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1.  Levende attraktive lokalområder som ramme for    

 bosætning, uddannelse og et stærkt arbejdsmarked 

2. Børn, unge og familier der trives i attraktive miljøer 

 med gode dagtilbud og skoler 

3. Et aktivt og socialt seniorliv, hvor hjælp og støtte  

 gives værdigt og tryg 

4. Nærhed i sundhed, hvor alle kan leve    

 det ønskede liv med sunde valg  

5. Infrastruktur med velfungerende offentlig transport 

 og gode veje som binder kommune sammen og       

 giver mulighed for pendling til uddannelse eller job 

6. Mere bæredygtig turisme med fokus på          

 seværdigheder og enestående natur 

7. En grønnere kommune gennem tiltag i respekt for   

 både natur og mennesker 

8. Kultur og foreningsliv som inspiration og grundlag   

 for et aktivt demokratisk medborgerskab 

9.  Større lighed gennem solidaritet med fokus på handi-

 cappede, udsatte, sårbare og mennesker på flugt 

10. Bredt politisk samarbejde, som sikrer langsigtede og   

 stabile beslutninger til gavn for de fleste 

Den nye socialdemokratiske 

byrådsgruppe vil arbejde for 
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Hvor er Faxe Kommune i 2025 ? 
 

Politik handler om drømme og visioner  -  om håb og om mod. 

 

I Socialdemokratiet drømmer vi om en stærkere, grønnere og  

mere retfærdig og visionær Faxe Kommune. 

  

Men politik handler også om viljen og ikke mindst om evnen til      

at føre drømmene ud i livet. Vi vil, og vi kan. 

  

I Socialdemokratiet kigger vi fremad, og vi ved hvad vi vil. 

Til dit kommunalvalg har vi 15 stærke og forskellige kandidater,  

der repræsenterer hele kommunen. 

  

Vi har spurgt os selv: Hvad vi ønsker os i og for Faxe Kommune?  

Og hvor vi gerne ser, at Faxe skal være efter næste valgperiode. 

Vi har også talt om, hvad der skal til, for at vi sammen kan bringe 

vores fælles kommune derhen hvor vi gerne vil? 

  

Noget kan vi alene – men vi kan det meste sammen. 

Stærke og brede politiske aftaler giver tryghed og stabilitet i den 

kommunale service til borgerne. 

Brede aftaler mellem flere partier kræver vilje til samarbejde, vilje 

til at gå på kompromis og ikke mindst evnen til at finde nye veje. 

Vi ønsker et stærkt og bredt politisk samarbejde hen over mid-

ten i Faxe Byråd. 

 

Vi har sammenskrevet en række mål for vores politiske arbejde i 

den kommende byrådsperiode. 

I vores valgprogram: ”FAXE I MORGEN kan blive bedre end i dag” 

kan du læse om vores politiske mål og værdier samt om vores 

holdninger og hvad vi vil opnå. 

  

Jeg ønsker dig god læselyst og et godt valg d. 16. november. 

kan blive bedre end i dag 

 

 

Camilla Meyer 

Borgmesterkandidat 
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Etablering af træfpunkter  

- hvor mennesker kan mødes  

i såvel små som store byer 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 
 
 Etablering af træfpunkter – hvor mennesker kan mødes i såvel 

små som store byer 

 Alment nybyggeri med alternative boformer i alle vores syv 
bysamfund, med særlig fokus på små boliger, som kan betales 
på overførselsindkomst 

 Konkret udvikling med udgangspunkt i strand, vand og sejlads 
for at fremme bosætning 

 Etablering af nyt digitalt uddannelsessted 

 Skaffe erhvervs- og videregående uddannelsestilbud til     
kommunen som pop-up-uddannelser 

 Etablere erhvervsuddannelsesforløb - fra ufaglært til faglært - 
med lokal praktik i samarbejde med det lokale erhvervsliv 

 Uddanne og opkvalificere ledige til fremtidens arbejdsmarked 
og dermed opnå gode og stabile jobs 

 Rekrutteringsboliger (prøveboliger) udlånes til kommunale 
medarbejdere der påtænker at flytte til kommunen 

 En kommunal arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø baseret 
på tillid og kompetencer, som øger trygheden og styrker   
samarbejdet med den enkelte borger 

 Støtter op om vores dygtige og loyale medarbejdere blandt 
andet ved at sikre muligheder for efteruddannelse, en god 
arbejdskultur med respekt for hinandens arbejdsområder og 
kompetencer, og frem for alt tillid og medindflydelse af eget 
arbejde 

 Med sociale klausuler, krav om ansættelse af lærlinge og  
overenskomstmæssig løn sikre, at opgaver der udbydes   
kommunalt udføres ansvarligt, så vi understøtter et stærkt  
arbejdsmarked. 
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Vi har både land og by med en række små og 

større lokalområder.  

De har hver deres identitet med bosætning, 

uddannelsesmuligheder og arbejdspladser. Vi ser 

det som en styrke og som det, der binder vores 

kommune sammen. I vores syv byer kan børnene gå 

i daginstitution og skole, og de ældre kan samles i 

ældrecentrene i vores seks største byer.  

Borgerne har flere steder selv, med hjælp fra 

kommunen, udviklet strategier for byer og landsbyer 

i et aktivt nærmiljø. Vi ønsker at bidrage yderligere til 

den udvikling ved at afsætte »frie midler« til lokale 

initiativer - herunder etablere træfpunkter, hvor 

mennesker kan mødes i såvel små som større byer. 

Der skal samtidig være mulighed for at etablere 

alment nybyggeri med alternative boformer, med 

særlig fokus på at vi får flere små og billige boliger. 

Det skal desuden være muligt at udvikle kultur- og 

fritidstilbud ud fra lokale ønsker og behov, så vi 

understøtter og bevarer lokalområdernes identitet 

med plads til alle. 

Sejlads og vandsport har de seneste år fået fat i 

danskerne. Dette gør Faxe Ladeplads til 

kommunens indgangsport. Med fokus på vand, 

strand og sejlads skal vi understøtte, at kapaciteten i 

og omkring havnen tilpasses efterspørgslen, så 

potentielle vandglade borgere søger vores 

kommune. Faxe kommune er kommunen i det 

grønne med det blå havblik. 

Identitet skabes også af vores uddannelses- 

muligheder. Covid-19 har åbnet vores øjne for 

digitale muligheder.  

Det skal vi udnytte til at skaffe flere uddannelses-

tilbud tæt på os med et nyt digitalt uddannelseshus.  

Et hus, hvor der kan skabes et uddannelsesmiljø, 

hvori man kan tage mange forskellige uddannelser, 

med en vejleder ansat til at bakke de studerende op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fleksibel måde at skabe uddannelser på. Huset vil 

også kunne bruges til ”hjemme”-arbejdspladser.  

Vi skal have etableret mindst et digitalt 

uddannelsessted og det første gerne i øst. 

Uddannelse på alle niveauer fra opkvalificerings-

kurser til videregående uddannelse er vores 

livsnerve til et godt, stabilt og langt arbejdsliv. Vi kan 

ikke rent fysisk have en bred pallette af tilbud, men 

en vej kan være den digitale, en anden kan være at 

give plads og mulighed til at skaffe erhvervs- og 

videregående uddannelsestilbud til kommunen som 

pop-up-uddannelser. 

Erhvervsuddannede, altså faglærte, vil der blive 

mangel på de kommende år, hvorfor både flere 

unge og voksne skal gennemføre en erhvervs-

uddannelse. En helt afgørende forudsætning for det 

er, at der er praktikpladser tæt på. Derfor skal 

kommunen sammen med det lokale erhvervsliv 

sikre det nødvendige antal praktikpladser - også til 

voksenlærlinge. Nærhed til praktikpladsen er 

afgørende for gennemførelsen af en uddannelse.  

KORT SAGT - der skal etableres erhvervs-

uddannelsesforløb - fra ufaglært til faglært -  med 

lokal praktik i samarbejde med det lokale 

erhvervsliv. 

 

Danmarks første  

digitale uddannelseshus  

skal ligge i Faxe Kommune 
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Ledige skal også gives nye muligheder for at komme 

tilbage i job. Her er det Jobcentret der får en særlig 

opgave i at motivere, uddanne og opkvalificere ledi-

ge til fremtidens arbejdsmarked og de dermed kan 

opnå gode og stabile jobs. Det kræver opbakning til 

den enkelte borger, i et håndholdt og individuelt af-

sæt i samarbejde med både det lokale VUC og de 

omkringliggende erhvervsskoler for at sikre at ledige 

ufaglærte får de nødvendige kompetencer. 

Trivsel gælder ikke kun kommunalt ansatte – vi har 

ansvar for hele arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. 

Hver dag lægger mennesker energi og kræfter i at 

udføre deres job, så virksomheden kan klare sig i 

konkurrencen - det være sig serviceydelser eller 

produktion. 

Vi er bevidste om, at langt de fleste arbejder under 

ordnede forhold, men vi skal reagere når og hvis vi 

har kendskab til urimelige arbejdsforhold eller deci-

deret social dumping. Vi skal med sociale klausuler, 

krav om ansættelse af lærlinge og overenskomst-

mæssig løn sikre, at opgaver, der udbydes kommu-

nalt, udføres ansvarligt. Vi understøtter et stærkt 

arbejdsmarked. Et stærkt og reguleret arbejdsmar-

ked er et grundlæggende vilkår for fastholdelse og 

udbygning af vores velfærdssamfund.  

Vandrende arbejdskraft der 

kommer hertil for at arbejde, 

skal vi tildele opmærksom-

hed – de arbejder ofte rigtig 

mange timer om ugen. 

Tit et eller andet sted på       

Sjælland.  

De kan typisk pendle til      

København og er derfor ikke 

særlig synlige lokalt. 

 

Vi skal sikre, at arbejdsgiverne overholder den gæl-

dende lovgivning om arbejds- og boligforhold for 

”vandrende arbejdskraft”. Det er forhold vi i samar-

bejde med fagbevægelsen og Arbejdstilsynet kan 

sikre. 

Socialdemokratiet vil kæmpe for, at Faxe 

kommune skal være et godt sted at bo og 

arbejde for alle. 

 

 

Kompetente medarbejdere er efterspurgte, 

også når vi skal rekruttere til kommunens største 

arbejdsplads – Faxe Kommune. Skal vi tiltrække 

arbejdskraft udefra og ansætter medarbejdere, så 

vil vi udlåne rekrutteringsboliger (prøveboliger) til 

dem der påtænker at flytte til kommunen, så de i 

ro og mag kan lære vores dejlige kommune at 

kende og finde netop deres lokalområde med 

drømmeboligen. 

Vores kommunale arbejdsplads skal kendetegnes 

ved engagerede medarbejdere, en visionær ledel-

se og et godt arbejdsmiljø, som øger trygheden 

og styrker samarbejdet med den enkelte borger. 

Vi mener, at den offentlige sektor er grundlæg-

gende for det danske velfærdssamfund. For os er 

det vigtigt at støtte op om vores dygtige og loyale 

medarbejdere bl.a. ved at sikre muligheder for 

efteruddannelse, en god arbejdskultur med re-

spekt for hinandens arbejdsområder og kompe-

tencer, og frem for alt tillid og medindflydelse af 

eget arbejde. 

Tillid og medindflydelse skaber trivsel – desværre 

har vi områder, hvor trivslen ikke er tilstrækkelig. 

Det giver et alt for højt sygefravær. På den bag-

grund er der igangsat en handleplan ”Øget nær-

vær – bedre trivsel”. Men vi er slet ikke i mål med 

den indsats, så det er højt prioriteret.  Vi skal lyk-

kes med at øge arbejdsglæden. 

Vi skal lykkes med at 

øge arbejdsglæden 
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Varierede dagtilbud,  

en rummelig folkeskole og  

fælles med familier  

i den tidlige indsats 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 
 
 Fælles om Forebyggelse” - støtte til børnefamilier fra barnets fødsel l 

 Dagtilbud og skoler i alle byer - Dalby, Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev,  
Karise, Rønnede og Terslev 

 Et varieret dagtilbud med vuggestuer, børnehaver og dagplejen 

 Tilbud om sund mad i dagtilbud og skoler 

 ”Børn i Fællesskaber” – rummelig skole med specialstøtte som en del af 
almen-området 

 Frihed til valg af læringsstile og nye veje til læring på den enkelte skole 

 Fokus på ”Åben skole” - lokalområdet ind i skolen, og skolen ud i lokal-
samfundet 

 Sammen med familien og andre aktører motiveres og understøttes den 
enkelte elevs forberedelse til og valg af ungdomsuddannelse 

 Flere lokale mødesteder med plads til hele familien og alle aldersgrup-
per 

 Fastholde og udvikle kommunens uddannelsestilbud på MSG og VUC 
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Lige fra fødslen er det et afgørende mål, at alle 

børn får et godt liv, har trygge rammer og får 

mulighed for at udvikle og uddanne sig, så de 

kan mestre et godt liv hele livet.  

Vi kæmper for, at Faxe kommune bliver Danmarks 

bedste sted at være barn og ung - med tidlig indsats 

i forhold til sårbare børn og med velfungerende og 

rummelige dagtilbud og skoler.  

Vi arbejder for en kommune, hvor familier trives. 

Trivsel har betydning for, om vi er en attraktiv kom-

mune for tilflyttere. Der skal være flere lokale møde-

steder, såsom lege- og aktivitetsområder, hvor der 

er plads til familien og fællesskabet med andre fra 

lokalområdet. 

Børnenes første 1000 dage er afgørende for den 

bedste start i livet. Familien skal være barnets tryg-

hedsbase. I de familier, hvor dette ikke kan lade sig 

gøre, er det altafgørende, at vi som kommune er 

barnet og familiens sikkerhedsnet. Ved behov skal 

der tilbydes en tidlig og sammenhængende indsats, 

så barnet og familien får den optimale støtte og 

hjælp.  

Alle børn i Faxe kommune skal have lige muligheder 

uanset sociale eller økonomiske forudsætninger. 

Det er vejen frem hvis vi vil hjælpe dem med at bry-

de de sociale mønstre. Det skal kommunen ved 

strategien ”Fælles om forebyggelse” være garant for.  

 

 

Når et barn afleveres i dagtilbud, vil vi sikre, at bar-

net bliver taget imod af fagligt veluddannet pædago-

gisk personale, hvor fokus i langt højere grad er på 

barnet end de administrative opgaver. Flere varme 

hænder skaber tryghed for både børn, forældre og 

pædagogisk personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I perioden 2018 og frem til foråret 2021 har vi i Faxe 

Kommune igangsat projektet ”Trygt & Sundt Videre”, 

som er et udviklingsprojekt mellem dagtilbud og 

sundhedsplejen i Faxe kommune. Dette projekt har 

sat fokus på at sikre en tryg og sund start i vugge-

stue, dagpleje og børnehave med fokus på overgan-

gene mellem de nye livsforhold en familie og særligt 

barnet har. Corona har desværre gjort, at projektet 

ikke har kunne udleves i det omfang, som det var 

tiltænkt, derfor vil vi fortsat arbejde med disse over-

gange mellem hjem og dagtilbud. Vi ønsker stadig et 

øget tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud og 

sundhedsplejen, for at sikre barnets og familiens 

trivsel. 

Det er vigtigt for os at sikre bevarelsen af dagtilbud-

dene i lokalområdet, og det er lige så vigtigt at beva-

re et lokalt skoletilbud. 

Det er vigtigt, at vores elever får den bedste start på 

et langt uddannelsesforløb. Desværre viser nyeste 

kvalitetsrapport, at vi i Faxe Kommune er udfordret 

på trivslen - især i de yngste klasser (0.-3. klasse). 

Det kan vi gøre bedre – det skal vi gøre bedre. Især 

skal vi sikre eleverne – også i de yngste klasser – at 

de oplever medbestemmelse i deres undervisning, 

så de i højere grad oplever at være medansvarlige 

for eget liv.  Det kræver friere rammer til lærerne. 

Flere elever tilkendegiver, at de er ensomme og 

mangler kammeratskab. Det er vigtigt, at vi får en 

målrettet indsats omkring disse elever, som vareta-

ges af kvalificeret personale med individuelle tiltag. 

Vi vil have fokus på, at Corona-pandemien har for-

værret situationen for nogle elever. 

 

 

 

 

 

Vi ønsker at bevare daginstitutioner i alle 

kommunens 7 bysamfund, så alle børn og   

familier har et tilbud i deres nærmiljø. 

  

Ligeledes ønsker vi at bevare dagplejen, så en 

familie altid kan træffe det valg, som passer 

netop til deres barn og familieliv.  
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Vi ønsker at fastholde 2-lærerordningen i 

indskolingen, da det er vigtigt, at vores elever får 

den bedste start på et langt uddannelsesforløb. 

Desværre viser nyeste kvalitetsrapport, at vi i Faxe 

Kommune er udfordret på trivslen - især i de yngste 

klasser (0.-3. klasse). Det kan vi gøre bedre – det skal 

vi gøre bedre. Især skal vi sikre eleverne – også i de 

yngste klasser – at de oplever medbestemmelse i 

deres undervisning, så de i højere grad oplever at 

være medansvarlige for eget liv.  Det kræver friere 

rammer til lærerne. 

Flere elever tilkendegiver, at de er ensomme og 

mangler kammeratskab. Det er vigtigt, at vi får en 

målrettet indsats omkring disse elever, som vareta-

ges af kvalificeret personale med individuelle tiltag. 

Vi vil have fokus på, at Corona-pandemien har for-

værret situationen for nogle elever. 

Vi ønsker at videreudvikle sunde madordninger på 

alle skoler, hvor eleverne i højere grad inddrages. At 

sikre alle elever mindst et godt måltid om dagen 

styrker trivsel og læring. 

Vi vil arbejde på, at også de ydre rammer på skoler-

ne fremstår moderne og inspirerende og understøt-

ter de forskellige læringsstile. Undervisningen skal 

være inspirerende og dannende. Der skal lægges 

vægt på fysisk aktivitet, kreativitet og sund mad, lige-

som erhvervs- og fritidsliv inviteres ind i skolen via 

”Åben Skole”. 

I Socialdemokratiet ønsker vi en decentralisering af 

ledelsen, så ledelsen er synlig og tættere på både 

personale og eleverne.  

Vi ser gerne mangfoldighed og forskellighed mellem 

skolerne, ligesom vi ønsker friere rammer til ledere 

og medarbejderes vigtige arbejde med at øge kvali-

teten. For os er det vigtigt at være i dialog med læ-

rerne om tilrettelæggelsen af deres arbejdstid og 

arbejdsvilkår, da trivsel for lærerne er afgørende for 

elevernes fokus og trivsel. 

Vi vil fortsat have stor fokus på kvalitetsudviklingen 

af kommunens skoler. En rummelig, aktiv og kreativ 

folkeskole i Faxe kommune med helhed i hverdagen 

er vores mål. Fokus på trivsel og gode faglige resul-

tater skal ruste vores elever til livet og videre uddan-

nelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal have et øje på de elever, som har brug for 

særlig støtte og hjælp. Et område vi mener har væ-

ret nedprioriteret. Undervisning må og skal altid ta-

ge udgangspunkt i elevens behov – også ved hjem-

tagelse, skal det være elevens behov som er ud-

gangspunktet. 

Alle skal have mulighed for et godt skoletilbud uan-

set på hvilket niveau eleven befinder sig og uanset 

hvilke læringsforudsætninger eleven må have. Vi vil 

styrke både folkeskolen og tilbuddene til dem der 

ikke trives i folkeskolen, uanset om det er faglige el-

ler sociale problemer der er udfordringen. En tidlig 

indsats er med til at sikre, at børnene får de nødven-

dige kompetencer, de skal bruge i deres skolegang 

og videre i uddannelsessystemet.  

 

 

”Børn i fællesskaber”  

vil fortsat være et  

fokusområde for os. 
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Uddannelse er det vigtigste vi kan give vores unge.  

Det er derfor helt afgørende, at alle vores unge 

kommer videre i uddannelse. Vi mener, at en mål-

rettet indsats på trivsels- og fagområdet på vores 

skoler er vejen frem for at øge antallet af elever på 

ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt, at vores 

ældste elever ser og oplever mulighederne for ud-

dannelser, som giver muligheder for et aktivt ar-

bejdsliv i fremtiden – hvad enten det er af boglig el-

ler erhvervsfaglig karakter.  

Der er gode lokale gymnasiale tilbud til de unge på 

MSG i Haslev (STX og HF) og på VUC i Faxe (HF), men 

der mangler lokale erhvervsuddannelsestilbud.      

  

Vi vil arbejde for, at flere af uddannelsernes forløb 

lægges ud til Faxe Kommune, som det er sket før. 

Dette kan f.eks. gøres ved etablering af et nyt digitalt 

uddannelsessted, hvorfra studerende kan deltage 

virtuelt i forskellige uddannelser, der er placeret an-

dre steder. Vi vil arbejde for at få erhvervs- og vide-

regående uddannelser til kommunen igen, om nød-

vendigt som pop-up-uddannelser. Med erhvervslivet 

vil vi skabe flere lærepladser, ligesom vi vil styrke 

voksenuddannelse, omskoling og opkvalificering fra 

ufaglært til faglært. Vi vil arbejde for at støtte etable-

ringen af en håndværks- og designefterskole og der-

med være med til, at de unge oplever de mulighe-

der, der findes i en erhvervsuddannelse.  

 

 

 

 

 

  Uddannelse 

er det 

      vigtigste vi kan give  

  vores unge 
 

 

For den gruppe, der ikke umiddelbart er klar til en 

ungdomsuddannelse efter 9. klasse, skal vi også 

fremover have et mangfoldigt 10. klasse-tilbud af 

høj kvalitet. Til dem, der så stadig ikke er klar til en 

ungdomsuddannelse, er vejen FGU (Forberedende 

Grunduddannelse). Her har kommunen et særligt 

ansvar for at følge op på den enkelte unges forløb. 

For de unge, som ikke har mulighed for en almen 

ungdomsuddannelse, skal der være gode og værdi-

ge tilbud om Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU).   

 

For Socialdemokratiet er en tryg og            
velfungerende hverdag for børnefamilier i 
Faxe kommune altafgørende.  
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Et meningsfyldt seniorliv med  

aktive fællesskaber og en dygtig 

og engageret ældrepleje 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 
 
 Livet skal opleves meningsfyldt og værdigt uanset   

alder 

 Seniorers ressourcer skal stimuleres og anvendes i 
hverdagen 

 Tryghed skal opleves gennem relationer 

 Behov og ønsker er omdrejningspunkt for kommu-
nens indsats 

 Alle skal  have mulighed for at være aktiv i fællesska-
ber, der giver tryghed og livsglæde 

 Medarbejdere skal være dygtige og engagerede  

 Ældreplejens medarbejdere skal have den nødvendi-
ge viden og kunnen  

 Så vidt muligt skal ældreplejens medarbejdere have 
relevant faguddannelse 

 Den skal være et varieret tilbud af boliger, som sva-
rer til de ældres forskellige behov 

 Den sidste tid skal foregå på en respektfuld måde i 
trygge og rolige omgivelser  
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Et værdigt ældreliv i Faxe Kommune er     

vigtigt.  

Det sikrer vi bl.a. ved at sørge for, at Faxe Kommune 

er en attraktiv arbejdsplads for personalet i ældre-

plejen. Vi skal selvfølgelig have nok kvalificeret per-

sonale til de ældre, så de oplever tryghed, hvad en-

ten man er tilknyttet hjemmeplejen eller bor på et af 

kommunens plejecentre.  

Vi ønsker i den kommende periode at have fokus på 

en god arbejdskultur med respekt for hinanden, hin-

andens arbejdsområder og vigtigheden af disse for-

skellige områder. Det gøres ved at medarbejderne i 

højere grad får medindflydelse på egen hverdag og 

opgaver. Kommunen skal være en god arbejdsplads, 

hvor medarbejderne og studerende søger til og har 

lyst til at blive. 

Vi skal fra politisk side være tydelig på vores værdi-

mæssige grundlag og hvad vi forventer (og ikke øn-

sker at opleve). Sammen med borgere, pårørende 

og medarbejdere skal vi sikre, at ældreplejen altid er 

værdig og god. 

Vi arbejder fortsat på at fastholde en velfungerende 

ældresektor med fokus på, at de ældre borgere får 

en værdig alderdom med givende fællesskaber.  

Det er for os vigtigt, at forebyggelse og rehabilitering 

er tilpasset den enkelte, så alle oplever at få den 

støtte og hjælp, som skal til for at klare sig selv vær-

digt længst muligt. 

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at der i samar-

bejde med foreningslivet skabes givende aktiviteter, 

som ”føjer liv til årene”. Et ældreliv i Faxe kommune 

skal være socialt og aktivt. Hos os skal blandt andet 

gode madoplevelser medvirke til at skabe fælles-

skab, tryghed og livsglæde. 

Corona-pandemien har haft store konsekvenser og 

en del ældre er blevet mere ensomme. Der skal væ-

re tid og kompetencer til igen at skabe relationer og 

fællesskaber – også på ældrecentre og i hjemmeple-

jen. 

 

 

Livet skal opleves  

meningsfyldt og  

værdigt uanset alder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker at begrænse bureaukratiet og sagsbe-

handlingen skal være hurtig. Der skal ikke tabes 

unødvendige funktioner hos den ældre, fordi der 

går lang tid inden nødvendig indsats sættes i gang 

eller hjælpemidler modtages. 

Med fokus på en tværfaglig rehabiliterende indsats 

vil vi støtte de ældre i at være mest mulig selvhjul-

pen længst muligt.  

 

Pleje og støtte skal tage udgangspunkt i den enkelte 

og vedkommendes livshistorie og ønsker – menne-

sket skal være i centrum. Både praktisk hjælp og 

personlig pleje skal gives på en ordentlig og tryg må-

de. 

Velfærd er i høj grad social trivsel. Derfor vil vi have 

fokus på at etablere gode tilbud og aktiviteter – også 

til de som endnu ikke har brug for kommunens 

hjælp. Det vil vi gøre ved bl.a. at sikre gode forhold 

for foreningslivet. Det er vigtigt, at der er mulighed 

for at dyrke motion og blive kulturelt stimuleret, 

uanset alder og på hvilket niveau motion og kultur 

udøves. Der skal også være gode idræts- og kultur-

faciliteter og muligheder for aktiviteter i naturen vel-

egnet for seniorer. Det skal sikres, at der er kort af-

stand til grønne områder, ligesom man skal kunne 

færdes sikkert på kommunens stier og veje. 

For os er det væsentligt at foreningslivet har ordent-

lige faciliteter og at ældreklubberne har mulighed 

for at blomstre. Her er tilgængelighed, både rent 

fysisk ved de enkelte steder, men også transportmu-

ligheder til aktiviteter med fx flextur vigtige elemen-

ter.  

Flextur er et tilbud vi fremadrettet vil bevare og sty-

re, så flere ældre kan forblive i egen bolig og forblive 

aktive – også hvis man bor i et landområde. 

Værdighed er for Socialdemokratiet den   
røde tråd for seniorlivet i Faxe kommune. 
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Et stærkt og kvalificeret  

nært sundhedsvæsen  

med individuelle tilbud til den  

enkelte borger  

og i tæt samarbejde  

med lokale forening  

og frivillige 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 
 
Et kommunalt sundhedsvæsen for alle 

 Kommunen skal være røgfri og færre unge skal 
begynde at ryge 

 Der skal være et kommunalt kodeks for god al-
kohol- og misbrugskultur og en let adgang til 
misbrugsbehandling 

 I tæt samarbejde med foreninger og frivillige 
skal der skal være individrettede sundhedstil-
bud til borgere med særlige behov samt mere 
strukturelle tilbud der fremmer sundhed for 
mange 

 Kommunens sundhedstiltag skal i højere grad 
tage afsæt i naturen ligesom offentlige arealer 
skal indrettes og løbende holdes ved lige, så de 
inspirere til fysisk aktivitet og leg 

 Fokus p social trivsel, mental sundhed samt 
trygge og inkluderende fællesskaber 

 Vi vil styrke og udvide de lokale sundhedstilbud 
tæt på borgeren - Vores sundhedscenter i Faxe 
og vores generelle sundhedsindsats skal tilpas-
ses de nye kommunale opgaver, så sundheds-
centeret lever op til forventningerne som 
”nærhospital”. 

 Vi vil sikre, at nye kommunale sundhedsopgaver 
altid modtages aftalt. Sammenhæng og koordi-
nering i opgavers overdragelse fra region til 
kommune skal være sikret, så hverken patient 
eller medarbejder kommer i klemme 

 Vi skal prioritere tiltag der kan imødekomme 
vores øgede behov for at rekruttere og fasthol-
de SOSU-personale og sygeplejersker, så vi sik-
rer nødvendige kompetencer til fremtidens 
kommunale sundhedsopgaver i ”det nære 
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Et stærkt, fælles sundhedsvæsen med fri og 

lige adgang for alle er vores prioritet. Sund-

hedstilbud skal så vidt muligt foregå tæt på 

borgerne. 

Vi ønsker et sundhedsvæsen, der sætter mennesket før 

systemet. Her skal være tid til omsorg. Vi værner om, at 

der er fri og lige adgang til sundhed, fordi det er kronju-

velen i vores danske velfærdssamfund. Også i Faxe kom-

mune skal der være tryghed for, at man får hjælp uanset 

indkomst. Sundhed er for alle og ulighed i sundhed skal 

begrænses. 

Sundhed er en væsentlig forudsætning for at leve det liv, 

vi ønsker. Det er ikke nok at leve længe, vi skal også leve 

godt. Idræts- og fritidstilbud og lokale mødesteder, der 

knytter an til foreningslivet og frivillige fællesskaber som 

fx Æblehaven og Paraplyen, giver liv og mening til årene. 

Foreningslivet er stærkt i Faxe kommune, hvilket har stor 

positiv indflydelse på de borgere, som kommer der. Vi 

ønsker at øge samarbejdet med foreninger og de frivilli-

ge. Hvad enten målgruppen er gammel eller ung, så øn-

sker vi at styrke rammerne for den tidlige indsats. Vi tror 

på, at et meningsgivende godt sundt liv forebygger syg-

dom og mistrivsel.  

Den nationale sundhedsprofil udføres hvert fjerde år. 

Den viser, at vi i Faxe kommune har en udfordret sund-

hed. Vi har særligt udfordringer med rygning, overvægt 

og for lidt fysisk aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

Et nært kommunalt  

sundhedsvæsen  

for alle 

 

 

 

 

 

 

 

Men også vores trivsel og mentale sundhed halter. Flere 

lider af angst, stress og ensomhed. Problematisk        

alkoholkultur påvirker for mange familier og for mange 

af vores unge har en for tidlig alkoholdebut og et for 

stort alkoholindtag. 

Vi kan gøre noget med tilbud til den enkelte. Men om-

fanget af behov betyder, at vi i Faxe kommune også må 

prioritere mere systematisk opsøgende sundhedsarbej-

de og igangsætte flere strukturelle sundhedstiltag der 

rammer mange på en gang. Det kan være i dagtilbuddet, 

skolen eller på arbejdspladsen.   

En lang række forebyggende og sundhedsfremmende 

indsatser tilbydes uden at vi lægger mærke til det. Vi kan 

let gøre meget mere i dagligdagen tæt på vores liv. Det 

kan eksempelvis være initiativer, der tager afsæt i kom-

munens politik for sundhed, hvor f.eks. indsatser i dagtil-

bud og skoler kan sikre sund mad og hyggelige måltider 

samt bevægelse hver dag - dermed påvirker vi sundhe-

den positiv for mange med mindre investeringer.  

 

Det handler om, at tænke sundhed ind i          

nybyggeri, omlægge indretning, strukturer og 

kulturer på tværs af det hele.  

 

Sundhed skal medtænkes i andre tiltag og  

ikke kun i tilknytning til det, 

 der er direkte sundhedsrettet. 
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En del af vores direkte borgerrettede   

sundheds- og behandlingstilbud gives fra 

vores Sundhedscenter i Faxe.  

Her ønsker vi fortsat at kommunen tilbyder indivi-

duelle og gruppebaserede tilbud som f.eks. sund-

hedssamtaler, hvor faglige videnspersoner tilbyder 

rådgivning og støtte til særlige målgrupper og på 

de områder, hvor der er særlige behov. 

På sundhedscentret skal fortsat være mulighed for 

at modtage rådgivning anonymt i forhold til mis-

brugsbehandling. Misbrugsbehandling skal være 

tilrettelagt så den enkelte borger nemt kan deltage 

i den. Misbrugende med samtidig psykisk sygdom 

kan have det særligt svært med at møde op til be-

handling. I tilfælde med problemer med at møde 

op på behandlingsstedet ønsker vi at hjælp også 

kan gives i hjemmet. Vi ønsker et større tværgåen-

de samarbejde, hvor fx de udekørende sygeplejer-

sker også inddrages, hvad angår medicin til mis-

brugende. 

Sundhedscenteret rummer også en lang række 

andre tilbud, som leveres af kommunen, regionen 

eller private sundhedsaktører. Vi er stolte af vores 

sundhedscenter. På den vis er vi allerede godt på 

vej med det kommende kommunale ”Nærhospital”, 

hvor der kan tilbydes en bred vifte af forebyggende 

og behandlende tilbud tæt på borgeren.  

Vi skal dog have øget fokus på kommunens infra-

struktur, da det for nogen er svært at komme til 

sundhedscenteret. Derfor skal der fortsat være en 

del udadgående sundhedsfunktioner, der kører ud 

fra sundhedscenteret.  

 
Det samlede  

sundhedsvæsen er  

under forandring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores sundhedscenter i Faxe og vores generelle 

sundhedsindsats skal tilpasses de nye kommunale 

opgaver, så sundhedscenteret lever op til forvent-

ningerne som ”nærhospital”. 

Flere og mere komplekse opgaver lægges ud til 

kommuner og praktiserende læger i ”det nære 

sundhedsvæsen”. Dermed forventer vi, at sund-

hedscenteret som ”Nærhospital” over de næste år 

kommer til at rumme en øget andel af andre kom-

munale behandlingsopgaver, end vi kender i dag. 

Vi forventer, at flere opgaver flytter fra sygehusene 

ud i kommunen tæt på vores daglige liv.  

Det udfordrer vores organisering og rekruttering - 

men også vores kommunale økonomi.  

Det samlede sundhedsvæsen er under stor foran-

dring i disse år. Udviklingen og de ændrede vilkår 

kan vi ikke modarbejde eller se bort fra. Vi bliver 

nødt til kommunalpolitisk at tage bestik af situatio-

nen og vilkårene og deraf påvirke, hvad vi kan, til 

det fælles bedste.    

Socialdemokratiet vil kæmpe for nærhed,   
sammenhæng, kvalitet og patientsikkerhed 
for borgerne i Faxe kommune. 

 

 

Vores sundhedscenter i Faxe 

skal leve op til  

forventningerne som 

”nærhospital” 
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Bedre og mere bæredygtig  

bus og togforbindelser  

mellem vores byer  

- mere cykelsti og 

sikre skoleveje 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 
 
 Nordvendte ramper ved Ulse 

 Vedligeholdelsesplan for kommu-
nens veje 

 El-ladestandere overalt i kommu-
nen, især ved stationer, indkøbsmu-
ligheder, overnatningssteder og tu-
ristattraktioner. 

 Bedre parkeringsforhold, bla. ved 
strandpromenaden i Faxe Lade-
plads 

 Bus og togforbindelse mellem vores 
byer - også om aftenen og i weeken-
der 

 Bevare og udvikle et mere flexibelt 
flextur tilbud til borgere i landsbyer 
og på landet 

 Indkøb af el-busser og forsøg med 
gratis busserfor borgerne lokalt i 
kommunen 

 10 km ny cykelsti om året - f.eks. 
mellem Dalby og Druestrup, Rønne-
de og Dalby, Karise og Faxe samt 
cykelsti på Ny Ulsevej. Derudover 
cykelvenlige 2-1 veje (f.eks. mellem 
Dalby og Haslev) 

 Sammenhængende stisystemer der 
sikre vejen til skolen 

 Udbygning af mobil og bredbånd 
(fibernet) til alle hjørner af kommu-
nen 
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Nøgle til en kommune er en velfungerende    
infrastruktur med gode forhold for pendlere, 
sammenhængskraft og aktivitetstilbud, som 
alle kan komme til. 

Indenfor en kortere årrække kommer der heldigvis også 
en motorvejsforbindelse mod vest, i første omgang til 
Næstved og senere hele vejen tværs over Sjælland til 
Slagelse og Kalundborg. Det er vigtigt, at vi som kommu-
ne i tæt samarbejde med de øvrige kommuner i Region 
Sjælland presser på for både at få disse vejprojekter 
realiseret. Derudover har vi gode motorvejsforbindelser 
mod nord  til Hovedstadsområdet  og mod syd mod 
Europa. Her mangler der nordvendte ramper til Syd-
motorvejen ved Ulse. Dem vil vi sikre anlagt. 

Faxe kommunes pendlere og andre borgere er begun-
stiget af hele 2 jernbanelinjer, Lille Syd fra Haslev til Kø-
ge og fra 2023 direkte videre til København på 38 mi-
nutter og Østbanen fra Faxe Ladeplads via Køge til Ros-
kilde.  Vi vil arbejde for at få anlagt et dobbeltspor mel-
lem Køge Station og Køge nord, så de to togforbindelser 
mod nord kan få flere afgange og motivationen for 
pendlerne til at bruge kollektiv trafik bliver større. 

Den kollektive trafik er kun attraktiv, hvis borgerne har 
let adgang til den. Det kræver busforbindelser til nabo-
kommunerne og på tværs i kommunen mellem vores 
byer – også om aftenen og i weekenderne. De to regio-
nale buslinjer mellem henholdsvis Faxe og Haslev og 
Haslev og Ringsted skal gøres til én gennemgående R-
rute med halvtimesdrift i dagtimerne og timedrift om 
aftenen og i weekender. 

En del af de kommunale busruter er skolebusser. De er 
besluttet hjemtaget. I den forbindelse bør der indkøbes 
el-busser, og både disse ruter og de resterende kom-
munale busruter (bybusserne i Faxe og Haslev og ruten 
Karise-Dalby-Haslev) gøres gratis for alle borgere. 

Hvis den kollektive trafik skal være borgernes første 
valg, kræver det også ladestandere ved stationerne, så 
man kan parkere og oplade el-bilen, når man benytter 
toget. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

For dem, der bor uden for kommunens byer, er der et 
kollektivt trafiktilbud tæt på, flextur, men der er behov 
for et mere flexibelt tilbud, så alle borgere vil være godt 
dækket ind i forhold til kollektiv trafik. 

Faxe Kommunes lokale vejnet er nedslidt. Vi vil priorite-
re en vedligeholdelsesplan for hele det kommunale vej-
net 

Flere borgere skal bevæge sig. Det kræver stisystemer 
og cykelstier mellem byerne samt cykelsikre 2-1veje  
visse steder i det åbne land. Der er bl.a. behov for cykel-
stier langs Vordingborgvej mellem Dalby og Rønnede, 
mellem Dalby og Druestrup, mellem Faxe og Karise og 
langs Ny Ulsevej. Vi vil prioritere 10 km. ny cykelsti om 
året. 
 

Arbejdet med etablering af sammenhæn-
gende stisystemer i kommunens byer skal 
fortsættes, så bløde trafikanter trygt kan 
færdes i eget lokalområde både til fods og 
på cykel. 
 
Infrastruktur handler ikke kun om transport. Vi skal også 
sikre den digitale infrastruktur.   
Gode mobil- og bredbåndsforbindelser til alle er vigtigt, 
både for de virksomheder der findes i kommunen, men 
også så hjemmearbejde er en reel mulighed. Det vil 
samtidig nedbringe trafikken. Der er de senere år blevet 
etableret fibernet-forbindelser og bedre mobildækning i 
store dele af kommunen. Det arbejde skal gøres færdigt, 
så der er forbindelse til ethvert hjørne af kommunen. 
Der skal samtidig være fokus på, at private bredbånds-
aktører ikke stiller krav om tilslutning af alle, når der 
trækkes kabler, f.eks. i boligforeninger. 

 
 
 
 

Socialdemokratiet vil arbejde 
for at Faxe kommune  

bindes bedre sammen. 

 

Vi har i de fleste af vores byer gode parke-
ringsforhold – uden afgifter, men der er par-
keringsproblemer både ved strandpromena-
den i Faxe Ladeplads og ved Kalkbruddet/
Kanten i Faxe.  

De skal løses.  

I Faxe by kunne en idé være at lede turister-
ne til det det store parkeringsområde bag 
Torvegården, hvorfra de spadserer til kalk-
bruddet gennem Faxe bycentrum med butik-
ker og  caféer. To fluer med et smæk! 



 

23 

 

Bæredygtig udvikling af vores turisme 

med fokus på stranden, vandet og  

vores store seværdigheder 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 
 
 Understøtte turismeudvikling på et bæredygtigt grundlag 

 Tiltrække nye virksomheder på basis af naturturisme 

 Etablere konkret turismeudvikling med udgangspunkt i 
strand, vand og sejlads i Faxe Ladeplads 

 Understøtte etablering af flere overnatningspladser 

 Markedsføre store seværdigheder som Camp Adventure, 
Faxe Kalkbrud, Permatopia, de store godser og Kalkmale-
rierne i Kongsted Kirke og meget mere 

 Konkret turismeudvikling med udgangspunkt i strand, 
vand og sejlads 

 Bedre markedsføring i samarbejde med interessenter og 
Sydkyst Danmark. 

KYSTEN  
er klar 
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Faxe kommune er kommunen i det grønne. 
En af vores helt store forcer er den stor- 
slåede natur. Det giver mulighed for en 
lang række af friluftsaktiviteter ved såvel 
agerland, skov, sø, å som hav. 

I Socialdemokratiet vil vi arbejde for, at der skabes flere 
muligheder for adgang og aktiviteter i naturen – i samar-
bejde med de private lodsejere. Vi har et godt udgangs-
punkt at bygge videre på, med særlig opmærksomhed 
på de tre store aktører indenfor turisme; Geomuseet 
(kalkbruddet), Feddet Camping og Destination Gisselfeld 
hvor Camp Adventure med Skovtårnet har fået global 
opmærksomhed. 

 

Værdien af sammenhæng mellem vores turismemulig-
heder kan ikke overvurderes, såvel internt i egen kom-
mune som i et større perspektiv. Derfor vil vi fortsætte 
med at udbygge markedsføringen af Faxe Kommune 
som turistdestination i samarbejde med Næstved, 
Stevns og Vordingborg i regi af Visit Sydsjælland/Møn. 

Naturturisme er vejen frem for Faxe. Derfor vil vi aktivt 
at bakke op om to større turismetiltag i form af "Rute 
54" og "Kystprojektet". Begge projekter er etablering af 
vandreruter på tværs af Sjælland. 

Rute 54 er strækningen fra Karrebæksminde til Faxe 
Ladeplads, hvor der ligger en række af Sydsjællands 
mest besøgte og interessante seværdigheder. En rute 
der er kendetegnet ved at bevæge sig fra kyst til kyst i et 
af Danmarks smukkeste skovområder. 
Overordnet er tanken at skabe en sammenhængende 
fortælling og et samarbejde mellem de mange turisme-
aktører (store som små) omkring Rute 54.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil gøre det nemt at være besøgende i området, ska-
be en oplevelse af sammenhæng mellem de mange at-
traktioner og dermed gøre området mere attraktivt. 

Udvikling og nye projekter gør det ikke alene. Vi har en 
lang række mindre attraktioner og muligheder for at 
bevæge os ud i naturen såvel til fods som på cykel.  Vi vil 
sikre, at adgangen bliver lettere gennem rekreative og 
hævdvundne stier. Det skal blandt andet ske ved at 
etablere flere trampestier i samarbejde med private 
lodsejere. Vi vil understøtte etablering af flere forskellig-
artede overnatningsmuligheder som supplement til de 
eksisterende, ligeledes i samarbejde med private inte-
ressenter. Vi vil understøtte etablering af flere overnat-
ningspladser, både i form af varme senge såvel som i 
form af flere shelterpladser langs vandre- og cykelruter. 

I Socialdemokratiet vil vi arbejde for, at der bliver nem 
adgang til at få et overblik over hvilke små som store 
attraktioner vi har. På den måde vil vi sikre, at naturen 
bliver brugt både godt og hensigtsmæssigt af kommu-
nens indbyggere, og at udefra besøgende føler sig velin-
formerede og velkomne. Vi vil i samarbejde med private 
aktører og lokale foreninger skabe en helhedsplan, så 
det bliver overskueligt, hvad vi i Faxe kommune kan til-
byde af aktiviteter, seværdigheder, spisesteder, indkøbs-
muligheder og kulturelle arrangementer. 

I Socialdemokratiet vil vi arbejde for at øge 
den bæredygtige turisme, der tager hensyn 
til vores smukke natur i Faxe kommune. 

Kommunen i det 

GRØNNE  

... 

med vores  

spektakulære kyst 

og  

kæmpe bagland 

 
Sammen skal vi have Faxe kommunes store seværdig-
heder, som Camp Adventure, Faxe Kalkbrud, Perma-
topia, de store godser, Kalkmalerierne i Kongsted Kirke 
sat ikke bare på landkortet, men også verdenskortet. 
Sidst men ikke mindst skal vi have fokus på Faxe Lade-
plads strandpromenade med en udvikling af selve hav-
nefronten og de muligheder det giver, at man kan få 
adgang til vores kommune af vandvejen. 

 
Kystprojektet (Faxe Bugt) Kyststrækningen fra Stevns 
Klint til Møns Klint med Faxe Ladeplads som det naturli-
ge omdrejningspunkt rummer unikke naturområder, 
overnatningsmuligheder og eksisterende attraktioner. 
Forprojektet har afdækket store potentialer for tiltræk-
ning af nye turismeaktører på overnatningsfaciliteter, 
aktiviteter, gastronomi mv., ligesom der er et potentiale 
ved et øget samarbejde mellem aktørerne i område. 
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Understøttelse af  

vind og solenergi 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 
 
 Brug af vind- og solenergi skal understøttes - grøn energi og symbioseudvikling skal fremmes 

 Der skal fortsat være rent drikkevand overalt i kommunen 

 Brug af plastik skal minimeres 

 Almennyttige lejeboliger i forskellige former bygges bæredygtigt 

 Vild natur til sikring af plante- og dyreliv i ”Danmarks Vildeste Kommune” 

 Særlig fokus på grøn erhvervsudvikling herunder udvikle Eco Valley efter den oprindelige grøn-
ne plan  

 Kommunens biler skal udskiftes med El- eller Hybridbiler, hvor det giver mening 

 Affaldssortering skal også gælde institutioner og erhverv 

 Permatopia skal bruges som inspiration til flere mindre økobebyggelser 

 Kommunen skal have en varmeplan, som sikre en grøn opvarmning i hele kommunen 
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Vi vil stille os i spidsen for et meget       

stærkere lederskab for vores klima, natur 

og     miljø. 

Socialdemokratiet ønsker udvikling og vækst på er-

hvervslivets vegne, en udvikling der skal bygge på en 

grøn og bæredygtig erhvervsudvikling, hvor samarbejdet 

kendetegnes ved en hurtig og smidig sagsgang.  

Faxe Kommune skal bakke op om en erhvervsudvikling 

med en grøn profil. Vi skal give tilladelse til projekter, 

der sikrer grøn energi, hvor det giver mening i forhold til 

placering og afsætning af energien.  

Vi vil føre erhvervsområdet Eco Valley tilbage til den op-

rindelige grønne profil, hvilket vi tillægger stor betyd-

ning, såvel markedsføringsmæssigt som i forhold til kli-

maudfordringerne.  

 
 

Der skal fortsat have fokus på samarbejdet 

med både landbrug, industri og andet erhverv, 

samt på udviklingen i de store, mellemstore og 

små virksomheder i kampen for klimaet.  

 

Vedvarende energi og symbioseudvikling skal fremmes, 

hvor vi med glæde betragter de fem kæmpevindmøller, 

vi tidligere har givet tilladelse til ved Turebylille og med 

udsigt til, at der snart etableres større solcelleparker ud 

fra de vedtagne lokalplaner.  

Vi skal være en kommune, der går forrest i indsatsen for 

at minimere CO2-udledningen. I samarbejdet med både 

offentlige og private arbejdspladser vil vi sikre at mini-

mere brugen af plastik. 

Vi vil sikre at kommunale bygninger bygges bæredygtigt, 

og at der sikres grønne områder i bebyggelser. Renove-

ringer af eksisterende bygninger og anlæg skal også ud-

føres bæredygtigt.  

Store og mindre virksomheders transport skal gøres 

nemmere og grønnere ved at sikre mulighed for oplad-

ning af el-biler. Vi vil arbejde for, at togdriften fra Faxe 

Ladeplads til Køge bevares, udbygge den kollektive trafik 

i kommunen så der køres grønt og fornuftigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så meget vild natur som muligt skal bevares, så både 

dyr og insekter får bedre levevilkår end de har i dag. Vi 

vil sikre at turismen får gode vilkår ved at udbygge cykel-

stier, shelterpladser og andet, så vi kan styrke cykel- og 

vandreturismen i kommunen, men turistattraktioner 

skal tage hensyn til den omkringliggende natur. Erhverv 

og turistattraktioner skal etableres så det er muligt at 

bevare store sammenhængende vilde naturarealer. Alt, 

vi gør, skal have et mere bæredygtig samfund for øje. 

 

 

Vi skal ikke blot være  

kommunen i det grønne,  

vi skal være  

dén grønne kommune. 
 

I Socialdemokratiet bygger vi vores politik på en vision 
om en fremtid, hvor vi i Faxe kommune lever, bor, pro-
ducerer og transporterer os selv på en måde, der ikke 
ødelægger vores klode. 
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Vi vil stille os i spidsen for et meget stærkere lederskab  

for vores klima, natur og miljø.  

 

Socialdemokratiet ønsker udvikling og vækst på erhvervslivets 

vegne, en udvikling der skal bygge på en grøn og bæredygtig  

erhvervsudvikling, hvor samarbejdet kendetegnes ved  

en hurtig og smidig sagsgang.  

 



 

30 

 

Kulturen og fritidslivet  

skal være for alle 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 
 
 Demokrati og dannelse læres gennem et aktivt medborgerskab – 

blandt andet gennem foreningslivet og kulturinstitutionernes tilbud 

 Kultur skal være for alle - lige ret og adgang til kultur 

 Der skal være særlig pulje til støtte til kunst og kultur 

 Fritidspas til økonomisk trængte familier, samt børn og unge med flygt-
ningestatus – økonomisk støtte til kontingent og udstyr 

 Stærke formelle fællesskaber, fordi vi tror på at mennesker der indgår i 
aktive fællesskaber, har et mere meningsfuldt liv 

 Lavere egenbetaling så flere har mulighed for Musikskolens tilbud 

 Lokale initiativer blandt andet festivaler og festdage 

 Gode faciliteter til foreninger 

 Understøtte etablering af et håndboldakademi med udgangspunkt i 
håndboldklubben i Dalby 

 Genbesøge og evt. gentænke planerne for en ny svømmehal i Haslev 

 Et styrket samarbejde mellem kommunen, private lodsejere og        
interesseorganisationer  

 Overblik over kommunes såvel små som store attraktioner og aktivi-
tetsmuligheder 
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Her er trygt at være og masser af muligheder for at udfol-

de sig. Vi vil sikre både, at vores store fællesskab på tværs 

af kommunen giver plads til alle. Og samtidig støtte de 

mindre og nære fællesskaber, der giver værdi til familier 

og borgere i et aktivt demokratisk medborgerskab. 

 

Vi arbejder for et rigt og aktivt kultur- og fritidsliv. Der skal 

være fritidstilbud til alle aldersklasser. Vi tror på, at demo-

krati og dannelse læres gennem et aktivt medborgerskab 

– bl.a. gennem foreningslivet og kulturinstitutionernes 

tilbud. Derfor vil vi indføre flere puljer med forskellige for-

mer for tilskud til foreningslivet. Det skal ske i et tæt sam-

spil med de lokale foreninger, der drives af engagerede 

borgere i alle kommunens lokalområder. 

 

Med andre ord - kultur skal være for alle – og med lige ret 

og adgang. Det understøtter vi blandt andet ved at opret-

te en særlig pulje til støtte til kunst og kultur og indføre et 

fritidspas til økonomisk trængte familier (samt børn og 

unge med flygtningestatus).  

 

Vi vil bakke vores to biografer i Faxe og Haslev op, og vi vil 

udvikle flere lokale mødesteder i samarbejde med bor-

gerne for at styrke formelle og uformelle fællesskaber. 

Det vil vi, fordi vi tror på, at mennesker, der indgår i aktive 

fællesskaber, har et mere meningsfuldt liv. Udviklingen af 

musik og koncerttilbud skal udvikles. Med udgangspunkt i 

Musikskolen, vil vi med lavere egenbetaling give flere mu-

lighed for at deltage i Musikskolens instrumentundervis-

ning og samspilstilbud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der ud over ønsker vi at bakke op om lokale initiativer 

blandt andet festivaler og festdage. Der skal sikres gode 

faciliteter til foreninger i samarbejde med kommunens 

idrætsklubber, hvor vi blandt andet vil understøtte etable-

ring af et håndboldakademi med udgangspunkt i hånd-

boldklubben i Dalby.  

 

Kultur er også friluftsliv. Friluftsliv kan vi dyrke på egen 

hånd eller i fællesskaber - lige uden for vores dør. Det 

udleves i en af kommunens helt store forcer - den smuk-

ke natur, i og ved såvel agerland, skov, sø, å som hav. 

 

Viden om muligheder, gamle som nye er altafgørende. I 

Socialdemokratiet vil vi arbejde for, at der bliver nem ad-

gang fra mobiltelefon til at få et overblik over, hvilke såvel 

små som store attraktioner og aktivitetsmuligheder vi har.  

 

I Socialdemokratiet vil vi kæmpe for et      
aktivt  medborgerskab ved at sikre adgang 
til naturen og kulturtilbud for alle borgere 
samt besøgende i Faxe kommune. 

I Faxe kommune  

skal vi have plads til alle 
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Relevante tilbud til  

dem der har brug for hjælp  

og med gensidig forståelse for hinanden  

og vores forskellige kulturer 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 

 

 Tværfaglig hjælp og støtte til sårbare familier via 
”Fælles om Forebyggelse” og helhedstænkning 

 ”Ungevejen” og Ungdomsskolen understøttes 
med fokus på at unge med særlige udfordringer 
kommer videre i uddannelse 

 Borgerne skal opleve at blive hørt og inddraget i 
deres sagsbehandling 

 En bred pallette af relevante tilbud til dem der 
har brug for hjælp 

 Hjælp til sygemeldte, så de kan komme hurtigt 
videre uanset om de skal tilbage i deres arbejde,   
i nyt arbejde eller revalideres 

 Borgere som kommer til Danmark og Faxe skal 
være eller hjælpes til at blive selvforsørgende 

 Flere udsatte og sårbare unge i alderen 15 til 18 
skal hjælpes til at få et fritidsjob 

 Opmærksomhed på vilkår for vandrende        
arbejdskraft der er indlogeret af deres            
arbejdsgiver 

 Gensidig respekt og forståelse for hinandens   
kulturer 

 Integration indarbejdes i skole, uddannelse og 
job 
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Vi ønsker en kommune,  

hvor flere trives          
og hvor vi tager hånd om sårbarheden. Kommunens mø-

de med mennesket skal være værdigt og omsorgsfuldt. 

For Socialdemokratiet i Faxe Kommune er arbejdet mod 

ulighed og for lige muligheder en helt central politisk op-

gave. Vi vil sikre velfærden og solidariteten i vores kom-

mune. Den offentlige sektor er grundlæggende for det 

danske velfærdssamfund, derfor skal kommunale midler 

bruges til borgerrettet velfærd. 

Udsatte børn og børn med særlige behov skal vi hjælpe 

og støtte så tidligt som muligt. Det er ikke kun vigtigt med 

en tidlig indsats, det skal også være den rette indsats. 

Derudover vil vi sikre, at det ikke kun er barnet alene, der 

er fokus på, men også forældre og søskende. At være 

forældre og søskende til et barn med særlige behov, gør 

ikke familien til en svag familie, men en familie med æn-

dret livsvilkår. Forældrene skal føle sig så trygge, at de 

beder om den nødvendige hjælp. 

Børn med særlige behov skal tilbydes et differentieret 

tilbud lige fra dagtilbud og op igennem deres skolegang. 

Specialundervisning skal, hvor det er muligt, ske i tilknyt-

ning til den almene undervisning ud fra målsætningen 

“Børn i Fællesskaber”. For de unge med særlige behov 

skal der sikres adgang til gode og mangfoldige særlige 

tilrettelagte uddannelsestilbud (STU). 

Unge bliver mere robuste af at møde arbejdsmarkedet 

via et ungdomsjob og præger den unge til varig tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet. Unges tilknytning til arbejdsmar-

kedet kan støttes gennem hjælp til et fritidsjob. De der er 

særligt udsat har vi et særligt ansvar for. 

Vi sigter imod at være en kommune hvor mennesker med 

handicap ikke begrænses af dette, hvor der er lige mulig-

heder for uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet.  

Vi mener, at kommunen bør tage hånd om de borgere, 

som har brug for en hjælpende hånd og socialt sikker-

hedsnet. På den måde sikres den enkeltes mulighed for 

at leve et godt liv og udfolde sit potentiale.  

 

Vi ønsker en kommune, hvor alle er ligevær-

dige uanset køn, seksualitet, religion, handi-

cap, social baggrund eller etnicitet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi mener, at alle fortjener at blive behandlet med respekt 

og værdighed uanset hvilke forudsætninger man kommer 

med. 

Alt for mange borgere oplever skiftende sagsbehandlere 

og komplekse systemer i mødet med kommunens sags-

behandling. Derfor vil vi i Socialdemokratiet arbejde for, 

at vi får fundet en organisering, hvor borgerne så vidt mu-

ligt kun har én koordinerende kontakt i kommunen og 

dermed få et bedre overblik.  

Sygemeldte skal hurtigt kunne komme videre, uanset om 

de skal tilbage i deres arbejde, i nyt arbejde eller revalide-

res. Der skal både være den ro der kræves for at blive 

rask igen og samtidig skal sagsbehandlingen gå hurtig, så 

der ikke går unødig tid med at vente på næste skridt i en 

bureaukratisk sagsgang. 

Vi vil gerne hjælpe mennesker, der er på flugt. Det er en 

medmenneskelig pligt. Men der er en grænse for, hvor 

mange flygtninge og udlændinge vi kan integrere. Det er 

altafgørende, at vores integration fungerer. 

Vi ønsker en menneskelig integration af flygtninge. Vi læg-

ger vægt på, at flygtningene hurtigt skal have tilbud om 

danskundervisning, uddannelse og arbejde, og de skal 

inddrages i vores lokalsamfund og i vores mange lokale, 

frivillige fællesskaber. Vi vil derfor arbejde for, at flere 

flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsør-

gende.  

 

Vi har i kommunen opnået gode resultater ved at ansæt-

te en integrationsambassadør. Det arbejde skal fortsæt-

tes og videreudvikles med særligt fokus på kvindelige 

flygtninge og familiesammenførtes vej ind på arbejdsmar-

kedet. I de senere år har vi kun modtaget få flygtninge og 

familiesammenførte hvilket betyder, at vi har alle mulighe-

der for at lykkes med integrationen til fælles bedste. 

Socialdemokratiet vil ved en fælles indsats 
udvikle Faxe kommune, så det bliver et sted, 
hvor vi lever hele livet.  

Her skal fællesskab og respekt for           
 hinanden være de bærende værdier.  
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Der er ikke ét parti,             
vi kan gøre alt med   

Men der er mange partier, 
vi kan gøre meget med 
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 HVAD VIL VI OPNÅ ? 
 
 Vi tror ikke på blokpolitik 

 Brede aftaler giver stabilitet i kommunens indsats for 
borgerne 

 Vi vil arbejde for en konstituering hen over midten 

 Der er ikke ét parti, vi kan gøre alt med. Men der er 
mange partier, vi kan gøre meget med 

 Det er ikke et spørgsmål om, hvem vi samarbejder 
med, men hvilke resultater vi opnår 

 Vi lader os gerne inspirere af både     borgere og poli-
tikerkolleger fra andre partier og lister 

 Vi ønsker reel inddragelse af alle partier og lister i den 
politiske proces – fx ved løbende gruppeformands-
møder for alle partier og lister 
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Fra 2010 til 2018 stod Socialdemokratiet i 

spidsen for kommunen.  

 

Det var en tid med finanskrise og meget stram økonomi 

efter kommunesammenlægningen, blandt andet på 

grund af et fejlagtigt valg af selvbudgettering ved udarbej-

delsen af budgettet for 2009. En beslutning der betød, at 

kommunen skulle betale mere end 70 mio. kr. tilbage til 

staten i 2012! Dertil kom den økonomiske krises tydelige 

spor med lukkede virksomheder, stigende ledighed og 

faldende skatteindtægter.  

Takket være et bredt samarbejde i hele byrådet lykkedes 

det over en årrække at rette op på kommunens økonomi, 

så den nuværende ledelse overtog en kommune 1. janu-

ar 2018 med en stærk og sund økonomi.  

Det var en vanskelig proces, der medførte besparelser, 

effektiviseringer, reduktion af kommunens ejendoms-

masse (ejendomsstrategi), ny skolestruktur og gældsaf-

vikling.  

Det lykkedes kun takket være deltagelse af langt de fleste 

af byrådets partier, selv om vi alle helst ville have været 

en del af beslutningerne foruden. De samarbejdende 

partier vidste imidlertid, at en sund økonomi er en forud-

sætning for, at man kan få gennemført sine politiske mål 

til gavn for vælgerne.  Den sunde økonomi, som de sene-

ste 4 år har gjort det muligt at forbedre den kommunale 

service til borgerne.  

 

 

Vi tror ikke på blokpolitik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde og medansvar er vejen frem, så vi sikrer, at 

flest muligt mennesker bliver hørt.  De partier, der står 

helt udenfor – som i denne byrådsperiode – får ikke ind-

flydelse og er derfor heller ikke motiveret for at tage an-

svar. Vi vil derfor igen arbejde for en konstituering hen 

over midten. Vi vil samarbejde med dem, der vil tage an-

svar. Vi vil samarbejde med dem som er enige i den 

offentlige sektors afgørende rolle for vores velfærdssam-

fund, og som respekterer alle borgere. Vi socialdemokra-

ter er klar til igen at stille os i spidsen for en bred konsti-

tuering hen over midten til gavn for alle borgere i Faxe 

kommune. 

Vi ønsker reel inddragelse af alle partier og lister i den 

politiske proces, blandt andet gennem løbende gruppe-

formandsmøder med alle partier og lister.  

For os i Socialdemokratiet er politik ikke et 
spørgsmål om, hvem vi samarbejder med, 
men hvilke resultater vi sammen opnår for 
Faxe kommune. 
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Dét arbejder vi for 

Vores valgprogram 2022-2025 er kun trykt i et meget begrænset oplag og husstandsomdeles ikke. 

Valgprogrammet eller den korte pixi-udgave udleveres ifm. valgaktiviteter, og herudover kan valg-

programmet frit hentes som pdf.fil på foreningens hjemmeside www.soci-faxe.dk.  

Print med omtanke.  

kan blive bedre end i dag 

Indholdet i valgprogrammet må gerne citeres, når blot der 

angives kildehenvisning. Citater skal bringes i sammenhæng, så 

helheden og dermed meningen ikke ændres eller utydeliggø-

res. Al fotomaterialet er behæftet med copyright og underlagt 

Dansk Lov om Ophavsret. Online ophavsret vil blive håndhæ-

vet ved misbrug.. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=129901   
 

Lisette Lind Larsen (Kandidat KV21) 

Ny Strandvej  

4640 Faxe 

Mob: +45 23 80 70 70 
 

(Er behæftet med copyright)

Randi Onsberg Johansson (Kandidat KV21og Fotograf) 

Hovedparten af fotomaterialet incl. dronefoto 
 

Lisette Lind Larsen (Kandidat KV 21 og hobbyfotograf) 

Forside og strandmotiver ved Strandvejen Faxe Ladeplads 
 

Inger Andersen  

Naturfotograf - Skovtårnet 
 

Camilla Meyer (Borgmesterkandidat) 

Uddannelsesfoto (1.målsætning) 
 

Eco protection by ProSymbols from the Noun Project 

Rural landscape by ProSymbols from the Noun Project

Erling Johansen 

Formand for Fællesledelsen 

Mob: +45 40 35 42 01   

erj@nnf.dk  

http://www.socifaxe.dk/
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