Er de bærende elementer i Socialdemokratiets kommunale politik for årene
2022 – 2025. Alle er vigtige – alle hører sammen. Socialdemokratiet vil tage initiativ til at inddrage borgere, erhvervsliv og foreninger i arbejdet med at skabe
en kommune i balance.
Kalundborg Kommune skal være et godt sted at bo, uddanne sig, arbejde og leve hele livet for alle borgere. Velfærdsområderne har højeste prioritet. Alle
skal behandles med værdighed, og alles behov skal tilgodeses.
Der skal skabes muligheder for uddannelse og arbejde til unge med udfordringer, hvad enten de har fysiske eller psykiske vanskeligheder. De skal tages seriøst og hjælpes til en værdig tilværelse.

Hver eneste time fødes
knap 15.000 børn verden
over. Kun 7 af dem er
danske. Vi er et lille land.
Vi taler et sprog, som de
færreste forstår. Vi er
stolte af vores eneste
astronaut, men vi har aldrig haft en mand på
månen. Og det er mere
end 25 år siden, vi sidst
vandt en international
fodboldturnering. Men
alligevel præger vi verden omkring os. Og der
er ét område, hvor Danmark kan gøre den absolut største forskel for verden. Det kan vi, når det
gælder vores klima og
miljø. For det første, fordi vi tør gå forrest med

store visioner. Om en
fremtid, hvor vi lever,
bor, producerer og transporterer os selv på en
måde, der ikke ødelægger vores klima og miljø.
En fremtid med mere ren
luft og færre skadelige
kemikalier. Og en fremtid, hvor langt færre dyr
og planter trues af udryddelse. I det 19. og 20.
århundrede skabte vi
produktions- og velfærdssamfundet. I det
21. århundrede gør vi
det bæredygtigt. For det
andet, fordi vi kan. Og
for det tredje, fordi der
er brug for det.

Socialdemokratiet Klima og Miljø udspil

KLIMA OG MILJØ

- En Kommune i Balance
Klima og miljø skal være en naturlig del af alle vore politiske
beslutninger. Vi har påtaget os at
være det mest grønne land i verden. Det kan kun lykkes, hvis vi
alle står sammen om det. Derfor
skal vurdering af klima/miljøkonsekvenser blive en fast del af
alle politiske sager i kommunen,
ligesom økonomiske konsekvenser er det i dag. Kommunen skal
gå forrest i kampen for reducering af CO2. Både når det handler om indkøb, transport, byggeri
og grønne partnerskaber.

Klimaindsatsen i Kalundborg skal
udvikles i samarbejde med borgerne. Vi ønsker at gøre en særlig indsats for at aktivere de unge
i denne debat og udvikling. Socialdemokratiet vil nedsætte et
klimaråd med stærk repræsentation fra de unge i hele Kalundborg Kommune.
Naturen i Kalundborg Kommune
er enestående. Socialdemokratiet vil øge tilgængeligheden for
borgerne og derved højne folkesundheden. Vi har en nærmest
Kommunens transport skal gøres uendelig liste af naturperler. Bl.a.
skovene på Asnæs, Bjergsted
grøn. Bilparken skal køre på alternativt brændstof for at få en Bakker, Vesterlyng, Tissø, Åmosen. Ved at afmærke vandre- og
fossilfri bilpark.
cykelruter og lave kort over dem
Energirenovering af kommunens gør vi naturen mere tilgængelig
bygninger vil gavne både klima for alle. Og det vil desuden gavog indeklima. På kommunens in- ne turismen.
stitutioner vil det gavne såvel
Kommunen skal styrke biodiverbørn som arbejdsmiljø og ikke
siteten. Vi vil fx indgå aftaler
mindst indlæringen.
Nye bygninger skal bygges efter med lodsejerne i kommunen, så
vilde blomster langs kommunens
de højeste energistandarder.
veje, i parkerne og på grønne
Socialdemokratiet vil, i samarområder. Kommunen skal stoppe
bejde med Kalundborg Forsybrugen af sprøjtemidler. Skovning, lave en ny klimatilpasnings- rejsningen skal øges i samarbejplan, og de økonomiske konse- de mellem Kalundborg Kommukvenser skal indarbejdes i kom- ne, Naturstyrelsen og private
grundejere.
munens budgetter.
.

- En Kommune i Balance

Kultur er en kilde til
fornyelse og inspiration, men det er også
det kit, der binder os
sammen som nation,
og det er ofte igennem kulturelle oplevelser, kunst, idræt og
i foreningslivet, vi
som danskere finder
fællesskab.

sig i idræts- og foreningslivet. Det frivillige foreningsarbejde
er med til at styrke
den sociale sammenhængskraft, og vi skal
være stolte af, at så
mange i vores samfund vil gøre en forskel for andre ved at
være aktive i en forIdræts- og foreningsli- ening eller frivillige.
vet er en central del
af det danske demokrati, og derfor ønsker Socialdemokratiet at styrke det. Alle –
uanset alder eller
økonomisk formåen –
skal kunne engagere

Socialdemokratiet kultur politik

KULTUR OG FRITID

Socialdemokratiet vægter kulturen
højt. Kultur er det sociale løft. Kultur skal vække nysgerrighed og berige os med udvikling, dannelse,
fællesskab og trivsel – og holde os
raske fysisk som psykisk.

kulturråd med henblik på at øge
de muligheder, vi allerede har og
på at skaffe flere kulturoplevelser
til Kalundborg.

Under Coronakrisen har vi oplevet
et øget behov for udendørs aktiviteter. Her skal Idrætsstrategien
Alle skal have mulighed for oplevære køreplanen og rumme tilbud
velser og aktiviteter. Kultur i det
til alle - børn, unge, ældre og hanoffentlige rum er et godt middel til dicappede.
dette, og Socialdemokratiet vil forSocialdemokratiet vil sikre gode
bedre tilgængeligheden.
idrætsfaciliteter i hele kommunen.
Socialdemokratiet ønsker at øge
opmærksomheden på kultur og at Belysning skal optimeres ved
udendørs arealer, hvor der er musætte niveauet højt. Det, vi har,
lighed for motion og idrætsaktiviskal udnyttes optimalt, og det, vi
tet.
mangler, skal vi vove at sigte og
satse på!
En skøjtebane vil være et attraktivt
Der er steder med stort potentiale, fyrtårn! Den vil give glæde, motion
som fortjener øget udvikling og an- og oplevelse for store og små - og
vendelse, fx Højbyen med Kalund- mulighed for et ishockeyhold.
borg Middelalderby, Amfiteateret i
Bregninge, Formidlingscenter
Fugledegård og Havneparken med
kommende kulturhus.

Parkourbane inviterer til aktivitet,
leg og læring. Parkour giver mulighed for effektiv bevægelseskunst
og fysisk disciplin med forhindringer, hvor man tilpasser bevægelKalundborg Bibliotek har utroligt
mange tilbud til borgere i alle aldre serne til de omgivelser, man befinog fortjener større og tidssvarende der sig i. Kan fint placeres i Gørlev
lokaler.
og/eller Svebølle, hvor også en
En svømmehal i den sydlige del af skaterbane vil være velanbragt.
Kalundborg Kommune kan betyde
svømmeundervisning for alle kom- Kalundborg Kommune har rigtig
mange foreninger – omkring 300!
munens skoler.
Foreninger er også kultur.
Kultur skabes hele tiden, og udøvende kunstnere skal have gode
muligheder. Fx et Kunstnerrefugium, der kan ligge på Røsnæs eller
Reersø, og en teaterbygning, der
kan modtage alle landets turnerende forestillinger.
Socialdemokratiet vil oprette et

Brugerdrevne kultur- og forsamlingshuse skal fortsat støttes, både
økonomisk og indholdsmæssigt.

Stort set alle børn i
Danmark går i vuggestue, børnehave eller
dagpleje. Derfor skal
vi have gode dagtilbud, hvor børnene trives og udvikler sig
med støtte fra dygtige
og nærværende pædagogiske medarbejdere. Vi vil arbejde for
at styrke dagtilbuddene og sikre bedre normeringer – særligt i de
institutioner, hvor der
er mest behov for det.

ke lærer at læse, skrive og regne. Det skal
vi lave om på.

Vores mål er, at alle
børn skal blive så dygtige som muligt og trives, mens de går i skole, så de kan blive i
stand til at gribe livets
muligheder uanset deres baggrund eller opvækst. Det er ikke
godt nok, at mange ik-

Folkeskolen skal helst
være det oplagte førstevalg for alle forældre og børn i Danmark.

Folkeskolen skal gøre
børnene klar til videre
uddannelse. Derfor er
det vigtigt, at skoledagen ikke blot skal betyde mere af det samme, men skal betyde
nye undervisningsformer og et læringsmiljø, der kan rumme og
udfordre elever på alle niveauer.

Socialdemokratiet børne politik
Socialdemokratiet udspil:
Altid på børnenes side

BØRN OG UNGE

- En Kommune i Balance
Socialdemokratiet har ambition om at skabe de bedste dagtilbud, den bedste
folkeskole og et rigt ungdomsmiljø. Det skal foregå
i tæt samarbejde med alle
relevante parter, gavne
børn og unge såvel i deres
aktuelle liv som i forberedelsen til voksenlivet. Og
samtidig dermed: til gavn
for områdets ansatte.

dages, hjælpen sættes ind
fra start og om nødvendigt
fortsætte gennem barnets
opvækst.
Socialdemokratiet vil sikre,
at normeringen i daginstitutionerne og i den kommunale dagpleje i Kalundborg hænger sammen med
behovet for pasning hos
Kommunens borgere. Socialdemokratiet vil arbejde
for, at institutioner, der har
brug for det pga. børnesammensætningen, får
øget normering. Det er vort
ønske at sikre kvalificerede
voksne nok i alle faggrupper til at tage sig af børnene.

Livet starter ikke med folkeskolen. Derfor har vi et
mål om, at de mindste borgeres muligheder for at udvikle sig til hele og livsduelige mennesker skal være
central i udviklingen af og
investeringen i daginstitutioner og dagplejere.
Socialdemokratiet vil give
Tidlig indsats, sundhedsalle børn og unge mulighed
fremme og forebyggelse er for at udnytte deres evner
nøglebegreber, som kan
optimalt. Alle skal have
forebygge mange problemulighed for at vælge præmer, og som skal priorite- cis den uddannelse eller
res. Tidlig indsats rummer det erhverv, de gerne vil,
mange facetter helt fra pri- efter endt folkeskole. Deroriteringen af mødet med for skal vi sikre en langsigfamilien til tidlig indsats i
tet løsning for folkeskolen.
forhold til opsporing af fx
ordblindhed.

Sundhedsplejen skal til alle
tider have høj prioritet.
Den er første møde med
den nye borger, og her kan
udfordringer i familien op-

Vores mål er, at alle
børn skal blive så dygtige som muligt og trives,
mens de går i skole, så
de kan blive i stand til at
gribe livets muligheder
uanset deres baggrund
eller opvækst. Det er ikke godt nok, at mange
ikke lærer at læse, skrive og regne. Det skal vi
lave om på.
Folkeskolen skal gøre
børnene klar til videre
uddannelse. Derfor er
det vigtigt, at skoledagen ikke blot skal betyde mere af det samme,
men skal betyde nye undervisningsformer og et
læringsmiljø, der kan
rumme og udfordre elever på alle niveauer.

Folkeskolen skal helst
være det oplagte førstevalg for alle forældre og
børn i Danmark.
Vi er på rette vej til nye
og bedre rammer for
vores folkeskole. Nogle
steder i landet er man
nået meget langt og har
skabt en mere varieret
og spændende skoledag, ofte i samarbejde
med lokalmiljøet og i
god dialog mellem ledelse og personale. Andre steder er der stadig
et stykke vej at gå.

BØRN OG UNGE

- En Kommune i Balance
Folkeskolen står over for store
udfordringer og har gjort det i
mange år. Alt for mange elever
klarer ikke en afgangseksamen,
som sætter dem i stand til at
begynde en erhvervsuddannelse. Den udvikling skal vendes.
Det kan kun gå for langsomt.

udvikle sig indenfor de fælles
rammer. Den enkelte skole skal
have ressourcer nok til at kunne tilbyde en ’2 voksenordning’ i de klasser, hvor der
er behov. Såvel det psykiske
som det fysiske studie- og arbejdsmiljø skal være 100% i orEleverne i vore skoler skal ople- den. Vore børn og ansatte må
ve voksne fra alle faggrupper, ikke udsættes for unødige påvirkninger, der rummer en risider i en positiv ånd, bidrager
med dannelse og uddannelse ko. Derfor skal vi sørge for et
sundt indeklima, der øger trivaf eleverne, og som skaber
trygge rammer for den enkelte sel og indlæring.
elev. Der skal være tid, perso- Socialdemokratiet vil skabe
nale og mulighed for at tage
rammer for UngKalundborg, så
udgangspunkt i den enkelte
et bredt tilbud til de unge i Kaelevs alsidige, individuelle ud- lundborg Kommune udbygges
vikling samtidig med, at omog bevares. Kalundborg Komdrejningspunktet er fællesska- mune har en velfungerende
bet i skolen.
ungdomsskole - UngKalundborg og en velfungerende MuDet er vigtigt at kommunens
sisk Skole. Dog kan begge udbørn får lige muligheder for
indlæring i skolen. Derfor skal bygges med et endnu bredere
der være økonomisk mulighed tilbud til alle unge i hele komfor at få morgenmad på skolen. munen. Der skal være indbyDet er svært at modtage læring dende og trygge steder at mødes samt spændende aktivitepå tom mave.
ter at samles om. Der skal være
Vi ønsker, at personalet på vo- plads og fællesskaber til alle.
re skoler har et højt fagligt niDe unge skal trygt kunne beveau, og videreuddannelse skal nytte sig af tilbuddene fra Ung
være en selvfølge. Arbejdsvilkå- Kalundborg og Musisk Skole.
rene for vore ansatte på skoler- Socialdemokratiet vil genskabe
ne skal fastholde og tiltrække
et sted til de unge i Kalundborg
uddannede og dygtige medar- Kommune. Dette kunne være i
bejdere, der kan være med til
form af et Ungehus – for de unat løfte folkeskolen. Vi skal ha- ge - drevet af de unge. Vi ønve et fælles skolevæsen, som
sker, at der er personale til at
samtidig skaber muligheder
støtte op om de unge og deres
for, at den enkelte skole kan
ideer.

For på den ene side kan
man godt anskue sygehuse som et spørgsmål
om scannere og helikoptere. Som brede elevatorer, sygetransporter, sengeafsnit og hvide kitler, sakse og operationsstuer og døre,
der åbner, når man
trækker i en snor.
Men det er også mennesker. Det er omsorg.
Nærvær. Det er en trøstende arm om skulderen, et knus og en hånd
at holde i. Det er at føle
sig sikker på, at man er i
trygge hænder. Og det
er en, der siger: Jeg forstår, hvordan du har
det.

princip, at vi har fri og
lige adgang til sundhed i
Danmark. Det er både
retfærdigt og trygt at
tænke på, at vi på den
måde hjælper hinanden, når sygdommen
rammer, eller livet
spænder ben. Ligesom
det giver én tryghed at
vide, at man får hjælp –
uanset hvad man tjener,
hvor man bor, eller
hvem man er.

Og det er det unikke

SUNDHED FOR ALLE

- En Kommune i Balance
De senere års indsats på
sundhedsområdet har heldigvis bevirket, at flere borgere lever et godt liv højt op i
årene. Men det er forventeligt, at de fleste af os på et
eller andet tidspunkt bliver
ramt af sygdomme og/eller
handicap, som gør, at vi får
brug for hjælp fra kommunen.
Der skal i de kommende
budgetter sættes flere penge
af til velfærdsteknologi. Teknologi på brugernes præmisser kan gøre mange selvhjulpne og supplere de øvrige kommunale tilbud.
Den digitale og behandlingsmæssige udvikling har bevirket, at flere behandlinger kan
foretages i nærområdet enten på Sundheds- og Akuthuset eller i egen bolig. Det stiller langt flere krav til Den
Nære Sundhed, og det stiller
store krav til samarbejde
mellem kommune og region.
Vi skal sikre, at flest mulige
borgere får den bedst mulige
behandling så tæt på hjemmet, som muligt.
Undersøgelser viser, at ensomhed er en stor trussel
mod sundheden. Ensomhed

Socialdemokratiet sundhedsudspil

skal bekæmpes.
Det er vigtigt at have fokus
på fysisk og mental trivsel, og
der kan være mange årsager
til, at børn og/eller voksne
ikke trives fysisk eller mentalt. Socialdemokratiet ønsker, at denne manglende
trivsel skal være et centralt
indsatsområde i den kommende valgperiode - dels så
vi sikrer, at flest muligt bevarer et godt fysisk helbred
længst muligt, og dels så flest
mulige børn, unge og voksne
trives mentalt. Hvis man ikke
trives mentalt, kan man fx
ikke indlære i skolen eller klare sig selv og sin familie som
voksen.

Pleje skal være let tilgængelig
for alle, der har behov.
Kalundborg Kommune skal
bygge et varmtvandsbassin
for at øge tilbuddet til fx gigtpatienter og for at fremme
mentalt og fysisk velvære.

Nærvær, medbestemmelse og respekt er
pejlemærkerne for Socialdemokratiets ældrepolitik. De mennesker,
som har skabt Danmark, skal have en værdig alderdom.
Vi lever lykkeligvis længere og længere, og
langt de fleste har gode
liv uden ældrepleje. De
ældre, som får svært
ved at klare hverdagen
selv, skal have den
hjælp, de har brug for.
Hvad end de har brug
økonomisk støtte med
eksempelvis ældrecheck, hjemmehjælp
eller en lejlighed på et
plejehjem.

I de seneste år har der
manglet hænder mange steder i vores ældrepleje. Ældre ligger for
længe i sengen, maden
er for dårlig, demente
får ikke tilstrækkelig
støtte. I stedet for at
fokusere på, hvad der
er godt for de ældre, er
de ældres hverdag og
muligheder blevet underlagt en regnearkstankegang. Mange er
ensomme. Det er ikke
godt nok.

Socialdemokratiet ældrepolitik

ÆLDRE

- En Kommune i Balance
De ældre i Kalundborg Kommune er en stor ressource,
der yder mange positive bidrag til det sociale, kulturelle
og foreningsmæssige arbejde. Langt de fleste lever et
sundt, godt og aktivt liv til
gavn for sig selv og for andre.
Men kommunen skal ’være
der’ for dem, der har behov.
Det kan være et behov i forbindelse med nedsatte personlige funktioner, men kan
også være behov for en medskaber i det aktive ældreliv.

mune, der har behov for
hjælp og omsorg, kan have
en værdig alderdom.

Ensomhed og social isolation
skal ikke være en naturlig del
af livet for mange ældre. Vi vil
understøtte de borgere, der
ønsker et socialt liv, men måske ikke helt magter at skabe
det selv, give mulighed for at
deltage i de mange aktive ældreforeninger, der eksisterer
rundt i kommunen.

Der er flere og flere som får
demens - derfor er det vigtigt, at når fremtidens plejehjem skal bygges, skal de være funktionelle for alle potentielle beboere, også demente.
Der skal skabes rammer for
fremtidens beboere med deres individuelle behov og
med plads til både enlige og
par.

Socialdemokratiet vil sikre
rammer og faciliteter til fællesskaber. Hvis rammerne er
i orden, har fællesskaber det
med at skabe sig selv!
Socialdemokratiet vil sikre, at
alle ældre i Kalundborg Kom-

Kommunen er kommet langt
med rehabiliteringen. Men
der skal kigges mere på,
hvordan vi får den raske ældre til at forblive aktiv og derved blive selvhjulpen og styrende i sit eget liv. Det skal
tænkes ind i de projekter, der
vil komme fremadrettet, herunder fortsat udvikling af attraktive boliger til ældre.

Flere og flere mennesker får brug for hjælp i
psykiatrien. Det gælder
vores børn og unge, der
tidligt mærker forventningspresset
i uddannelsessystemet,
på sociale medier og fra
samfundet.

sats i kommuner, på
skoler og i vores uddannelsessystem.

På syv år er der sket en
fordobling af børn med
psykiske diagnoser som
ADHD, autisme, depression eller angst. I 2017
var det 9 procent af alle
Det samme gælder de
børn, der havde fået en
voksne. For selvom stig- psykisk diagnose, inden
ningen i dårligt mentalt de gik ud af 9. klasse.1
helbred er størst blandt Siden 2009 er antallet af
unge kvinder, så ses
børn og unge, som blitendensen i næsten al- ver behandlet i psykile aldersgrupper. Lidel- atrien, mere end forser som stress, angst og doblet. Og i 2018 var
depression er efterhån- der mere end
den blevet de nye sto33.000 børn og unge,
re folkesygdomme,
som fik behandling. Anhos både børn og voks- tallet af patienter i vokne.
senpsykiatrien er også
steget voldsomt. Og
Det medfører et kæmpe i 2018 fik over 120.000
pres på vores sundvoksne mennesker behedsvæsen og stiller
handling i psykiatrien.
samtidig store krav til
den forebyggende ind-

Udspil: En 10 års plan for psykiatrien

SOCIALT UDSATTE

- En Kommune i Balance

Børn og unge med psykiske
problematikker som angst, autisme, ADHD m.v. skal ikke forsøges indpasset i det almene
skole- og uddannelsestilbud,
men have de specialtilbud, der
er tilpasset deres udfordringer.

former, skal sikres boliger, der
passer til dem. De har ligesom
alle andre borgere i kommunen krav på en værdig tilværelse.

I Socialdemokratiet ønsker vi
et stærkt fokus på at behandle
Overgangen mellem barn og
alle borgere værdigt. På handivoksen for de sårbare og han- capområdet ønsker vi fx at hadicappede skal tilrettelægges i ve fokus på, at kommunen skal
god tid, så de ikke tabes på
være en samarbejdspartner, så
gulvet imellem 2 forskellige
familier med handicappede
lovgivninger.
børn ikke skal opleve at løbe
Samarbejdet mellem regionen spidsrod mellem instanser.
og kommunen skal optimeres, Vi ønsker en kommune som en
så den psykisk syge borger op- samarbejdspartner med høj
lever en sammenhæng i den
faglighed og stor empati for
hjælp og støtte, der tilbydes.
borgerens situation.
Anonym rådgivning og akuttelefon skal være til rådighed,
når livet bliver svært for sårbare og psykisk syge borgere.
Udsatte og hjemløse, der ikke
formår at bo i de almene bo-

Ingen skal betale for at
tage en uddannelse i
Danmark. Vi har et generøst SU-system. Vores lærere er dygtige
og engagerede, og
hver generation er blevet bedre uddannet
end den forrige.

et land som Danmark.
Vi lever af det, vi kan
med vores hænder og
det, vi har imellem
ørerne.

Dygtige håndværkere,
HK’ere, sygeplejersker
og ingeniører. Men undervejs har fokus flytAlligevel forlader hver tet sig for entydigt
sjette stadig grundsko- imod de lanlen uden at kunne læ- ge videregående udse og skrive ordentligt. dannelser.
Der er ingen enkel forklaring på, hvorfor det I dag kan man møde
er sådan, men uddan- unge, der næsten undnelsessystemet spiller skylder, at de har valgt
en erhvervsuddannels
en stor rolle.
e eller står i butikslæI årevis har mantraet re. Det er udtryk for et
usundt syn på uddanværet: Uddannelse,
nelse. En lang uddanuddannelse, uddannelse. Og uddannelse nelse er ikke den rigtier vigtigt. Vi skal satse ge uddannelse for alle.
på uddannelse. Især i

Udspil: Vækst der virker - sådan skaber vi
fremtidens arbejdspladser

ERHVERV, UDDANNELSE

- En Kommune i Balance
Vi ønsker, at Kalundborg
Kommune er en attraktiv
kommune at bo i. Det er vigtigt at tiltrække nye borgere,
men også at sikre, at vores
nuværende borgere ønsker
at blive i kommunen eller at
komme tilbage, hvis de flytter for en periode.

Socialdemokratiet vil skabe
attraktive uddannelsesmiljøer for de studerende i kommunen.

Socialdemokratiet vil sikre
attraktive vilkår for erhvervsliv, virksomheder og handel
og ønsker at medvirke til tiltrækning af arbejdskraft. KaDer skal oprettes et arbejds- lundborgs mange virksommarkedsudvalg for at sikre, heder og arbejdspladser inat beskæftigelse ses som et denfor Bio Tech giver komvigtigt element i en god ud- munen en unik position, som
vikling af Kalundborg Komskal styrkes yderligere. Vi
mune.
skal tiltrække såvel virksomheder som uddannelsesinstiDet dækker mange emner,
tutioner indenfor området.
da både gode skoler, dagin- Visionen må være at såvel
stitutioner, infrastruktur, er- forskning som produktion
hvervsliv osv. har betydning indenfor Bio Tech spiller en
for, hvor mange mennesker, væsentlig rolle i Kalundborgs
der ønsker at bosætte sig i
erhvervsliv.
kommunen.
Kalundborg er heldigvis ble- Der skal skabes gode og forvet en kommune med man- skellige boformer, som tilgoge uddannelser. Det giver os deser borgernes ønsker i fornye muligheder for at udvik- skellige livsfaser. Vi skal tille fx kultur, bosætning og er- trække investorer, der vil eksperimentere med forskellihverv. I Socialdemokratiet
ønsker vi at fortsætte arbej- ge boformer for unge og ældet med at tiltrække nye ud- dre, og vi skal tilstræbe tidsdannelser. En god folkeskole svarende boliger til alle, såskal prioriteres højt, så vore vel ældre, børnefamilier og
unge som til misbrugere og
unge borgere får mulighed
andre udsatte.
for at tage de uddannelser,
der ligger i kommunen.

- En Kommune i Balance

Socialdemokratiet ønsker at gennemføre
Togfonden.

transport og bedre cyHastighedsopgraderin- kelparkering. Og vi har
ger af regionale baner
gjort billetterne billigere
vil sammen med foruden for myldretiden.
bedrede forbindelser til
timemodellens tog gavne rejsende i hele lan-

Udspil: Danmark skal have en ny
langsigtet infrastrukturplan

TRAFIK

det. Togfonden indebærer også en elektrificering af jernbanenettet
til gavn for klimaet og
Med Togfonden får dan- miljøet.
skerne en hurtigere og
mere klimavenlig jern- Socialdemokratiet vil inbane, som sikrer, at lan- vestere i at forbedre hedet hænger bedre sam- le den kollektive trafik.
men. Togfonden vil be- Vi har allerede besluttet
tyde en rejsetid på en
at bygge mere metro i
time mellem KøbenHovedstaden og letbahavn-Odense, Odense- ner i de største byer.
Esbjerg, Odense-Aarhus Vi har satset massivt på
og Aarhus-Aalborg. Men at styrke cyklisme med
også kortere rejsetider supercykelstier, bedre
uden for de store byer. overgang til kollektiv

Trafikinvesteringer i Kalundborg Kommune skal ske for at
fremme sikkerhed og miljø. Fortove, stier og cykelstier skal
vedligeholdes bedre. Der eksisterer en lang liste af trafiksikkerhedsprojekter og ønsker fra
borgerne, så budgettet til trafiksikkerhed skal øges i den kommende periode.
Socialdemokratiet vil prioritere
de cykelstier, der er fra boligområder til de offentlige institutioner, de såkaldte skoleveje.
Men vi skal også have lavet
sammenhængende cykelstier.
Vi har for mange steder, hvor
der mangler en lille bid i, at det
hænger sammen.

lundborg til et naturligt valg for
vandre- og cykelturisme. Vores
historie er unik, og for at fremme turismen skal vi udnytte
mulighederne ved fx et middelaldercenter, Formidlingscentret
Fugledegård og museet i Kalundborg. Desuden skal Højbyen udvikles, så den bliver en
væsentlig del af en målrettet
indsats for turismen i Kalundborg.

Vi skal med 160 km kyststrækning have øget fokus på værdien af de maritime muligheder,
der er ift. borgere, turisme og
bosætning. Det gælder den bynære havnepark, ligesom det
gælder de mange små havne
Bedre kollektiv transport er og- rundt i kommunen.
så nødvendig for et velfungeKalundborg Kommune får i disrende samfund. Vi er en geose år flere og flere socialøkonografisk stor kommune, hvor
miske virksomheder. Dem ønman skal kunne komme på
sker vi i Socialdemokratiet at
kryds og tværs. Her skal vi være støtte, da de er en god adgang
opmærksomme på nye mulig- til arbejdsmarkedet for mange,
heder. Socialdemokratiet i Ka- udsatte borgere.
lundborg vil arbejde for, at motorvejen til Kalundborg bygges
færdig i den kommende valgperiode.

Vi vil fortsat udbygge de mange
muligheder for turisme i Kalundborg. Den fantastiske natur
skal udnyttes ved at gøre Ka-

De kommende år bliver ance og Venstre mener,
vi flere børn og ældre.
at skattelettelser er velfærd. Det er det ikke.
Heldigvis. Men det koVelfærd er frihed. Frister selvfølgelig noget. Venstre havde den- hed til at uddanne sig,
frihed til at vælge arbejgang et klart projekt:
Spar på velfærd og ud- de, frihed til at gøre det
dannelse for at få råd til vi vil.
topskattelettelser.
Velfærd er, at vi tager os
Socialdemokratiet me- af hinanden, hvis vi får
ner, at vores velfærd
brug for hjælp. Velfærd
skal kunne følge med,
er rammerne om vores
når flere får brug for
hverdag og liv i Danden. Hvis der skal være mark.
overskud og plads til at
udvikle vores velfærd,
så skal økonomien være
i orden.
Hvad er velfærd? Det er
blevet et ord, alle bruger, og som vi måske
har mistet grebet en
smule om. Liberal Alli-

KALUNDBORG KOMMUNE

- En Kommune i Balance

Det kommunalpolitiske arbejde
skal præges af en rød tråd, der
sikrer sammenhæng og konsekvens. Når det ene udvalg arbejder på at modvirke ensomhed,
skal andre udvalg støtte arbejdet, fx ved at gøre det lettere og
billigere at komme rundt i kommunen.
Økonomi, klima og sundhed
skal tænkes ind i alle beslutninger.
Socialdemokratiet lægger vægt
på borgerinddragelse. Vi stiller
konkrete forslag om et kulturråd og et klimaråd. Dialog og
samarbejde mellem kommunalpolitikere, lokalråd, foreninger
og interesserede borgere er et
værdifuldt redskab til politikudvikling i Kalundborg.
Socialdemokratiet arbejder for
en sund økonomi, der er i balance. Det er vigtigt for os, at de
afsatte budgetter afspejler det
serviceniveau, der er behov for.
Vi ønsker, at Kalundborg Kommune er en attraktiv kommune
at arbejde i. Derfor ønsker vi et
stadigt fokus på arbejdsmiljøet
for alle medarbejdere. Vi må
som kommunal arbejdsgiver
sikre, at det er muligt at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på alle niveauer til at
løse de kommunale opgaver til
gavn for borgerne.
Kalundborg skal udlicitere opgaver på en sådan måde, at stabilitet, kvalitet og socialt ansvar anerkendes som forudsætninger

for at sikre en høj og stabil service til borgerne til en fornuftig
pris.
Socialdemokratiet vil igennem
sociale klausuler og kædeansvar
sikre, at alt arbejde, der udføres
for Kalundborg Kommune, som
minimum foregår på overenskomstmæssige og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige vilkår.
Vi skal sikre lokal arbejdskraft
og gode lokale uddannelsesmuligheder i forhold til lærepladser.
Socialdemokratiet stiller krav til
kommunens samarbejdspartnere om at leve op til deres samfundsmæssige ansvar. Ligesom
vi som kommunal arbejdsgiver
naturligt selv lever op til det ansvar.
Borgere og virksomheder skal
opleve de kommunale tekniske
afdelinger som en samarbejdspartner, der vil hjælpe til at få
ønsker godkendt indenfor de til
enhver tid gældende regler.
Det tekniske område skal udvikle nye tiltag på fx byudvikling,
veje, bygninger og opholdsrum i
tæt samarbejde med borgere,
erhvervsliv og politikere. Der
skal indkaldes til orienteringsog borgermøder, så vi hører
borgernes og interessenternes
meninger, før beslutningerne
træffes og i så god tid, at gode
ideer kan medtænkes i beslutningerne.

