
Alternativet 
KV17

Alle idéer og indstillinger i kommunen vurderes ud fra de 3 bundlinjer:

Den miljømæssige - Den sociale - Den økonomiske.

Borgerinddragelse gennem lokalrådene, der ud over det administrative beløb, får et fast 
aktivitetsbeløb

o Kommunen giver 50.000 kr. til lokalraådene. Beløbet skal anvendes til 
borgerinddragende aktiviteter, som styrker sammenhold og bæredygtighed. 
Lokalraådene gennemfører en stærkt borgerinddragende proces for udvikling af 
budgetter for de 50.000. 

Tilliden og ansvaret tilbage til kommunens ansatte – gennem uddannelse og inddragende 
beslutningsprocesser

o Beslutningsprocesserne decentraliseres saå ledes, at ansatte og ledelse paå  de enkelte 
enheder kan træffe langt de fleste beslutninger baseret paå  deres erfaring og 
lokalkendskab.

o I væsentlige sager indkaldes borgerne til dialogmøder – primært gennem lokalraådene
o Live-streaming fra udvalgsmøderne.

Det offentlige transporttilbud gentænkes med henblik på tilpasning til den enkelte borgers 
behov

o Et app-baseret system udvikles til at koordinere borgernes transportbehov.
o Systemet skal eventuelt ved hjælp af et kørselscenter underbygge og udvikle det 

offentlige kommunale transport -og flextilbud. Gerne et kommunalt trafikselskab. 
o Commuter bus ml. Næstved ml. Karrebæk fra 1/5 til 1/10.

Den sunde kæde

o Region – Praksis sektoren – Det Kommunale Sundhedscenter. 
o Vi opretter rehabiliteringscentre, som skal sikre en optimal overgang fra hospital til 

hjem med mulighed for ophold med paå rørende eller ægtefælle.  
o Centrene har til opgave, i samarbejde med kommunen, at foretage visiteringen.

En kok pr. plejehjem 

o Alle plejecentre skal have deres eget køkken primært baseret paå  lokale, bæredygtige og 
gerne økologiske raåvarer.



Bliv chef i dit eget senior arbejdsliv

o Vi ønsker en mere fleksibel ældrepolitik for kommunens ansatte.
o Vi ønsker aktivt at fremme seniorers muligheder for at engagere sig i samfundslivet.

Skolen i centrum

o Selvstændig ledelse paå  matriklen.
o Sikre cykelveje til skolerne – bilfri zoner ved skolerne.
o Pengene følger barnet uanset skoleform. Folkeskole eller friskole.  
o Ved decentralisering kan det give mere mening at køre bybørn ud til skoler paå  landet 

end omvendt.

En nyttehave pr. institution 

o Etablering af haver for at udvikle børnenes forstaå else af biologiske systemer og 
udvikling af deres forhold til naturen.

o Alle børn- og ungeinstitutioner skal have deres eget køkken primært baseret paå  lokale, 
bæredygtige og gerne økologiske raåvarer.

Spis din Kommune

o Vild natur opprioriteres yderligere paå  offentlige arealer til fremme af biodiversitet og 
CO2 binding.

o Beplantning med blandt andet spiselige planter paå  offentlige arealer.
o Lad Fodsporet blive verdens længste spisekammer.

Bæredygtige bymidter

o Bilfri bymidter i sommerperioden med tidløs parkering.
o Etablering af takstfrie EL minibusser internt i byzonen. 
o Fælles emballagebegrænsning med f.eks. kommunal bærepose med skiftende lokale 

kunstnere.
o ”Saml’op poser” med retursystem og bonusordning. 

Det grønne erhverv

o Grøn detail- og erhvervskuvøse.
o Rabat paå  køb af offentlige grunde til erhvervsformaå l ved bæredygtig og CO2 

reducerende byggeri, samt produktion.
o Pulje til grøn omstilling. 

Den grønne parcel

o Grønne og bæredygtige udstykninger.
o Rabat paå  køb af offentlige grunde ved bæredygtig og CO2 reducerende byggeri.
o Pulje til grøn omstilling.
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