MÆRKESAGER OG PEJLEMÆRKER:
DET HANDLER OM

DIN HVERDAG
- OG HELE STEVNS KOMMUNE

FRIHED TIL AT LEVE GODT

DEN SAMARBEJDENDE
KOMMUNE
• Involverer gennem borgerinddragelse og
fornyer samspil og relation mellem borger
og kommune.
• Er initiativrig og tilgodeser borgeres,
foreningers og virksomheders idéer til
udvikling og investeringer.
• Er ansvarlig og drager omsorg for sine
borgere og arbejder for borgerens frie valg.
• Er veldrevet med et højt service niveau
og orden i økonomien.

DIN BORGMESTER ANETTE MORTENSEN
Skriv til os og
følg os på:
/VenstreStevns

Se kandidatholdet på:
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VENSTRE STEVNS
- VIL FORTSAT
UDVIKLING AF
HELE STEVNS
Kære Stevnsborger
Her er Venstres Stevns mærkesager:
God velfærd kræver sund økonomi
En bæredygtig fremtid
Bæredygtig turisme
Bedre vilkår for patienter og personale
Alle skal med i fællesskabet
Mennesket i centrum

Her er Venstres Stevns primære pejlemærker:
• Sænk skatten igen, når økonomien tillader det.
• Flere lokale arbejdspladser.
• Omstilling til lokalt producerede råvarer i
kommunale instutioner.
• Mere skov, 1 træ pr. Stevnsbo plantes i valgperioden.
• Kommunen skal have en grøn bilpark.
• Flere overnatningsmuligheder og bedre skiltning i
naturen.
• Akutteam, blodprøvetagning i hjemmet.
• Demenstilbud to steder i kommunen.
• Fremme aktiviteter for kommunens seniorer.
• Bedre udnyttelse af strandområde til vandsport.
• Fastholde et bredt tilbud til unge.
• Ingen forskelsbehandling – heller ikke af skoler.
• Førende it-baseret undervisning på skolerne.
• Over landsgennemsnit i trivsel i offentlige
institutioner.
• Pasning i nærområdet og fleksible åbningstider.
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GOD VELFÆRD KRÆVER SUND ØKONOMI
- SÅ DU KAN SOVE TRYGT OM NATTEN
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GOD VELFÆRD KRÆVER SUND ØKONOMI
• Sænk skatten igen, når økonomien tillader det.
• Bedre udnyttelse af kommunale ressourcer = Forenkle administrationen af
kommunens processer og regler for at kunne udnytte ressourcerne bedre.
• Forbedre intern behandlingstid = Hurtigere byggetilladelser til erhverv og privat.
• Konkurrencedygtige vilkår i kommunen for lokale virksomheder. Flere lokale
arbejdspladser.
• Driftsopgaver ved kommunen skal løbende i udbud = Optimering af kommunens
økonomi og service.
• Borgere på kontanthjælp i meningsfyldt arbejde = 100% aktivering.
• Sætte ind mod den høje ungdomsarbejdsløshed = Ingen ungdomsarbejdsløshed.
• Støtte Stevns Erhvervsråd: Vi skal investere yderligere i Stevns Erhvervsråd.
• Opbakning til en nordlig placering af statsvejen.
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VÆR MED PÅ NYE IDEER
- FOR ET GRØNNERE STEVNS
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EN BÆREDYGTIG FREMTID
• Omstilling til lokalt producerede råvarer i kommunale instutioner.
• Mere skov for at beskytte grundvandet. Opkøb af jord til nye skovarealer –
i valgperioden plantes 1 træ pr. borger.
• Kommunen skal have en grøn bilpark.
• Solcelleanlæg på bygningers flader/tag ved renovering af offentlige bygninger.
• Oplysningkampagne om energirenovering i private hjem.
• Havvindmøller minimum 15 km fra land.
• Oplysningskampagne om opsætning af husstandsvindmøller og solcelleanlæg til
produktion af strøm.
• Oplysningskampagne om grønt havebrug – pesticidfri kommune.
• Skraldeskole. Video ”how to” på genbrugsplads, undervisning i grøn omstilling.
• Opbakning til skraldedag “Gør Stevns forårsklar”. Gratis udlån af refleksveste og
grab til frivillig indsamling af affald – på biblioteker.
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OPLEV & VÆR MED I FÆLLES OPLEVELSER
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BÆREDYGTIG TURISME OG OPLEVELSER
• Mere lokal og national turisme. “Stevns rundt-sti” med cykel, bil og hest.
• Turismen “rykker ind i landet”: 10 “skjulte skatte” markedsført som del af ny
brandingstrategi i harmoni og respekt for det lokale og naturen.
• Branding: Overordnet fælles skilteprogram for byer og seværdigheder.
• Bedre overnatningsmuligheder: Revitaliseret (fornyet) vandrehjem.
• Turisme og naturoplevelser, bræmme med vild natur: Alle involveres i løsning på
plejeplanen – økonomien følger opgaveløsningen.
• Tryggevælde naturpark: Sammenhængende natursti fra Prambroen til Hellested på
sigt med mulighed for kommercielle løsninger.
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BRUG DINE TALENTER OG ERFARINGER
VI TROR PÅ DU KAN
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ALLE ER EN DEL AF FÆLLESSKABET
•

Nem adgang til kommunen: ”One point of contact”.

•

Bedre udnyttelse af strandområde til vandsport.

•

Fastholde en bred palette til de unge: Stærk ungdomsskole og fastholde det positive miljø i ungdomsskolen, der uddanner demokratiske unge + tilbyde flere camps nye veje + budgettere med ½
SSP årsværk mere.

•

Digitalt Ungeråd. Igangsættelse i kommunalt regi i 2022.

•

Støtte aktivt op Stevns dagskole. min. 4 elever om året tager afgangseksamen.

•

Fortsat støtte op om Frivilligcentret: Frede dem med 4-årig aftale.

•

Eventstrategi: Fastholde events i seneste år og gøre dem traditionsbærende.

•

Haltilbygning i Strøby Egede: Hallen påbegyndes i 2023 og skal imødekomme x-antal sportsgrene, skole, tribunepladser.

•

Fjernelse af bygninger til nedrivning ved evt. opkøb gamle bygninger.

•

Digitalisering af borgermøder.

•

Udvælgelse af Stevns ambassadører. Igangsættelse i kommunalt regi 2022.

•

Opbakning til Bibliotekerne redefineres og revitaliseres (fornyes).
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GODE VILKÅR FOR PERSONALE
OG PATIENTER
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VILKÅR FOR PATIENTER OG PERSONALE
• Akutteam, blodprøvetagning i hjemmet, inspiration fra Solrød Kommune.
• Mobilt aktivitetspersonale der pendler mellem aktivitetscenter i nord og syd:
Demenstilbud to steder i kommunen.
• Arbejde for at lokale virksomheder tager medansvar og ansætter sårbare voksne/
borgere på kanten af arbejdsmarkedet i eks. praktik: Støtte op om Stevns
Erhvervsråds CSR priser.
• Fremtidens ældreplejecenter og dagsinstitution i ét: Når vi tænker nye
dagsinstitutioner så samtænker vi med ældredagcenter.
• Pårørenderåd på samtlige plejecentre.
• Fremtidige plejecentre som friplejehjem.
• Frihed og fleksibilitet tilbage i hjemmeplejen.
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MENNESKET I CENTRUM
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MENNESKET I CENTRUM
• Ingen forskelsbehandling af skoler = Fastholde niveau for tilskud til friskoler.
• Fastholde at pengene følger barnet.
• Bedste trivsel i institutioner, skole for børn, elever og lærer = Vi skal ligge over
landsgennemsnittet.
• Førende it-baseret undervisning på skolerne. Lægge en it-strategi med f.eks.øget
fokus på efteruddannelse til lærerne.
• Pasning i nærområdet: Ingen må have mere end 10 km til pasningsordning.
• Fleksible daginstitutioner: Min. 1 børnehave med tidlig og sen åbningstid tilpasset
pendleres behov, fleksibel på betaling eks.: ½ pris ved formiddagsbørnehave.
• Fremme aktiviteter for kommunens seniorer: Kommunen skal samle aktivitetsoversigt både i digital og printversion.
• Medbestemmelse i alderdom. Ældrebolig eller borgere længst muligt i eget hjem,
klippekort til services.
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STEVNS
- ET GODT STED AT VOKSE OP,
LEVE OG BO,
ARBEJDE OG DRIVE ERHVERV
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