
Plads til alle børn og unge
Vordingborg skal være et godt sted at vokse op. Børn og unge er vores fremtid og vores 
vigtigste råstof. Derfor skal vi have gode pasnings- og skoleforhold. 

Folkeskolen

Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Skolerne i kommunen 
drives i det daglige af engagerede og dygtige folk, som fortjener bred anerkendelse, 
respekt og tillid. 

Inklusion af børn, der før var i specialklasser må ikke blive et problem, men en opgave som 
folkeskolen kan løfte med de nødvendige ressourcer. Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor 
børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt.

Lærere og pædagoger skal i samarbejde løfte opgaven vedr. inklusion så alle børn føler 
de er med i fællesskabet. De børn og unge, der ikke kan deltage i perioder i folkeskolens 
tilbud, skal tilbydes gode vilkår på kommunens kompetencecenter.

Der skal være ordentlige lærerarbejdspladser på skolerne og efteruddannelse af lærerne 
skal være i fokus. Skolerne skal sikre, at der er økonomi afsat til dette.

Når et barn eller en ung i folkeskolen tildeles en IT-rygsæk skal denne følge eleven indtil 
endt uddannelse i folkeskolen. 

Vi ønsker øget fokus på motion og sundhed. Også i folkeskolen.

Fri- og privatskolerne er en del af mangfoldigheden i skoleudbuddet. Vi tror på denne 
mangfoldighed og på friheden til at vælge den skoleform der passer een bedst.

Der er i den forløbne valgperiode ændret gennemgribende på kommunens skolestruktur. 
Der er nu en evaluering igang, hvis resultater Radikale Venstre vil studere grundigt. Når 
man gennemfører så stor en reform, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal 
justeres. Det er vi parate til!
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De særligt udsatte

Socialt udsatte børn og unge skal have særlig fokus. Vi skal have tidlig indsats og 
forebyggelse. Derfor skal arbejdet med ”unge mødre” fortsætte. Unge udsatte skal 
tilbydes mentor-ordninger. Desuden ønsker Radikale Venstre en bredere sammenhæng og 
helhed i de ansattes indsats for de udsatte borgere.

Sundheds- og Socialpolitik med kvalitet
Vordingborg er en kommune med mange sundhedsproblemer, der bunder i en usund 
livsstil. Generelt spiser vi forkert, ryger for meget og bidrager til Europarekorden i 
alkoholindtag. Radikale Venstre har derfor fortsat fokus rettet mod forebyggelse og tidlig 
indsats.

Forebyggelse

Radikale Venstre ønsker at gøre den nuværende forebyggelsesindsats, før barnet er født, 
permanent, og unge mødre skal støttes i at få en uddannelse. For sundhed handler også 
om at man kan klare sig selv.

Vi ønsker fokus på forebyggelse i børns hverdag i daginstitutioner, skoler og 
ungdomsuddannelser. Motion skal indlægges i skoleskemaet. Der skal gives tilbud om 
et enkelt morgenmåltid. Indsatsen over for unges alkohol- og narkomisbrug skal gøres 
permanent.

Radikale Venstre arbejder for at reducere ulighed i sundhed:  Jo lavere indkomstgrundlag 
og uddannelse, jo større risiko er der for sygdom og tidlig død. Derfor skal der bruges 
forebyggelsesmidler til en stærk indsats for at hjælpe de svage familier tilbage i job, til 
uddannelse og deres børn til at kunne deltage i foreningslivet.

Gode rammer, når man har behov for hjælp

Der er behov for en fortsat udbygning af kommunens patientskoler for kronisk syge, så 
flere sygdomme bliver omfattet af tilbuddene. Samtidig med, at der nu er ved at blive 
etableret dialyse på Vordingborg Sundhedscenter, så bør der oprettes en patientskole for 
nyresyge borgere i samarbejde med nyreforeningen.

Unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal kunne bo i ungemiljøer, hvor der er 
gode aktivitetsmuligheder. 

Radikale Venstre lægger vægt på at dagligdagen på vores institutioner for ældre, og for 
borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse byder på motion og sund kost, samt 
spændende aktiviteter sammen med de frivillige organisationer. Med bl.a. Multicenteret 
i Præstø og de nye autismeboliger er der skabt nogle moderne fysiske rammer i hele 
kommunen.

Vi sætter fortsat fokus på ny teknologi på hjælpemiddelområdet, så livskvaliteten hos den 
syge eller handicappede borger kan højnes.
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En aktiv erhvervs- og turismepolitik
Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Vordingborg kommune.
Derfor vil Radikale Venstre styrke den kommunale erhvervsservice.

Det er vigtigt, at de virksomheder, der er i vores kommune, modtager en hurtig og effektiv 
kommunal sagsbehandling, så de fortsat ønsker at blive og udvikle deres forretning.

Lad os bruge Væksthuset i kommunal sammenhæng

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår 
derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i 
Vordingborg.
En samlet indsats vil skabe synergi til gavn for erhvervslivet og man kan spare penge på 
administrationen der så kan bruges direkte på erhvervslivet.

Iværksættere skal hjælpes godt i gang, så deres ideer og ønsker kan føre til et blivende 
projekt.

Radikale Venstre ønsker et styrket samarbejde med erhvervslivet og støtter derfor den 
planlagte dannelse af Vordingborg Erhverv, et selskab der skal medvirke til at brande 
kommunen, som en erhvervsvenlig kommune, hvor det er godt at bo og drive sin 
virksomhed.

Vi er derfor også positive overfor den øgede økonomiske støtte, der gives til 
erhvervsfremme.

Trafik og lokalt handelsliv

Den offentlige trafik skal tilrettelægges, så der tages hensyn til virksomhedernes 
medarbejdere.

Nye virksomheder skal tilbydes attraktive erhvervsgrunde, f.eks. ved afkørsel 41 i Stensved.

Detailhandelen skal have mulighed for at udvikle sig på en måde, så de 3 købstæder 
kan beholde deres særpræg. Det er vigtigt, at Vordingborg kommune fortsat styrker 
handelslivet med en smuk udsmykning og renholdelse af byernes midte.
Der skal fortsat ydes tilskud til Handelsforeningernes markedsaktiviteter. Det skal være 
nemt og billigt at komme til de 3 købstæder med offentlig trafik.
Derfor ønsker Radikale Venstre, at de kommunale tilskud til bustrafikken tilgodeser 
yderområderne.

Cykelstinettet skal fortsat udbygges. Det skal være muligt for cyklister at komme til Møns 
Klint og Geocenteret ved at benytte cykelstier fra Mønsbroen til Klinten.
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Turisme

Turismen er i Vordingborg kommune en meget vigtig del af erhvervslivet. Radikale Venstre 
støtter dannelsen af selskabet Vordingborg Turisme, som vil være en vigtig part i fortsat 
at udvikle erhvervet. Dermed støtter vi også, at der fortsat er et kommunalt økonomisk 
fundament til turistbranchen.

Vordingborg kommune skal sikre at forholdene på vores havne er i orden, så vi tiltrækker 
sejlere.

Badestranden på Ore skal forbedres, og generelt skal der fokus på renholdelse af vores 
badestrande. 
Radikale Venstre ønsker en kommunal opbakning til strandprojektet i Kalvehave.

En sund og robust økonomi
Radikale Venstre vil fortsætte den fornuftige økonomiske politik, som Vordingborg 
kommune har ført igennem flere år. Kommuneskat og grundskyld skal holdes i ro, og af 
hensyn til erhvervslivets rammebetingelser, skal der ikke opkræves dækningsafgift.

Radikale Venstre ønsker at kommunen fortsætter med et anlægsbudget, der bl.a. skaber 
bedre vilkår for vores børn i daginstitutioner og skoler, og som samtidig er med til at give 
arbejde til kommunens håndværkere.

Kommunen skal være imødekommende overfor industrien, når der er behov for 
vejændringer af hensyn til ønsket om at kunne benytte modulvogntog.

Nyt Rådhus

Radikale Venstre ønsker, at kommunens medarbejdere i administrationen skal have 
en arbejdsplads, der lever op til et ordentligt arbejdsmiljø, og som samtidig giver en 
betydelig bedre økonomisk drift. Derfor ønsker Radikale Venstre, at personalet fra 
Langebæk, Bakkebølle og Jobcenteret sammen med administrationen i det nuværende 
Vordingborg rådhus samles i en ny kommunal administrationsbygning i Vordingborg. 
Samtidig skal rådhusene i Stege og Præstø bevares.

Kommunen skal være en god arbejdsplads

Vi ønsker et godt arbejdsliv for kommunens medarbejdere, hvor de mødes med tillid 
og anerkendelse. Der skal afsættes midler til at medarbejderne har muligheder for 
kompetenceløft, for at kunne varetage den stærkt stigende kompleksitet i arbejdet. 

4



Mangfoldighed og kulturliv i hele kommunen
Et godt samfund er et samfund, der hylder forskellighederne og giver alle mulighed for at 
udvikle sig fra det udgangspunkt de har.

Mangfoldighed er vejen til viden og innovation. Og det er plads til forskellighed. Til unge 
og ældre. Handicappede. Fastboende og turister. Indvandrere. Land og by.

Kultur

Bibliotekerne skal udvikles som lokale kulturhuse. Det kræver lokal forankring. Vi er åbne 
overfor at reformere og nytænke bibliotekernes rolle i det moderne samfund.

Radikale Venstre går ind for en kulturpolitik, hvor vi satser på det vi er gode til - og dermed 
stimulerer og udnytter de kompetencer der findes i kommunen. 

Den kommunale kulturstøtte skal opmuntre til innovation og udvikling i hele kommunen. 
Vi tror på, at branding af det som vi er gode til i kommunen kan øge både kulturturisme 
og tilflytning.

Teatermiljøet har i de seneste år markeret sig som et meget stærkt kulturelt aktiv i 
kommunen. Der er virkelig noget at bygge videre på og et stort potentiale for udvikling.

Radikale Venstre vil gerne være med til at gøre Vordingborg til en teaterby. Det kræver 
investeringer og tæt samarbejde med både professionelle og frivillige aktører på området.

Alle børn og unge skal møde kunst og kulturtilbud i deres hverdag i børnehaver, skoler og 
kommunens kulturinstitutioner.

Vi har en række kunstneriske skoler for ambitiøse unge i Vordingborg kommune: 
Billedkunstskolen BGK Storstrøm, Teaterhøjskolen Rødkilde, Filmfabrikken i Stege og 
Musik- og billedskolen. Det er stærke uddannelsestilbud, drevet af fagfolk. Kommunen skal 
medvirke til at ekspertisen fra disse institutioner bl.a. bruges i Folkeskolen.

Decentralisering og nærdemokrati

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så 
lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Det er en stor kommune, som bør udvikles med 
ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Vi ønsker et velfungerende nærdemokrati. Efter kommunesammenlægningen er 
der blevet længere fra borgere til politikere. Derfor er det vigtigt, at vi styrker og 
udvikler et demokratisk system, hvor borgere, lokalsamfund og foreninger inddrages i 
beslutningsprocessen.

Radikale Venstre ønsker regelmæssige servicetjek af lokalrådenes rolle og muligheder i 
kommunen.

De unge skal høres og inddrages i den politiske proces. Flere steder i kommunen er der 
etableret ungdomsråd. Disse skal organiseres, så unge i hele kommunen kan være med. 
Når der lokalt oprettes et ungdomsråd, skal der være en hjælpende hånd fra kommunen, 
som kan understøtte og samordne ungdomsrådenes arbejde og sikre at alle kommunens 
unge bliver hørt.
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Idræt

De voksne dyrker mere idræt. Børnene mindre. Radikale Venstre ønsker en 
breddeidrætspolitik, der øger indsatsen for at få børn til at dyrke idræt.

Der skal være gode aktivitetsmuligheder i hele kommunen. For afstand og tilgængelighed 
har betydning for brugen af dem. Det gælder også de fysiske rammer. Der hvor der 
trænger, skal der istandsættes. F. eks. med ny fodboldbane og svømmehal i Vordingborg 
by.

Hvis man vil have en aktivitet må man også sørge for at aktiviteten er mulig. Derfor skal 
der være en ordentlig standard på kommunens idrætsfaciliteter.

Hallernes økonomi er viklet ind i skolernes og de bør have en selvstændig økonomi i 
stedet.

Forenings- og frivillighedspolitik

Det folkelige fællesskab er et vigtigt grundlag for demokrati, og vi støtter derfor 
udfoldelsen af et rigt foreningsliv.

Radikale Venstre ønsker en god kommunal servicering af de frivillige organisationer. Vi 
anerkender den frivillige indsats’ store betydning for samfundet! Det gælder både indenfor 
kultur og fritid, idræt og det sociale område.

Der skal være kursustilskud, f.eks. til leder- og trænerkurser. Og vi ønsker støtte til 
medborgerhuse og lokale kultur- og forsamlingshuse for at sikre den lokale forankring i 
den frivillige indsats. 

Miljø, bæredygtighed og grøn omstilling
Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med 
bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for 
kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den 
grønne omstilling højt.

Grøn innovation

Vi vil støtte op om nye, innovative projekter, der omhandler bæredygtighed og grøn 
omstilling, som tilgodeser befolkning og virksomheder og tiltrækker nye borgere og nye 
virksomheder, med heraf følgende nye arbejdspladser.

Vi ønsker at tiltrække forskere og forskning på området.

Vi vil overveje, hvordan Lindholm kunne indgå i dette projekt.

Vi ønsker at fremme miljøvenlige løsninger, hvor hensynet til natur og miljø medtages i 
alle beslutninger.
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Ren energi - og mindre affald

Vi ønsker at fremme grøn energi, grøn omstilling og grøn produktion. 

Det er snusfornuftigt at se på, om energiforbruget i offentlige bygninger kan optimeres.

Vi står bag den vindmølleplan der er vedtaget i kommunalbestyrelsen, men ønsker at 
gældende regler overholdes og nødvendige hensyn bliver taget, herunder en afventning 
af en undersøgelse af de sundhedsmæssige aspekter ved naboskab med vindmøller.

Radikale Venstre vil anbefale en formuleret energipolitik for Vordingborg Kommune.

Vi ønsker at mindske affaldsmængden bl.a. ved en mere effektiv affaldssortering. Kan mere 
genanvendes og mindre forbrændes? Jordens ressourcer er knappe og bør beskyttes og 
genanvendes om muligt.

Biodiversitet og bæredygtighed

Radikale Venstre ønsker at fremme biodiversiteten og ser gerne en større udbredelse af 
økologisk landbrug og produktioner. Al offentlig ejet jord skal bortforpagtes økologisk.

Lokalt producerede varer skal også præsenteres og sælges fra bynære Madmarkeder. Det 
sparer transportudgifter og CO2-udledning.

Rent vand kan blive en knaphed. Radikale Venstre ønsker at benytte kortlægningen af 
vandreservoirer i undergrunden med henblik på en specifik beskyttelse af disse i form af 
opkøb eller pålægning af restriktioner.

Grøftekanter er en biotop, der er levested for planter og dyr. Slåning af græsrabatter skal 
ske med omtanke for dette.

Med de forventede større regnmængder, bør Vordingborg kommunes kloaknet 
gennemgåes, med henblik på at forebygge vandskader på omgivelser og bygninger.

Vigtigheden af afledning af naturområder skal vurderes. Hvornår skal naturen genetableres 
og hvor skal ”naturen” kultiveres.
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Giv din stemme til
Radikale Venstre
i Vordingborg kommune

www.radikalevordingborg.dk

info@radikalevordingborg.dk

facebook.com/radikalevordingborg


