IDÉKATALOG TIL VISION 2022
Opsamling på konkrete ideer indkommet i høringsperioden
fra den 29. juni – 21. september 2018

Del 5 - Idékatalog

I Idékataloget 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)
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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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