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Udtalelse 
SF Bornholm 

POLITISK UDTALELSE FRA SF BORNHOLM  
 

Vi skal på Bornholm blive bedre til at tiltrække medarbejdere til velfærdsprofession-
erne og til de øvrige centrale funktioner i kommunen. Det er en kendt problematik i 
hele landet, at der mangler kompetente medarbejdere i vores dagtilbud, på vores 
skoler og sygehuse. For Bornholm handler det så ikke alene om at trække 
arbejdskraften hen over kommunegrænsen, men om at få folk til at bosætte sig på 
Bornholm eller undlade at flytte herfra. 

Heldigvis har Bornholm rigtigt meget at byde på – og generelt er vi kendt for en 
optimistisk og positiv fortælling. Vi matcher mange af de værdier, som folk i dag sætter 
højt: Nærhed, tid til familien, naturoplevelser, lokal produktion og mere af dette. 

Vi står altså et godt sted, men vi er kommet over gærdet endnu: Bornholm er endnu 
ikke lykkedes med at hente dem, der i fremtiden skal sikre vores velfærd. 

Det kræver, at vi på Bornholm satser massivt på faglige udviklende miljøer, på at 
forestillingen om Bornholm spejler virkeligheden og at vi tilbyder et godt miljø at vokse 
op i. De politiske satsninger skal pege på en eller flere af disse faktorer. 

SF Bornholm vil derfor: 

Arbejde for stærke faglige miljøer 
• Der skal etableres sammenhæng mellem uddannelse, forskning og aktørerne på 

såvel dagtilbud, skoler som sundhedsområdet. 

• Kommunen skal understøtte netværk, hvor nyuddannede kan møde et fællesskab 
med andre i et attraktivt fagligt miljø. 

• Der skal etableres øget grad af frihed til faglig udvikling på den enkelte 
arbejdsplads. 

Få virkeligheden til at afspejle billedet 
• Bornholm skal være grøn og derfor reelt forholde sig til, om investeringerne og 

satsningerne medvirker til at regenerere vores natur. 

• Bornholm skal arbejde på at blive selvforsynende med fødevarer. 

Arbejde for at sikre det gode børneliv 
• Dagtilbud her på øen skal have høj normering af uddannet pædagogisk personale. 

• Vores skoler skal have stærke faglige profiler. 

• Vi skal sikre et stærkt fritidsmiljø på hele Bornholm. 

Bornholm skal være et stærkt og levedygtigt samfund. Det kræver investeringer i vores 
velfærd, og at vi tiltrækker ressourcestærke familier til øen. Det kan gå hånd i hånd, og 
det her er et af SF Bornholms bud på, hvordan det kan ske. 


