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NOTAT
08-09-2017
Sagsnr.: 17/20551
Dok.nr.: 129875/17

Input fra Borgermøde den 7. september 2017 vedr. budget 2018

Stand 1 – Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
 Imødekomme foreningerne som måske mister tilskud fra staten i
forbindelse med Finanslov.
 Borgermøde tidligere i processen
 Hurtigere gang i Antonibakken – indtægter
 Landsbypedeller
- Igen
- Erfaringer fra andre kommuner
 Borgerrådgiver
Kommunal ombudsmand
 Flere penge til skolerne og ældreplejen
 Nærdemokratimodel i valgprogram – bosætning
 Projektmidler – skoleområdet
 Cykelstier
 Besparelser på Jobcentret
- For nemt at være på kontanthjælp
Stand 2 – Børne-, Unge- og Familieudvalget
 Inklusion
 Skoleklubbernes normering
 Tilskud til pasning af ege børn
 Tilførsel af penge til dagtilbud og skoler
Stand 3 – Sundheds- og Psykiatriudvalget
 Pårørendekonsulent
 Fokus på rehabilitering af hjerneskade

Sagsbehandler:
Gitte Overgård Nielsen
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Hjemmehjælp der fokuserer på det vigtigste i situationen
Én indgang og bedre koordinering i forbindelse med bl.a. hjælpemidler
Mere træning til ældre
Kørsel til ældres træning
Fokus på konflikthåndtering i borgers eget hjem – særligt i forhold til nye medarbejdere
Flere lokale forebyggelsestilbud
Lokalråd som forebyggelsesagenter

Stand 4 – Socialudvalget
 Værdi ældrepleje
 Dækning af udgifter til tilførte opgaver fra region mv.
 Forslag om patientrådgiver bl.a. til senhjerneskadede
 Mulighed for at hjælpe familier, der var havnet i akut ulykke eller sygdom
 Køkkener på plejecentre – for og imod, og forskellige muligheder for at få opfyldt ønsket
om mere madlavning tættere på borgerne
 Rekruttering af kompetente medarbejdere
 SOSU-KLAR som en meget vigtig indsats
Stand 5 – Erhvervsudvalget
Ønsker:
 Fordobling af Erhvervsudvalgets budget til 20.mio.kr.
 Opbakning til indsats på mobil og bredbånd
 Ønske om støtte til forundersøgelse af bevarelse og udvikling af Storstrømsbroen
 Grib udviklingsmulighederne i forbindelse med UNESCO udnævnelse
 Træd ud af VISM (uenighed om dette)
 ”Vækst over vand” omdannelse af Storstrømsbroen til en turistdestination –
Kulturstrømsbroen kan give kommunen et helt andet landskab i 2030.






Kommentarer:
Erhvervsudvalget har skabt opmærksomhed på erhvervsudvikling og givet ”ny luft” til
området
Vigtigt med stærk koordinering mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsområderne
Branding- og bosætningsindsatsen er helt væk. Det er vigtigt at prioritere det igen
Vigtigt også at prioritere erhvervsuddannelserne, så flaskehalse i bygge- og
anlægsbranchen håndteres
Turistbranchen i Vordingborg burde oppe sig og melde sig ind i kampen (underforstået,
ligesom på Møn)

Stand 6 – Teknik- og Miljøudvalget
 Strækker pengene længere – mere samskabelse med lokalråd
 Se 2-1 veje som prisbilliger alternativer til cykelstier
 Kan vi erstatte Movia med lokale løsninger? – Rutebusser: Nej – Som ”Frøen”: Ja
 Pris: Ny buslinje til Bakkebølle Strand (fra Vordingborg)
 Arbejder forsyningen sammen med de private vandværker
 Hvad gør kommunen i forhold til måling af pestisider i vandværkerne?
 Ønske om offentligt toilet på Hårbølle Havn

Stand 7 – Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
 Forslag om kulturfolder til tilflyttere, eller et arrangement hvor tilflyttere oplyses om alle
vores tilbud.
 Forslag om at Waves også tilbydes for ældre, måske på ældrecentre
 Forslag om skøjtebane på Panterområdet
 Bedre p-plads ved Hårbøllehuset, hvor det er umuligt at komme igennem når der er
arrangementer
 Foreningsfitness/privat-fitness blev der spurgt ind til – og der var dialog om boghandlere
kontra udlån af bøger i biblioteker og P’deller i Lundby blev omtalt, der er
foreningsfitness. Der blev udtrykt glæde ved vores alsidige kultur.
 Ønske om lokale til 200 mennesker kan samles i Præstø
 Kunstgræs i købsteder og Stensved
 Frikommuneønske, a la i Hundested
 Spørgsmål om havnene kommer i KIF
 Bud på at man kan skære bogbussen væk
Stand 8 – Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
 Arbejdskraft til bl.a. Storstrømsbroen. Opkvalificering af borgere
 Mere synlighed af virksomheder til småjobs (225 timers reglen)
 Hvad gør vi ved borgere der har været længe på offentlig forsørgelse
 Spørgsmål om man ikke nemmere kan give en førtidspension. Borger mener man skal
kigge på mennesket og ikke altid regler. Borger mener man får livskvalitet ved at få en
førtidspension, samt at man letter presset på borgeren.
 Hvad gør vi for at fastholde de unge i uddannelse. Vi har for mange unge der ikke kan
finde ud af hvad de vil med livet

