HVIDBOG

VISION OG PLANSTRATEGI 2022
Sammendrag og behandling af høringssvar og øvrige input
indkommet i høringsperioden den 29. juni til den 21. september 2018.

Hvidbog
Forslag til Vision og Planstrategi 2022 for Sorø Kommune.
Sammendrag og behandling af bemærkninger indkommet i strategiforslagets offentlighedsperiode fra den 29. juni til den 21. september 2018.
Bemærkninger fordeler sig med:
• 25 høringssvar
• Opsamling på gruppedrøftelser på borgermødet den 11. september
• Facebook-bemærkning
• Borgerindspil fra den 5. juni (Dianalund og Sorø)
Hvidbogen er opbygget efter følgende struktur:
• Del 1 - Behandling af høringssvar, side 3
• Del 2 – Behandling af indspil fra borgermødet d. 11. september, side 30
• Del 3 – Behandling af Facebook-bemærkninger, side 31
• Del 4 – Behandling af borgerindspil fra den 5. juni, side 32
• Samlet oversigt over ændringsforslag, side 33-35
• Del 5 – Idé-katalog, opsamling på konkrete ideer indkommet i høringsperioden s.xx
Bilag
•
•
•
•

Bilag 1: Høringssvarerne i deres fulde ordlyd
Bilag 2: Opsamlingen fra borgermødet den 11. september i fuld ordlyd
Bilag 3: Facebook-bemærkningerne i fuld ordlyd
Bilag 4: Borgerindspil fra den 5. juni i fuld ordlyd.

En række af de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer/rettelser i forslaget.
En samlet oversigt over de ændringsforslag der foreslås indarbejdet i den endelige Vision
og Planstrategi 2022 findes side 33-35.
Størstedelen af bemærkningerne giver imidlertid ikke anledning til rettelser, herunder fordi:
• Det vurderes, at bemærkningerne er imødekommet i forslaget.
• Bemærkningerne er indspil eller forslag, der ikke kræver ændringer.
• Bemærkningerne har karakter af gode idéer og forslag, der er for detaljerede i planstrategisammenhæng, og derfor i stedet er samlet i et idékatalog, der indgår i arbejdet med den efterfølgende realisering og udmøntning af strategien (hvidbogens
del 5).
• Bemærkningerne ikke imødekommes.
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Del 1 – behandling af høringssvar
I første del af hvidbogen behandles de høringssvar til forslag til Vision og Planstrategi
2022 for Sorø Kommune, som kommunen har modtaget i offentlighedsfasen fra den 29.
juni til den 21. september 2018. Der er i alt indkommet 25 høringssvar. Høringssvarene
fordeler sig med 3 fra råd/nævn, 5 fra organisationer, 4 fra MED-organisationen (heraf et
fælles høringssvar fra MED-udvalget og skolebestyrelsen på Ruds Vedby Skole), 3 fra
skolebestyrelser, 1 fra kommunal institution, 2 fra private borgere, 2 fra politiske partier, 3
fra administrationen i Sorø Kommune, 1 fra lokalråd, og 1 fra Elevforum.
I hvert afsnit er der først et kort resumé af bemærkningernes indhold. Herefter følger
kommunens kommentarer til de pågældende afsnit.
Høringsvarerne i deres fuld ordlyd er vedlagt i bilag.
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Råd og nævn
Nr. Navn

Resumé

Kommunens
bemærkninger

1

Ældrerådet
v./sekretær Inge
Mortensen

Ældrerådet har særligt fokus på verdensmål
nr. 3, 4 og 11. Der udtrykkes tilfredshed
med at borgerne inddrages i visionsarbejdet.

Sorø Kommune takker for interessen og opbakningen til Vision
2022.
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Handicaprådet
v./formand Henrik
Kjølby

Har arbejdet for at få indskrevet konkrete
indsatser for mennesker med handicap i
Vision 2022. Forventer at der ved implementering af strategien sker en inddragelse
og at der fokuseres på mennesker med
handicap.

Mennesker med handicap indskrives flere steder i Vision
2022/henvisning til høringssvar
nr. 12 Danske Handicaporganisationer, hvidbogens side 6.
I implementeringsprocessen er
det et mål at sikre en inddragende proces i forhold til borger og
interessenter.

Fremlægger et konkret forslag om, at Sorø
Kommunes Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg i samarbejde med Handicaprådet
gennemfører et projekt, der sætter fokus på
repræsentationen af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet i Sorø Kommune
og søger at øge andelen heraf.

Indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til
realisering af Vision 2022. Idékataloget videregives til de udvalg
og fagcentre, der er ansvarlige
for realisering af de enkelte målsætninger.

Sætter pris på, at der i Vision 2022 støttes
op om FN’s verdensmål. Det er en ny og
interessant tilgang til Vision og Planstrategien.

Sorø Kommune takker for interessen og opbakningen til Vision
2022.

Ser dog en udfordring i at gøre de enkelte
mål tilpas konkrete til at passe ind i en helt
almindelig hverdag for en borger i Sorø
kommune.

I implementeringen af Vision
2022 (2019-2022) konkretiseres
visionens mål og indsatser i
konkrete handlinger.

I Tema 1 hedder det: ”Hverdagen skal fungere, og den skal fungere godt”. Hertil hører
en velfungerende og velforgrenet kollektiv
trafik, som tillader borgere i alle aldre at
komme effektivt frem til uddannelse, indkøb, sundhedscentre mv.

I Tema 2 er indeholdt et mål om:
Ud fra en innovativ tilgang arbejde med at styrke trafikforbindelserne i kommunen.

I Tema 1 hedder det: ”Vi vil forebygge, og vi
ved, at tidlig indsats betaler sig”. DUR er
optaget af, at alle børn og unge får et værdigt og udbytterigt skoleforløb, hvor de mødes på det niveau, de er, og får de bedste

Er i tråd med intentionerne i
Tema 3/Viden og vækst med
fokus på gode og innovative
dagtilbud og skoler med høj

23

Dianalund Udviklingsråd (DUR)
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muligheder for at udvikle sig og vokse med
opgaverne.

faglighed og trivsel.

Er stolte af Holbergskolen, men der ønskes
et større fokus på vedligeholdelse, hvor
efterslæbet er uforholdsmæssigt stort, og
ønsker svar på, hvornår det er indhentet.
Ønsker at Holbergskolen skal være førstevalget for byens og oplandets borgere fremfor de private tilbud.

Der er afsat midler til en undersøgelse af Holbergskolens tilstand i 2019, med henblik på en
genopretning af skolens fysiske
rammer.

Tema 2: Ønsker høj grad af medindflydelse,
hvor første runde af helhedsplaner er godt
på vej. Arbejdet bør følges op af yderligere
borgernær udvikling i Dianalund og opland
frem mod 2022. Der bør investeres i yderligere kollektiv trafik, (gerne i form af mindre
busser, delebiler, telebusser mv.) Ønsker
ligeledes sikre cykelveje i Dianalund by og
på indfaldsvejene.

I Tema 2 er indeholdt et mål om:
Med udgangspunkt i helhedsplaner fortsat udvikle byer og
lokalsamfund i Sorø Kommune i
tæt samarbejde med lokale
kræfter. Ligesom temaet indeholder et mål om: Ud fra en innovativ tilgang at arbejde med at
styrke trafikforbindelserne i
kommunen.
De konkrete forslag indarbejdes i
idé-kataloget som samler op på
konkrete forslag til realisering af
Vision 2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for realisering af de enkelte målsætninger.

Ønsker udvikling af bosætningsindsatsen i
Dianalund, og ikke kun i Sorø.

Tema 2 indeholder et mål om at:
Understøtte en mangfoldighed i
vores boligområder og sikre, at
der er attraktive byggemodnede
grunde, som matcher efterspørgslen. Målsætningen omfatter hele kommunen. Med budgetaftalen 2019 er der afsat midler til udvikling af Pilegårdstrekanten i Dianalund.

Ønsker, at også yderområderne tilgodeses
ift. offentlige og kulturelle institutioner fx
borgerservice i form af en udekørende funktion, som servicerer forskellige byområder
på skift.

Det konkrete forslag anføres i
idé-kataloget.

DUR mener ikke, at Sorø Kommune går
forrest ift. FN’s verdensmål nr.
13/Klimaindsats, nr. 7/Bæredygtig energi og

I implementeringen af Vision
2022 (2019-2022) konkretiseres
visionens mål og indsatser i
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nr. 12/Ansvarligt forbrug og produktion, da
det er svært at afkode, hvorledes der i
praksis støttes op om disse mål. Savner
svar på bindende mål for CO2reduktion,
forebyggelse mod oversvømmelser og udpegning af arealer til vindmøller.

konkrete handlinger.
I budgetaftalen 2019 fremgår
det, at Sorø Kommune skal arbejde på at blive CO2-neutral

Ønsker et øget fokus på ”grønne løsninger”
når den kommunale bygningsmasse renoveres, fx kunne tagkonstruktionen på Holbergskolen udstyres med solcellepaneler.

Det konkrete forslag anføres i
idé-kataloget.

Tema 3: For såvel uddannelsessøgende
som pendlere er det vigtigt med en velfungerende og vidt forgrenet offentlig trafik.
Ønsker nytænkning som kan modsvare den
individuelle trafik og derved reducere CO2
udledningen.

Tema 2 indeholder en målsætning om: Ud fra en innovativ
tilgang at arbejde med at styrke
trafikforbindelserne i kommunen.

Tema 4: Ønsker en kommune, hvor borgerne kan komme rundt med offentlig transport, og hvor udledningen af CO2 reduceres, fordi færre kører i bil. Ønsker en samlet plan for udbygning af cykelstier, som
også vil kunne medvirke til en CO2 reduktion.

Tema 2 indeholder et mål om:
Ud fra en innovativ tilgang at
arbejde med at styrke trafikforbindelserne i kommunen.
Forslås indarbejdet (tilføjelsen
er skrevet med fed): Cykelstier
tilføjes under Tema 2, mål 1,
indsats 1: ”Fortsætter og styrker
arbejdet med helhedsplaner med
fokus på at sikre attraktive nærmiljøer med tryghed og nærhed,
adgang til grønne områder, natur
og landskab, og med mulighed
for bevægelse og udfoldelse,
herunder gode cykelstiforbindelser.”

Det er vigtigt at kunne tiltrække medarbejdere lokalt. Kalder på investering i boligudstykninger, som igen kan nedbringe transporttid og dermed CO2-udledning. Ser gerne nye boligområder, hvor man tænker
bæredygtighed ind, og giver en række konkrete eksempler.

Større bredbåndsdækning og bedre tele-
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Tema 2 indeholder et mål om at:
Understøtte en mangfoldighed i
vores boligområder og sikre, at
der er attraktive byggemodnede
grunde, som matcher efterspørgslen. Målsætningen omfatter hele kommunen. I budgetaftalen for 2019 er afsat midler til
udstykning af Pilegårdstrekanten
i Dianalund.
Tema 4 indeholder et mål om at:

Organisationer
Navn
Nr.
12

Danske Handicaporganisationer, afd.
Sorø v./formand Dan
Kiving

infrastruktur er essentielt i Dianalund og
omegnsbyerne for at kunne tiltrække nye
virksomheder og borgere. Eksempler på
dårlige eksisterende forhold i Industri Vest
nævnes.

Understøtte udvikling af digital
infrastruktur i hele kommunen.
Eksempler på konkrete forhold
der trænger til løft anføres i idékataloget.

Anbefaler, at kommunen har en løbende
dialog med erhvervsliv og brancheorganisationer, da mange løsninger kommer herfra.

Det konkrete forslag anføres idékataloget.

Håber at der arbejdes mod den ”hele”
kommune, hvor bæredygtighed er og bliver
en fælles sag for både de, der udleder, og
de der benytter udledere. I sidste ende er vi
alle udledere, og derfor er det bare med at
komme i gang.

Tema 2 indeholder et mål om at:
Passe på ressourcerne og inspirere til ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse.

Resumé

Kommunens
bemærkninger

Læser Vision og Planstrategi 2022 med den
handicappede borgers øjne og foreslår en
række tilpasninger for at sikre ejerskab blandt
alle borgere, inklusive borgere med handicap
eller andre væsentlige udfordringer.

Sorø Kommune takker for
interessen og for input til at
styrke ejerskabet blandt
borgere med handicap.

Ønsker at FN’s Handicapkonvention og kommunens handicappolitik nævnes i visionen.

Indarbejdes ikke. Vision og
Planstrategi 2022 er Sorø
Kommunes øverste, retningsgivende dokument og
rummer ikke henvisninger til
sektorpolitikker og andre
underliggende styringsdokumenter.
Sorø Kommune anerkender
vigtigheden af FN’s Handicapkonvention. I Vision og
Planstrategi 2022 har vi
imidlertid valgt at tage afsæt
i FN’s verdensmål og tilgå
handicapområdet som det
kommer til udtryk i verdensmålene.

Ønsker, at borgere med handicap nævnes
eksplicit i Vision og Planstrategien.
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Foreslås indarbejdet:
I Tema 1, brødteksten, tilføjes (ændringen fremstår med

fed): Vi vil fremme sundhed
og trivsel i dagtilbud, skoler,
plejecentre, sundheds- og
forebyggelsesindsatser og i
vores tilbud til handicappede.
Foreslås indarbejdet: I
Tema 2, indsats 5 tilføjes
(ændringen fremstår med
fed): Tilstræber at have de
rette varer på hylden i form
af attraktive byggemodnede
grunde og en mangfoldighed
i boligmarkedet, bl.a. via
partnerskabsaftaler med
boligselskaber og en planlægning der understøtter
mangfoldige boligmuligheder, også for handicappede, og mangfoldighed i vores
boligområder.
Foreslås indarbejdet: I
Tema 3, brødteksten, tilføjes
(ændringen fremstår med
fed): Vi vil understøtte samfundets og virksomhedernes
vækst ved at samarbejde om
rekruttering af arbejdskraft
og om at skabe muligheder
for udvikling, uddannelse og
arbejde for alle borgere,
herunder også borgere
med handicap. Som kommune vil vi tage et aktivt
medansvar for at fremme
et rummeligt arbejdsmarked.
Foreslås indarbejdet: Tema 3, indsats 3, tilføjes (ændringen fremstår med fed):
Vi arbejder tværgående med
at styrke overgangene i
børns og unges liv gennem
et fælles læringssyn og en
sammenhængende,
hel-
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hedsorienteret og tidlig indsats for børn og unge med
henblik på at fremme lige
muligheder for alle.
Foreslås indarbejdet: I
Tema 3, indsats 5, tilføjes
(ændringen fremstår med
fed): Vi vil være en stærk
rekrutteringspartner,
som
understøtter virksomhedernes behov for arbejdskraft
med innovative løsninger og
langsigtede indsatser – også
i forhold til uddannelse af
medarbejdere, udvikling af
lediges kompetencer og
muligheder og fremme af et
rummeligt arbejdsmarked.
Kritiserer, at Sorø Kommune tilsyneladende
ingen planer og visioner har for den handicappede borgergruppe, og håber, at kommunen vil
implementere en lige så ambitiøs retning på
handicapområdet, som strategien lægger op til
for kommunens øvrige borgere.

Vision og Planstrategi 2022
omfatter alle borgere, også
borgere med handicap. Byrådet håber, at borgere med
handicap med de ovennævnte tilføjelser vil føle sig
omfattet af strategien.

Undrer sig over fravalget af Verdensmål 1
(afskaf fattigdom) og Verdensmål 10 (mindre
ulighed).

Alle 17 FN-mål indgår som
overordnet ramme for Vision
2022. For at gøre strategien
operationel er det besluttet
at fokusere særligt på ni
prioriterede FN-mål frem
mod 2022.

Fremhæver, at der er plads til forbedring i
kommunens møde med borgere med handicap. Det opleves ikke altid, at samarbejdet
med den handicappede borger og dennes
familie har værdighed, ligeværd og det gode
hverdagsliv som primært mål.

Taget til efterretning. Byrådet
har en stærk ambition om at
styrke det gode hverdagsliv
med sundhed og trivsel for
alle borgere – også borgere
med handicap. Det er målet
med Tema 1 og vil være i
fokus i alt arbejdet med Vision 2022.

DH Sorø ønsker at være med til at udvikle
vores kommune og vil gerne inddrages i arbej-

Sorø Kommune takker for
interessen og ser frem til
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16

17

Stenlille Cykelklub

DN Sorø

det med Vision og Planstrategi 2022. Opfordrer Sorø Kommune til at give håndslag på, at
man ønsker så bred en borgerinddragelse som
muligt i hele processen.

samarbejdet. I implementeringsprocessen er det et mål
at sikre en inddragende proces i forhold til borger og
interessenter.

Anfører en række konkrete forslag til implementeringen af Vision og Planstrategi 2022, fx
fokus på den korrekte hjælp i hverdagen, etablering af kørefaste stier til kørestole, rollatorer
mv., handicapvenlige lejeboliger, øget handicapadgang til arbejdspladser og uddannelsesinstiutioner, rummeligt arbejdsmarked mv.

De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.

Vision 2022 bør også indeholde et mål om
cykelstier. Foreslår at følgende mål indarbejdes: Cykelstier som forbinder landområder
med kommunens hovedby Sorø. En dobbelt
cykelsti fra og til Stenlille, og det samme mellem Stenlille og Dianalund.
Fremhæver at cykelstier vil gavne sundheden,
mindske forureningen og styrke fællesskaber
og sammenhængskraften og attraktiviteten
som bosætningskommune.
De seneste år har Stenlille udviklet sig positivt
som en aktiv by med mange tilbud og muligheder, god skole mv. Næste vigtige step er, at
Stenlille-borgerne får frirum til at cykle sikkert
rundt i hele kommunen.

Forslås indarbejdet (tilføjelsen er skrevet med fed):
Cykelstier tilføjes under Tema 2, mål 1, indsats 1:
”Fortsætter og styrker arbejdet med helhedsplaner med
fokus på at sikre attraktive
nærmiljøer med tryghed og
nærhed, adgang til grønne
områder, natur og landskab,
og med mulighed for bevægelse og udfoldelse, herunder gode cykelstiforbindelser.”

Idé om at uddele klippekort til borgere der cykler, hvor gevinsten kan tilfalde lokalsamfundet.

De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.

Finder det positivt, at FN’s verdensmål udgør
den overordnede ramme for det fremtidige
politiske arbejde.

Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.

Bemærker, at forslag til Vision 2022 ikke er
særligt konkret. Høringssvaret rummer derfor

I implementeringen af Vision
2022 (2019-2022) konkreti-

9

konkrete forslag.

seres visionens mål og indsatser i konkrete handlinger.

Ønsker, at også verdensmål nr. 6/Rent vand
og sanitet, samt Verdensmål nr. 15/Livet på
land prioriteres i visionen. Efterlyser, at den
politiske vurdering af de enkelte verdensmåls
relevans for Sorø Kommune var blevet suppleret af en faglig og apolitisk vurdering før udvælgelse, det ville have styrket tyngden af den
endelige Vision 2022.

Alle 17 FN-mål indgår som
overordnet ramme for Vision
2022. For at gøre strategien
operationel er det besluttet
at fokusere særligt på ni
prioriterede FN-mål frem
mod 2022. Vision 2022 er et
udtryk for byrådets politiske
prioriteringer, da det er byrådet, som Sorø Kommunes
øverste ledelse, der udstikker retningen for kommunen.

I indledningen, side 4, opsummeres i hovedtræk de elementer, som kommunen ønsker at
prioritere (Vi tror på…, Vi vil…). Hver sætning
henviser til de 9 udvalgte verdensmål. Dog
mangler der en sætning, der henviser til
de udvalgte mål 7, 12 og 13 som vedrører
energi, forbrug og klima. Elementer der er
bærende for visionens grønne aspekter. Foreslår at følgende indarbejdes:
Vi vil styrke vores indsatser for en grøn udvikling. Vi har fokus på omstilling til vedvarende
energi, sørger for at have et ansvarligt forbrug
gennem affaldshåndtering og at reducere
kommunens samlede CO2-udledning via
energirenovering og fokus på transport.

Foreslås indarbejdet (under Indledningen s. 4), som
tredje sidste afsnit: Vi har
fokus på omstilling til vedvarende energi, ansvarligt
forbrug og på at arbejde
hen i mod at blive CO2neutral.

I introduktionen til verdensmålene, side 5, i
delafsnittet ’Verdensmål’ opremses hvad verdensmålene forpligter FN’s medlemslande til.
Hvis introen til verdensmålene skal være dækkende, bør forpligtelsen vedr. en klima- og
miljømæssig bæredygtig udvikling tilføjes.
Foreslår at følgende indarbejdes (tilføjelsen
fremstår med kursiv):
(…) og bedre sundhed til alle, en klima- og
miljømæssig bæredygtig udvikling samt skabe
mere vækst.
Foreslår, at det præciseres, hvad der menes
med bæredygtig udvikling, og at Sorø Kommune anvender FN’s definition, der lyder: ”Ved
en bæredygtig udvikling forstår vi en udvikling
der opfylder nuværende generationers behov
uden af bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.”
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Forslås indarbejdet (FN´s
verdensmål, side 5, afsnittet/Verdensmålene:
(tilføjelsen er skrevet med
fed): ..bedre sundhed til alle,
fremme en klima- og
miljømæssig bæredygtig
udvikling, samt skabe mere
vækst.
Er rummet i visionsteksten s.
4 hvor det beskrives at FN’s
17 verdensmål udgør den
overordnede ramme for visionen, og at ”vi tilstræber
miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed og
balance som vigtige para-

metre i vores beslutninger og
handlinger i et langsigtet
perspektiv, der rækker ud
over denne visionsperiode”
I Vision 2022 kobles naturen sammen med
kultur og historie. Områderne er væsensforskellige, og det anbefales, at de adskilles. Anbefaler at ”naturen” udskilles som tema, og at
de forudsætninger der fremgår af verdensmål
15/Livet på land skrives ind i form af et nyt
afsnit om mangfoldig natur med tilknyttede
mål.

Foreslås indarbejdet: (Tema 2, mål nr. 4). Indsatsen
under mål nr. 4 deles op i to
separate indsatser – en, der
handler om kulturarv og kultur, og en, der handler om
natur og vandkvalitet (foreslås indarbejdet).

Der anføres konkrete forslag om opfølgning på
Sorø Kommunes Naturkvalitetsplan samt øvrige forslag til at udvikle naturen, fx via ”Vild
med Vilje”.

De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.

Ser klimaets tilstand som en af tidens vigtigste
politiske dagsordener og ønsker, at verdensmål nr. 13/Klimaindsats spiller en endnu mere
fremtrædende rolle i Vision 2022, og foreslår
en række konkrete ideer.

De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.

Anbefaler, at Sorø Kommunes ambition om at
reducere CO2-udledningen følges op af konkrete mål for reduktionen, og at denne
kobles til en ambitiøs strategi, der går på tværs
af forvaltningsområder og sektorer. Anbefaler
desuden, at Sorø Kommune udnytter den
øgede klimabevidsthed i befolkningen til et
styrket samspil med civilsamfundet.
Foreslår konkrete indsatser og henviser til
inspiration for kommunale klimaindsatser fra
Realdania.

I implementeringsprocessen
konkretiseres de mål, der er
indeholdt i Vision 2022.
Tema 2 indeholder et mål
om at: Passe på ressourcerne og inspirere til ansvarligt
forbrug og effektiv ressourceudnyttelse. I budgetaftalen
2019 udtrykkes en ambition
om at arbejde hen mod
CO2-neutralitet. De konkrete
forslag anføres i idékataloget.
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Anbefaler, at indkøbs- og udbudspolitikken
bruges aktivt til at fremme visionens målsætninger, og at der formuleres konkrete målsætninger om at mindske kommunens klima- og
naturaftryk gennem grønne indkøb. En række
konkrete forslag anføres.

Ønsker, at verdensmål 6/Rent drikkevand og
sanitet indarbejdes i Vision 2022.
Fremsætter en række konkrete forslag ift.
vandkvalitet: undersøgelse af brugen af sprøjtemidler omkring vandindvindingsområderne,
udarbejde indsatsplan for rent drikkevand,
forbyde sprøjtning ved vandboringer, stille krav
til forsyningen om at sikre drikkevandet mod
pesticidforurening.
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Sorø Økosamfund

I implementeringen af Vision
2022 (2019-2022) konkretiseres visionens mål og indsatser i konkrete handlinger. De konkrete forslag
anføres i idé-kataloget.

Foreslås indarbejdet i Tema 2 under sidste indsats
(tilføjelsen fremstår med
fed): ”Værner om naturen og
vandkvaliteten og fremme
et rigt plante- og dyreliv…”
De konkrete forslag anføres i
idé-kataloget.

Tilslutter sig afsættet i Tema 1, hvor sundhed
og trivsel kobles til ambitionen om at sikre et
godt hverdagsliv for alle borgere. Anbefaler, at
naturen i højere grad bringes ind som element
og ramme for den almene trivsel og for sundhedsindsatset rettet mod særlige grupper.
Fremsætter en række konkrete forslag.

Er i tråd med intentionerne i
Tema 1.

Har især hæftet sig ved visionens Tema 2 om,
at Sorø Kommune vil samarbejde med borgere
og interessenter om udviklingen af levende og
bæredygtige byer og lokalsamfund med natur,
kultur og historie – og med fokus på ansvarligt
forbrug og effektiv ressourceudnyttelse. Dette
harmonerer fint med Sorø-Økosamfunds vision.

Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.

Ser lokalplanen for Rørstensgården som en
ideel mulighed for at udvikle et bæredygtigt
lokalsamfund, hvor nærheden til naturen vil
være et godt udgangspunkt for at fokusere på
ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse.
Anfører forslag om at bevare den bedst bevarede bygning af den gamle Rørstensgård til
fælles aktiviteter og information om bæredygtig
udvikling i Sorø Kommune.
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De konkrete forslag anføres i
idé-kataloget.

Tages til efterretning.

Det konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.
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Grøn Hverdag

God ide at tage afsæt i FN´s verdensmål.

Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.

Opfordrer til at verdensmål nr. 6/Rent vand og
sanitet, nr. 14/Livet i Havet og nr. 15/Livet på
land indgår i Vision 2022.

Alle 17 FN-mål indgår som
overordnet ramme for Vision
2022. For at gøre strategien
operationel er det besluttet
at fokusere særligt på ni
prioriterede FN-mål frem
mod 2022.

Opfordrer til at FN’s definition af bæredygtighed indarbejdes i Vision 2022, og opfordrer til
tydeligere definitioner af naturbegrebet.

Er rummet i Visionsteksten
s. 4 hvor det beskrives at
FN’s 17 verdensmål udgør
den overordnede ramme for
visionen, og at ”vi tilstræber
miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed og
balance som vigtige parametre i vores beslutninger og
handlinger i et langsigtet
perspektiv, der rækker ud
over denne visionsperiode”

Der lægges i forslaget til Vision 2022 vægt på
oplevelser i naturen. Beskyttelse, genetablering og biodiversitet bør spille en større rolle i
Vision og Planstrategien.

Foreslås indarbejdet: Indsatsen s.17 i forslaget udvides til at hedde (tilføjelsen
fremstår med fed): ”Værne
om naturen og vandkvaliteten og fremme et rigt planteog dyreliv, fx ved pleje af
offentlige arealer og i dialog
med relevante aktører”

Opbakning til målsætningen om ansvarligt
forbrug og effektiv ressourceudnyttelse. Foreslår at ambitionsniveauet løftes med konkrete
handlinger, så indsatserne reelt medvirker til at
reducere vores aftryk på miljøet og klimaet.
Desuden bør det være et mål at reducere aftrykket både for kommunen som virksomhed
og som det geografiske område Sorø Kommune udgør.

I implementeringen af Vision
2022 (2019-2022) konkretiseres visionens mål og indsatser i konkrete handlinger
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Foreslås indarbejdet (Visionsteksten s. 4): Vi har fokus på omstilling til vedvarende energi, ansvarligt
forbrug og på at arbejde
hen i mod at blive CO2neutral.

MED-organisationen
Navn
Nr.
3

4

MED-udvalget Sorø
Borgerskole

Sektorudvalget for
Skole og Daginstitutioner

Resumé

Kommunens
bemærkninger

Tilslutter sig overordnet visionen. Det er interessant og visionært at tage afsæt i FN’s verdensmål, som giver mulighed for innovative
processer. Udtrykker dog bekymring for det
økonomiske grundlag for visionen.

Foreslås indarbejdet (forordet s. 2, andet sidste afsnit): Vision og Planstrategi 2022 skal ses som et
udtryk for, at det – ikke
mindst i tider, som kalder
på skarpe økonomiske
prioriteringer – er vigtigt
at have en fælles, overordnet retning for arbejdet. Det er ikke alt, som
kan lade sig gøre fra dag
1, men sammen og over
tid kan vi skabe mærkbare resultater.

Fokuserer særligt på tema 3/Viden og Vækst –
arbejde og uddannelse til alle. Noterer med
glæde, at dannelse har fået en fremtrædende
rolle. Fokus på det brede læringsbegreb er det
bedste afsæt at sikre det bedste udbytte af
folkeskolen – både fagligt, trivselsmæssigt og
dannelsesmæssigt.

Tages til efterretning

Hilser velkomment at der i visionen er fokus på
en sammenhængende og helhedsorienteret
indsats for børn og unge. Selvom der allerede
arbejdes helhedsorienteret i dag, er der meget
der endnu kan gøres.

Er i tråd med intentionerne i
Tema 3

Der skal være rum til at arbejde på tværs af
fagligheder, i faglige fællesskaber, samt ledelse og personale til at sikre fagligheden og
trivslen i klasserne.
Finder det spændende at bruge verdensmålene som grundlag for visionen.

Er i tråd med intentionerne i
Tema 3.

Har dog en bekymring for eventuel manglende
sammenhæng mellem mål og ressourcer, hvilket var oplevelsen ved Vision og Planstrategi
2018.

Foreslås indarbejdet: Der
tilføjes afsnit i forordet om
at en retningsgivende vision
er særligt vigtig i prioriteringstider/ordlyden kan ses
under høringssvar nr. 3
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Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.

ovenfor.

7

14

MED-udvalget og
skolebestyrelsen på
Ruds Vedby Skole

Sektorudvalget for
Administrationen
v./næstformand

Oversættelse af visioner og mål til praksis
stiller krav til os alle, og det er en proces, som
er vigtig at bruge tid på.

I implementeringen af Vision 2022 (2019-2022) konkretiseres visionens mål og
indsatser i konkrete handlinger.

Det er vigtigt med fokus på kvalitet fremfor
kvantitet, så vi behøver ikke at sætte alt i gang,
men i stedet at gøre det, vi sætter i gang, ordentligt.

Der vil være fokus på dette i
implementeringsprocessen.

Der bakkes op om, at at Sorø Kommune vil
arbejde med FN’s verdensmål. Det rummer
spændende perspektiver og vækker begejstring, også i forhold til det daglige institutionsarbejde – også helt lokalt.

Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.

Vigtigt, at målene foldes ud med lokale indsatser, så visionerne langsomt får liv i virkeligheden.

I implementeringen af Vision 2022 (2019-2022) konkretiseres visionens mål og
indsatser i konkrete handlinger.

Udtrykker bekymring for sammenhæng mellem
mål og ressourcer, og de mulige kraftige bespareler på børneområdet. Besparelsesforslagene i forbindelse med budget 2019 sætter
Tema 2’s fokus på levende byer i perspektiv.
Vi ved, at en folkeskole har betydning for lokalområdet.

Budgetforslag 2019 – 2022
var i høring samtidig med
høring for Vision 2022.
Budgetforslaget indeholdt
administrationens udarbejdede prioriteringskatalog til
at skabe balance i budgettet. Den endelige budgetaftale 2019 (20-22) indeholder kun mindre serviceforringelser.

Det er vigtigt, at der afsættes ressourcer så
der er sammenhæng mellem mål og ressourcer. Det er også vigtigt, at processerne bliver
sat ordentligt i værk, så det bliver kvalitetssikring, fremfor kun kvantitative mål.

Midler til realisering af visionen tilvejebringes via de
årlige budgetforhandlinger
samt i det omfang, visionsarbejdet indgår i kommunens øvrige drift og udvikling.

Visionen består af ambitiøse og vedkommende
mål, som enhver medarbejder gerne vil være
en del af.

Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.
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Flemming Andreasen

Det er ikke tydeligt, hvornår der med ”Sorø
Kommune” og ”vi” menes Byrådet – medarbejderne – eller alle borgere i Sorø Kommune?

”Vi” henviser i Vision og
Planstrategi 2022 til både
byrådet, organisationen
Sorø Kommune og til Sorø
Kommunes borgere, virksomheder mfl. Vision 2022
er Byrådets vision for såvel
organisationen som geografien Sorø Kommune, inklusiv såvel medarbejdere som
borgere mfl.

Udtrykker bekymring for hvordan og med hvilke ressourcer de mange ambitiøse mål skal
omsættes til virkelighed. Ønsker en tydelig
implementeringsplan med målbare mål som
hjælper prioriteringen i hverdagen.

I implementeringen af Vision 2022 (2019-2022) konkretiseres visionens mål og
indsatser i konkrete handlinger.

Ønsker, at prioriteringer og planer for implementering tydeliggøres for borgerne, så det
ikke er frontmedarbejderne, der skal redegøre
for eventuelle uoverensstemmelser mellem
vision og ressourcer.

I implementeringen af Vision 2022 (2019-2022) konkretiseres visionens mål og
indsatser i konkrete handlinger. Der arbejdes med en
kommunikationsplan der
sikre at koblingen mellem
strategi og udførelse italesættes igennem byrådsperioden.

Ønsker en mere aktiv rolle for kommunen i at
være en rummelig arbejdsplads med et sundt
arbejdsmiljø. Bør indarbejdes såvel i tema 3
som tema 4.

Foreslås indarbejdet i
brødteksten til Tema 3, side
20 (ændringer fremstår med
fed): Vi vil understøtte samfundets og virksomhedernes vækst ved at samarbejde om rekruttering af arbejdskraft og om at skabe
muligheder for udvikling,
uddannelse og arbejde for
alle borgere, (herunder
også borgere med handicap). Som kommune vil vi
tage et aktivt medansvar
for at fremme et rummeligt arbejdsmarked

Der nævnes en række konkrete eksempler.

De konkrete forslag indar-
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bejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.

Skolebestyrelser
Nr. Navn
13

Skolebestyrelsen
Sorø Borgerskole

Resumé

Kommunens
bemærkninger

Bakker op om visionens hensigtserklæring,
koblingen til verdensmålene, også i forhold til
uddannelse samt ift. målsætningen om at være
en åben og inddragende med fokus på tværgående fællesskaber.

Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.

Oplever dog at virkeligheden er den at folkeskolerne i Sorø Kommune bliver presset stadig
hårdere økonomisk. Og hvorfor lige folkeskolerne, den vigtigste uddannelsesinstitution vi
har? Folkeskolen bør være det naturlige førstevalg, men hvordan skal skolerne kunne
løfte denne opgave, når de blive stadigt mere
presset økonomisk? Ifølge CEPOS-opgørelse
ligger Sorø Kommunes driftsudgifter pr. elev
på en 4. sidste plads af landets 98 kommuner.
Grænsen er nået, ansvarlige politikere bliver
nødt til at prioritere uddannelse af vore kommende generationer, som en investering i
fremtiden.

Nøgletal kan være svære at
forholde sig objektivt til, idet
nøgletal også handler om,
hvilke områder der tages
med i opgørelserne. Uanset
hvad der objektivt er den
rigtige beskrivelse af folkeskolens virkelighed i Sorø
Kommune, så handler en
vision først og fremmest om
retning og ambitioner, som
er retningsgivende for, hvad
vi gerne vil opnå. Meget er
lettere med mange penge til
rådighed, men det vigtige
er, at vi hele tiden bestræber os på at nå de bedst
mulige resultater med de
resurser, vi har til rådighed.

Der peges på konkrete områder, der bør prioriteres

De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
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realisering af de enkelte
målsætninger.

20

22

Skolebestyrelsen
Pedersborg Skole

Skolebestyrelsen på
Frederiksberg Skole

Udtrykker håb om et konstruktivt, fremtidigt
samarbejde.

I implementeringsprocessen
er det et mål at sikre en
inddragende proces i forhold til borgere og interessenter.

God idé at lade FN´s verdensmål udgøre den
overordnede ramme for Vision 2022.

Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.

Oplever, at flere forslag i budgetforslag 2019
taler i mod Vision 2022. Det er vigtigt, at der
ikke indføres flere lukkedage, og at der tilføjes
de nødvendige ressourcer til forebyggelse og
tidlig indsats, og at der generelt ikke spares på
skoleområdet.

Budgetforslag 2019 – 2022
var i høring samtidig med
høring af Vision 2022. Budgetforslaget indeholdt administrationens udarbejdede prioriteringskatalog til at
skabe balance i budgettet.
Den endelige budgetaftale
2019 (20-22) indeholder
kun mindre serviceforringelser.

I forhold til tema 2/Levende byer og lokalsamfund er det vigtig med en styrkelse af den kollektive trafik i landdistrikterne og på tværs af
kommunen.

Tema 2 indeholder en målsætning om: Ud fra en innovativ tilgang at arbejde
med at styrke trafikforbindelserne i kommunen.

For at opfylde ambitionerne under tema
3/Viden og vækst er det vigtigt, at der tilføres
flere ressourcer til institutioner og skoler. Med
de nuværende økonomiske rammer og de
tilbagevendende besparelser, er det oplevelsen, at Vision 2022 bliver udhulet af den almindelige drift.

Midler til realisering af visionen tilvejebringes via de
årlige budgetforhandlinger
samt i det omfang, visionsarbejdet indgår i kommunens øvrige drift og udvikling.

Positivt stemt for, at Vision og Planstrategien
lader FN’s verdensmål udgøre den overordnede ramme. Det signalerer, at vi som kommune
tager et ansvar, der rækker ud over kommuneog landegrænser og som rækker ind i fremtiden.

Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.

Efterlyser konkrete indsatser, som tydeliggør
en sammenhæng mellem økonomisk priorite-

Midler til realisering af visionen tilvejebringes via de
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ring af skolevæsenet og den ønskede fremtid,
der beskrives. Her vil skolebestyrelsen gerne
byde ind.

årlige budgetforhandlinger
samt i det omfang, visionsarbejdet indgår i kommunens øvrige drift og udvikling. I implementeringsprocessen er det et mål at sikre
en inddragende proces i
forhold til borger og interessenter.

Udtrykker bekymring for de tildelte knappe
ressourcer til skolevæsenet. På Frederiksberg
Skole opleves en tilgang af elever, der presser
skolen pladsmæssigt. Efterlyser, at Vision
2022 udfoldes i en handlingsplan, som tager
hånd om konkrete udfordringer. Det efterspørges, at høringsprocessen følges af en procesplan for videre arbejde og konkrete initiativer
for samarbejde om at nå de opstillede visioner.

I implementeringen af Vision 2022 (2019-2022) konkretiseres visionens mål og
indsatser i konkrete handlinger. I implementeringsprocessen er det et mål at
sikre en inddragende proces i forhold til borger og
interessenter.

Kommunale institutioner
Navn
Resumé
Nr.
6

Specialcenter Lundebo v./sekretær
Birgitte Uhrenholt

Borgere
Navn
Nr.
10

Preben Lehmann

Kommunens
bemærkninger

Tilkendegiver opbakning til strategien og koblingen til FN’s verdensmål.

Sorø Kommune takker for
interessen og opbakningen
til Vision 2022.

Er særligt optaget af verdensmål nr.
3/Sundhed og Trivsel, som i høj grad vedrører
Lundebo.

Tages til efterretning.

Lundebo vil være opmærksom på at arbejde
efter målene i Vision 2022, og ser frem til mere
konkrete forslag.

I implementeringen af Vision 2022 (2019-2022) konkretiseres visionens mål og
indsatser i konkrete handlinger.

Resumé

Kommunens
bemærkninger

Ønsker etablering af seniorfællesskab i Stenlille, så ældre kan forblive længst muligt i lokal-

De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som

19

11

Armin Vauk

Politiske partier
Navn
Nr.
8

Enhedslisten

området.

samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.

Der bør være fibernet overalt, som en naturlig
del af enhver byggemodning på linje med vej
og kloak.

Tema 4 indeholder mål om:
Understøtte udvikling af
digital infrastruktur i hele
kommunen.

Den kollektive trafik til kommunens yderområder skal forbedres. Fra flere nordlige områder
er der bedre forbindelser til Slagelse og Holbæk, så de unge vælger uddannelse der og
mister tilknytning til Sorø Kommune. Der har
været meget snak, nu er det kun handling der
tæller. Vælg om nødvendigt ny bus-udbyder.

Tema 2 indeholder mål om:
Ud fra en innovativ tilgang
arbejde med at styrke trafikforbindelserne i kommunen.

Opfordrer til klog etablering af solceller, vælg
de rigtige steder som tage og offentlige bygninger.

De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.

Resumé

Kommunens bemærkninger

Hilser koblingen til FN’s verdensmål velkommen Undrer sig
over, at der kun er udvalgt 9
verdensmål, mens 8 er fravalgt.

Alle 17 FN-mål indgår som overordnet
ramme for Vision 2022. For at gøre strategien operationel er det besluttet at
fokusere særligt på ni prioriterede FNmål frem mod 2022.

Ønsker, at alle beslutninger der
tages i Sorø Kommune, bliver
vurderet i forhold til verdensmålene om bæredygtighed, hvor
bæredygtighed som begreb er
defineret i Brundtland-rapporten.

Er rummet i Visionsteksten s. 4 hvor det
beskrives at FN’s 17 verdensmål udgør
den overordnede ramme for visionen, og
at ”vi tilstræber miljømæssig, social og
økonomisk bæredygtighed og balance
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som vigtige parametre i vores beslutninger og handlinger i et langsigtet perspektiv, der rækker ud over denne visionsperiode”
Ønsker fokus på FN mål
1/Afskaf Fattigdom, og FN mål
10/Mindre Ulighed. En væsentlig
årsag til ulighed er forskelle i
økonomiske muligheder og social baggrund. De forskellige
vilkår afspejler sig fx som ulighed i sundhed.

I Tema 1 arbejdes med ulighed i sundhed, hvor det bl.a. hedder: I Sorø Kommune vil vi med afsæt i verdensmål nr. 3
bruge vores viden og faglighed til at bekæmpe ulighed i sundhed.
Foreslås indarbejdet: l Tema 3/Indsats
4, tilføjes (ændringen fremstår med fed):
Vi arbejder tværgående med at styrke
overgangene i børns og unges liv gennem et fælles læringssyn og en sammenhængende, helhedsorienteret og
tidlig indsats for børn og unge, med
henblik på at fremme lige muligheder
for alle.

Uddannelse er for det enkelte
menneske en mulighed for at
bryde den sociale arv.

I Tema 3 arbejdes med god uddannelse
til alle børn og unge.

Sorø Kommune bør gå forrest
med at sikre lige muligheder for
et anstændigt og værdigt liv for
alle.

Er rummet i den overordnede vision om
”Det gode hverdagsliv for alle”.

Naturen: Naturen beskrives
som en af Sorø Kommunes
styrkepositioner, og det fremgår,
at: ”Vi vil værne om naturen …”
Kommune skal være opsøgende
i forhold til, at lokale erhvervsvirksomheder, herunder landbruget, aktivt bidrager til at værne om den smukke og tilgængelige natur i Sorø Kommune.
En række konkrete forslag beskrives ift. bl.a. vandmiljø og
dyre- og fugleliv og lokalplaner.

Anstændige jobs: Mennesker
har brug for at tilhøre fællesskaber. Arbejdspladstilknytning er
en væsentlig arena for fælles-
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I implementeringen af Vision 2022
(2019-2022) konkretiseres visionens mål
og indsatser i konkrete handlinger.

De konkrete forslag indarbejdes i idékataloget som samler op på konkrete
forslag til realisering af Vision 2022.
Idékataloget videregives til de udvalg og
fagcentre, der er ansvarlige for realisering af de enkelte målsætninger.
Foreslås indarbejdet i brødteksten til
Tema 3, side 20 (ændringer fremstår
med fed): Vi vil understøtte samfundets

skab, også for borgere, der ikke
magter et fuldtidsjob på normale
vilkår. Ønsker, at kommunen
skal arbejde for at udbud sker til
virksomheder, som tilbyder anstændige arbejdsforhold mv.
Det skal samtidig sikres at Sorø
kommunes egne medarbejdere
har anstændige arbejdsforhold.

og virksomhedernes vækst ved at samarbejde om rekruttering af arbejdskraft
og om at skabe muligheder for udvikling,
uddannelse og arbejde for alle borgere,
(herunder også borgere med handicap).
Som kommune vil vi tage et aktivt
medansvar for at fremme et rummeligt arbejdsmarked.
Endvidere foreslås indarbejdet (ændringen er anført med fed): Ambitionen
om at fremme et rummeligt arbejdsmarked indarbejdes under Tema 3, mål 4,
indsats 5: ”Vi vil være en stærk rekrutteringspartner, som understøtter virksomhedernes behov for arbejdskraft med
innovative løsninger og langsigtede indsatser – også i forhold til uddannelse af
medarbejdere, udvikling af lediges kompetencer og muligheder og fremme af
et rummeligt arbejdsmarked.

Konkrete forslag nævnes.
Børneliv
Børn griber og begriber verden
gennem leg, Vores børneinstitutioner skal være så godt normeret, at der er plads til at lege og
udforske, og at der er voksne
rollemodeller som kan sikre
rummelighed og tolerance.
Børn skal ikke defineres som
blot kommende arbejdstagere.
Uddannelse er dannelse for livet
og ikke for erhvervslivet.

Glæder sig til de kommende fire
års arbejde med at omsætte
Vision 2022 til praktisk virkelighed.
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De konkrete forslag anføres i idékataloget.
Er indeholdt i tema 3 hvor der fokuseres
på såvel dannelse som uddannelse i
forhold til at vores børn og unge er klar til
at møde og mestre fremtiden.

Det indgår som en målsætning i Vision
2022 at vores børn og unge dannelsesmæssigt, læringsmæssigt, trivselsmæssigt og teknologisk er klar til at møde og
mestre fremtiden. Gøres bl.a. ved at
sætte fokus på det almene, brede læringsarbejde som grundlag for specifikke
indsatser, samt via et fælles læringssyn,
og en sammenhængende, helhedsorienteret og tidlig indsats for børn og unge.
Sorø Kommune takker for interessen og
opbakningen til Vision 2022.
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Radikale Venstre

Opbakning til at tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Sorø Kommune takker for interessen og
opbakningen til Vision 2022.

Efterspørger flere konkrete bud
på lokale handlinger i forhold til
bæredygtig energi, klimaindsats
og ressourceforbrug. Hvis Byrådet ikke er ambitiøst på disse
områder, kan det næsten være
lige meget med de øvrige mål.
En ødelagt klode er på langt sigt
ødelæggende for opfyldelsen af
de øvrige målsætninger.

I visionsteksten s. 4 hedder det: ”Derfor
lægger vi FN´s 17 verdensmål som den
overordnede ramme for denne vision. Vi
tilstræber miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed og balance som
vigtige parametre i vores beslutninger og
handlinger i et langsigtet perspektiv der
rækker ud over denne visionsperiode”
Foreslås indarbejdet (som tredje sidste
afsnit i visionsteksten side 4: Vi har fokus på omstilling til vedvarende energi, ansvarligt forbrug og på at arbejde
hen i mod at blive CO2 neutral.
Tema 2 indeholder et mål om at: Passe
på ressourcerne og inspirere til ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse.
I implementeringen af Vision 2022
(2019-2022) konkretiseres visionens mål
og indsatser i konkrete handlinger.

Konstaterer med tilfredshed, at
Tema 1 om det gode hverdagsliv og sundhed lægger vægt på
det forebyggende arbejde og
styrkelse af fællesskabet mellem
mennesker.

Tages til efterretning

Opfordrer til en målsætning om
at være CO2-neutral senest i
2030. Det vil kræve investeringer i vedvarende energi og
energieffektivitet. Der anføres en
række konkrete forslag.

I implementeringen af Vision 2022
(2019-2022) konkretiseres visionens mål
og indsatser i konkrete handlinger. I
budgetaftalen 2019 udtrykkes en ambition om at arbejde hen mod CO2neutralitet. De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som samler op på
konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de
udvalg og fagcentre, der er ansvarlige
for realisering af de enkelte målsætninger.

Sorø Kommune bør genindtræde i Borgmesterpagten. I forhold
til målet for bæredygtigt forbrug
og produktion, er det vigtigt, at
kommunen går forrest, og det er
vigtigt, at de politiske partier

Foreslås indarbejdet (som tredje sidste
afsnit i visionsteksten side 4: Vi har fokus på omstilling til vedvarende energi, ansvarligt forbrug og på at arbejde
hen i mod at blive CO2 neutral.
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motiverer ikke mindst deres
egne vælgere til at vælge bæredygtige løsninger i hverdagen.

I budgetaftalen 2019 udtrykkes en ambition om at arbejde hen mod CO2neutralitet.

I forhold til tema 3/Viden og
vækst er det væsentligt, at samarbejdet mellem de lokale virksomheder, kommunen og skolerne bygger på en grundholdning om, at de lokale virksomheders vækst skal være bæredygtig.

Foreslås indarbejdet: I Tema 2, indsats
9 tilføjes erhvervsliv som målgruppe
(tilføjelsen fremstår med fed): ”Vi tilskynder til ressourcebevidsthed og tilbyder
inspiration og vejledning til borgere og
virksomheder med afsæt i nationale
tiltag. En særlig målgruppe er børn og
unge.”

Under tema 4 har Byrådet fokus
på at understøtte virksomhederne og detailhandelen. Opfordrer
til, at der stilles betingelse om, at
virksomhederne og detailhandelen understøtter opfyldelsen af
verdensmålene.

Foreslås indarbejdet: I Tema 4, indsats
4 indarbejdes ressourceoptimering og
cirkulær økonomi (ændringen fremstår
med fed): ”Vi understøtter virksomhederne med netværk, viden og inspiration
i forhold til både drift, udvikling, ressourceoptimering og cirkulær økonomi, såvel generelt som branchespecifikt.”

Vigtigt med sammenhæng mellem vision og budget, også ift.
den mere hverdagsagtige budgetlægning, ellers vil visionen
opleves som useriøs.

Midler til realisering af visionen tilvejebringes via de årlige budgetforhandlinger
samt i det omfang, visionsarbejdet indgår i kommunens øvrige drift og udvikling.

Administrationen i Sorø Kommune
Navn
Resumé
Nr.
2

5

Ledergruppen i Børn
og Familier v./Henrik
Madsen

Børn- og familiechef
Henrik Madsen

Kommunens bemærkninger

Ledergruppen bifalder visionen
og glæder sig til at udmønte
den. Anbefaler at der i udmøntningen bliver plads til at prioritere målene, således at det vi gør,
gør vi rigtig godt.
Opfordrer til, at der under Tema
3 tilføjes konkret mål og indsats
vedr. inddragelse af børn og
forældre.
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Sorø Kommune takker for interessen og
opbakningen til Vision 2022.
Efter vedtagelse af visionen følger implementeringsprocessen hvor målene
konkretiseres og udmøntes over de
kommende 3 år.
Foreslås indarbejdet i Tema 3, mål 1
(ændringen fremstår med fed):
Arbejde for at vores børn og unge dannelsesmæssigt, læringsmæssigt, trivselsmæssigt og teknologisk er klar til at
møde og mestre fremtiden, og inddrage

børn, unge og forældre i dette arbejde.
Og som en ny indsats herunder:
Vi går i dialog med børn, unge og
forældre om udviklingen af skoler og
dagtilbud og ser børns læring og trivsel som en fælles opgave, hvor også
forældre har en vigtig rolle at spille.
18

Medarbejderne i Social Service v./Kate
Flintholm

Der er tale om en ambitiøs og
vedkommende vision.
Udtrykker bekymring for de besparelser der er lagt op til i forbindelse med budget 2019 ift.
den borgernære service.

Sorø Kommune takker for interessen og
opbakningen til Vision 2022.
Budgetforslag 2019 – 2022 var i høring
samtidig med høring for Vision 2022.
Budgetforslaget indeholdt administrationens udarbejdede prioriteringskatalog til
at skabe balance i budgettet. Den endelige budgetaftale 2019 (20-22) indeholder kun mindre serviceforringelser.

Ønsker FN’s verdensmål nr.
1/Mindre ulighed med i visionen,
som også er relevant for Sorø
Kommune. Udtrykker bekymring
for at svage borgere hægtes af.

Alle 17 FN-mål indgår som overordnet
ramme for Vision 2022. For at gøre strategien operationel er det besluttet at
fokusere særligt på ni prioriterede FNmål frem mod 2022.

Kollektiv transport er afgørende
også ift. sundhed, trivsel, uddannelse, aktivitetstilbud mv.
Besparelser i form af centralisering af kommunale tilbud – i
kombination med øget brugerbetalingen på transport – giver en
skævvridning for borgere i yderområderne.

I tema 2 indgår et mål om at: Ud fra en
innovativ tilgang arbejde med at styrke
trafikforbindelserne i kommunen.

Sorø Kommune er i front med
digital betjening af borgerne,
men ”sorte pletter på landkortet”
betyder, at nogle borgere i realiteten ikke kan benytte deres eboks.

Tema 4 indeholder mål om at: Understøtte udvikling af digital infrastruktur i
hele kommunen.

På det sociale område ses, at
diverse ændringer – fx affaldssortering – kan medføre, at de
svageste borgere ikke altid kan
være selvstændige i forhold til
nødvendige hverdagsaktiviteter.
Den øgede kompleksitet giver
praktiske og etiske dilemmaer

Tages til efterretning.
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hos frontmedarbejderne.
Ønsker at kommunen tager
mere ansvar som rummelig
arbejdsplads/jobmuligheder for
borgere med særlige behov.

Foreslås indarbejdet i brødteksten til
Tema 3, side 20 (ændringer fremstår
med fed): Vi vil understøtte samfundets
og virksomhedernes vækst ved at samarbejde om rekruttering af arbejdskraft
og om at skabe muligheder for udvikling,
uddannelse og arbejde for alle borgere,
(herunder også borgere med handicap).
Som kommune vil vi tage et aktivt
medansvar for at fremme et rummeligt arbejdsmarked.
Endvidere foreslås indarbejdet (ændringen er anført med fed): Ambitionen
om at fremme et rummeligt arbejdsmarked indarbejdes under Tema 3, mål 4,
indsats 5: ”Vi vil være en stærk rekrutteringspartner, som understøtter virksomhedernes behov for arbejdskraft med
innovative løsninger og langsigtede indsatser – også i forhold til uddannelse af
medarbejdere, udvikling af lediges kompetencer og muligheder og fremme af
et rummeligt arbejdsmarked.

Lokalråd
Nr. Navn
15

Lynge Lokalråd
v./formand Abelone
Bergløv

En række konkrete forslag anføres.

De konkrete forslag indarbejdes i idékataloget som samler op på konkrete
forslag til realisering af Vision 2022.
Idékataloget videregives til de udvalg og
fagcentre, der er ansvarlige for realisering af de enkelte målsætninger.

Resumé

Kommunens bemærkninger

Vision 2022 er et spændende
oplæg ift. at skabe en bæredygtig og attraktiv kommune for alle.

Sorø Kommune takker for interessen og
opbakningen til Vision 2022.

Ser frem til en tydelige opfølgning på målene. Foreslår halvårlig opfølgning for hvert tema.
Lokalrådet ønsker at bliver inddraget i processen.
Opfordrer til at lokalrådene involveres mere i spørgsmål som
vedrører lokalområderne.

I implementeringen af Vision 2022
(2019-2022) konkretiseres visionens mål
og indsatser i konkrete handlinger.
I implementeringsprocessen er det et
mål at sikre en inddragende proces i
forhold til borger og interessenter.
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Påpeger, at sundhed og trivsel
også handler om stilhed og
plads, tryghed og rammer, hvor
man kan være sig selv, samt
sikre cykelmuligheder.

De konkrete forslag indarbejdes i idékataloget som samler op på konkrete
forslag til realisering af Vision 2022.
Idékataloget videregives til de udvalg og
fagcentre, der er ansvarlige for realisering af de enkelte målsætninger.
Cykelmuligheder foreslås tilføjet under Tema 2, mål 1, indsats 1 (tilføjelsen
fremstår med fed): ”Fortsætter og styrker
arbejdet med helhedsplaner med fokus
på at sikre attraktive nærmiljøer med
tryghed og nærhed, adgang til grønne
områder, natur og landskab, og med
mulighed for bevægelse og udfoldelse,
herunder gode cykelstiforbindelser.”

Landsbyerne har gode muligheder for at skabe inkluderende og
trygge nabofællesskaber. Lokalrådene skal ses som en drivkraft.

Indspillet anføres i idé-kataloget.

Ønsker at landsbyerne som
bosætningsmiljøer videreføres
fra VIPS18 til Vision 2022, og at
landsbyerne og det åbne land
tænkes med ift. mangfoldighed i
boligmarkedet.

Landsbyerne er rummet i Tema 2’s betragtninger om levende lokalsamfund,
mangfoldighed i boligmarkedet og inkluderende fællesskaber.

Opfordre til at natur og kulturmiljøer tænkes ind, når der planlægges for nye bolig- og erhvervsområder. Ønsker endvidere sparring fra kommunen ift.
udvikling, fundraising mv. En
række yderligere forslag anføres.

De konkrete forslag indarbejdes i idékataloget som samler op på konkrete
forslag til realisering af Vision 2022.
Idékataloget videregives til de udvalg og
fagcentre, der er ansvarlige for realisering af de enkelte målsætninger.

Under tema 3 og 4 bør indtænkes god digital infrastruktur, god
kollektiv trafik, sikker cykelvej til
skole samt uddannelsesmuligheder. God infrastruktur i landområder er afgørende.

God digital infrastruktur, samt en innovativ tilgang til at arbejde med at styrke
trafikforbindelserne i kommune indgår
begge som mål i tema 4. Cykelmuligheder foreslås tilføjet under Tema 2,
mål 1, indsats 1 (tilføjelsen fremstår med
fed): ”Fortsætter og styrker arbejdet med
helhedsplaner med fokus på at sikre
attraktive nærmiljøer med tryghed og
nærhed, adgang til grønne områder,
natur og landskab, og med mulighed for
bevægelse og udfoldelse, herunder
gode cykelstiforbindelser.”
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Elevforum
Nr. Navn
26

Elevforum

Ønsker, at brødtekst fra tema 4
skrives ind under Mål og Indsatser: ”Et af de områder, hvor vi
som kommune kan gøre en
forskel, er ved at bruge det
kommunale forbrug og de kommunale udbud til at fremme
løsninger på udfordringer i samfundet”

Indarbejdes ikke, da forslaget er rummet
i tema 2 under målet: Byrådet vil passe
på ressourcerne og inspirerer til ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse, samt indsatsområdet ”Vi har fokus
på energieffektivitet og tænker i ansvarligt forbrug, når vi køber ind, forbruger,
sender i udbud og håndterer affald”.

Ønsker mere borgernær medbestemmelser og inddragelse fx
via tænketank, innovationsværksteder eller lignende.

Er rummet i Tema 2/målsætninger om
at: Invitere borgere og interessenter med
i beslutninger og projekter og gennemføre forsøg med nye samarbejdsformer
samt lære af de gode erfaringer.
De konkret forslag anføres i idékataloget.

Resumé

Kommunens bemærkninger

Bakker op om at verdensmålene
integreres i Vision 2022.

Sorø Kommune takker for interessen og
opbakningen til Vision 2022.

Elevrådene vil gerne bidrage til
verdensmålsarbejdet på skolerne.

Sorø Kommune takker for interessen og
ser frem til samarbejdet. I implementeringsprocessen er det et mål at sikre en
inddragende proces i forhold til borger
og interessenter.

Opfordrer til, at der ikke spares
på skolerne.

Budgetforslag 2019 – 2022 var i høring
samtidig med høring for Vision 2022.
Budgetforslaget indeholdt administrationens udarbejdede prioriteringskatalog til
at skabe balance i budgettet. Den endelige budgetaftale 2019 (20-22) indeholder kun mindre serviceforringelser.

Opfordrer til, at det sikres, at alle
elever oplever høj kvalitet i deres skoleforløb, og at alle lærere
og pædagoger er dygtige, så det
ikke bliver tilfældigt, om eleverne
får en god skolegang.

Er i tråd med målsætningerne i tema 3.

I forhold til læringssynet er det

Er i tråd med målsætningerne i tema 3.
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godt at der skabes plads til alle.
Der skal fokus på elevernes
motivation, hvis alle skal lykkes;
elevrådene vil gerne hjælpe til.
Målene i tema 3 kan være en
god anledning til at drøfte motivation i hele skolevæsenet.

Det konkrete forslag indarbejdes i idékataloget som samler op på konkrete
forslag til realisering af Vision 2022.
Idékataloget videregives til de udvalg og
fagcentre, der er ansvarlige for realisering af de enkelte målsætninger. Sorø
Kommune takker for interessen og ser
frem til samarbejdet.

Mener, verdensmålene skal ind i
fagene. Elevforum vil gerne
understøtte dette arbejde både
på egen skole og i hele kommunen.

Under tema 4/Indsats nr. 2 anføres det
at en særlig målgruppe ift. at tilskynde til
ressourcebevidsthed mv. er børn og
unge, hvor det er oplagt at dette sker i
skolernes undervisning.

Verdensmålsarbejdet kan være
afsæt for en drøftelse af en mere motiverende undervisning,
med fx. mere bevægelse, leg og
læring, ude-undervisning, mindre mås-til-bænk-undervisning
og færre lange inde-timer/dage.

Forslaget om at inddrage verdensmålene i undervisningen anføres ligeledes i
idé-kataloget.

Opbakning til tidlig indsats. Det
er vigtigt at børn ikke falder
igennem på grund af manglende
systematik, man kunne f.eks.
bruge obligatoriske tidlige ordblindetests for alle i 3. klasse.

Anføres i idé-kataloget.

Tidlig indsats kræver investering, og der bør ikke spares her.

Budgetforslag 2019 – 2022 var i høring
samtidig med høring for Vision 2022.
Budgetforslaget indeholdt administrationens udarbejdede prioriteringskatalog til
at skabe balance i budgettet. Den endelige budgetaftale 2019 (20-22) indeholder kun mindre serviceforringelser.

Håber, at arbejdet med målene
gør det nemmere for unge at
komme ind på arbejdsmarkedet,
og at skolerne er mere konkrete
i arbejdet med dette.

Er i tråd med målsætninger i tema 3,
herunder målsætningen om at Være
blandet de bedste, når det gælder det
systematiske og fleksible skolevirksomhedssamarbejde.
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Del 2 – Behandling af indspil fra borgermødet den 11. september 2018
Borgermøde

Her opsummeres de væsentligste input fra
borgermødet den 11. september 2018:
•

Fællesskaber forudsætter mødesteder;
bør etableres i samspil med civilsamfund

•

Transportløsninger er afgørende

•

Lokale muligheder bør udnyttes bedre,
fx ift. aktiviteter og motion.

•

Der mangler information om tilbud

•

Se pårørende som en ressource

•

Folkeskolen skal være mere praktisk,
anvendelsesorienteret og udadvendt

•

Det er ikke kommunens opgave at arbejde med innovation, men at understøtte innovation og iværksætteri gennem etablering af fællesskaber

•

God digital infrastruktur i hele kommunen er afgørende for erhverv, iværksætteri og innovation

•

Erhvervspolitikken bør understøtte den
grønne retning. Omstilling til grønne og
bæredygtige løsninger skal ske evidensbaseret.

•

Natur bør fylde mere i Vision og Planstrategi 2022
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Mange af inputtene fra borgermødet er i vid udstrækning rummet i Vision og
Planstrategi 2022.
De input, som er af mere
konkret karakter, bæres
videre i idé-kataloget.
Foreslås indarbejdet: I
Tema 1, brødteksten, tilføjes
(ændringen fremstår med
fed):
At mestre sit liv, sin situation
og sin hverdag er et godt
udgangspunkt for alle mennesker. Som kommune skal
vi ikke tage over for folk. Vi
skal stille krav og lade borgernes egne ressourcer
komme i spil. Både i forhold
til den enkelte, de pårørende, og i forhold til de fællesskaber, som kan være med
til at løfte den enkeltes
sundhed, trivsel og livskvalitet.
Foreslås indarbejdet: I
Tema 2, indsats 3 tilføjes
(ændringen fremstår med
fed):
Samarbejder med det rige
og mangfoldige kultur- og
idrætsliv og andre borgerdrevne fællesskaber om at
skabe endnu mere liv i byer
og lokalsamfund, herunder
også gennem mødesteder.

Del 3 – Behandling af Facebook bemærkninger
Facebook
bemærkning
Kommentar til opslag
om borgermødet 11.
september

Kommentar til
spørgsmål om, hvordan man kan styrke
fællesskaberne.

Borgeren efterlyser fokus på
flygtningeproblemet, som har
betydning for hele verdens befolkning.

Borgeren opfordrer til fællesskab
omkring bæredygtighed, innovation og samarbejde samt kontorog værkstedsmiljøer på delebasis.
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Den globale flygtningesituation adresseres ikke i Vision 2022.
Byrådets lokale tilgang til flygtninge- og
integrationsspørgsmål i Sorø Kommune
afspejles bl.a. i Tema 1’s overordnede
mål, som lyder ”Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på
forebyggelse på at tilbyde rammerne om
det gode hverdagsliv med sundhed og
trivsel for alle borgere” samt i Tema 3,
indsats 6, som lyder ”Vi vil være en stærk
rekrutteringspartner, som understøtter
virksomhedernes behov for arbejdskraft
med innovative løsninger og langsigtede
indsatser – også i forhold til uddannelse
af medarbejdere, udvikling af lediges
kompetencer og muligheder og fremme af
et rummeligt arbejdsmarked.”
Bæredygtighed, innovation og samarbejde er nøgleord i Vision 2022.
Det konkrete forslag om kontor- og værkstedsmiljøer på delebasis indarbejdes i
idé-kataloget som samler op på konkrete
forslag til realisering af Vision 2022.
Idékataloget videregives til de udvalg og
fagcentre, der er ansvarlige for realisering
af de enkelte målsætninger.

Del 4 – Behandling af borgerindspil fra den 5. juni
Sorø

Borgerne fremsætter en række konkrete forslag indenfor fx miljø, sundhed og boligudvikling.

De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.

Dianalund

I forhold til FN’s verdensmål foreslås flere verdensmål omfattet i Vision 2022.

Alle 17 FN-mål indgår som
overordnet ramme for Vision
2022. For at gøre strategien
operationel er det besluttet
at fokusere særligt på ni
prioriterede FN-mål frem
mod 2022.

Borgerne fremsætter desuden en række konkrete ønsker og forslag ift. faciliteter og aktiviteter i lokalområdet.

De konkrete forslag indarbejdes i idé-kataloget som
samler op på konkrete forslag til realisering af Vision
2022. Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for
realisering af de enkelte
målsætninger.

Infrastruktur er et emne, som optager mange.
Især efterlyses bedre cykelforbindelser og
bedre offentlig transport i yderområderne.

I Tema 2 er indeholdt et mål
om: Ud fra en innovativ tilgang arbejde med at styrke
trafikforbindelserne i kommunen.
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Samlet oversigt over forslag til ændringer til Vision og Planstrategi 2022
Forslag til ændringer er markeret med fed
Forord
Side 2, som andet sidste afsnit indsættes: ”Vision og Planstrategi 2022 skal ses som et udtryk for, at det
– ikke mindst i tider, som kalder på skarpe økonomiske prioriteringer – er vigtigt at have en fælles,
overordnet retning for arbejdet. Det er ikke alt, som kan lade sig gøre fra dag 1, men sammen og over
tid kan vi skabe mærkbare resultater.”
Vision 2022
Side 4, som tredje sidste afsnit indsættes: ”Vi har fokus på omstilling til vedvarende energi, ansvarligt
forbrug og på at arbejde hen i mod at blive CO2-neutral.”
FN´s verdensmål
Side 5, i afsnittet Verdensmålene, indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ”Verdensmålene forpligter
alle FN´s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, bekæmpe ulighed, sikre god uddannelse og
anstændige job og bedre sundhed til alle, fremme en klima- og miljømæssig bæredygtig udvikling, samt
skabe mere vækst.”
Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle
Side 12, i afsnittet Det gode hverdagsliv, indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ”Vi vil fremme sundhed og trivsel i dagtilbud, skoler, plejecentre, sundheds- og forebyggelsesindsatser og i vores tilbud til
handicappede.”
Side 13, i afsnittet Fællesskaber, indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ”Vi skal stille krav og lade
borgernes egne ressourcer komme i spil. Både i forhold til den enkelte, de pårørende, og i forhold til de
fællesskaber, som kan være med til at løfte den enkeltes sundhed, trivsel og livskvalitet.”
Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie
Side 16, afsnittet Enestående natur, kultur og historie, ændres fra:
”Sorø Kommune har en rig kulturarv og en enestående natur. Begge dele er kvaliteter, som skal plejes, udvikles og bruges aktivt for at understøtte det gode hverdagsliv. Kommunens rige kultur- og fritidsliv byder på
oplevelser, dannelse og fællesskaber for borgere i alle aldre. Det spiller en vigtig rolle for oplevelsen af at bo
og leve et sted, der har noget at byde på. Naturen byder på oplevelser og rekreative muligheder for alle.
Mulighederne bør fortsat udvikles i samspil med kulturinstitutioner, fritidsliv, frivillige grønne organisationer,
oplevelsesøkonomiske virksomheder og andre aktører.”
Ændres til (afsnittet underopdeles i tre afsnit, hvor tilføjelser er markeret med fed):
”Sorø Kommune har en rig kulturarv og en enestående natur. Begge dele er kvaliteter, som skal plejes, udvikles og bruges aktivt for at understøtte det gode hverdagsliv.”
”Kommunens rige kultur- og fritidsliv byder på oplevelser, dannelse og fællesskaber for borgere i alle aldre.
Det spiller en vigtig rolle for oplevelsen af at bo og leve et sted, der har noget at byde på.”
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”Sorø Kommunes enestående natur byder på oplevelser og rekreative muligheder for alle. Vi vil værne
om naturen, samtidig med at vi udvikler mulighederne i samspil med grønne organisationer, fritidsliv,
frivillige, oplevelsesøkonomiske virksomheder og andre aktører.”
Side 16, i afsnittet Ansvarligt forbrug af ressourcer og energi, andet afsnit indarbejdes (tilføjelsen er markeret
med fed): ”Vi vil desuden vejlede og inspirere borgerne til ressourcebevidsthed, for eksempel i forhold til
byggeri, energioptimering mv.
Side 17, under første indsats indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ”Fortsætte og styrker arbejdet
med helhedsplaner med fokus på at sikre attraktive nærmiljøer med tryghed og nærhed, adgang til grønne
områder, natur og landskab, og med mulighed for bevægelse og udfoldelse, herunder gode cykelstiforbindelser.”
Side 17, under tredje indsats indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ”Samarbejder med det rige og
mangfoldige kultur- og idrætsliv og andre borgerdrevne fællesskaber om at skabe endnu mere liv i byer og
lokalsamfund, herunder også gennem mødesteder.”
Side 17, under femte indsats indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ”Tilstræber at have de rette varer
på hylden i form af attraktive og byggemodnede grunde og en mangfoldighed i boligmarkedet, bl.a. via partnerskabersaftaler med boligselskaber og en planlægning der understøtter mangfoldige boligmuligheder,
også for handicappede, og mangfoldighed i vores boligområder.”
Side 17, sjette og syvende afsnit ændres fra:
”Værne om naturen, kulturarven og kulturen samt udvikle dem som et aktiv i borgernes hverdag i samspil
med relevante aktører som kulturinstitutioner, foreninger, organisationer m.fl.”
”Fremme et rigt plante- og dyreliv, fx ved pleje af offentlige arealer og i dialog med relevante aktører”
Ændres til:
”Udvikler kulturarven og kulturen som et aktiv i borgernes hverdag i samspil med relevante aktører som
kulturinstitutioner, foreninger, organisationer m.fl.”
”Værner om naturen og vandkvaliteten og fremme et rigt plante- og dyreliv, fx ved pleje af offentlige arealer og i dialog med relevante aktører”.
Side 18, under anden indsats indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ”Vi tilskynder til ressourcebevidsthed og tilbyder inspiration og vejledning til borgerne og virksomheder med afsæt i nationale tiltag.”
Tema 3: Viden og Vækst – arbejde og uddannelse til alle
Side 20, i afsnittet Styrkede overgange, og arbejde til alle, indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed):
”Gennem samspil med det omgivne samfund, ikke mindst erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, vil vi
bidrage til, at de unge får mod på fremtiden og lyst til fortsat at udvikle deres kompetencer og bidrage til
fremtidens samfund. Dermed arbejder vi for at fremme lige muligheder for alle, og vi medvirker til at
sikre virksomhedernes fremtidige arbejdskraft og vækst.”
Side 20, under samme afsnit som ovenstående indarbejdes i andet afsnit (tilføjelsen er markeret med fed):
”Vi vil understøtte samfundets og virksomhedernes vækst ved at samarbejde om rekruttering af arbejdskraft
og om at skabe muligheder for udvikling, uddannelse og arbejde for alle borgere, herunder også borgere
med handicap. Som kommune vil vi tage et aktivt medansvar for at fremme et rummeligt arbejdsmarked.”
Side 21, under først mål indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ”Arbejde for at vores børn og unge
dannelsesmæssigt, læringsmæssigt, trivselsmæssigt og teknologisk er klar til at møde og mestre fremtiden,
og inddrage børn, unge og forældre i dette arbejde.”
Side 21, tilføjelse af ny indsats som tredje indsats: ”Vi går i dialog med børn, unge og forældre om udviklingen af skoler og dagtilbud og ser børns læring og trivsel som en fælles opgave, hvor også forældre har en vigtig rolle at spille.”
Side 21, under fjerde afsnit indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ” Vi vil være en stærk rekrutteringspartner, som understøtter virksomhedernes behov for arbejdskraft med innovative løsninger og langsigtede indsatser – også i forhold til uddannelse af medarbejdere, udvikling af lediges kompetencer og muligheder og fremme af et rummeligt arbejdsmarked.”
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Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi
Side 24, under fjerde afsnit indarbejdes (tilføjelsen er markeret med fed): ”Vi understøtter virksomhederne
med netværk, viden og inspiration i forhold til både drift, udvikling, ressourceoptimering og cirkulær økonomi, såvel generelt som branchespecifikt”.
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Del 5 – Idé-katalog

I Idé-kataloget samles op på de konkrete ideer og forslag der er indkommet i høringsperioden.
Idékataloget videregives til de udvalg og fagcentre, der er ansvarlige for realisering af de enkelte
målsætninger i Vision 2022.

Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle
Indsatser:
Sundhed og forebyggelse
• Sundhed og trivsel handler også om stilhed og plads, tryghed og rammer hvor man kan
være sig selv, samt sikre cykelmuligheder. (Lynge Lokalråd)
• Indarbejder naturen som element og væsentlig ramme i vores politikker, strategier og handleplaner for hhv. demens, psykosociale indsatser, handicappede, sundhedsfremme og forebyggelse (DN).
• Skabe mulighed for at flere borgere får glæde af og adgang til naturen (DN)
• Skabe mulighed for at naturen bruges i såvel sundhedsfremme, forebyggende og helbredende øjemed (DN)
• Forbedre mulighederne for at elever kan modtage undervisning i naturen, fx ved at styrke
naturvejledning (DN)
• Se pårørende som en ressource (Borgermøde)
• Lokale muligheder bør udnyttes bedre, fx ift. aktiviteter og motion (Borgermøde)
• Der mangler information om tilbud (Borgermøde)
• Sørg for at hjælpe de svage og giv dem hjælpemidler (Borgerindspil Sorø).
• Vedr. langtidssyge, hospitalsindlagte, ønske og økonomisk gevinst = mobilt hospital, dvs.
spare udgifter + sygeplejer kommer til den ældre med udstyr, sonde mv. (Borgerindspil Sorø).
• Flere tiltag til sukkersygepatienter. Så man ikke skal til Slagelse eller Ringsted (Borgerindspil Sorø).
• Flere trænere (Borgerindspil Sorø).
• Flyt idrætslivet ind i hverdagen (Borgerindspil Dianalund)
• Brug idrætten mere i sygdomsforløb bl.a. gå til fodbold (Borgerindspil Dianalund).
Integreret og tværgående
• Fokus på den korrekte hjælp i hverdagen til handicappede (DH)
Fællesskaber
• I fællesskaberne i landsbyerne er der gode muligheder for at skabe inkluderende og trygge
nabofællesskaber med plads til forskellighed. Lokalrådene skal ses som en drivkraft i fællesskaberne, hvor de gennem meningsgivende aktiviteter har tilbud der favner bredt. (Lynge Lokalråd)
• Fællesskaber forudsætter mødesteder; bør etableres i samspil med civilsamfund (Borgermøde)
• Opfordrer til fællesskab omkring bæredygtighed, innovation og samarbejde samt kontor- og
værkstedsmiljøer på delebasis (Facebook bemærkning)
• Eventuel biograftur for de unge, med fælles bus frem og tilbage (Borgerindspil Dianalund)
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Mere for de unge og børn i Dianalund. Når man ikke har bil, og bussen ikke kører er det tit
umuligt at deltage i noget i Sorø by. Ligesom Sorø Bibliotek har en masse gode arrangementer, bør Dianalund bibliotek også have det. Evt. sommerture til Ruds Vedby til friluftsbadet (Borgerindspil Dianalund)
Flere ungdomsarrangementer lokalt. Ungdomshus eller lignende. Flere kreative og kunstneriske tilbud til de unge lokalt (Borgerindspil Dianalund)
Et værested for 15-25 årige med værksteder, café med en bestyrelse sammensat af brugerne (Borgerindspil Dianalund).

Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie
Indsatser:
Helhedsplaner – herunder gode cykelstiforbindelser
• Ønsker at også yderområderne tilgodeses ift. offentlige og kulturelle institutioner fx borgerservice i form af en udekørende funktion som servicerer forskellige byområder på skift henover ugen (DUR)
• Cykelstier fra Dianalund til Slagelse. Flere cykelstier. (Borgerindspil Dianalund)
• Cykelsti fra Niløse til Dianalund, så børn kan cykle sikkert i skole (Borgerindspil Dianalund)
• Cykelsti mellem landsbyer og større byer (Niløse-Dianalund-Skellebjerg kirke og Dianalund) (Borgerindspil Dianalund)
Fokus på udvikling af Sorø by
• Ingen konkrete forslag
Samarbejde om at skabe mere liv i byer og lokalsamfund
• Ingen konkrete forslag
Bevægelses og udfoldelse – etablering af stier, lege- og opholdsmuligheder mv.
• Bevare eksisterende stier i det åbne land (Enhedslisten)
• Sorø kommune uddeler klippekort til de borgere som cykler, og hvor byens borgere kan få
nogle fordele, som de vil kunne se som en god investering (i lokalområdet). Ligesom man
tjekker ind i tog og busser, kunne der måske tjekkes ind på pedalerne? (Stenlille cykelklub)
• Etablering af kørefaste stier til kørestole, rollatorer mv. (DH)
• Toilet eller lignende i byparken, så vil man bruge parken mere (især til børn og ældre)
Attraktive byggegrunde og mangfoldighed i boligområder
• Ser gerne nye boligområder i Dianalund hvor man tænker bæredygtighed ind, eksempelvis
med fokus på solceller, permeable belægninger, lokal afledning af regnvand, solcelleteknologi og lignende med respekt for at kommunen er en skovrig og grøn kommune. Et eksempel på dette kunne være udstykningerne på Frederiksberg (DUR).
• Handicapvenlige lejeboliger (DH)
• Husk huse til fællesskaber og fælles aktiviteter i alle boligområder og specielt nyudstykninger. Også ved ejerboliger, ikke kun i boligforeningsafdelinger (Borgerindspil Sorø).
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Udvikle kulturarven og kulturen
• Eventuel biograftur for de unge, med fælles bus frem og tilbage (Borgerindspil Dianalund)
• Mere for de unge og børn i Dianalund. Når man ikke har bil, og bussen ikke kører er det tit
umuligt at deltage i noget i Sorø by. Ligesom Sorø Bibliotek har en masse gode arrangementer, bør Dianalund bibliotek også have det. Evt. sommerture til Ruds Vedby til friluftsbadet (Borgerindspil Dianalund)
• Flere ungdomsarrangementer lokalt. Ungdomshus eller lignende. Flere kreative og kunstneriske tilbud til de unge lokalt (Borgerindspil Dianalund)
• Kulturliv for unge over 15 år (Borgerindspil Dianalund).
Værne om naturen og vandkvaliteten
• Yderligere sikring af vandmiljøet (Enhedslisten)
• Understøtte, at gærder og beplantning i det åbne land bevares som levesteder for dyre- og
fugleliv. (Enhedslisten)
• Bevare eksisterende stier i det åbne land (Enhedslisten)
• Bevare den bynære natur ved at lade gamle træer stå (Enhedslisten)
• Arbejde med bytræer efter forbillede fra Berlin (Enhedslisten)
• Sikre randbeplantning ved eksisterende og nye bebyggelser (Enhedslisten)
• I vidt omfang at undlade at slå rabatter og offentlige grønne arealer (Enhedslisten)
• Knytte en strategi- og handleplan til Naturkvalitetsplanen (DN)
• Skabe spredningsveje (økologiske forbindelser) mellem kommunens store naturområder,
så arter kan sprede sig (DN)
• Sætte fokus på biodiversitet når vi plejer offentlige arealer, fx ved at udvikle flere ”Vild med
Vilje-arealer (DN)
• Involverer og opfordrer private ejere af større grønne arealer til at skabe plads til et vildere
insekt- og planteliv (DN)
• Udarbejde en politik for lokalplaner som beskriver forholdet og afvejninger mellem natur- og
erhvervsudviklingsinteresser og principper for dispensationer (DN).
• Forslag ift. vandkvalitet: Undersøge brugen af sprøjtemidler omkring vandindvindingsområderne, udarbejde indsatsplan for rent drikkevand, forbyde sprøjtning ved vandboringer,
stille krav til forsyningen om at sikre drikkevandet mod pesticidforurening (DN).
• Forbyd husejere brug af Roundup samt giv bøder for uhensigtsmæssig røg fra skorstene.
(Borgerindspil Sorø)
• Lad ukrudtet gro. Det er pænt og godt for insekterne (Borgerindspil Sorø)
Ansvarligt og miljørigtigt forbrug
• I indkøbspolitikken sætte tydelige mål, fx i form af øget prioritering af miljømærkede produkter og vægtning af cirkulær økonomi i udbud vedrørende byggeri (DN)
• Udnytte kommunens ”grønne indkøbsmuskel” se
https://www.concito.dk/nyheder/kommunerne-drivkraft-groenne-omstilling (DN)
• Revidere indkøbs- og udbudspolitikken så den i højere grad vægter miljømæssig bæredygtighed som betydende parameter (DN)
• En fair indkøbs- og udbudspolitik. Kædeansvar. Imod social dumping. Lokale virksomheder
skal bruges. Kun virksomheder med lærepladser og overenskomst må byde på opgaver
(Borgerindspil Sorø)
• Fokus på Stop Madspild. Vil elske at kunne hente i Dianalund. Eventuelt på biblioteket.
Sammen burde byerne kunne komme op med noget som kan hjælpe alle. Jeg vil gerne til-
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byde min hjælp. Er sikker på der er mange som vil støtte et sådant projekt (Borgerindspil
Dianalund)
Ressourcebevidsthed
• Lokalplanerne skal sikre den nære natur samt bæredygtigt byggeri, herunder genanvendelse af byggematerialer, klimasikring af nybyggeri samt vandopsamling. (Enhedslisten)
• Kommunen investerer i elbiler, kollektiv transport og sikre cykelveje. (Radikale Venstre)
• Kommunen udpeger arealer for placering af solcelleparker, biogasanlæg og geotermisk
energi. (Radikale Venstre)
• Ser lokalplanen for Rørstensgården som en ideel mulighed for at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund, hvor nærheden til naturen vil være et godt udgangspunkt for at fokusere på
ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse. Sorø Økosamfund vil byde ind på 2 -3
storparceller på Rørstensgården, og håber på samarbejde med andre som også har fokus
på bæredygtighed i et gensidigt inspirerende samarbejde. (Sorø Økosamfund)
• Muligheden for at skabe et levedygtigt aktivt lokalt miljø kan styrkes væsentligt, hvis den
gamle Rørstensgårds bedst bevarede bygning kan være samlingspunkt og hjemsted for lokalområdets fælles aktiviteter, samt som informationskontor. Bygningen kan samtidig være
vært for et informationskontor, der oplyser om det arbejde, der i Sorø gøres for at fremme
en bæredygtig udvikling af by og lokalsamfund, og bygningen kan rumme mindre virksomheder, der kan være med til at gøre området levende og alsidigt (Sorø Økosamfund)
• Inspiration til kommunale klimaindsatser fra Realdania-projekter se
https://realdania.dk/projekter/klima100 (DN)
• Etablere en grøn udviklingsstrategi på tværs af offentlige og private aktører (DN)
• Etablere 2-3 innovative fyrtårnsprojekter indenfor både CO2 reduktion og klimasikring (DN)
• Forsyningen i Sorø Kommune kan bestå af vedvarende energi = masser af solceller og
vindmøller (Borgerindspil Dianalund)
Arbejde strategisk med vores bygningsmasse, fx via anvendelse af teknologi
• Kommunens bygninger forsynes med solceller, evt. i partnerskab med private virksomheder/investorer (Radikale Venstre)
• Kommunens bygninger efterisoleres og forsynes med varmepumper (Radikale Venstre)
• Ønsker et øget fokus på ”grønne løsninger” når den kommunale bygningsmasse renoveres,
fx kunne tagkonstruktionen på Holbergskolen udstyres med solcellepaneler (DUR).
Arbejde innovativt med at styrke trafikforbindelserne i kommunen
• Der bør investeres i yderligere kollektiv trafik, gerne i form af mindre busser, delebiler, telebusser som er vidt forgrenet i forhold til både de mindre lokalsamfund og de større byer i
regionen. Ønsker ligeledes sikre cykelveje i Dianalund by og på indfaldsvejene. (DUR)
Invitere borgere og interessenter med i beslutninger og projekter, og gennemføre forsøg
med nye samarbejdsformer
• Efterlyser et mod-/medspil til at tænke tanker om udvikling. Ønsker sparring og hjælp til at
skabe en hjemmeside eller opgaver som fx at søge fondsmidler. Det kommunale Frivilligcenter har mange udmærkede tilbud om kurser og inspirationsdage - disse ligger dog, stort
set altid, i dagtimerne og på hverdage, hvilket udelukker aktive frivillige, som også er på arbejdsmarkedet, i at deltage (Lynge Lokalråd)
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Ønsker mere borgernær medbestemmelser og inddragelse fx via tænketank, innovationsværksteder eller idégeneringsdage. Det vil bringe flere ressource i spil. Reel medindflydelse
er vigtigt, ellers dør engagementet (Lynge Lokalråd)
Forslag: Som borgerforslag – at borgerne elektronisk kan komme til orde, eksempelvis med
forslag (Borgerindspil Sorø).

Tema 3: Viden og vækst – arbejde og uddannelse til alle
Indsatser:
Fokus på det almene brede læringsarbejde
• Det er vigtigt at sætte fokus på elevernes motivation, hvis alle skal lykkes, og her vil elevrådene gerne hjælpe til. Målene i tema 3 kan være en god anledning til at få talt om motivation i hele skolevæsenet (Elevforum)
• Mener det er godt, hvis verdensmålene kommer ind i fagene, så man får mulighed for at tage medansvar som skole og skoleelev for både sig selv og hele verden. Elevforum vil gerne
understøtte dette arbejde både på egen skole og i hele kommunen (Elevforum)
• Foreslår at bruge arbejdet med verdensmålene til en grundlæggende drøftelse af en mere
motiverende undervisning, med fx. mere bevægelse, leg og læring, ude-undervisning, mindre mås-til-bænk-undervisning og færre lange inde-timer/dage (Elevforum).
Modigt og fremsynet fokus på den dannelse og uddannelse som fremtiden kalder på
• Skole og Forældres undersøgelse peger på, at der især er brug for midler til børn med særlige behov, altså inklusion, men også skolens fysiske rammer, forberedelsestid og lavere
klassekvotienter bliver stadig vigtigere at bruge økonomi på (Skolebestyrelsen Sorø Borgerskole)
• Folkeskolen skal være et attraktivt tilbud til Danmarks børn og deres forældre. En god og
konstruktiv dialog med de lokale skolepolitikere er af største nødvendighed, da forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen har et særligt ansvar for at fortælle skolepolitikerne,
hvordan folkeskolerne i kommunen har det netop nu (Skolebestyrelsen Sorø Borgerskole)
• Det er meget vigtigt med et bedre skole/hjem samarbejde, idet det er treenigheden mellem
elev-forælder-lærer og de aftaler som her indgås, som forpligter og er medskabende for
den rette kurs: “Et godt sted at være, et godt sted at lære” (Skolebestyrelsen Sorø Borgerskole)
• Det er fornuftigt at lave tidlige indsatser og at sikre at alle børn der har det svært opdages
tideligt. Det er vigtigt at børn ikke falder igennem på grund af tilfældigheder og fordi der
mangler systematik, man kunne f.eks. bruge obligatoriske tidlige ordblindetests for alle i 3.
klasse (Elevforum).
• Folkeskolen skal være mere praktisk, anvendelsesorienteret og udadvendt (Borgermøde)

40

Dialog med børn, unge og forældre om udviklingen af skoler og dagtilbud – se børns læring
og trivsel som en fælles opgave
• Mere musik og matematik i folkeskolen (Borgerindspil Dianalund)
• Der skal mere leg i skolen (Borgerindspil Dianalund)
• Gratis slik og færre lektier (Borgerindspil Dianalund)
• En legeplads i skolegården (Borgerindspil Dianalund)
• En ny fodboldbane (Borgerindspil Dianalund)
Arbejde tværgående med at styrke overgangene i børns og unges liv gennem et fælles læringssyn og en sammenhængende, helhedsorienteret og tidlig indsats for børn og unge.
• Ingen konkrete forslag fra høringsperioden
Inviterer virksomhederne til at deltage aktivt i forhold til skolerne, ligesom skolerne opfordres til at bevæge sig ud i virksomhederne
• Ingen konkrete forslag fra høringsperioden
Understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft, også ift. uddannelse af medarbejdere,
og udvikling af lediges kompetencer, og fremme af et rummeligt arbejdsmarked
• Sorø Kommune er en væsentlig aktør i forhold til uddannelse af vores unge – ikke mindst
inden for de pædagogiske fag og sundhedsfagene, som netop i disse år har svært ved at
rekruttere tilstrækkelige mængder af nye medarbejdere – men også i forhold til at tilbyde
uddannelsespladser til fx kontorassistenter og socialrådgivere, som ønsker at arbejde i en
kommunal forvaltning. (Sektorudvalget for Administrationen).
• Lige adgang til uddannelse, kan også være e-læring, men det kræver god netforbindelse
(Lynge Lokalråd)
• Sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere, og at der er tale om
fastansættelser på fuld tid, når medarbejderen ønsker dette (Enhedslisten)
• Såvel private som offentlige arbejdspladser i Sorø Kommune skal forpligte sig til at skabe
jobmuligheder på overenskomstmæssige vilkår, som er tilpasset borgere, der af forskellige
årsager ikke har ressourcerne til at magte et fuldtidsjob på normale vilkår (Enhedslisten)
• Såvel private som offentlige arbejdspladser skal bidrage til at sikre tilstrækkelige lærepladser og uddannelsesstillinger for både unge og voksne lærlinge og trainees inden for alle erhverv (Enhedslisten)
• Mennesker med handicap er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, det foreslås derfor
at Sorø Kommune/Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i samarbejde med Handicaprådet
gennemfører et projekt, der sætter fokus på repræsentationen af mennesker med handicap
i Sorø Kommune på arbejdsmarkedet og søger at øge andelen heraf. Rådet kan/skal levere
viden om målgruppen og dens behov/udfordringer samt bidrage med gode erfaringer fra
projekter herom. Der kan også blive tale om at anvende rådsmedlemmerne som ressourcepersoner. Sorø Kommune/AEU skal bidrage med fakta om beskæftigelsesgraden i kommunen, nuværende og planlagte initiativer samt implementere den viden/erfaring, Rådet bibringer. Projektet skal nærmere konkretiseres, hvis ideen med projektet bifaldes af Sorø
Kommune. Konkretiseringen foreslås forestået af medarbejdere fra kommunen og medlemmer af Rådet i en arbejdsgruppe. Handicaprådet indgår naturligvis gerne i en dialog om
forslaget og håber på en positiv tilbagemelding (Handicaprådet)
• Øget handicapadgang til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner og rummeligt arbejdsmarked (DH)
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Som en stor arbejdsplads bør Sorø Kommune gå forrest i forhold til at sikre rummelighed i
forhold til arbejdstagere med særlige behov. Dette sker bedst, når medarbejderne oplever
et generelt velfungerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Opfordre til at Sorø kommune sikrer, at egne medarbejdere har anstændige arbejdsforhold, herunder et sikkert og sundt arbejdsmiljø og en hverdag, hvor ressourcerne opleves tilstrækkelige til at løfte de gode intentioner i Vision 2022 (Sektorudvalget for Administrationen)
Anstændige jobs/Kunne man forestille sig et kommunalt jobtilbud/seniorjob eller fleksjob,
som bidrager til at løse opgaver i landsbyerne, ”landsbypedeller” (Lynge Lokalråd)
Kommunen bør påtage sig det ansvar at have flere uddannelses-lærepladser (Lynge Lokalråd)
Sorø Kommune er den største arbejdsplads i kommunen og formentlig også den arbejdsplads, der har flest forskellige typer af opgaver, der skal løses. Derfor bør det være muligt
at Sorø Kommune tilbyder endnu flere anstændige og langvarige/tidsubegrænsede ansættelser til mennesker, som ikke er i stand til at være på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Nogle af disse stillinger kan bruges til at løfte opgaver, som med en ekstra person vil
kunne løses mere effektivt – et konkret eksempel fra Sundhed og Omsorg er en medarbejder, der i en særlig ansættelse løser en opgave omkring vurdering af det fysiske arbejdsmiljø. Andre jobs kan etableres som socioøkonomisk virksomhed, fx støttefunktioner i kantinedrift o. lign. Under alle omstændigheder er det nødvendigt, at der afsættes økonomi til at
ansætte personer, som har brug for særlig støtte på arbejdspladsen, herunder økonomi til
evt. nødvendige støtteforanstaltninger i form af teknik og/eller mentorordninger, således at
der er tale om reel inklusion på arbejdsmarkedet. (Medarbejderne i Social Service v./Kate
Flintholm)

Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi
Indsatser:
Fokus på virksomhedernes behov for netværk, kommunal service og udviklende samarbejder
• Ingen konkrete forslag fra høringsperioden.
Understøttet virksomhedernes vækstpotentiale gennem samarbejde med erhvervslivet om
rekruttering af fx højudannet og faglært arbejdskraft.
• Ingen konkrete forslag fra høringsperioden.
Styrker virksomhedernes samarbejds- og handelsmuligheder, også på tværs af brancher,
via netværk.
• Ingen konkrete forslag fra høringsperioden.
Vi understøtter virksomhederne med netværk, viden og inspiration i forhold til både drift,
udvikling, og ressourceoptimering og cirkulær økonomi, såvel generelt som branchespecifikt.
• Anbefaler at kommunen i forbindelse med verdensmålene har en løbende dialog og kontakt
til både erhvervet, og disses brancheorganisationer, da mange ”detail” løsninger kommer
herfra. I takt med at lovgivning på bl.a. miljøområdet ændres, tilrettes de enkeltes virksomheders adfærd sig ligeledes - oftest via anbefalinger og mindstekrav fra brancheorganisationer. Der er allerede en række krav til virksomheder og ikke mindst kommuners leverandø-
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rer som sigter mod disse mål. Et øget samarbejde på tværs af organisationerne, samt en
insisteren på at gå forrest kan rykke noget (DUR)
Sætte fokus på det regionale vækstpotentiale inden for grøn energi, grøn innovation og
energirenovering (DN)
Erhvervspolitikken bør understøtte den grønne retning. Omstilling til grønne og bæredygtige løsninger skal ske evidensbaseret (Borgermøde)

Vi understøtter detailhandlen gennem viden, netværk og inspiration i forhold til væsentlige
muligheder og udfordringer for branchen.
• Ingen konkrete forslag fra høringsperioden.
Sorø Kommune skal bidrage aktivt til udviklingen af en digital infrastruktur i hele kommunen.
• Større bredbåndsdækning og bedre tele infrastruktur er essentielt i Dianalund og omegnsbyerne for at kunne tiltrække nye borgere og kunne arbejde hjemme fra. For at kunne tiltrække større og mere teknologiske virksomheder, eller blot udbygge eksisterende virksomheders muligheder, er det essentielt at der investeres i ovenstående. I Dianalunds
største erhvervsudstykning Industri Vest er der eksempelvis fortsat kun mulighed for en
gammel TDC tele ledning via væg. Der er i Industri Vest 65.000 m2 til rådighed for nye og
kommende virksomheder og vi savner at der reklameres mere og gøres mere for at få udbygget området. (DUR)
Vi samarbejder med andre aktører om relevante innovationstiltag og teknologiske løsninger.
• Det er ikke kommunens opgave at arbejde med innovation, men at understøtte innovation
og iværksætteri gennem etablering af fællesskaber (Borgermøde)
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