
Tale til generalforsamling Radikale Venstre 2017 
 
Hvor 2015 og begyndelsen af 2016 bød på en del frustration og stilstand i stevnsk politik, er 
situationen nu en ganske anden. I flertalsgruppen har vi nu samarbejdet i omkring et halvt år, og 
kommunikationen og arbejdsformen fungerer godt. Selvom det er valgår, kan vi tale åbent med 
hinanden om udfordringer og eventuelle uenigheder. 
 
Jeg glæder mig over, at Radikale opnåede en ekstra udvalgspost ved omkonstitueringen. Det er 
virkelig en styrke at have fået Jørgen med over i Social- og Sundhedsudvalget. Samtidig har vi fået 
direkte indflydelse i forhold til at sætte dagsordenen for Stevns. Man kan ikke nå i mål på et år, 
men vi kan få ro på tingene og igangsat og sejlet nogle af de vigtigste projekter ind i mere smult 
vande. Der har været brug for nogen til at sætte en fast kurs, og det er der nu. 
 
Radikale er et parti, som tror på bredt samarbejde, og man må sige, at samarbejdet ikke kan blive 
meget bredere, end det vi har nu, som spænder fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten. Vi har 
naturligvis områder, hvor vi ikke ser ens på tingene, men på langt de fleste områder er det faktisk 
lykkedes os at finde gode løsninger, som alle har kunnet leve med. Eksamen bliver budget 2018. Vi 
blev enige om et budget 2017, og selvom vi ikke fik flertal for det, er det et solidt udgangspunkt. 
En af de ting, som har manglet i denne valgperiode, er politisk styring, åbenhed, vilje til at finde 
fælles løsninger og gennemsigtighed i forhold til beslutningsprocesserne. Det har vi forsøgt at 
ændre ved bl.a. at ændre budgetprocessen, gå i dialog med de ansatte  og hæve processen op 
over ren regnskabsførelse – uden at gå på kompromis med den økonomiske ansvarlighed. 
Samtidig har vi igangsat en højere grad af borgerinddragelse og ændret måden vi holder 
borgermøder på.  
 
Der er flere projekter, som skal følges til dørs. Fx ny bolig-social integrationsmedarbejder, hvilket 
jeg personligt har efterlyst i flere år, halbyggeri i Rødvig og Store Heddinge samt udvikling af 
området omkring Stevnshallen, videre arbejde med klimasikring, den nye plejecenterstruktur, 
helhedsplan for Strøby Egede, Erhvervs-, turisme og udviklingscenter i Tinghuset, besøgscenter i 
Boesdal og Højerup. Verdensarv Stevns med fabelagtige Tove Damholt som direktør. Dette bare 
for at nævne nogle stykker. Der sker noget. 
 
Til vedtagelsen af budget 2017 var det eneste forslag, som alle stemte for, Radikales forslag om 
styrkelse af Musikskolen. Det var meget glædeligt, da vores nye Musikskoles succes også afhænger 
af, at de har økonomien til at gennemføre tiltag, der kan nå ud til alle vore børn i kommunen helt 
ned i børneinstitutionerne. Det er min klare overbevisning, at dette kulturløft over en årrække vil 
kunne gøre en stor forskel for vore børn, men det kan naturligvis ikke gøre det alene. 
 
Nu skal vi se fremad, og landspolitisk har vi et nyt hashtag: Gør Danmark Større. Ikke fysisk ved at 
flytte grænsen, men i forhold til vore mentale grænser, vort mod til at prøve nyt og træde uden for 
tryghedszonen, vores selvopfattelse, verdensopfattelse, tro på fremtiden, vore muligheder og 
udsyn i forhold til Europa og resten af verden, som vi er en uløselig del af. Vi skal have skabt 
begejstring og håb om, at i morgen bliver bedre end i dag. At vore børn kan få en god fremtid. Vi 
skal have det politiske mod til at lave de langtidsholdbare ændringer, som gør, at vi fortsat har et 
samfund, hvor vi kan hjælpe de svageste, hvor uddannelse er for alle, og hvor vi husker på, at 



mennesket ikke alene er til for at servicere konkurrencestaten, men også for at være noget for 
hinanden. Vi skal huske på, at det er være nogen ofte en forudsætning for, at man kan blive til 
noget.  
 
Jeg er #StoltAfStevns, men jeg vil, inspireret af den landspolitiske kampagne, indføre et nyt 
hashtag: #GørStevnsStørre. Vi har meget at byde på, men vi er ofte de første til selv at tale vores 
kommune ned. Vi skal turde afprøve nye ting. Vi skal turde at lave grønne tiltag. Vi skal turde at 
tænke kulturen ind. Vi skal turde at investere i vore børn. Vi skal turde at prioritere naturudvikling. 
Vi skal turde at give plads til nye bolig- og virksomhedsformer. Vi skal turde at have ambitioner og 
sætte barren højt og stræbe efter at gøre det godt. Vi skal tro på, at vi kan byde ind med noget i 
forhold til at tiltrække nye borgere, turisme og virksomheder. Vi skal lytte til kritik og bruge den til 
at blive klogere. Og vi skal huske, at det vi siger, betyder noget.  
 
Frem mod valget og i næste valgperiode vil jeg sætte en dagsorden, der handler om børnene, den 
grønne udvikling og det borgernære demokrati. Lad mig give nogle eksempler: 
 

- Vi skal fortsætte udviklingen af Musikskolen. 
- Vi skal have lavet en udviklingsstrategi og målsætning for førskolealderen. Hvor vi ser på 

hvordan vi kan skabe bedre tilbud for de yngste. Hvis vi skal ændre noget, sker det bedst i 
de tidlige børneår. Det er et område, som har været overset i mange år. Vi skal se på hele 
børnelivet, og hvordan vi kan understøtte, at alle vore børn får en god begyndelse på 
tilværelsen.  

- Vi skal lave mere helhedsorienteret sagsbehandling for udsatte borgere og familier. 
- Vi skal have kulturen, erhvervslivet, naturen og det omgivne samfund integreret i 

folkeskolernes og institutionernes hverdag.  
- Vi skal tydeliggøre, at læringsmål og læringsportaler er et redskab for lærerne – ikke et 

kontrolinstrument for ledelse og forvaltninger. 
- Vi skal indtænke flere muligheder for vore unge og lave en egentlig børne- og ungepolitik i 

Stevns Kommune. Jeg forsøgte at sætte det i gang i starten af valgperioden, men det 
strandede i mudderet, og det var endda en del af den daværende flertalsgruppens politiske 
grundlag. 

- Vi skal have lavet en langsigtet plan for egnsgenopretning og mulighed for at bevæge os 
gennem det åbne land. 

- Vi skal understøtte og udvikle Ådalen og klinten som naturområder og Stevns som 
destination.  

- Vi skal have lavet en ordentlig strategi for energiområdet og sætte specifikke mål for, 
hvordan vi vil lave alternativer til olie og naturgas. 

- Ny affaldssorteringsplan, som går videre end det forslag, som blev udsat tidligere på året 
på baggrund af, at det faktisk ikke fik os i mål og derfor ville skulle lappes på eller laves om 
igen senere. 

- Vi skal være klar til at bakke op om gode initiativer fra borgere, foreninger og erhvervsliv. 
Vi har mange ildsjæle, som er en kæmpe gevinst for kommunen. 

- Åbenhed og borgerinddragelse. Det er borgerne, vi er til for. Vi kan ikke gøre alle tilfredse, 
men vi kan lytte, gå i dialog, informere og sørge for at gå ind i beslutninger med åbne øjne 
på et oplyst grundlag og være ærlige om, hvad vi mener, og hvorfor vi mener det. 



- Sidst men ikke mindst skal vi sørge for at være meget mere tydelige i forhold til vore 
forventninger til kommunens ansatte. Stevns Kommune skal være en attraktiv og 
spændende arbejdsplads, hvor alle føler sig set, hørt og respekteret for den opgave, de 
løser.  

 
Det første succeskriterium er, at vi kan løfte i flok på Stevns og kan arbejde sammen om de store 
linjer på tværs af alle partier. Det brede samarbejde er nødvendigt, hvis vi fx skal løse 
infrastrukturelle udfordringer mht. fx transport, internet og mobildækning samt tiltrække 
virksomheder til kommunen. 
 
Det andet succeskriterium er, at kunne skabe begejstring og medejerskab hos stevnsboerne i 
forhold til at gøre Stevns større. Vi er en geografisk stor kommune. Hvis vi lykkes med at løse nogle 
af de infrastrukturelle udfordringer, har vi plads til at vokse økonomisk, indbyggermæssigt og 
erhvervsmæssigt. Her skal vi være på forkant og gøre os helt klart, hvor vi ønsker ny bosætning, og 
hvor vi ønsker erhvervsudvikling, hvor vi ønsker at udvikle naturoplevelser, og hvor vi ønsker at 
kulturlandskabet og vore, smukke afgrænsede landsbyer bevarer deres præg. Jeg må erkende, at 
vi kunne have taget højde for mange flere ting i kommuneplanen, og fremadrettet mener jeg, at vi 
skal arbejde med den på en anden måde, hvor politikerne og borgerne bliver inddraget meget 
mere helt fra begyndelsen og hele vejen igennem processen. 
 
Borgmesteren har lavet en liste, der hedder Nyt Stevns. Jeg ønsker ikke et nyt Stevns. Jeg ønsker et 
Stevns, hvor vi løfter i flok, kan se hinanden i øjnene og tale om tingene. Et Stevns , hvor vi ser og 
italesætter potentialet og bygger videre på de styrker vi har. Vi er ikke en storby uden huse. Vi er 
en landkommune med et gammelt kulturlandskab, sagn og myter, Klintekongen og elverkonge. 
Det skal vi være stolte af. Vi skal rette ryggen og vise, alt det vi har og kan. Mulighederne er lige så 
mange her som byen – blot nogle andre, og her er højt til loftet. Nøglen er kommunikation. 
 
Jeg forventer en sober valgkamp fra alle i det nuværende flertal, hvor vi diskuterer politik og 
indhold på et sagligt grundlag og holder os til fakta og fra vildledning, personangreb og 
bortforklaring. Det er mit udgangspunkt, som jeg vil insistere på. Dette håber jeg selvfølgelig, at 
alle partier, lister og kandidater også  gør til deres udgangspunkt, da ingen bliver hverken kønnere 
eller dygtigere af mudderkastning. Det gør heller ikke borgerne klogere på, hvad vi egentlig vil med 
vores smukke kommune.  
 
På søndag holder vi workshop i Tinghuset, hvor vi arbejder med valgprogram til Kommunalvalget 
den 21. November. Jeg glæder mig til i fællesskab med jer at tegne den radikale vision for Stevns, 
og personligt vil jeg knokle for, at vi får to mandater ind og får sat et stærkt kandidathold til valget. 
Ikke ved tomme valgløfter og valgflæsk, men ved at tale med og gå i dialog med folk og anerkende 
en god idé – også fra politiske modstandere. At løfte Stevns er et langt, sejt træk, men vi har et 
godt fundament at bygge på. Jeg tror på, at vi kan! 
 
Jeg håber, at I vil gå med hele vejen og hjælpe med til at #GørStevnsStørre. 
Jeg er klar! Er I klar? 
Tak for ordet! 


