Radikale Venstres valgprogram
Kommunalvalget 2021
Faxe Kommune

Partiprogram KV2021, Faxe Kommune

Baggrund
Meget er forandret siden 1905, hvor det Radikale Venstre blev grundlagt og meget kræver helt andre
løsninger end dengang. Men mange af de grundlæggende radikale værdier er de samme.
At være radikal i dag er
•

At sikre lige ret for alle uanset køn, religion, hudfarve eller social status.

•

At samarbejde gennem åbenhed, tillid og dialog.

•

At give lige uddannelsesmuligheder for alle.

•

At have socialt engagement.

•

At bygge på tillid.

•

At kæmpe for grønne idealer.

•

At være økonomisk ansvarlig.

I alle årene har Radikale Venstre været ’spændt ud’ mellem disse idealer og de praktiske, politiske
muligheder.
I dette spændingsfelt er det på en række områder lykkedes – i samarbejde med andre partier – at
skabe gode samfundsmæssige resultater til glæde for alle.
Det vil vi arbejde energisk for i det nye byråd.
På de følgende sider kan du læse Radikale Venstres valgprogram til kommunalvalget i 2021 i Faxe
Kommune. Programmet er blevet til gennem dialog blandt radikale medlemmer og
byrådskandidater.
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Indledning og opsummering
Radikale Venstre har fokus på at øge bosætningen og skabe vækst og arbejdspladser i Faxe
Kommune. Vi vil investere mere i uddannelse, velfærd og infrastruktur.
Vi vil inden for alle politikområder træffe beslutninger i samspil med borgerne og dermed have
nærdemokrati og decentralisering som kerneelementer i vores politik.
Radikale Venstre ser børnene som vores fremtid, derfor er det vigtigt at investere i dem. Vi ønsker
lokale, selvstændige daginstitutioner, skoler og SFO’er i nærmiljøet med selvstændige ledelser, hvor
fokus er på tryghed, nærvær og understøttelse af det enkelte barn – for at sikre den bedst mulige
pædagogiske og faglige udvikling.
Et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel for de kommunalt ansatte er et vigtigt grundlag for at
borgerne i kommunen oplever god service og nærvær. Der bør være et øget fokus på at fastholde
gode og værdsatte medarbejdere, at forbedre kompetenceudviklingen og at sikre god ledelse.
Kommunen skal have en rekrutteringsstrategi, som sikrer at man tiltrækker fagligt stærke og
talentfulde medarbejdere, som vil bidrage positivt til kommunens udvikling, både i det nære møde
med borgeren og i det mere overordnede strategiske perspektiv.
Vi er alle en del af denne kommune og derfor er det vigtigt at også borgerne oplever at det er muligt
at komme til orde, få indflydelse og blive hørt.
Radikale Venstre vil arbejde for, at alle ældre sikres tryghed, trivsel og værdighed. Den ældre skal
sættes i centrum og sikres tilstrækkeligt nærvær, omsorg og pleje – hvad enten det er på sygehuset,
på plejehjemmet eller hjemme.
Radikale Venstre ønsker gennemførelse af en helhedsorienteret social indsats som en blivende
indsats. Vi vil udøve en særlig aktiv indsats for de mange unge og voksne i Faxe Kommune, der er på
kontanthjælp, idet denne gruppe udgør en betydelig del af kommunens budget.
Når flygtninge er kommet til vores land og har fået anerkendt deres ophold, så er det vores pligt at
hjælpe disse mennesker med at føle sig velkomne og motivere dem for at blive integreret i vores
samfund. Det er en fælles og meget vigtig indsats.
Radikale Venstre ønsker at det skal være attraktivt at drive virksomhed i Faxe 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 i kommunen og at udvikle deres forretning.
Radikale Venstre ønsker at have fokus på den grønne omstilling og udviklingen af bæredygtige
løsninger. Klima- og miljøteknologi er vejen frem og skaber grønne arbejdspladser. Her skal
husstande og erhvervslivet være aktive medspillere, for vækst og grøn omstilling skal gå hånd i hånd.
Vi ser det som et fælles ansvar at aflevere en ordentlig klode til vores børn.
Radikale Venstre ønsker at sænke skatten, hvis der er råd til det. Vi mener dog at det er vigtigere at
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investere i skoler, idrætsfaciliteter, infrastruktur og kulturliv, da dette vil tiltrække nye borgere og
virksomheder og dermed øge skattegrundlaget, så vi på sigt kan sænke skatten.
I Radikale Venstre ønsker vi at det skal være attraktivt at bo og leve i Faxe Kommune, derfor vil vi
arbejde for at vi har attraktive daginstitutioner og folkeskoler, en velfungerende infrastruktur fysisk
såvel som digitalt og at kommunens forskellige byområder udvikles.
Investeringer i infrastruktur er væsentlig for at et samfund kan udvikle sig og være med til at skabe
sikre færdselsveje for både hårde og bløde trafikanter. Vi vil arbejde for at infrastrukturen i
kommunen gøres mere sammenhængende med nyanlæg af vejstrækninger og cykelstier.
Radikale Venstre mener, at sundhed starter langt fra sygehuset og lægen. En af de vigtigste
kommunale sundhedsopgaver er derfor forebyggelse og sundhedsfremme.
Radikale Venstre ser kulturen, folkeoplysningen, kunsten og idrætslivet som en investering, som vi
skal prioritere højt. Det aktive, kreative liv holder os raske og giver os den læring og dannelse, der
gør os til reflekterende borgere i et demokratisk samfund.

5

Partiprogram KV2021, Faxe Kommune

Vores børn, vores fremtid
Børnene er vores fremtid og derfor ønsker Radikale Venstre at investere i et godt børne- og
ungdomsliv for at etablere et godt fundament for kommende, aktive medborgere og samtidig være
en attraktiv kommune at bo i, når man er en børnefamilie. Vi vil derfor arbejde for at sikre fleksible
og gode tilbud i daginstitutionerne og at vores skoler skaber bedre grundlag for dannelse, trivsel og
læring. Endelig vil vi også arbejde stærkt for at udsatte familier får den fornødne hjælp til, at deres
børn kan få en tryg og god barndom.
I det følgende beskriver vi, hvordan vi forestiller os at fremtiden skal være for daginstitutionerne,
skolerne og de unge i kommunen.
Daginstitutioner
Radikale Venstre ønsker:
•

At sikre at der i vores daginstitutioner og børnehaver er tilstrækkeligt personale til at tage sig
af vores børn. Vi ønsker som udgangspunkt, at der minimum er to pædagoger og en
medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn. Der skal være minimum tre
medarbejdere til 40 SFO-børn.

•

At den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer er til stede, så dagtilbuddets kvalitet
stadig kan forbedres.

•

At sikre ordentlige og nutidige faciliteter i vores daginstitutioner og børnehaver.

•

At dagtilbud skal være fleksible – med åbningstider tilpasset arbejdsmarkedet.

•

At forældre-pædagogsamarbejdet er en forudsætning for det pædagogiske arbejde om
barnets udvikling. Medarbejderne skal have mulighed for at understøtte det enkelte barn og
for at få viden om de særlige områder, hvor barnet måske har behov for ekstra støtte.

•

At sikre en overvægt af uddannet personale i daginstitutionerne.

•

At dokumentation og andet administrativt papirarbejde kun iværksættes i samarbejde med
daginstitutionernes ansatte og ledelse.

•

At den enkelte institution i udgangspunktet får ansvar for egen økonomi, fordi det giver
bevidsthed om den rette anvendelse af ressourcerne.

•

At det skal være nemmere at holde børn et ekstra år i børnehave ud fra en faglig
begrundelse.

Skoleområdet
Radikale Venstre ønsker:
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•

At udvikle en folkeskole, som forældre tilvælger fordi der sikres en høj faglig og pædagogisk
udvikling for det enkelte barn.

•

At der sikres mest mulig decentralisering, så de enkelte skoler/områder kan få frihed til at
tilrettelægge egen hverdag.

•

At sætte større fokus på forældreinvolvering i skolelivet.

•

At sikre grundlæggende fokus på det enkelte barn. Det er barnet, der skal styrkes gennem
tæt samarbejde mellem forældre, lærere og barnet. Om nødvendigt via eksterne partnere
som for eksempel pædagogisk/psykologisk rådgivning (PPR) og familieafdelingen i
kommunen.

•

Inklusionsbegrebet skal nuanceres, således at der er tale om inklusion på skolen og ikke i
normalklasserne. Altid med trivsel og faglighed for øje.

•

At kompetenceudvikle lærere og pædagogisk personale, så de får styrket de pædagogiske
værktøjer.

•

At der tilbydes modersmålsundervisning fra 0.-9. klasse efter behov.

•

At der bibeholdes overbygning på alle skoler i de større byer i kommunen.

•

At vores skoler skal hedde "skoler", og ikke "afdelinger".

Ungeområdet
Radikale Venstre ønsker:
•

At unge i Faxe Kommune får de bedste forudsætninger og muligheder for at gennemføre en
ungdomsuddannelse (og senere en videreuddannelse).

•

At sikre flere uddannelses- og praktikpladser til unge på erhvervsrettede uddannelser
gennem et forpligtende samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutionerne og
erhvervslivet.

•

At få nye uddannelsesmuligheder til kommunen, fx en skolebaseret læreruddannelse.

•

At styrke det kommunale SSP-samarbejde.

•

At støtte etableringen af et ungeråd.

•

At videreudvikle de kommunale ungdomsklubber, bl.a. med flere åbningsdage.
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Faxe Kommune som arbejdsplads
Et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel for de kommunalt ansatte er et vigtigt grundlag for at
borgerne i kommunen oplever god service og nærvær. Der bør være et øget fokus på at fastholde
gode og værdsatte medarbejdere, at forbedre kompetenceudviklingen og at sikre god ledelse.
Kommunen skal have en rekrutteringsstrategi, som sikrer at man tiltrækker fagligt stærke og
talentfulde medarbejdere, som vil bidrage positivt til kommunens udvikling, både i det nære møde
med borgeren og i det mere overordnede strategiske perspektiv.
Vi vil vise tillid til medarbejderne. Derfor skal kommunen ikke bidrage til forøget papirarbejde og
unødvendig kontrol, men derimod arbejde for at det reduceres, så medarbejdernes faglige
kompetencer kan komme mere i spil.
Vi stoler på kommunens medarbejdere.
Radikale Venstre ønsker:
•

At der skal være et stort fokus på arbejdsmiljøet, som er karakteriseret af nærvær, tryghed,
tillid og accept af medarbejdernes ytringsfrihed.

•

At Faxe Kommune skal være en arbejdsplads, hvor man gerne vil være ansat, og hvor der er
høj medarbejdertilfredshed.

•

At styrke rekrutteringen i Faxe Kommune, så vi også i fremtiden får de bedste medarbejdere
og ledere til at sikre kernevelfærden.

•

At anvende rekruttering strategisk til at markedsføre kommunen og tiltrække nye borgere.
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Styrket borgerinddragelse
Vi er alle en del af denne kommune og derfor er det vigtigt at også borgerne oplever at det er muligt
at komme til orde, få indflydelse og blive hørt. Faxe Kommune har i de senere år gjort et stort
arbejde med at forbedre borgerinddragelsen gennem dialogmøderne. Dette arbejde skal udfoldes og
styrkes i de kommende år.
Radikale Venstre ønsker derfor:
•

At understøtte initiativer, der bygger bro mellem borgere og politikere samt fremmer
borgernes mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.

•

At der etableres flere eksperimentelle, bæredygtige boligtyper i kommunen, fx andels-, ejer-,
ungdoms-, ældre- og lejeboliger samt seniorfællesskaber.

•

At få flere borgerinddragende udvalg, såkaldte §17 stk. 4-udvalg, der skal fungere som
politiske værksteder, hvor politikere og borgere sammen kan skabe grundlaget for
kommunens politik.

•

At styrke den demokratiske udvikling i hele kommunen via arbejdet med frivillige i foreninger,
lokalråd mv.

•

At støtte initiativet omkring borgerpanelet og få udbredt kendskabet så endnu flere borgere
tilmelder sig.
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Ældre
Radikale Venstre vil arbejde for, at alle ældre sikres tryghed, trivsel og værdighed. Den ældre skal
sættes i centrum og sikres tilstrækkeligt nærvær, omsorg og pleje – hvad enten det er på sygehuset,
på plejehjemmet eller hjemme.
Radikale Venstre ønsker:
•

At sikre respekt for den ældres behov og for opfyldelse af disse behov.

•

At sikre, at den forebyggende indsats prioriteres højt og sker i samspil mellem både ældre,
pårørende og Faxe Kommune.

•

At mulighederne for genoptræning og vedligeholdende træning bliver fastholdt og højt
prioriteret.

•

At sætte fokus på forebyggende indlæggelser, så der kommer færre genindlæggelser.

•

At sikre bedre bemanding og efteruddannelse af personalet, så vi sikrer optimal pleje og
undgår arbejdsbetinget sygefravær.

•

At sikre bedre mad til de ældre, fx gennem lokale ordninger, gårdbutikker, fødevarenetværk
eller dagligvarebutikker.

•

At sikre fortsat støtte til svage ældre, der bor i eget hjem, så de kan deltage i sociale
aktiviteter. Ældre skal have flere tilbud og flere muligheder for at indgå i sociale aktiviteter.

•

At styrke samarbejdet med frivillige og med Ældrerådet, så vi sikrer bedst mulig dialog med
borgerne om, hvad der er de ældres behov.
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Beskæftigelse og social indsats
Radikale Venstre ønsker gennemførelse af en helhedsorienteret indsats som en blivende indsats. Vi
vil udøve en særlig aktiv indsats for de mange unge og voksne i Faxe Kommune, der er på
kontanthjælp, idet denne gruppe udgør en betydelig del af kommunens budget.
Udsatte børn og unge samt deres familier skal hjælpes så hurtigt som muligt og skal sikres god,
tværfaglig støtte fra kommunen side.
Radikale Venstre ønsker:
•

At den enkelte borger har én sagsbehandler i Faxe Kommune, som fungerer som
kontaktperson og familierådgiver og hjælper borgeren indenfor alle områder, hvor der er
behov for kommunens hjælp.

•

At virksomhederne og kommunen løfter et socialt ansvar i forhold til at udbyde lærlinge- og
elevpladser samt til at ansætte medarbejdere, der er socialt udsatte. Dette skal ske gennem
sociale klausuler, så vi er sikre på, at virksomhederne løfter et socialt ansvar. Mindre
virksomheder skal dog ikke pålægges sociale klausuler.

•

At vi pædagogisk, psykologisk og uddannelsesmæssigt udnytter andre kommuners erfaringer
(”best practice”) for at hjælpe udsatte mennesker.

•

At der etableres kommunale arbejdspladser, hvor der er mulighed for at beskæftige borgere
med handicap.

•

At styrke uddannelses- og behandlingstilbuddene til kontanthjælpsmodtagere, så de får
varierede tilbud og muligheder, der ikke kun er virksomhedsrettede.

•

At sætte meget tidligere ind med de sociale indsatser. Vi skal især hjælpe socialt udsatte børn
så tidligt som muligt.

•

At optimere den virksomhedsrettede indsats – og dermed virksomhedernes medfinansiering
af offentlig forsørgelse – ved at målrette indsatsen mod dem, det er nemmest at få i job.

•

At støtte opstart af nye socialøkonomiske virksomheder og andre eksperimenter, der sigter
på at skabe varige arbejdspladser for udsatte borgere, der har nedsat arbejdsevne eller er
psykisk sårbare.
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Integration – velkommen til vores kommune
I Radikale Venstre ville vi ønske, at der var færre flygtninge. De mange flygtninge vi har modtaget
igennem de senere år er et udtryk for en verden, hvor uskyldige mennesker rammes af krig og terror
og derfor flygter for at bringe sig selv og deres familier i sikkerhed. Vi ville helst at verden var et
fredeligere sted, hvor det ikke var nødvendigt at flygte.
Når flygtninge er kommet til vores land og har fået anerkendt deres ophold, så er det vores pligt at
hjælpe disse mennesker med at føle sig velkomne og motivere dem for at blive integreret i vores
samfund. Det er en fælles og meget vigtig indsats.
Radikale Venstre ønsker:
•

At flygtninge fordeles bredt i hele kommunen. Det giver et dynamisk samfund, når vi blander
os med hinanden.

•

At have konkrete handlingsplaner klar, så flygtninge bliver integreret fra dag ét i Faxe
Kommune.

•

At tage udgangspunkt i den enkelte flygtnings behov, ressourcer og muligheder. Det skal ske
gennem en målrettet og effektiv visitationsproces, som skal danne grundlag for, hvad den
enkelte flygtning har behov for og kan bidrage med.

•

At understøtte mobiliseringen af lokale, frivillige kræfter og initiativer i forbindelse med
integration. Vi skal vise vores støtte til sådanne initiativer, for det mindsker fordomme og
fremmer sproglig og social integration.

•

At vedligeholde og understøtte den indsats, som udføres af frivillige.

•

At kommunen fortsat gør en aktiv indsats i at hjælpe erhvervslivet administrativt i forbindelse
med oprettelsen af integrationsjob (IGU-job).
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Erhverv, detailhandel og turisme
Radikale Venstre ønsker at det skal være attraktivt at drive virksomhed i Faxe 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 i kommunen og at udvikle deres forretning.
Radikale Venstre ønsker:
•

At flest mulige indkøb fra Faxe Kommune placeres lokalt.

•

One-stop erhvervsservice: Erhvervslivet skal have én indgang til kommunen.

•

En ny kommunal organisation med 3 grene: Erhverv, turisme og detailhandel.

•

At vi aktivt fastholder de nuværende virksomheder i kommunen.

•

At Faxe Kommune har et tæt samarbejde med kommunens erhvervsorganisationer: Business
Faxe, Haslev Handelsstandsforening, Faxe Erhvervsforening og Karise Håndværker- og
Borgerforening.

•

At samarbejdet med Copenhagen Capacity styrkes.

•

At fortsætte samarbejdet med Næstved, Stevns og Vordingborg i den fælles turismeudvikling
i Sydkystdanmark.

•

At der etableres et turistkontor i et butikslokale centralt i Haslev samt et mobilt turistkontor.

•

Der opsættes skilte med opdateret turistinformation.

•

At Faxe Kommune er attraktiv for iværksættere.
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Klima- og miljø
Radikale Venstre ønsker at have fokus på den grønne omstilling og udviklingen af bæredygtige
løsninger. Klima- og miljøteknologi er vejen frem og skaber grønne arbejdspladser. Her skal
husstande og erhvervslivet være aktive medspillere, for vækst og grøn omstilling skal gå hånd i hånd.
Vi ser det som et fælles ansvar at aflevere en ordentlig klode til vores børn.
Radikale Venstre ønsker:
•

At Faxe Kommune bliver blandt Danmarks bedste til genanvendelse – blandt andet gennem et
tæt samarbejde med Affald+.

•

At etablere et videns- og værktøjscenter, hvor virksomheder og husstande kan få kvalificeret og
relevant rådgivning i forhold til omstilling inden for cirkulær økonomi, vedvarende energi,
ressourcegenanvendelse og grøn vækst – med mere.

•

At understøtte private husstandes og erhvervslivets motivation til at blive mere bæredygtige og
at blive bedre til genanvendelse.

•

At støtte de nuværende vandmiljøplaner.

•

At fremme tiltag, der bevarer og styrker vandmiljøet og biodiversiteten i kommunen.
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Økonomi og skat
Radikale Venstre ønsker at sænke skatten, hvis der er råd til det. Vi mener dog at det er vigtigere at
investere i skoler, idrætsfaciliteter, infrastruktur og kulturliv, da dette vil tiltrække nye borgere og
virksomheder og dermed øge skattegrundlaget, så vi på sigt kan sænke skatten.
Radikale Venstre ønsker:
•

At sikre fortsat økonomisk ansvarlighed i kommunen

•

At have fokus på effektiviseringer og rationaliseringer, hvor det giver mening.

•

At støtte op omkring indkøbssamarbejdet mellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner
med henblik på at opnå maksimale besparelser på kommunens indkøb.

•

At kommunen skal i størst muligt omfang handle lokalt.

•

At bruge investeringer aktivt til at skabe værdi for lokalsamfundene i kommunen.

•

At fremtidige budgetter skal skabe muligheder for nye initiativer og vækst.
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Udvikling af Faxe Kommune – vækst og bosætning
I Radikale Venstre ønsker vi at det skal være attraktivt at bo og leve i Faxe Kommune, derfor vil vi
arbejde for at vi har attraktive daginstitutioner og folkeskoler, en velfungerende infrastruktur fysisk
såvel som digitalt og at kommunens forskellige byområder udvikles.
Radikale Venstre ønsker:
•

At sikre en balanceret udvikling og et lokalt engagement i hele Faxe Kommune, således at
mindre bysamfund så vidt muligt kan bevare en kommunal service – som eksempelvis
dagpleje/vuggestue, børnehave, skole og SFO samt aktivitetsmuligheder for pensionister og
ældre.

•

At øge udviklingen og bosætningen i lokalområderne ved at sikre sociale aktiviteter og
fællesskaber for lokalbefolkningen gennem støtte og rådgivning.

•

At sikre flere attraktive ungdomsboliger blandt andet med henblik på at gøre Faxe Kommune til
en attraktiv ungdomskommune.

•

At der udarbejdes en plan for Faxe Ladeplads som kystdestination.

•

At De Hvide Dronninger i Faxe Ladeplads bygges ved hjælp fra private og offentlige fonde.

•

At landsbyfællesskabet Permatopia eftergøres andre steder i kommunen.

•

At støtte Camp Adventures planer.

•

Der skal i den kommende byrådsperiode med ekstern hjælp udarbejdes en ny samlet vision og
strategi for Faxe Kommune.

•

At skabe nye parcelhusområder i den østlige del af Haslev.

•

At skabe et nyt boligområde omkring Faxe Syd station.

•

At udvikle Bråby Stationsby på langt sigt til den moderne landsby med over 2000 indbyggere,
hvor der bl.a. skabes nye moderne boligformer med inspiration i Permatopia, en ny integreret
børneinstitution og en genåbning af den nedlagte station.

•

At imødekomme tilflytteres behov, bl.a. ved en velkomstpakke, der fortæller om kommunens
mange muligheder i samarbejde med private aktører.

•

At kampagnen ”Følelsen af Faxe” revurderes.

•

At sikre at der kommer ro om folkeskolen.

•

At udvikle og markedsføre de forskellige byområder i kommunen med hver deres unikke profil.
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•

At sikre et varieret boligudbud, samt attraktive byggegrunde.

•

At der nedsættes et bosætningsudvalg med ejendomsmæglere, detailhandlere og
foreningslivet, så der altid er en løbende dialog om, hvad nye borgere efterspørger.

•

At der etableres flere statslige arbejdspladser i kommunen.
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Infrastruktur
Investeringer i infrastruktur er væsentlig for at et samfund kan udvikle sig og være med til at skabe
sikre færdselsveje for både hårde og bløde trafikanter. Faxe Kommune er stadig præget af at den
består af tre mindre kommuner, som tilhørte to forskellige amter og derfor ikke er
sammenhængende trafikalt set. Derfor vil Radikale Venstre arbejde for at infrastrukturen i
kommunen gøres mere sammenhængende med nyanlæg af vejstrækninger og cykelstier.
Investeringer i infrastruktur er potentielt med til at spare samfundet for mange penge, idet mere
sikre veje medfører færre trafikulykker. Et hvert dødsfald i trafikken er dybt tragisk og vi skal gøre
hvad vi kan for både at undgå de menneskelige lidelser og spare de omkring 26 millioner kroner et
tabt liv koster samfundet. Vi vil derfor arbejde for at der etableres flere cykelstier, rundkørsler og
lyskurver, dér hvor det giver bedst mening for at gøre vores veje mere sikre.
Radikale Venstre ønsker:
•

At trafikken får bedre vilkår og gøres så sikker som muligt – blandt andet gennem etablering af
flere cykelstier, fx mellem Haslev og Freerslev og mellem Dalby og Rønnede.

•

At forlænge Ny Ulsevej fra Vordingborgvej mod Faxe.

•

At skabe bedre afvikling af trafikken i krydset Dyssevej/Faxevej i Rønnede

•

At forskønne Vordingborgvej gennem Dalby og Rønnede.

•

At etablere nordvendte ramper på afkørsel 36 Bregentved.

•

At forlænge Gisselfeldvej mod Køgevej i Haslev, så Bråbyvej kan blive aflastet for tung trafik.

•

At støtte en underføring af Østre Ringvej under banen til Energivej i Haslev.

•

At etablere en kombineret cykel- og gangbro over jernbanen i Bråby Stationsby.

•

En optimering af busruterne i kommunen, så de bliver mere fleksible og tilpasset borgernes
behov; f.eks. med flere afgange for mindre busser.

•

Flere togafgange mod København for at give pendlerne et egentligt alternativ til bilen.

•

At arbejde for at der på sigt kommer dobbeltsporet bane mellem Næstved og Køge.

•

At facilitere udrulning af forbedret digital infrastruktur i hele kommunen. Vi vil arbejde for at få
at få landets bedste internet- og mobilforbindelse i hele kommunen.

•

Forbedret skiltning af cykelstier, vandrestier m.m. så den dejlige natur omkring os bliver
lettere tilgængelig for alle.

18

Partiprogram KV2021, Faxe Kommune

Sundhed
Radikale Venstre mener, at sundhed starter langt fra sygehuset og lægen. En af de vigtigste
kommunale sundhedsopgaver er derfor forebyggelse og sundhedsfremme.
Derfor vil Radikale Venstre arbejde ud fra, at forebyggelse er bedre end helbredelse, og vi vil
integrere sundhed i daginstitutioner, skoler, beskæftigelsesindsatsen, arbejdet med psykisk sårbare,
psykiatri og ældrepleje mv. Også strukturelt – fx gennem kommuneplanlægning, lokalplanlægning,
trafikplanlægning eller i konkrete anlægsprojekter – skal kommunen vægte forebyggelse og
sundhedsfremme højt.
Radikale Venstre ønsker:
•

At styrke kommunens forebyggelsesindsats og kvaliteten af de nære sundhedstilbud.
Forebyggelse er nøglen til at sikre, at den enkelte borger kan udfolde sit fulde potentiale og
blive herre i eget liv.

•

At gøre mændene i Faxe kommune sundere. Mænd i Faxe Kommune har nemlig ca. 2 år
kortere levetid end mænd i kommunerne nord for København.

•

At kommunen fremmer sunde vaner hos børn og unge ikke mindst i forhold til kost, rygning,
alkohol og motion – de såkaldte ’KRAM-faktorer’.

•

At skabe sunde rammer i børns hverdagsliv i daginstitutioner, skoler og på fritidsområdet –
samt gøre opmærksom på hvilke muligheder, der er for fysisk aktivitet i lokalområdet. I
barne- og ungdomsårene grundlægges sunde vaner, og derfor vil vi indtænke foreningslivet –
bl.a. idrætsforeninger – endnu mere i forbindelse med fysisk aktivitet i skolen.

•

At tilføre flere ressourcer til sundhedsplejersker og skolesygeplejersker, så usunde vaner
forebygges. Jo tidligere vi sætter ind med forebyggelse i børnenes liv, desto bedre.

•

At forebyggelse også tænkes ind i byplanlægningen ved at skabe rammer i lokalmiljøer, hvor
der er mulighed for at dyrke fysisk aktivitet.

•

At forbedre de nære sundhedstilbud for eksempel gennem øget opmærksomhed på psykisk
syges behov, på rehabilitering og på specialiseret sygepleje, da dette kan være med til at
forbedre borgerens livskvalitet og mindske antallet af indlæggelser.

•

At differentiere kommunens sundhedstilbud, så det er tilpasset den enkelte borger.

•

At psykiatriske patienter får den nødvendige støtte og vejledning i socialpsykiatrien, og at der
om nødvendigt bliver tilført ressourcer og/eller omlægninger, så borgerne kan rehabiliteres –
meget gerne komme i arbejde – så de har mulighed for et godt liv trods sygdom.

•

At kommunen etablerer pårørendeundervisning, der kan give de pårørende den nødvendige
støtte, viden og forståelse.
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•

At Faxe Kommune skal have en synlig sundhedsprofil, som er baseret på en sundhedsstrategi
for alle borgere i kommunen. Sundhedsprofilen skal forvaltes og koordineres af en
sundhedskoordinator, som har det daglige ansvar for at føre strategien ud i livet gennem
konkrete arrangementer.
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Kultur og fritid
Radikale Venstre ser kulturen, folkeoplysningen, kunsten og idrætslivet som en investering, som vi
skal prioritere højt. Det aktive, kreative liv holder os raske og giver os den læring og dannelse, der
gør os til reflekterende borgere i et demokratisk samfund. Det skaber grobund for fællesskaber, der
åbner sig mod nye målgrupper – som fx når en teaterforestilling skaber bedre trivsel i skolen, musik
spreder livsmod på plejecentret, eller fodbold får nye borgere til at føle sig hjemme. Også
kommunens virksomheder er afhængige af et aktivt og kreativt lokalmiljø, der tiltrækker
arbejdskraft, idérigdom og nye samarbejdspartnere.
Radikale Venstre ønsker:
•

At kommunen understøtter kultur- og sportsinitiativer, som går på tværs af sociale, religiøse,
uddannelsesmæssige og aldersmæssige forskelle.

•

At alle børn fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne møder et bredt udsnit af kunstneriske
genrer med fokus på lokalt forankrede, kreative miljøer.

•

At tiltrække nationale og internationale events, der understøtter vores lokalt forankrede,
kreative miljøer.

•

At samarbejde med erhvervslivet om at etablere, styrke og fastholde kreative miljøer inden
for flere fag og håndværk, som teatre, sangkor etc.

•

At samarbejde med foreninger og lokale initiativer, der fremmer fysisk bevægelse og
kunstoplevelser.

•

At samarbejde med (og bakke op om) tiltag, der gavner og inkluderer borgere, der ikke selv
banker på hos foreningerne.

•

At bruge vores natur til at understøtte rekreative oplevelser.

•

At støtte uorganiserede og tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og
fritidslivet.

•

At der bygges en ny biograf i Haslev.

•

Kultunariet i Haslev bliver en lokalt fyrtårn for musik, foredrag og udstillinger.

•

At Faxe bliver idrætsby – med idræt på alle niveauer.

•

At der i samarbejde med lodsejere etableres afmærkede MTB-stier og vandreruter på tværs
af kommunen.
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