgperiode vil SF særligt arbejde for at:  
 Eksperimentere med nye former for borgerinddragelse og borgerhøringer 

 Afholde vejledende afstemninger enten i et lokalområde eller i kommunen som helhed 

 Opret et borgerpanel 

 Indfør muligheden for borgerforslag  

 Give foreninger og frivillige bedre mulighed for at låne/benytte kommunale lokaler  



 Skabe større synlighed for alle foreninger i Lyngby-Taarbæk  

 Borgerservice placeres på biblioteket  

 Udvid Frivillighedscentrets virkefelt til at omfatte alle foreninger i Lyngby-Taarbæk  

 Indføre lokaludvalg for hvert lokalområde  

 

  



5. Børn og unge 

For SF er det afgørende af vores børn og unge sikres en god, tryg og lærerig opvækst. Det kræver 

gode rammer i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er, klubber og ikke mindst folkeskolen. I 

SF mener vi, at vi skal investere mere i vores børns udvikling og opvækst. Kun på den måde kan 

vi sikre alle lige muligheder og bryde den sociale arv, og samtidig er en tidlig forebyggende 

indsats den bedste måde at undgå socialudfordringer senere i livet. Investeringer i vores børn og 

unge kommer tifoldigt tilbage. 

Derfor mener SF også, at der i Lyngby-Taarbæk skal investeres mere i børne- og ungeområdet. 

Flere pædagoger og bedre rammer for de mindste 

Børns første leveår er helt afgørende for deres fremtidig liv og muligheder. Forskningen viser at 

hvis man skal bryde den sociale arv og forebygge senere sociale udfordringer, så skal man sætte 

ind i børnenes første år. Vores børnehaver, vuggestuer, dagplejer og sygeplejersker bærer et 

kæmpe ansvar for at sikre de bedste rammer omkring børnenes første leveår. Det er her 

mistrivsel, dårlig sprogudvikling eller lignende udfordringer skal opfanges og adresseres. 

Grundstenene for børnenes trivsel lægges med en god barndom. Den bedste investering vi kan 

lave som samfund er i vores børn. 

Derfor ønsker SF, at forbedre forholdene for vores børn. Det kræver først og fremmest flere 

hænder i de kommunale vuggestuer, dagplejer og børnehaver. For det andet kæmper SF for, at 

der i vidst muligt omfang ansættes pædagogiskuddannet personale. Vi skal forhindre, at de 

kommunale tilbud reduceres til blot at være børnepasning, og vi skal give pædagogerne 

mulighed for at gøre det de er bedst til nemlig udvikle børnenes sociale kompetencer. For det 

tredje kæmper SF for, at ingen børn rykkes op i børnehave eller skole før forældre og pædagoger 

vurderer, at det er fordrende for barnets udvikling. I dag rykkes børn i alderen ned til 2år og 9 

måneder op i børnehave for at kommunen sparer penge. Det vil SF have sat en stopper for. 

Danmarks bedste folkeskole for både lærere og elever 

Et stærkt Danmark kræver en god folkeskole for alle. Skolen skal være stedet, hvor alle trives, 

udfordres og dygtiggør sig. Det skal være stedet hvor uligheden mindskes. Vores folkeskole skal 

både danne og uddanne. Det er her, alle børn skal komme godt fra start i deres skoleforløb, og 

det er her, børnenes demokratiske grundstamme udvikles. SF ønsker en folkeskole med fokus 

både på den faglige indsats og på børnenes trivsel. De faglige timer skal suppleres og 



gennemsyres af fysisk aktivitet, kreative fag og oplevelser, og aktiviteterne skal spille sammen 

med omverdenen, herunder fritidslivet, erhvervslivet og foreningslivet. Samtidig er det 

afgørende, at folkeskolens lærer og pædagoger gives tid til både at planlægge og effektuere en 

god relevant undervisning. 

SF kæmper for at registrerings- og kontrolparadigmet i folkeskolen, som er kommet ikke mindst 

med synlig læring, erstattes af en tillid til undervisernes faglighed og skoleledernes 

ledelseskompetencer.  Dertil ønsker SF at indføre en kommunal børnemiljølov, så de fysiske 

rammer for undervisning følger samfundets arbejdsmiljøkrav for andre områder. Sidst men ikke 

mindst ønsker SF at de kunstneriske, musiske, bevægelses- og praksisorienterede fag styrkes. 

Alle skal med 

Der har været skåret kraftigt på det specialiserede børneområde over en årrække. Ud fra en 

tankegang om at mange flere kunne inkluderes i folkeskolen, har man skåret det specialiserede 

børneområde ind til benet. Sandheden er, at inklusionen har været en sparreøvelse. Inklusion skal 

ske på børnenes præmisser ikke ud fra en økonomisk tankegang om besparelser. Inklusion kan 

være godt, hvis både barnet og klassen kan rumme det. 

Så længe inklusionen ikke foregår entydigt på børnenes præmisser og hvor skolerne er gearet til 

opgaven, kæmper SF for et fortsat ’inklusionsstop’. Alt for mange har de seneste år oplevet de 

nederlag der følger af, at blive ’inkluderet’ uden at de nødvendige forudsætninger er til stede. I 

stedet vil SF arbejde for at tilføre det specialiserede børneområde flere penge og genoprette 

pladser. 

Plads til et ungdomsliv 

15.000 unge og studerende har deres daglige lyv i Lyngby-Taarbæk kommune. Der bør laves en 

kommunal ’ungeplan’, for alle dem i aldersgruppen 15-25. Deres ønsker og behov overses for 

ofte. Der mangler eksempelvis steder til de unge. Steder hvor der må larmes og festes. 

Kommunens parker og arealer skal også kunne rumme et ungdomsliv med hvad det indebærer af 

larm og eskapader. Derfor mener SF at reglementet skal gennemses for kommunens parker, så 

det igen bliver muligt for de unge at mødes i Virum Parken, ved Lyngby sø eller ved 

Frederiksdal Fribad. Samtidig mangler der et fælles ungdomshus, og DTU’s aften og natteliv bør 

understøttes, så også kommunens unge får mulighed for at bruge dette. 



Men ungdommens problemer er også andet og mere end bare at finde steder og feste. Alt for 

mange unge går ned med psykiske problemer, og mens SF har fået indført gratis psykologhjælp 

til unge er det vores ambition at udvide ordningen. Dertil er det vigtigt med mentornetværk og 

væresteder for de unge der føler sig hægtet af. 

 

I den kommende valgperiode vil SF arbejde for:  

 Bedre normeringer i børnehaver, vuggestuer og dagplejer. 

 Alderen for hvornår børn skal rykkes op i børnehave gøres individuel på baggrund af 

pædagogiske skøn 

 Inklusion på børnenes præmisser og et stop for tvungen inklusion. 

 Flere midler til det specialiserede børneområde 

 Indførelse af en kommunal børnemiljølov, som forbedrer de fysiske rammer ikke mindst i 

Folkeskolen. 

 Et opgør med unødig registrering af læringsmål mm. i folkeskolen  

 Plads til ungdomsliv på kommunale områder 

 Udarbejdelsen af en kommunal ungdomsplan 

 Udvidelse af ordningerne for gratis psykologhjælp, mentorordninger og et fælles ungdomshus. 

  



6. Miljø, Trafik og Klima 

Lyngby-Taarbæk er kendt for sine grønne områder, parker, åer og skove. Det er områder som gør 

Lyngby-Taarbæk til attraktiv kommune at bo i. Kommunens udvikling skal ske med forståelse 

for den vigtighed, de grønne områder har for byens borgere både nu og i fremtiden. Derudover 

har Lyngby-Taarbæk kommune et ansvar som en af landets rigeste kommuner for at sætte et så 

lille aftryk på klimaet som muligt. Det kræver vedholdende energirenoveringer af kommunens 

bygninger, samt at kommunen trækker alle sine investeringer i fossilebrændsler og i stedet kun 

investerer i bæredygtige energikilder. 

Respekten for natur og klima går hånd i hånd med en udbygning af den offentlige transport. 

Kommunen oplever i de kommende år en befolkningsvækst og flere nye virksomheder rykker til. 

Det er godt for kommunen, men øger også trængslen. Derfor er det nødvendigt at vi får en 

velfungerende letbane, som kan aflaste presset, og samtidig også finder trafikale løsninger, så 

bilisterne ikke skal køre igennem bymidten. 

Det grønne område 

De grønne områder skal ikke kun bevares – de skal også forbedres. Der er for meget 

støjforurening i Lyngby-Taarbæk. Ikke kun oplever alt for mange borgere megen støj i deres 

hjem og på deres arbejdsplads, men støj er også en stor gene i flere af kommunens naturområder, 

som eksempelvis ved Lyngby Sø. Vores mål er at ingen borgere må opleve støj over 

Miljøministeriets vejledende støjgrænse i deres bolig – og at kommunens naturområder kan 

nydes uden betydelige støjgener. Derfor ønsker vi i SF at gennemføre og udvide 

støjhandlingsplanen, samt at udskifte slidlagene på de kommunale vej, med støjfribelægning. Det 

er for SF også vigtigt at adgangen og tilgangen til de grønne kommunale områder forbedres 

gerne med sammenhængende stisystemer og cykelstier. 

Klima- og energi  

De globale klimaforandringer har store konsekvenser, også for Lyngby-Taarbæk. Vi skal gøre alt 

hvad der står i vores magt for at nedbringe CO2-udslippet og tilpasse kommunen til de nye 

udfordringer til gavn for de fremtidige generationer. Dette skal ske gennem en ambitiøs klima-, 

miljø- og energipolitik som på kort sigt skal fokusere på tilpasning til de nye udfordringer og på 

lang sigt udvikle kommunen for at mindske vores CO2-udslip til et minimum.  



Kommunen skal gå foran som et godt eksempel på energiområdet, gennem byggeri i 

lavenergiklasse og gennem en energieffektiv indkøbspolitik. Dertil skal kommunen fjerne alle 

investeringer i fossilebrændsler og omlægge disse til vedvarende energikilder.  

Men med kommunalinvesteringer kommer vi ikke i mål alene. Derfor skal det gøre lettere for 

borgerne at omlægge til vedvarende energikilder. Der skal ryddes op i 

sagsbehandlingsreglementet så det bliver nemmere og hurtigere for borgerne at få godkendt 

energirenovationer af deres boliger eller solcelle og jordvarmeanlæg. Samtidig vil SF arbejde for, 

at kommunen i samarbejde med vidensbyledelsen, gøres til eksperimentarium for energi og 

klimaprojekter. Lyngby-Taarbæk skal være den grønne vidensby. 

Trafik/infrastruktur  

Den trafikale situation i Lyngby-Taarbæk kan og skal forbedres. For det første skal den 

kollektive trafik løftes gevaldigt, blandt andet med indførelsen af letbanen langs motorringvej 3 

som vil binde Lundtofte og DTU sammen med Lyngby Centrum og resten af at Københavns 

omegnskommuner.  

Vi vil fortsætte udviklingen med omdannelsen af P-pladser til P-kældre, da underjordisk 

parkering udnytter den sparsomme plads i bymidten bedst og desuden giver et smukkere 

bybillede.  

Endeligt ønsker SF at forbedre cykelforholdene væsentligt med indførelsen af flere 

cykelsuperstier, som kan fungere som en slags cykelmotorveje, med bedre belægning, mere 

sammenhængende ruter i tæt samarbejde med nabokommunerne.  

I SF arbejder vi for, at en del af Lyngby Hovedgade omdannes til en permanent gågade eller som 

minimum gøres ensrettet. Med de mange passagerer fra Lyngby Station og letbanestationen vil 

området blive et fodgængerknudepunkt, og det er vigtigt at kommunen udnytter dette potentiale. 

Udformningen af gågaden skal ske i tæt samarbejde med Handelsforeningen og med borgerne i 

kommunen.  

I den kommende valgperiode vil SF arbejde for:  
 At gennemføre beslutningen om letbanen langs Motorring 3.  

 At Lyngby-Taarbæk i samarbejde med nabokommunerne fortsat investerer i cykelsuperstier.  



 At så mange parkeringspladser som muligt placeres i parkeringskældre 

 At kommunen stopper al investering i fossile brændsler 

 At udvide fjernvarme til så mange boliger som muligt.  

 At det skal være nemmere for borgere at foretage klima- og miljøvenlige investeringer i deres 

boliger ved hjælp af hurtigere sagsbehandling og bedre oplysning om de gældende regler.  

 At der tages initiative til at begrænse støjgenerne i kommunen 

 At alle nye kommunale biler skal være el-biler. 

 At affaldssorteringen indeholder bionedbrydeligt materiale. 

7. Beskæftigelse 

I Lyngby-Taarbæk er der en ledighed på 3 %, hvilket anses for at være en ledighed under 

landsgennemsnittet, tilligemed at arbejdsstyrken i kommunen i stor udstrækning er 

højtuddannet, så på den måde kan man sige, at det går godt med beskæftigelsen i kommunen. 

Imidlertid betyder det dog ikke, at der ikke er ledige, som der skal tages hånd om, og at der ikke 

eksisterer ledige, som har været ledige i adskillige år tilligemed unge, der ikke er påbegyndt en 

uddannelse efter folkeskole eller fundet et arbejde.  

Dette er en økonomisk belastning for kommunen og især efter vedtagelse af den nye 

refusionsreform, men endnu mere betydningsfuld er det en økonomisk og menneskelig 

belastning for den enkelte, deres familie og især de børn, der ikke kan få lige vilkår med 

fritidsaktiviteter eller blive en del af den digitale verden, når forældrene ikke har den 

økonomiske formåen at give dem den mulighed. 

Samtidig blev der tilkendt førtidspension for 115 mio. før 2014 men 15 mio. efter 2014. Ligesom 

andre kommuner er der efter førtidspensionsreformen færre der tilkendes førtidspension. Men 

der estimeres at blive anvendt kr. 30 mio. til ressourceforløb og afklaringsforløb i 2017. Et 

ressourceforløb er væsentlig ift. at vurdere personens arbejdsevne, men belastende såfremt 

det er en afklaring over flere år. 

Over 238 mio. anvendes til indkomsterstattende og andre kontantydelser, dvs. sygedagpenge, 

kontanthjælp, dagpenge m.m., men kun 3 mio. på revalidering. 



Lovgivningen giver muligheder for revalidering, men man bruger det sjældent. Man bør i højere 

grad overveje muligheden i stedet for at borgerne er på kontanthjælp i en længere periode. 

Det siges, at der er fald i udgifterne på de fleste beskæftigelsesområder med undtagelse af 

sygedagpengeområdet. Her fortsættes opnormering på området i erkendelse af, at besparelser 

ikke nødvendigvis resulterer i bedre resultater. Men trods dette bliver beskæftigelsesområdet 

overordnet ramt af effektiviseringer. 

Der er et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse, men man kan spørge hvor mange unge, 

der undlader at ansøge om hjælp. 

Yderligere skyldes et fald på udgifter til kontanthjælp til en vis grad implementering af regler 

omkring integrationsydelse. 

Derudover har der været et fald i andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som er 

begrundet i kontanthjælpsloftet og 225t reglen. Det er positivt, såfremt disse er kommet i 

ordinær beskæftigelse deltids eller fuldtids. Men det er ikke en succes, at borgerne er blevet 

fattigere eller har mistet deres forsørgelsesgrundlag, som kan ske hvis begge er på 

kontanthjælp og ikke har optjent 225 t arbejde i løbet af et år, og dermed mister den enes 

kontanthjælp. 

Iflg. opgørelse har andelen af borgere som har været på offentlig forsørgelse i over 12 mdr. 

været kraftigt faldende for de aktivitetsbaserede kontanthjælpsmodtagere i perioden juni 

2016-december 2016 svarende til 7 procent (25 helårspersoner).  Men har de reelt fået arbejde. 

Samtidig vil der stadig være over 300 aktivitetsbaserede kontanthjælpsmodtagere som er 

langtidsledige.  

Et forslag kunne være at introducere Århus modellen, således at man giver 

kontanthjælpsmodtagere muligheden for at få et korterevarende job, hvor de optjener timer i 

ordinær beskæftigelse. I Århus har det vist sig, at det resulterer i at flere kommer i arbejde. Vi 

skal bort fra at fattigdom motiverer til at komme i arbejde. 

  



8. Bæredygtig vækst og byudvikling. 

Bæredygtig vækst – grønne jobs – vi skal være med til at promovere grønne jobs – ikke nok med 

at grønne jobs er med til at beskytte naturen, det giver også vækst, eksportmuligheder, flere 

jobs på mange niveauer. Og tro os - vil I være grønne skal I også være røde – vi kærer os om 

bæredygtig vækst og borgerinddragelse og høring af borgere – hvor løsningen ikke blot er 

vækst for vækstens skyld  

DTU sprudler af liv – af små virksomheder, hvor innovation er i højsædet – af unge, der bliver 

en stor del af Danmarks fremtid – det skal vi styrke. Det kan kommunen gøre på mange måder. 

Ved flere kollegieboliger, ved at give virksomheder gode forhold men også stille krav til dem, at 

de skal se velvilligt på jobs for udsatte, etablere voksenlærlingeordninger. Der skal være jobs 

både for de højtuddannede, håndværkere og dem med mindre uddannelse.  

Lyngby-Taarbæk er en vidensby, som stadig skal vokse men med øje for bæredygtig vækst og 

fokus på grønne områder – med øje for møg og støj – at skærme borgerne for støjen og 

mindske forurening – der skal være en helhed i byområder og det er meget vigtigt at borgerne 

inddrages så tidligt i processen som overhovedet muligt og ikke når en høring blot bliver en 

pseudo høring, hvor der alligevel ikke kan ændres noget. 

Vi skal være innovative og kreative og forskønne byen – en afskærmning for støj skal ikke blot 

være funktionel men også passe ind i landskabet.  

Lad også borgerne komme med forslag til at få naturen ind i byen – både i centrum men også 

hvor der er store boligkomplekser. 

Fokus skal både være på boliger for unge og studerende men også en udbygning af almennyttig 

boliger med et nuanceret beboersammensætning, således at der ikke skabes ghettoer. Vi skal 

integrere flygtninge og indvandrere i lokalsamfundet og både ung, gammel, højtuddannet, 

håndværkere og borgere på overførsel skal kunne leve sammen. Derfor skal vi skabe byrum, der 

er tiltrækkende og skaber sammenhæng. 

 


