Kommunalvalg 2017
Valgprogram for
Det Konservative Folkeparti
i Vordingborg Kommune

Stem Konservativt den 21. november 2017
Vi vil løfte ansvaret.
Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder.

Forord
Det Konservative Folkeparti er din borgerlige stemme i Vordingborg Kommune.
Vi går til valg på en række klare konservative mærkesager, som du kan læse mere om i
dette valgprogram. Vi er parat til at tage ansvar i den kommende kommunalbestyrelses
periode, idet vi med udgangspunkt i vores konservative værdier og politik vil medvirke til
at formidle et bredt politisk samarbejde.
Vordingborg Kommune skal være en attraktiv kommune for vores borgere og
virksomheder, både de nuværende og dem som vi ønsker at tiltrække.
Kommunen har en række udfordringer, ikke mindst af økonomisk karakter, og vi vil
arbejde for, at der bliver truffet de nødvendige valg og prioriteringer.
Hvis vi prioriterer alt, prioriterer vi intet.
Vi vil især fokusere på følgende hovedområder:


Vordingborg Kommune skal være Sydsjællands mest attraktive sted at bosætte sig
(Skat og job / Erhvervspolitik)



Vores unge er Danmarks fremtid – hos os er familie og uddannelse i centrum (Skole
og uddannelse)



Vi vil bevare Vordingborg Kommunes enestående naturværdier (Natur og miljø)



Vi vil hjælpe dem, der har behov for hjælp (Socialpolitik, sundhed og ældrepolitik)



Vi vil værne om de danske værdier (Kultur)

Det Konservative Folkeparti er klar til at løfte ansvaret.
Giv os jeres opbakning ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Vordingborg Kommune skal være Sydsjællands mest attraktive sted at bosætte
sig (Skat og job / Erhvervspolitik)
Borgerne i Vordingborg Kommune betaler i dag en skat, der ligger markant over
landsgennemsnittet. Vi vil arbejde for at få nedsat den kommunale trækprocent til
gennemsnittet af for de andre danske kommuner. Dette skal opnås ved at nedbringe
kommunens udgifter og øge skattegrundlaget med nye borgere og virksomheder, som
ønsker at bosætte sig i vores område.
En stor del af det kommunale budget består af faste udgifter, hvor kommunen f.eks.
videreformidler sociale ydelser fra staten til dens borgere. Der er imidlertid stadig
betydelige midler inden for det kommunale råderum. Den kommunale forvaltning skal
gøres mere effektiv, hvilket skal ske ved, at kommunalbestyrelsen og forvaltningens
ledelse i fællesskab gennemfører de nødvendige prioriteringer for at nedbringe udgifterne.
Vordingborg Kommune skal betragte sig selv som en servicevirksomhed, og erhvervslivet
skal opleve kommunen som en udadvendt medspiller, der har JA-hatten på, både for
nuværende- og kommende virksomheder. Der skal være en smidig og kortere sagsgang,
når virksomheder kontakter kommunen. Erhvervsdrivende og virksomheder skal føle sig
velbetjent på en ikke- bureaukratisk måde. Vi vil omprioritere ressourcer fra kontrol til
service.
Vi vil arbejde for, at Vordingborg Kommune fokuserer meget mere på marketing af vores
skønne område og en bedre synliggørelse som Sydsjællands mest attraktive
bosætningsområde for derved at tiltrække flere borgere og virksomheder til vores
kommune.
Vi vil desuden arbejde for, at regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser
fra København til regionerne, også kommer Vordingborg Kommune til gode, idet vi
allerede har egnede lokaler og bygninger til at rumme offentlige myndigheder og
institutioner.
Vi vil arbejde for at fastholde Vordingborg Kaserne som en vigtig institution og gerne
udvidet arbejdsplads i vores område. Vi vil desuden arbejde for, at hovedsædet for
Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi fortsat er placeret i Vordingborg.

Vores unge er Danmarks fremtid – hos os er familie og uddannelse i centrum
(Skole og uddannelse)
Den kommunale heldagsskole har nu fungeret siden august 2014. Konservative stod ret
alene med sin skepsis, da ordningen blev indført, men de første erfaringer viser, at
ordningen fungerer dårligt og bør ændres. Det er stadig forældrene, der har den primære
opgave at opdrage sine børn, og det skal derfor være muligt for den enkelte familie at
prioritere mere tid sammen med børnene.
Vi vil bibeholde de rammer, der er skabt for at der i skoletiden både kan være
undervisning, forberedelse og idrætsliv. De tre ting kan godt gå hånd i hånd, hvis vi sikre
dygtige ledere og dygtige lærere som samtidig får den nødvendige efteruddannelse. Vi vil
med andre ord gerne en helhedsskole, men er ikke tilhængere af en heldagsskole.
Konservative ønsker en Folkeskole med kvalitet. Vi går ind for max. 28 elever i hver
klasse, en kortere skoledag og gerne fagopdelte grupper, hvor der tages hånd om de
svageste unge og de stærke udfordres. Vi anerkender samtidig, at forældres valg af
privatskoler til deres børns skolegang kan være et fornuftigt valg, som ikke skal
modarbejdes fra kommunal side.
Vi vil fortsat arbejde for en større helhed i hverdagen med mange differentierede tilbud, så
flest mulige af Vordingborgs unge sikres en ungdomsuddannelse. Vi vil derfor arbejde for
at trække flere uddannelsesinstitutioner til kommunen, også videregående uddannelser,
hvilket f.eks. kunne være uddannelser fra de tekniske universiteter.

Vi vil bevare Vordingborg Kommunes enestående naturværdier (Natur og miljø)
Vordingborg Kommune har Danmarks længste kystlinje og besidder naturværdier, der er
enestående på Sjælland. Det er en konservativ mærkesag at bevare disse værdier og
beskytte vores miljø.
Vi vil arbejde for, at flere får mulighed for at dele disse værdier med os, dels gennem øget
bosætning, men også ved at fremme turismen i vores kommune.
Vi vil arbejde for, at landbrug og andre erhverv bliver drevet på en miljømæssig forsvarlig
måde, samtidig med at vores virksomheder ikke påføres unødvendige udgifter eller får
forringet deres konkurrencemæssige muligheder. Vores virksomheder skal følge de samme
standarder som den øvrige del af landet, men heller ikke mere end det.
De globale klimaudfordringer kan ikke løses af Danmark eller for den sags skyld af
Vordingborg Kommune alene. Vi kalder derfor på en ny og mere realistisk tilgang til
miljømæssige spørgsmål, idet der må ske en afvejning mellem miljøhensyn, andre
prioriterede mål og de økonomiske rammebetingelser.
Som et konkret eksempel herpå må det være sådan, at f.eks. vindmøller, solcelleanlæg og
biogasanlæg placeres på en måde, så de i mindst muligt omfang er til gene for borgerne.

Vi vil hjælpe dem, der har behov for hjælp (Socialpolitik, sundhed og
ældrepolitik)
Vi tager ansvar for fællesskabet, hvilket betyder, at vi har et ansvar for de medborgere,
der af den ene eller den anden grund har behov for hjælp. Men vi lægger samtidig vægt
på, at dem der kan klare sig selv, skal have mulighed for at gøre dette uden kommunal
kontrol og indblanding.
Et trygt liv er kernen i den konservative politik på disse områder. Vi ønsker fokus på
ældreområdet, ”rigtig mad” i køkkenerne på kommunens plejehjem og ældrecentre og en
kok/økonoma i køkkenerne. Vi ønsker Olle Kolle (seniorbofællesskaber) som tilbud til
ældre borgere i kommunen.
Vi vil arbejde for en styrket respekt for den enkelte borger og de kommunalt ansatte, der
skal kunne fungere frit under ansvar og med mindre kontrol og krav til dokumentationen
af deres arbejde. Vi vil arbejde for en omprioritering af økonomien fra ”kolde til ”varme
hænder” og for en bedre hverdag for både beboere og ansatte.
Vi vil arbejde for at tiltrække praktiserende læger til kommunen, f.eks. ved at der
etableres flere lægehuse. På sundhedsområdet skal forebyggelse være højt prioriteret, da
sunde og gode tilbud er med til at holde borgerne friske og sygdomsfrie.

Vi vil værne om de danske værdier (Kultur)
Kulturområdet er et prioriteret område for os, idet det hænger tæt sammen med vores
politik vedrørende øget bosætning, miljø og turisme.
Vordingborg var engang Danmarks hovedstad, og stedet hvor Danmarks konger var
bosiddende og udøvede deres magt fra. Vi er stolte over, at denne del af
danmarkshistorien nu kan genopleves på vores Borgcenter. På tilsvarende vis rummer
Præstø, Stege og vores landsbyer og landområder mange historiske og kulturelle værdier.
Vi vil arbejde for danske værdier, som de kommer til udtryk i vores område gennem vores
natur, historie, kirker, museer og kulturtilbud. Bevillingerne på kulturområdet skal bevares,
og f.eks. skal bibliotekerne sikres midler til at opretholde deres drift på det nuværende
niveau. Vi vil arbejde for, at samarbejdet mellem kommune og Folkekirken bliver udvidet,
så der skabes større synlighed om kirkernes aktiviteter og kulturelle tilbud.
Vi byder velkommen til alle nye borgere, også de flygtninge som måtte blive placeret i
vores kommune. Uanset deres baggrund, uddannelse og religion vil vi behandle dem
ligeværdigt og på en måde, så de får mulighed for at lære vores danske værdier at kende.
Vi forventer til gengæld, at de gør en indsats for at lade sig integrere, lærer at tale dansk
og bidrager aktivt til samfundet ved at tage et arbejde, der passer til deres kvalifikationer.
Alle kommunens skoler skal have tilbud om at deltage i ”Vilde Vulkaner”, ligesom vi vil
arbejde for, at oplysningsforbund, teaterliv, forsamlingshuse og lokale borgerforeninger
bliver tilgodeset ved uddelingen af kommunale midler.

Stem Konservativt den 21. november 2017!

Konservative kandidater
ved kommunalvalget
den 21. november 2017

Jens-Christian
Brandt Jørgensen

Jesper Bergiel
Nielsen

Jesper Adler

til kommune og region

Daniel Irvold
Spidskandidat

Per Damkjær
Juhl

Det Konservative Folkeparti
i Vordingborg kommune
Støt valgkampen med 150 kr.
Send en SMS med teksten:
kons vordingborg 150
til 1944

Peter Brinch

Sund fornuft!

