VALGPROGRAM FOR VENSTRE STEVNS
KOMMUNALVALGET 2017

Stevns er vores sted, vores kommune - et godt sted at vokse op, leve, bo og arbejde.

STEVNS - EN GOD KOMMUNE

Stevns – et godt sted at vokse op
Uddannede pædagoger og kvalificerede ansatte i daginstitutioner
Daginstitutionerne skal være rustet til at løse de pædagogiske opgaver, der
understøtter at vores børn får det bedst mulige afsæt for deres videre tilværelse.
Nyansættelser og efteruddannelse skal prioritere pædagogiske færdigheder således,
at den pædagogiske standard i vores daginstitutioner løbende forbedres.

Flere hænder til barnet
Børn har det bedst sammen med deres forældre, men i de timer, hvor forældrene er
på arbejde, skal der være nok kvalificerede voksne til at varetage det enkelte barns
tarv og interesser. Venstre vil sikre, at normeringen i daginstitutionerne som
minimum er på landsgennemsnittet og gerne højere fra næste valgperiode.

Fleksible åbningstider
Med fleksible åbningstider i dagplejen, vuggestuer og børnehaver skal det blive
lettere for børnefamilierne at få hverdagens logistik og praktik til at gå op. Vi
foreslår derfor, at åbningstiderne i daginstitutionerne bør kunne aftales indbyrdes
mellem forældre og pasningstilbuddet for en måned af gangen.

Bedre brobygning
Det er essentielt, at overgangen mellem daginstitution og skole foregår på en tryg
måde. Alle børn i Stevns kommune skal i god tid vide, hvilken skole de skal gå på, så
brobygningen bliver succesfuld. Venstre Stevns vil også undersøge, om den glidende
overgang skal udbredes til alle skoler i kommunen.
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Pasningstilbud i nærområdet
Alle børn i Stevns kommune skal tilbydes pasning i deres nærområde indenfor en
rimelig afstand. Det skaber en tryg hverdag, at børnene kan blive passet nær
hjemmet - og ikke i den modsatte ende af kommunen.

Høj kvalitet i undervisningen
Både folkeskoler og friskoler skal levere høj kvalitet i undervisningen, så vores unge
mennesker kan gøre sig gældende og blive førstevælgere til fremtidens jobs. Der
skal være frihed til at vælge mellem de forskellige folkeskoler og mellem offentlige
og private skoler. Pengene skal følge eleven - og ikke skolen – så det frie valg
kommer i fokus.

Forberedende grunduddannelse for unge
Andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse i Stevns Kommune, er stor –
og for stor. Det skal ændres. Venstre Stevns ønsker, at skolerne, Stevns Erhvervsråd
og den kommunale forvaltning i fællesskab skal tilrettelægge et uddannelsessted
med mulighed for både skoleforløb og praktikpladser.
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Stevns – et godt sted at leve

Ansættelse af en psykiatri-koordinator
Venstre vil styrke psykiatri-området med ansættelse af en psykiatri-koordinator. Vi
har set, at ansættelsen af en demenskoordinator har haft stor betydning for
demensindsatsen på Stevns, og de gode resultater vil vi gerne overføre til
psykiatrien. Alle skal have en chance for et godt og aktivt liv - også trods en psykisk
lidelse.

Fremtidens ældreplejecenter og daginstitution i ét
Store Heddinge har nedslidte daginstitutioner og behov for et ældreplejecenter, der
kan leve op til de stigende krav om velfærdsteknologi. Venstre mener, at disse kan
kombineres under ét - til gavn og glæde for alle parter. Vi vil derfor arbejde for, at
fremtidens ældreplejecenter og daginstitution bliver én samlet enhed i Store
Heddinge.

Styrkede sygeplejeklinikker
Stevns kommune har fire velfungerende sygeplejeklinikker fordelt over hele
kommunen. Personalet varetager med god succes mange sygeplejefaglige opgaver.
Det set-up ønsker vi derfor at understøtte og udbrede. Alle borgere med behov for
sygepleje skal kende til sygeplejeklinikkerne og benytte dem som førstevalg.

Hjælpemiddellevering af høj kvalitet
Stevns kommune har et velfungerende hjælpemiddeldepot, hvor både faglighed og
service er i top. Vi vil gerne fortsat sikre et lokalt hjælpemiddeldepot med fagligt
kompetent personale. Det er essentielt for kommunens svageste borgere, at
hjælpemidler kan leveres fra dag til dag og af fagligt kompetent personale med
lokalt kendskab.
4

STEVNS - EN GOD KOMMUNE

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen
Der skal være bedre koordinering mellem sygehus og kommune ved udskrivelser.
Venstre vil undersøge, om der er behov for et udskrivningsteam, som sørger for en
glidende overgang fra sygehus til kommune, så ingen borgere falder mellem to stole,
og så unødvendige liggedage undgås.
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Stevns – et godt sted at bo
Vores landsbyer skal i fokus
Stevns kommune har 30 skønne landsbyer - og de skal i fokus. I budgettet 20182020 er der årligt afsat 300.000 kr. til et såkaldt landsbyprojekt. Hvert år kan op til
tre landsbyer udpeges som ”landsby i fokus” og vil modtage 100.000 kr. til brug for
et projekt eller en ide, som landsbyen ønsker at forfølge. Det er op til den enkelte
landsby at beslutte, hvad pengene skal benyttes til.
Borgerne skal på banen
Der skal være tid og plads til mere borgerinddragelse – at borgerne kan komme på
banen og gøre deres mening gældende. Alle meninger tæller. Vi ønsker åbenhed,
gennemskuelighed og at vores borgere har mulighed for at blive hørt før, under og
efter centrale beslutninger i den kommunale administration.
Kommunens medarbejdere er vores borgerrådgivere
Vi skal have tillid til kommunens medarbejdere – de er vores ansatte – og mangler
de viden må de tilbydes relevant efteruddannelse. Borgerne skal have bedre
muligheder for kontakt til de ansvarlige – udvalgsformænd skal igen have fast
træffetid, hvor borgeren kan møde op personligt.
Nytilflyttere skal sikres bedre modtagelse
Stevns er en bosætningskommune og vi skal tage godt imod vores tilflyttere – et
skridt til forbedring vil være et tilbud om en bustur rundt i kommunen med et
kommunalbestyrelsesmedlem/borgmesteren.
Stærk økonomi
Borgernes penge skal forvaltes effektivt, og der skal ikke være nogen
skattestigninger. Vi ønsker fortsat en velfungerende administration og en synlig
ledelse med klare visioner for drift og udvikling i kommunen. Stevns skal fastholde
sin placering som næstbilligst i hele landet, når det gælder udgifter til ledelse og
administration. Samtidig vil vi en borgmester, der er i øjenhøjde med borgerne, og
som søger samarbejdet på tværs af holdninger og partiskel.
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Et fortsat rigt fritids- og kulturliv
Stevns kommune har et rigt kultur- og fritidsliv, som blandt andet omfatter ca. 150
frivillige foreninger, der er fordelt rundt om i hele kommunen. Et så rigt fritids- og
kulturliv er en styrke og noget, vi skal værne om. Vi vil gennem dialog med
Sundheds- og frivillighedscentret og Folkeoplysningsudvalget sikre de bedste
rammer for et fortsat rigt foreningsliv.
Den private ejendomsret er vores kerneværdi
Den private ejendomsret er og vil fortsat være en kerneværdi for Venstre Stevns.
Det er en grundpille i et frit samfund og en sikring af vores økonomiske og politiske
frihed. Offentlige indgreb i den private ejendomsret skal begrænses til et absolut
minimum, og ved eventuel ekspropriation skal de berørte ejere sikres fuld
dækkende erstatning.
Fokus på ”Stevnsperlerne”
Stevns kommunes hjemmeside skal opdateres med et virtuelt kort over alle
”Stevnsperlerne” – de fantastiske steder, Stevns har at byde på. Hvert enkelt
lokalsamfund skal involveres i arbejdet med at beskrive netop deres by og område,
så de vigtigste oplevelser og særlige kendetegn kommer i fokus.
Samarbejdskultur
Vi vil gerne støtte og bidrage økonomisk til et rigt og varieret kulturliv på Stevns.
Derfor sætter vi en pengepulje af til ”pop up arrangementer”. Det sker jævnligt, at
der opstår uforudsete problemer ved afholdelsen af diverse arrangementer, og for
de frivillige kræfter kan det nogle gange være svært at overskue. Pengepuljen skal
netop gå til uforudsete problemer.
Mere og bedre sortering af husholdningsaffald
Venstre Stevns vil fortsat kæmpe for, at Stevns kommune overholder regeringens
ressourcestrategi om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet inden 2022. For at
nå dette mål skal vi sortere vores husholdningsaffald mere og bedre, end vi gør det i
dag. Vi vil øjeblikkeligt genoptage arbejdet med bedre og mere affaldssortering.
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Genbrugspladser med døgnåbning
Kommunens to genbrugspladser skal fortsætte, og på sigt skal begge pladser holde
døgnåbent, som flere omkringliggende kommuner har praktiseret med succes.
Genbrugspladsen i Hårlev forventes flyttet til en ny placering i 2018, og i den
forbindelse vil genbrugspladsen starte sin døgnåbning. Efterfølgende vil vi arbejde
for, at genbrugspladsen i Store Heddinge også holder døgnåbent.
Flere oplevelser i naturen
Stevns er rig på naturoplevelser, og vi ønsker at gøre det endnu lettere at opleve
naturen. Der skal være endnu bedre adgang til den natur, vi har. Det skal blandt
andet ske via bedre skiltning, kortlægning af eksisterende stier og gerne udvidelse
med nye stier. Arbejdet skal foregå i samarbejde med interesseorganisationer og
berørte lodsejere.
Bedre strande og flere oplevelser ved vandet
Stevns har ca. 44 km. kystlinje, men kun meget få strande. Vi vil arbejde for, at vores
strande bliver forbedret. Der skal arbejdes videre med at sikre den bedst mulige
strandoplevelse i Rødvig, og samtidig skal der igangsættes et projekt ”Strøby Egede
Strand”, hvor allerede naturskønne oplevelser bindes sammen i én fælles oplevelse
med både park og strand.
Øget biodiversitet
Vi ønsker at fremme biodiversiteten på udvalgte vejarealer ved at ændre
græsslåningen, fjerne afklip og arbejde målrettet med tilplantning af én – og
flerårige blomstersammensætninger.
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Stevns – et godt sted at arbejde og drive erhverv

Bedre vilkår for det lokale erhvervsliv
Vi skal styrke vilkårene for erhvervslivet og vil afsætte ekstra to mio. kr. til Stevns
Erhvervsråd. Det er den korteste vej for det lokale erhvervsliv og ind i Stevns
Kommune. Stevns Erhvervsråd skal også sikre et tæt samarbejde med jobcenteret
om at få flest muligt borgere ud på arbejdsmarkedet.
Kommunens erhvervspolitiske strategi skal styrkes og udvikles, ligesom etablering af
branchenetværk og starthjælp til iværksættere skal igangsættes.

Flere lokale arbejdspladser
I løbet af de næste fem år er der årligt afsat en mio. kr., som lokale
erhvervsdrivende kan søge del i til udvikling af eksisterende og nye projekter, der
kan skabe arbejdspladser i Stevns kommune.

Turismen vokser - og vækstmulighederne er fortsat store
Stevns kommune skal fortsætte sit medlemskab af Sydkyst Danmark for at udbrede
kendskabet til de mange dejlige tilbud og oplevelser, vi har til turisterne på Stevns.
Det er vigtigt med fortsat lokal opbakning for at skabe mest mulig synlighed og
opmærksomhed om de mange turistattraktioner og udflugtsmål i kommunen.
Venstre Stevns ønsker at styrke turismen yderligere og foreslår derfor, at stillingen
som turismekonsulent forlænges med mindst to år.
Stevnsbussen – et succesfuldt initiativ fra Venstre Stevns – skal fortsætte som en
fast sommertradition. Derfor ønsker vi at afsætte en halv mio. kr. årligt til fortsat
drift af kommunens gratisbus.
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Ny statsvej – hurtigere ud og hjem fra job
En ny statsvej på Stevns er tættere på end nogensinde. Med stor hjælp fra tidligere
trafikminister, Hans Christian Schmidt (V), er det lykkedes Venstre Stevns at få afsat
midler til en forundersøgelse af en statsvej til og fra Stevns. Arbejdet følges tæt, og
presset på Christiansborg skal fastholdes. Med Venstres 2025-plan er der afsat 22
mia. kr. til ny infrastruktur, som vi vil arbejde for at få en andel af. Målet er klart:
Statsvejen til og fra Stevns skal etableres i den næste valgperiode.

Stærk digital teknologi skal være endnu stærkere
Vi arbejder for fortsat at forbedre den digitale teknologi på Stevns. Vi er på vej i den
rigtige retning, for med etablering af syv nye master vil der ske markante
forbedringer, men det må ikke stoppe her.
Vi skal investere i digital teknologi og søge puljemidler til udbygning af netværket på
Stevns, så vi kan modtage og sende store mængder data hurtigt og effektivt.
Information og viden om de digitale muligheder er også vigtigt - og i samarbejde
med Telestyrelsen og teleselskaberne skal borgerne på Stevns modtage råd og
vejledning om den bedste dækning i deres område.

Styrket samarbejde mellem virksomheder og Stevns Kommune
Venstre Stevns ønsker at forbedre kommunikationen med det lokale erhvervsliv. Vi
skal styrke muligheden for at deltage i kommunale udbud og foreslår derfor møder
med specifikke brancher i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver.
Desuden vil vi også afholde årlige informationsmøder med vores lokale
virksomheder for at styrke det lokale samarbejde og øge beskæftigelsen for
virksomhederne.
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