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Forord 
Det Konservative Folkeparti ønsker, at Guldborgsund Kommune skal være mulighedernes 
kommune.  
 
Guldborgsund skal være kommunen, hvor det er muligt at drive virksomhed på en bæredygtig 
og effektiv måde, og hvor alle, der går med drømmen om at blive iværksætter, kan få den til at 
gå i opfyldelse. Guldborgsund Kommune skal give alle unge mennesker muligheden for at få 
en god og brugbar uddannelse i det lokale område. Vores kommune har de ideelle betingel-
ser for at være en dansk turistperle, og den mulighed skal vi bruge til at få skabt et positivt 
omdømme, der kan tiltrække flere turister og nye borgere.  
 
Vi skal satse på vores børn, give dem en god start på livet med lærdom og nærvær i vuggestu-
er og børnehaver. I skolerne skal vi sikre, at vores børn får den bedst mulige fremtid på bag-
grund af en skoledag, hvor faglighed forenes med respekt for fritidsinteresser og foreningsli-
vet. Et aktivt kultur- og idrætsliv for borgere i alle aldre giver muligheden for at skabe bånd til 
andre borgere og bygge bro mellem vores forskelligheder.  
 
Den ældre del af Guldborgsund Kommunes borgere skal gives muligheden for at leve det liv, 
som de ønsker. Grundlaget herfor er god omsorg og nærvær. En anden gruppe, som vi skal 
værne om, er handicappede borgere, der skal tilbydes de mulige løsninger, som er bedst for 
dem og så tæt på hjemmet som muligt. Unge handicappede skal have mulighed for at vælge 
den skole og uddannelse, de ønsker. 
 
Det Konservative Folkeparti ser det kommende valg som det vigtigste valg for vores fælles 
fremtid i Guldborgsund. Vi skal flytte Guldborgsund Kommune ind i fremtiden. Vi skal omstille 
vores erhvervsliv til fremtiden og skabe nye jobs. Vi skal fastholde og tiltrække yngre borgere 
gennem udviklende karrieremuligheder og spændende fritidstilbud i øjenhøjde. På den måde 
kan vi skabe en bæredygtig økonomisk udvikling for vores fællesskab, hvor de stærkeste støt-
ter de svageste.  
 
Hvis du er enig i denne holdning, bør du stemme på Det Konservative Folkeparti ved kommu-
nalvalget, den 21. november 2017. 
 
Det vil være stemmen, der flytter Guldborgsund ind i fremtiden. 
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Erhvervspolitik og iværksættelse 
Som konservative er det helt essentielt for os, at erhvervslivet har de optimale rammevilkår 
og ikke pålægges uhensigtsmæssige skatter, afgifter og byrder. 
 
Guldborgsund Kommune er i en fremgangsperiode. Femern-forbindelsen og den nye Stor-
strømsbro gør Guldborgsund Kommune til et knudepunkt på linjen mellem København og 
Hamburg. Nye anlægsprojekter skaber optimisme og nye arbejdspladser. Desværre har disse 
projekter en udløbsdato. Derfor ønsker vi som konservative at fremme mulighederne for fir-
maer, der ønsker at etablere sig i Guldborgsund og give en bedre service til dem alle, uanset 
branche. Derudover ønsker vi, at der oprettes et kommunalt erhvervs- og turismeudvalg, der 
skal formulere en langsigtet erhvervsstrategi, der satser på specifikke brancher og fortællin-
gen om disse brancher. Det vil skabe nye arbejdspladser og styrke kommunens omdømme. 
 
Samtidig vil det være til gavn for kommunens budgetter at udlicitere så mange opgaver som 
muligt. Konkurrencen vil gøre, at vi får den bedste service til laveste pris. 
 
Derudover vil vi arbejde for en bedre og mere moderne infrastruktur. Vores vej- og tognet 
skal vedligeholdes. Området ved Business Park Falster, motorvejsafkørsel 43, skal endvidere 
udbygges som et vækstcenter, der kan tiltrække virksomheder fra hele Europa. I digitaliserin-
gens tidsalder er det essentielt, at vores virksomheder har en hurtig internet- og mobildæk-
ning. Vi vil som konservative arbejde for, at internetdækningen fortsat forbedres og komme 
sorte huller til livs. 
 
Havnemiljøerne i Guldborgsund Kommune ønsker vi at udvikle, så de får de bedst tænkelige 
betingelser for at byde på større opgaver. Hver af de fire havne har deres potentiale for at 
byde på opgaver i Danmark og resten af Nordeuropa. 
 
Business Lolland-Falster skal fortsat være indgangsvinklen til erhvervsudviklingen i kommu-
nen. Business Lolland-Falsters vigtigste opgave er at skaffe arbejdspladser til området og skal 
derfor være mere proaktiv i forhold til at tiltrække nye virksomheder, støtte eksisterende virk-
somheder inden for alle brancher samt tiltrække den nødvendige arbejdskraft. 
 
Endelig skal vi give iværksættere den bedste støtte til at få deres projekt til at lykkes. Vi skal i 
højere grad understøtte nye erhvervsnetværk, særligt for yngre, kvinder og tilflyttere. 
 

Som konservative vil vi være stemmen, der flytter grænserne for erhvervslivet og ska-
ber jobs i Guldborgsund Kommune. 
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Uddannelses- og beskæftigelsespolitik 
For at understøtte den aktive erhvervspolitik ønsker vi som konservative en stor, veluddannet 
arbejdsstyrke, der kan løse virksomhedernes opgaver på tilfredsstillende vis. 
 
Vi vil derfor kæmpe for at bevare områdets erhvervs- og professionsuddannelser og sikre, at 
de har de fornødne midler til at give de studerende undervisning på højeste niveau inden for 
deres fag. Det skal være muligt for alle at finde en praktikplads i nærområdet. Ved at have et 
stort lokalt udbud af uddannelser, der passer til det lokale arbejdsmarked, kan vi sikre, at yng-
re borgere ikke er nødt til at flytte væk for at få den uddannelse, de drømmer om og efterføl-
gende ønsker at bruge i vores område. 
 
Samtidig vil vi som konservative gerne skabe et netværk mellem vores lokale virksomheder, 
jobcentrene og landets universiteter. Guldborgsund Kommune skal derfor i samarbejde med 
Business Lolland-Falster være til stede på landets universiteter og repræsentere områdets 
lokale virksomheder. Gennem denne kontakt vil vi sikre, at lokale virksomheder får den nød-
vendige arbejdskraft, at nyuddannede kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og at Guld-
borgsund Kommune får en ny række af tilflyttere.  
 
Guldborgsund Kommune har en skæv sammensætning på arbejdsmarkedet. En stor del af 
folk i beskæftigelse er ældre, og samtidig står vi med en stor gruppe af ufaglærte, der er sær-
ligt sårbare på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at tilbyde ufaglærte en 
uddannelse, der kan sikre deres rolle på arbejdsmarkedet og i det lokale erhvervsliv.  
 
Som konservative vil vi være stemmen, der flytter områdets uddannelser op ad kvalite-
tens rangstige og sikrer bedre jobmuligheder. 
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Tilflytterpolitik, kommunalt image og turisme 
For at Guldborgsund Kommune kan give sine borgere en kvalitetsfuld service, skal kommu-
nen have det bedst mulige indtægtsgrundlag. Som konservative mener vi derfor, at det er 
nødvendigt at formulere en tilflytterpolitik med en langsigtet strategi for tiltrækning af især 
yngre borgere. 
 
Guldborgsund Kommune er et fantastisk sted at bo, vokse op og blive gammel. Guldborg-
sunds naturliv er helt unikt. Der er højt til loftet og en menneskelig åbenhed, som man ikke 
møder mange andre steder. Der er mulighed for at bo på landet uden at have lang afstand til 
en god handelsby. Vi ligger på linjen mellem København og Hamburg, der giver de ideelle mu-
ligheder for at pendle til Nordeuropas metropoler. Denne historie skal Guldborgsund Kom-
mune blive bedre til at formidle til potentielle tilflyttere. Når en offentlig eller privat arbejds-
plads flytter til området, skal kommunen gøre en aktiv indsats for at få medarbejderne til at 
bosætte sig i vores lokalområde. 
 
Indsatsen afhænger i høj grad af kommunens image. Som konservative foreslår vi derfor, at 
Guldborgsund Kommune formulerer et image, der meget klart beskriver, hvad kommunen 
kan tilbyde borgere i forskellige aldersgrupper. Dette image skal bruges aktivt i markedsførin-
gen over for potentielle tilflyttere. 
 
I denne sammenhæng kan turisme også anvendes til at promovere kommunens image. Vi 
ønsker et stærkt samarbejde med andre kommuner om turismen, men mener samtidig, at 
Guldborgsund Kommune igen skal have det direkte ansvar for turistkontoret. 
 
For at give turisterne den bedste oplevelse skal vi støtte turisthvervet på bedste vis ved at 
fjerne alle unødvendige skatter og afgifter. Derudover ønsker vi som konservative at få skabt 
et årshjul over områdets aktiviteter med henblik på at markedsføre de forskellige sæsoners 
begivenheder for turister, der kommer igen. Det vil give turisthvervet en mere stabil kilde til 
indtægt. 
 
Som konservative vil vi være stemmen, der flytter kommunens gode image ud over 
kommunens grænser for at tiltrække nye borgere og turister. 
 
 
 
 
 
 
 



© Guldborgsund Konservative 2017 

 7 

Skolepolitik og daginstitutioner 
Som konservative ser vi daginstitutionerne og Folkeskolen som fundamentet for dannelsen af 
vores børn til fremtidige samfundsborgere. 
 
Familielivet er en kerneværdi for os som konservative, fordi det gode familieliv er udgangs-
punktet for en god tilværelse. Derfor skal Guldborgsund Kommune tilbyde rammer for et 
godt familieliv. I Folkeskolen skal faglighed gå hånd i hånd med respekt for et trygt familieliv, 
foreningsarbejde og fritidsinteresser.  
 
Derfor ønsker vi, at børnene i Guldborgsund Kommune får en kortere skoledag, så de har 
mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og fællesskaber, som de selv har valgt sammen med 
deres forældre. I forlængelse heraf mener vi ikke, at skolelærerne skal tvinges til at forberede 
sig på skolen. Når læreren får lov til selv at vælge rammerne for sin forberedelse, får man en 
mere engageret lærer, der ikke producerer undervisning på samlebånd. 
 
Vi skal forberede vores børn på at være borgere i en globaliseret verden med digitale kom-
munikationsmidler. Det vigtigste er at ruste vores børn og unge til at komme videre på en 
ungdomsuddannelse. Som konservative ønsker vi derfor at styrke undervisningen i dansk og 
matematik, så alle får de nødvendige karakterer for at komme videre i uddannelsessystemet. 
Derudover ønsker vi en bedre sprogundervisning med mulighed for at vælge nye fremmed-
sprog til allerede fra 3. klasse, uden at det bliver obligatorisk for alle. Det vil endvidere styrke 
børnenes kulturelle forståelse, hvor kendskabet til dansk kultur er indgangen til forståelse af 
andre kulturer.  
 
I udskolingen ønsker vi større fokus på digital dannelse og iværksættelse. I et samfund, hvor vi 
omgås hinanden digitalt er det vigtigt at lære unge mennesker at behandle hinanden med 
respekt på sociale medier. Derudover ønsker vi, at digitale medier og værktøjer bliver integre-
ret i elevernes hverdag, så skoledagen bliver varieret mellem faglig og praktisk læring. Endelig 
vil vi som konservative tage initiativ til et iværksættelsesforløb på de ældste klassetrin, så ele-
verne stifter bekendtskab med udvikling af virksomhedsidéer og budgetlægning. 

 
Vi ønsker en skolestruktur, der passer til antallet af børn i lokalområdet. En nærliggende skole 
er essentiel for at styrke miljøet i det lokale område, men skal ses i forhold til elevtallet. 
 
Som konservative vil vi være stemmen, der flytter vores børn ind i den nye tidsalder og 
ruster dem til livet i en digitaliseret og globaliseret verden. 
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Kultur- og fritidspolitik 
Som konservative ønsker vi at fremme kultur- og fritidslivet, som er det, der binder os sam-
men som folk, giver os glæde og aktivitet i samfundet.  
 
Vi vil derfor have udviklet et kulturkort over Guldborgsund Kommune, der giver borgere og 
turister et solidt overblik over de kulturelle tilbud. Kortet skal vise vores fælles historier, vores 
formidlende museer, musik- og aftenskoler, vores sports- og fritidsanlæg, svømmehaller og 
strande. Det vil skabe synlighed over mangfoldigheden af kulturelle tilbud til gavn og glæde 
for vores nuværende borgere og gøre os til en attraktiv kommune at bosætte sig i. 
 
Vi vil støtte op om enhver idé, der opfordrer børn og unge til at røre sig og have et aktivt fri-
tidsliv. Vi skal derfor sikre, at lokaler, haller og fritidsanlæg er i god og brugbar stand og har 
moderne faciliteter. 
 
Det er gennem et aktivt fritidsliv, at man møder nye mennesker og kommer i nye netværk. 
Det er essentielt for integrationen i vores samfund. Vi vil derfor støtte og fremme ethvert kul-
tur- og fritidsinitiativ, der har et integrationsmæssigt formål. Kulturen er det, der binder os 
sammen som lokalsamfund såvel som nation, og det er vigtigt, at tilflyttere fra udlandet og 
flygtninge bliver en del af dette fællesskab. Det vil sikre Danmarks fremtid. 
 
 
Som konservative vil vi være stemmen, der flytter kultur- og fritidslivet ind i borgernes 
hverdag gennem synlighed og aktivitet. 
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Ældre-, handicap- og frivillighedspolitik 
Som konservative mener vi, at vi skal passe på den ældre generation og give dem de bedste 
muligheder for at leve det liv, som de ønsker.  
 
Vi har den ældre generation at takke for vores kultur og velstandssamfund, og derfor skal vi 
værne om dem. I den første del af alderdommen har de ældre brug for et mangfoldigt udvalg 
af kultur- og fritidstilbud, som vi konservative vil arbejde for. På et tidspunkt får de fleste æl-
dre dog brug for mere pleje, hjælp og omsorg end tidligere i livet. Som konservative vil vi ar-
bejde for værdighed i alle ældres liv. Den ældre skal kunne blive i sit eget hjem så længe som 
muligt. Det giver en personlig værdi. Som kommune skal vi kunne tilbyde god og fleksibel ser-
vice, enten ved kommunens medarbejdere eller private medarbejdere. 
 
Samtidig ønsker vi at gøre det lettere for ældre og handicappede at blive visiteret til et hjæl-
pemiddel. Vores ældre borgere skal have udleveret hjælpemidler uden besværlige ansøg-
ningsprocedurer. Samtidig ønsker vi som konservative at gå forrest i den teknologiske udvik-
ling af hjælpemidler til ældre, dog uden at besværliggøre de ældres hverdag. 
 
En anden del af befolkningen, vi som konservative ønsker at støtte på bedste vis, er de handi-
cappede. Disse mennesker er en vigtig social ressource for ethvert samfund, som skal tilbydes 
den bedste støtte til at leve livet. Det er samfundets vigtigste opgave at tage sig af dem, som 
ikke selv kan og give dem et godt liv på trods af forhindringer. Unge handicappede skal have 
mulighed for at vælge den skole og uddannelse, de ønsker. Desuden er det vigtigt, at vi som 
kommune tager højde for handicappede, når der bygges nye eller renoveres offentlige byg-
ninger. 
 
Som konservative prioriterer vi samarbejdet mellem frivillige organisationer og kommunen 
højt for at skabe borgernære løsninger til borgernes udfordringer. Guldborgsund Frivilligcen-
ter gør en stor indsats for at koordinere de forskellige frivillighedsopgaver. Som konservative 
støtter vi op om Frivilligscenteret og vil gerne afsætte midler til at fremme motivationen 
blandt de aktive ældre, der yder en frivillig indsats. Vi ønsker at styrke kontakten mellem de 
frivillige organisationer og det kommunale. Frivillige skal ikke overtage opgaver fra den kom-
munale drift, men være et supplement. 
 
Som konservative vil vi være stemmen, der flytter den kommunale service i en positiv 
retning, så der skabes tryghed og nærvær for ældre og samfundets svageste. 
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Miljøpolitik 
Som det eneste grønne, borgerlige parti går vi som konservative ind for at skabe et bæredyg-
tigt samfund, hvor vi passer på vores natur, vores klima og miljø. 
 
Vi ser et potentiale i at udnytte den grønne omstilling til at skabe arbejdspladser. Vi skal satse 
mere på at udvinde energi fra alternative energikilder, både fra traditionelle kilder som sol og 
vind og i højere grad anvende resterne fra vores landbrugsproduktion til energiproduktionen. 
Det kan skabe nye arbejdspladser og tiltrække personer med længere uddannelser. 
 
Som konservative ønsker vi at samtænke miljøpolitikken med vores uddannelsespolitik. Der 
skal tages initiativ til miljø- og klimaundervisning i skolerne med hyppigere besøg på lokale 
miljøanlæg og hos lokale energiproducenter. 
 
Vi har alle et ansvar for at kunne give en bedre klode videre til vores børn. Som konservative 
ønsker vi derfor, at kommunen påtager sig et særligt ansvar i at tænke miljørigtigt. Ved enhver 
renovering eller nybyggeri skal der anvendes energirigtige og miljøvenlige løsninger, ligesom 
den kommunale transport skal omstilles miljøvenligt, når transportmidler skal udskiftes. 
 
Som konservative vil vi være stemmen, der flytter Guldborgsund Kommune op forrest i 
den grønne omstilling. 
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Økonomisk politik 
Som konservative mener vi, at samfundets stærkeste skal hjælpe de svageste. Vi går ind for, at 
det offentlige skal være så stærkt, at det kan rejse den svage, men det offentlige skal samtidig 
være for svagt til at knække den stærke. 
 
Det er en konservativ mærkesag at gøre Guldborgsund Kommune økonomisk uafhængig af 
andre kommuner. Det kræver investeringer i kommunens erhvervsliv, uddannelsesinstitutio-
ner samt kultur- og fritidsliv. Vi ønsker derfor en retfærdig udligning mellem Danmarks kom-
muner, da flere kommuner har eksporteret deres sociale problemer til os. Vi går ind for nati-
onal sammenhæng, hvor vi også selv yder vores bedste. 

Det er derfor helt essentielt for Det Konservative Folkeparti, at Guldborgsund Kommune får 
afdraget på sin gæld i den kommende byrådsperiode. Dermed ligger gælden ikke fremtidige 
generationer til last. Hvis der bliver overskud, skal overskuddet komme borgerne til gode. 
Som konservative mener vi af princip, at pengene ligger bedst i borgerens egen lomme. Det er 
vores ambition at fastholde eller sænke kommuneskatten. 

Vi ønsker, at grundskylden skal fastfryses og, hvis muligt, nedsættes. Når der skal findes 
kommunale besparelser, vil vi se på mulighederne for udlicitering af opgaven til private virk-
somheder, der er underlagt konkurrence, så vores borgere fortsat får en god service. Derud-
over vil vi se på kommunale ansvarsområder og sikre, at ansvaret er klart fordelt mellem de 
enkelte kommunale centre. 

Vi vil dog altid tage den politiske situation i betragtning og bruge et kommunalt flertal kon-
struktivt. Det Konservative Folkeparti er på den måde en arbejdende stemme, der hellere vil 
sidde med ved forhandlingsbordet og indgå kompromis end at stå alene uden for døren med 
sin mærkesag. 

Som konservative vil vi være stemmen, der sikrer økonomisk uafhængighed, og at den 
offentlige gæld ikke flyttes til den fremtidige generation. 
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Sammenfatning 
Konservative mærkesager ved kommunalvalget 2017: 
 

• Som konservative vil vi være stemmen, der flytter grænserne for erhvervslivet og ska-
ber jobs i Guldborgsund Kommune.  
 

• Som konservative vil vi være stemmen, der flytter områdets uddannelser op ad kvalite-
tens rangstige og sikrer bedre jobmuligheder. 
 

• Som konservative vil vi være stemmen, der flytter kommunens gode image ud over 
kommunens grænser for at tiltrække nye borgere og turister. 

 
• Som konservative vil vi være stemmen, der flytter vores børn ind i den nye tidsalder og 

ruster dem til livet i en digitaliseret og globaliseret verden. 
 

• Som konservative vil vi være stemmen, der flytter kultur- og fritidslivet ind i borgernes 
hverdag gennem synlighed og aktivitet. 
 

• Som konservative vil vi være stemmen, der flytter den kommunale service i en positiv 
retning, så der skabes tryghed og nærvær for ældre og samfundets svageste. 
 

• Som konservative vil vi være stemmen, der flytter Guldborgsund Kommune op forrest i 
den grønne omstilling. 
 

• Som konservative vil vi være stemmen, der sikrer, at den offentlige gæld ikke flyttes til 
den fremtidige generation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


