
Forord  

SF-Guldborgsund arbejder ud fra en pragmatisk indstilling til, hvordan vores politiske ønsker og 

mål kan gennemføres. SF er klar til at samarbejde med alle partier om sager og hele budgetter, hvis 

det fremmer SF’s politiske mål.  

SF’s værdigrundlag gør, at vi ser borgerne som kommunens vigtigste kapital, hvor alle borgere 

uanset køn, etnicitet, alder eller uddannelse er ligeværdige og betydende. SF ser på, hvad 

kommunen kan gøre, der giver værdi for den enkelte borger og samtidig for helheden, og ikke bare 

på den økonomiske bundlinje. SF ønsker en helhedstænkning, så borgerne oplever sammenhæng i, 

hvad der sker for den enkelte og for os alle. 

Vi har i den forgangne byrådsperiode deltaget i 4 budgetforlig. SF arbejder konkret for, at de penge, 

der er til rådighed i kommunen, bliver brugt rigtigt, og at de svageste bliver tilgodeset. SF stiller 

ikke forslag, uden at der er finansiering for dem, og forsøger at finde alternativer til rene 

salamibesparelser - hellere højere skat end mindre rengøring til de ældre! Det gør vi ved at være 

meget aktive i budgetlægningen og stille SF-forslag, der er nytænkende og finansierede.  

I den kommende periode vil SF især have fokus på at give vores børn ro på, hvor vi vil nye måder at 

tænke daginstitutionsliv og skoleliv på, så alle børn i Guldborgsund bliver til nogen, før de bliver til 

noget. SF er optaget af at komme fra ulighed til mulighed ved at bekæmpe uligheden på alle fronter 

og i fællesskab skabe muligheder for alle. Vi vil gøre fremtiden grøn ved, at bæredygtighed og grøn 

omstilling tænkes ind som en naturlig ting for borgerne og styrer alle politiske områder, bl.a. en 

grøn erhvervspolitik og en grøn bolig- og byggepolitik. Der skal være tid til pleje og omsorg i 

ældreplejen, så SF foreslår en ny måde at tænke ældrepleje på. 

For SF er kommunen som arbejdsplads et vigtigt ansvar. Vi vil arbejde for en ny medarbejderpolitik 

med en reel tillidsbaseret ledelse. 

Ved konstitueringsforhandlingerne vil SF lægge afgørende vægt på, at der konstateres en fælles 

vilje om en politisk aftale, der udvikler hele kommunen og skaber ny dynamik, byggende på 

ligeværd og solidaritet, sundhed, social bevidsthed og bæredygtig udvikling. 

Er du interesseret i yderligere uddybning, er du altid velkommen til at kontakte byrådsgruppen eller 

bestyrelsen (se bagsiden). 

 


