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DER ER EN ANDEN VEJ

BENTE RÖTTIG

SF'S SPIDSKANDIDAT

VED KOMMUNALVALGET

I HOLBÆK KOMMUNE



Den nuværende politiske ledelse har ført Holbæk Kom-
mune på afveje. Snævre erhvervsinteresser bliver
vægtet højere end borgernes behov, og der bliver
gamblet med kommunens økonomi. SF står for en an-
den vej. En vej ti l et stærkt lokaldemokrati og kommu-
nal velfærd, der sikrer l ige muligheder for alle. En vej ti l
et bæredygtigt samfund og gode vilkår for børn og un-
ge. En vej ti l en bedre fremtid for Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune kommer i de næste år ti l at stå
overfor fortsatte økonomiske udfordringer. Hvis det
nuværende byrådsflertal fortsætter, vi l det betyde
kortsigtede nedskæringer og udlicitering af velfærds-
opgaver ti l aktører, der først og fremmest tænker på
profit. For at håndtere de økonomiske udfordringer vil
SF gøre tre ting. Vi vi l kæmpe en national kamp for, at
kommunerne får et større økonomisk råderum. Vi vi l
sikre flere skatteindtægter. Og vi vi l foretage nye poli-
tiske prioriteringer.

SF har udvalgt fire områder, som vi mener er de vig-
tigste kommunalpolitiske emner. På de følgende sider
kan du læse mere om, hvad vi vi l gøre for lokaldemo-
kratiet, socialt udsatte, kl ima og miljø samt børn og
unge.
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ET STÆRKT LOKALDEMOKRATI

SF vil udvikle lokaldemokratiet. Et stærkt lo-
kaldemokrati er et middel ti l at sikre bedre og
mere gennemsigtige beslutninger på et oplyst
grundlag. Et stærkt lokaldemokrati, hvor bor-
gerne skaber lokale forandringer og bidrager
ti l kommunens politikudvikl ing, er også et mål
i selv. Muligheden for medbestemmelse er
nemlig centralt for vores frihed og fællesskab.
Et stærkt lokaldemokrati handler om, at alle -
både politikere, borgere, virksomheder og
kommunalt ansatte - har et fælles ansvar for
vores velfærd. Det handler om, at borgernes
rettigheder bliver respekteret.

De aktuelle, økonomiske udfordringer for Hol-
bæk Kommune er delvis et resultat af et svagt
politisk lederskab. Hvis der havde været bedre
beslutninger og mere viden hos politikerne,
havde kommunen stået i en bedre situation.
Der skal derfor være meget bedre forbindelser
mellem borgere, medarbejdere, den admini-
strative ledelse og politikerne. Det bliver en
krævende proces for alle parter, men SF tror
på, at det kan lade sig gøre.
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DET VIL

FORBEDRE DEN KOMMUNALE
BESLUTNINGSPROCES
Borgernes og medarbejdernes perspektiver skal
inddrages i beslutningsprocessen. Et hovedprincip
er, at involvering af borgere og medarbejdere skal
l igge i beslutningsprocessernes begyndelse. Det
kunne fx være at have åbne temamøder mellem
politikere, borgere og medarbejdere. Der skal også
laves forsøg med digitale, vejledende folke-
afstemninger, og borgere skal med et vis antal
underskrifter kunne sætte forslag på den kommu-
nale dagsorden. De politiske projektudvalg skal
have deltagelse af borgerne.

UNDERSTØTTE BORGERNES
INITIATIVER OG IDÉER
Holbæk Kommune skal være bedre ti l at under-
støtte borgerinitiativer i al le kommunens lokalom-
råder. Det skal sikres, at der er kommunale
ressourcer ti l at hjælpe borgerne og sikre koordi-
nationen mellem forskell ige initiativer. Og den
kommunale organisation skal være gearet ti l at
modtage nye input fra borgerne. Borgere og fore-
ninger skal kunne bidrage til, at kommunens insti-
tutioner er tæt koblede ti l lokalsamfundene, og at
de skaber møder mellem mennesker på tværs af
kulturer og generationer.

FORSTÆRKE MEDARBEJDERNES
STEMME OG INDFLYDELSE
De mange engagerede og dygtige, kommunale
medarbejdere er kommunens stærkeste ressource.
Det er vigtigt, at deres kritikpunkter og forslag bli-
ver hørt. Desværre er der en national tendens til,
at offentlige ansatte er bange for at bruge deres
ytringsfrihed. SF vil sikre, at det er trygt som
kommunal medarbejder at sige sin mening. SF vil
tage initaitiv ti l en whistleblower-ordning, som skal
give medarbejderne mulighed for at få alvorl ige
forhold frem i lyset og samtidig beskytte medar-
bejderne.

KÆMPE FOR BORGERNES
RETSSIKKERHED
For SF er det grundlæggende, at borgerne sikres
lige ret ti l lovgivningens muligheder, og at afgørel-
ser hviler på et saglig, gennemsigtigt og uvildigt
sagsforløb, hvor borgeren har været inddraget i
hele processen. SF vil derfor kræve, at der skal
være fokus på borgernes retssikkerhed, og at den
bliver overholdt i al le sager. SF vil have, at borger-
rådgiverfunktionen skal kunne skride hårdt ind
overfor retssikkerhedsbrud i sagsbehandlingen og
bidrage til den faglige opkvalificering af medar-
bejderne.
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Danmark er blevet et mere ulige samfund. Din
sociale baggrund er stadig afgørende for,
hvilke muligheder du har i l ivet. Én af den of-
fentlige sektors vigtigste opgaver er at gøre
samfundet mere lige og skabe lige muligheder
for alle - det er det også i Holbæk Kommune.
Det er SF's opfattelse, at der skal grundlæg-
gende forandringer ti l i den lokale politiske
indsats på hele social- og beskæftigelses-
området. Der skal være et fælles fokus på at
forandre indsatsen, så de penge, der bruges,
skaber en reel positiv forskel for borgeren og
sikrer varige økonomiske gevinster.

Vi skal sætte alle kræfter ind på, at Holbæks
borgere kan få genskabt ti l l iden ti l og troen
på, at kommunen er der for at afhjælpe deres
problemer for dem selv og deres famil ier i
dagligdagen, og at kommunen holder sig ti l
lovens muligheder og bruger dem bedst mu-
ligt i forhold ti l borgerens individuelle situa-
tion.

LIGE MULIGHEDER FOR ALLE
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DET VIL

INVESTERE I EN FOREBYGGENDE
OG INDIVIDUEL SOCIALINDSATS
Der er god økonomi i at investere i en bedre indsats
for borgerne med veluddannede sagsbehandlere,
som sammen med borgeren koordinerer på tværs
med andre, der skal involveres. Det gælder både for
famil ieafdelingen, i jobcenteret, på handicapom-
rådet og på ældreområdet. SF vil på alle områder
bruge de mange penge, som allerede afsættes ti l
formålene, på en helt anden måde. Det skal sikre
borgeren et kortere og meningsfuldt forløb sam-
men med medarbejdere, som får mere kompetence
til individuelle løsninger.

ARBEJDE FOR KOORDINATION
OG SAMMENHÆNG
SF vil arbejde for, at al le borgere får én koordine-
rende tovholder, som sammen med borgeren skal
samarbejde med de andre relevante sagsbehand-
lere. Der skal gøres op med de årelange forløb, hvor
den ene ikke ved, hvad den anden gør. SF vil tage
initiativ ti l et tværgående projekt, som på alle ni-
veauer skal udvikle samarbejdsformer og kompe-
tencer. SF vil også genskabe en special iseret
handicapafdeling med de nødvendige ekspertiser,
som kan støtte borgere med handicap og sikre en
sammenhængende indsats.

SØRGE FOR BOLIGER TIL ALLE

Det er ikke alle i Holbæk Kommune, der har et godt
sted at bo. SF vil derfor sørge for, at bil l igere, al-
mene boliger kommer højt på den kommunale
dagsorden. Vi skal samtidig sikre, at Holbæk Kom-
mune får en mere blandet boligsammensætning.
SF vil gøre aktivt brug af planlovens muligheder for
at sti l le krav om, at der skal være op til 25 pct. al-
mene boliger i nye boligområder. SF vil også ar-
bejde for et bedre samspil mellem kommunen,
boligorganisationerne og borgerne om de boligso-
ciale udfordringer.

FOKUSERE PÅ ØGET
LIVSKVALITET FOR DE ÆLDRE
SF vil arbejde for en individuel, forebyggende ind-
sats for ældre. Med den rigtige indsats kan der
sikres et længere selvstændigt forløb i eget hjem,
som de fleste ønsker. Aktive dagtilbud ti l svækkede
ældre er en meningsfuld forebyggelse mod social
ensomhed og mindsker behovet for øget støtte i
hjemmet. SF vil kæmpe imod et urealistisk lavt
serviceniveau, som betyder, at omsorgsmedar-
bejdere - for at undgå omsorgssvigt - bliver pres-
set ti l at yde ulønnet hjælp udover det visiterede,
ti l nødvendige behov.
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KLODEN KALDER HOLBÆK

En af de største samfundsudfordringer i det
21. århundrede er klimaforandringerne. Uba-
lancen i kl imaet er forårsaget af den måde,
som vi lever på, transporterer os og produ-
cerer ting. Det er en global udfordring, men
svaret ligger især lokalt. Det er i vores
hverdagsliv, at vi kan forandre vores for-
brugs- og transportmønstre. Det er i vores
lokalsamfund, at vi kan gå sammen om mere
bæredygtige boformer. Det er i vores kom-
mune, at vi kan sti l le krav om en bedre ener-
giforsyning.

SF vil arbejde for en ambitiøs klimapolitik i
Holbæk Kommune. Noget, som er stort set
fraværende i dag. Der skal fastsættes et mål
for, hvornår kommunen skal være CO2-neutral
- l igesom andre kommuner har gjort. Kom-
munen skal fortsætte og intensivere bestræ-
belserne på at nedsætte CO2-udledningen.
Løsningerne handler både om at sikre mulig-
hederne for teknologisk udvikl ing og om at
skabe en kollektiv bevægelse for bæredygtige
livssti le.
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DET VIL

STYRKE DEN LOKALE
KLIMAINDSATS
Den lokale klimaindsats handler både om at redu-
cere kommunens C02-udledning og om at håndtere
de øgede regnmængder og andre konsekvenser af
klimaforandringerne. Der skal nedsættes et klima-
råd i Holbæk Kommune, som skal koordinere klima-
og miljøti ltagene. Der skal satses på central, kol-
lektiv varmeforsyning hovedsageligt baseret på
vedvarende energi i form af sol og vind. Og Holbæk
Kommune skal bidrage ti l at minimere brugen af
plastemballage og sammen med borgerne gøre op
med ”smid-væk-kulturen”.

BANE VEJEN FOR CYKLISME OG
EL-DREVEN TRAFIK
Holbæk Kommune skal fremme udbredelsen af el-
drevne biler, og kommunens egne biler skal pri-
mært være eldrevne. Der skal endvidere satses på
eldrevne busser. Cyklismen skal fremmes ved at
etablere sikre trafikstier ti l skoler, stationer og by-
midter. Der skal være sikre stiforbindelser - både i
og ti l de større byer i kommunen. I det hele taget
skal der iværksættes bestræbelser på, at flere
bruger cyklen som transportmiddel. SF foreslår
også, at færgeforbindelsen ti l Orø bliver gjort el-
drevet.

LØFTE VORES BYER OG
LANDOMRÅDER
Udbygningen af byerne og landområderne sker i
dag uden større hensyn til kulturværdier samt
nærheden til rekreative oplevelser og naturen. SF
vil sikre naturområder tæt på bykernerne, og at
Holbæk by udvikles i bybånd mod Tuse, Regstrup og
Vipperød. Der skal ske en fortsat udvikl ing i Svin-
ninge, Tølløse og Jyderup, så der dannes bære-
dygtige bysamfund. Lokale initiativer, der kan sikre
liv i de mindre samfund skal have bedre mulighe-
der, og kommunen skal være mere opsøgende i
forhold ti l alternativ bosætning.

SATSE MERE PÅ NATURPLEJE
OG NATURGENOPRETNING
Naturen har været stærkt nedprioriteret i Holbæk
Kommune. SF mener, at kommunens egne arealer
skal anlægges efter naturnære principper. Plejen
skal omlægges, så naturindholdet øges, og brugen
af pesticider skal undgås. Der skal skabes sam-
menhæng mellem kommunens naturområder, og
områder med værdifuldt naturindhold skal sikres
en størrelse, der kan opretholde levedygtige be-
stande af truede dyre- og plantearter. Adgangen til
det åbne land og naturområder skal forbedres, især
i forhold ti l borgere med handicap.
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BØRNENE ER VORES FREMTID

Vores daginstitutioner og skoler er rammen
om fællesskaber for alle børn. Det er her, at
børn og famil ier fra forskell ige sociale bag-
grunde mødes. Når vi investerer i børneom-
rådet, er det med store fremtidsperspektiver.
Det handler om menneskers trivsel og mulig-
hed for deltagelse i samfundet samt at fore-
bygge de problemer, der opstår, når børn
oplever svigt. Det kræver frem for alt ti l-
strækkeligt og velkvalificeret personale og
fornuftige fysiske rammer.

I Holbæk Kommune er der over de seneste ti
år sket en stigning i andelen af privatskolee-
lever. Det er ikke godt for fællesskabet. En
vigtig opgave, som SF vil tage fat på, er at
videreudvikle folkeskolen med udgangspunkt i
den almene og demokratiske dannelse, så den
kan stoppe flugten til de private skoler. Der
skal være bedre muligheder for at tage hen-
syn til børns forskell ige læringsstrategier, og
de praktiske og kreative fag skal vægtes hø-
jere.
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DET VIL

PRIORITERE EN
MINIMUMSNORMERING
Der er efterhånden sparet så voldsomt på dagin-
stitutioner, at man fx i Holbæk Kommune opleve, at
en enkelt pædagog står alene med for mange børn,
fordi der ikke er råd ti l vikarer. SF vil prioritere, at
der kommer en minimumsnormering for daginsti-
tutioner, så forældre og pædagoger er sikre på, at
der er anstændige forhold for børnene i institutio-
nerne. Samtidig er det vigtigt, at der bevil l iges vi-
karer ved sygdom og andet fravær. Børn fra
daginstitutioner med gode normeringer klarer sig
bedre i l ivet.

FORBEDRE INKLUSIONEN AF
BØRN MED SÆRLIGE BEHOV
Inklusion giver udfordringer i Holbæk Kommune
som alle andre steder. For at inklusion kan lykkes
bedre, mener SF, at der skal være afsat prioritere-
de midler ti l det. Det er vigtigt ikke at gå på kom-
promis med andre børns læring og trivsel, og
samtidig vil der fortsat være børn og unge, der har
brug for et godt undervisningsti lbud på en speci-
alskole. SF vil styrke inklusionsarbejdet i folkesko-
len, bl.a. ved hjælp af to lærere i undervisningen,
mere efteruddannelse og tidssvarende fysiske
rammer.

SIKRE DET LOKALE EJERSKAB
FOR SKOLERNE
I Holbæk Kommune er skoleafdelingerne blevet
sammenlagt i større organisatoriske enheder med
undervisning på flere matrikler. Det har betydet
længere vej fra den enkelte elev, forældre og lærer
ti l ledelsen. SF vil give skolerne deres selvstæn-
dighed tilbage og sikre nærheden og det lokale
ejerskab. Skolerne skal have deres egen bestyrelse
og ledelse, som kan træffe selvstændige beslut-
ninger, og der skal være kort fra idé ti l handling.
Samtidig er det vigtigt at skabe ro om skolernes
forhold.

SÆTTE DANNELSE PÅ SKOLE-
SKEMAET
SF vil give folkeskolen bedre muligheder for, at den
kan løse og udvikle opgaven med dannelse. Folke-
skolen skal i højere grad have den demokratiske
dannelse på skoleskemaet. Et fundament for dan-
nelse og læring er læsning, hvor der i dag mangler
særligt planlagt undervisning for den enkelte elev.
Det vil SF arbejde for, at der kommer. SF vil også
arbejde for, at der kommer en pulje ti l, at pæda-
goger og lærere kan vedligeholde og tilegne sig nye
kompetencer, som vil forbedre børns trivsel, læring
og hverdag.
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SF'S HOLD TIL KOMMUNALVALGET

1. BENTE RÖTTIG, SØNDERSTED
"Jeg brænder for at give de borgere, som har brug for fællesskabets
støtte og indsats, muligheden for, at de kan komme videre i l ivet."

2. STEEN-KRISTIAN ERIKSEN, MØRKØV
"Jeg vil arbejde for, at al le kommunens ældre får en værdig og me-
ningsfuld alderdom. Vi skal investere i velfærden - ikke afvikle den."

3. SONNY BJØRNLUND NIELSEN, HOLBÆK
"En god og tryg barndom er forudsætningen for et godt liv. Derfor
skal vi have flere voksne i vuggestuer, børnehaver og skoler."
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SF's kandidater ved kommunalvalget i Holbæk Holbæk Kommune. Fra venstre mod højre: Sonny
Bjørnlund Nielsen, Stine Ellegaard, Steen-Kristian Eriksen, Bente Röttig, Jens Bloch og Flemming Röttig.

4. STINE ELLEGAARD, GISLINGE
"For de elever, der ikke lige får lært at læse sammen med klassen,
skal der gives speciel le ti lbud om læseindlæring."

5. JENS BLOCH, ORØ
"Jeg vil gøre en grøn ø grønnere. Jeg vil styrke Orø som et stærkt
lokalsamfund."

6. FLEMMING RÖTTIG, SØNDERSTED
"Demokratiet i Holbæk Kommune fungerer ikke godt på nuværende
tidspunkt. Jeg vil igangsætte nye politiske dialogformer."
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