
 

 

 

 

 

Fra venstre til højre ses: 
 

Henning Pil, Jesper Ansbæk, René Larsen, Lisa Pihl Jensen, Tina Juul Pedersen, 

Joan Kate Pedersen, Theis Nielsen, Kirsten Havemann, Preben Jørgensen og 

Arno Kruse 



Forord 
 

 

 

Dette valgprogram er det program Socialdemokratiet Langeland går til valg på! 

Det er vores drømme og ønsker for hvordan Langeland kommune skal udvikle 
sig i den næste valgperiode fra 2018 – 2021. Vi vil arbejde for at vores ønsker 

bliver indfriet i valgperioden. Vi vil desuden arbejde for, at Langeland kommune 
forbliver en selvstændig kommune. Derfor skal vi, når vi forhandler 

udviklingsaftale med indenrigsministeriet, søge at opnå en aftale der giver 

bedre vilkår for den kommunale service og kommunens udvikling. 

Borgerne i Langeland kommune skal sikres: 

 mindst lige så gode serviceydelser som borgere i andre kommuner, og 

 medbestemmelse- og medindflydelse på kommunale beslutninger. 

 

Socialdemokratiet på Langeland 

arbejder overordnet for at: 
 

 

 

Langeland kommune skal have en medborgerpolitik, der sætter rammerne for 

hvordan kommunen vil samarbejde med borgerne. F.eks. ønsker vi at der 
afholdes flere borgermøder i forbindelse med større politiske beslutninger, og at 

der nedsættes opgaveudvalg, hvor vi sikre medinddragelse- og medindflydelse 
af borgerne. 

 

 

 

 
 Langeland kommune skal arbejde på tværs af sektorer og udvalg indenfor 

kommunen. 

 

 Kommunens kerneopgaver vægtes højt. 

 

 Borgerservice skal komme helt ud til borgerne – f. eks ved at etablere en 

borgerservicebus – i lighed med - og evt. samarbejde med 
biblioteksbussen. 

 
 Vi skal have en borgerrepræsentant. 



 

Nedenfor beskrives de konkrete tiltag indenfor hvert af følgende områder: 

1. Sundhed og velfærd, 2. Børn, unge og familier, 3. Kultur, 4. Trafik og teknik, 
5. Miljø, 6. Natur, 7. Erhverv og beskæftigelse, 8. Leverandører til kommunen, 

9. Turisme, 10. Bosætning, og 11. Samarbejde med Regionen. 

 

Sundhed og Velfærd for alle. 
 

 Vi vil være Danmarks bedste sundhedskommune. 

 

 Vi ønsker at kommunen prioriteringer, at målsætninger og planlægning 
indenfor de forskellige sundhedsområder samles i en sundhedsplan. Disse 

planer skal afstemmes efter kommunens budgetter og evalueres mindst 

én gang hvert år. 

 

 Den sociale ulighed indenfor sundhedssektoren og udsathed skal 
mindskes og lige adgang for alle til gode sundhedsydelser skal sikres – 

Lige Rettighed til Sundhed for Alle. 

 
 Skabe rammer for forbedret sundhedsadfærd. Vi skal arbejde på at sikre 

borgere med specifikke behov (misbrugsproblemer, senhjerneskader etc.) 

en tryg tilværelse, blandt andet gennem alternative boformer. 

 

 Der skal være fokus på demensområdet, blandt andet skal det sikres at 
der er tilstrækkeligt personale med de rette kvalifikationer. Samtidigt vil 

vi arbejde på at etablere en ”demenslandsby” i Tullebølle. 

 
 Vi skal fortsat sikre og udbygge, at borgere bliver hurtigt og effektivt 

rehabiliteret/ genoptrænet, og borgere skal kunne henvises til behandling 
hos privat praktiserende specialister, hvis nødvendigt, på samme vilkår 

som behandling i offentlig regi. 

 
 Patienten skal være i centrum under behandling, så vel som 

rehabilitering. Der skal sikres en effektiv og ansvarlig kommunikation 

mellem borgerne og det offentlige. 

 
 Vi vil arbejde for at den enkelte borger får én kontaktperson i kommunen. 

 
 Vi vil arbejde for at sikre at alle borgere har lige adgang til effektiv 

akutindlæggelse 



 Vi vil arbejde for en god kommunikation og transport af akutsyge borgere 
samt opgradere og udbygge akutstuer på plejehjem, så disse kan bruges 

til akutindlæggelse, hvor det lægefagligt skønnes relevant. 

 
 Brugen af - og gradvist introducere velfærdsteknologi hvor 

det kan lette og forbedre behandling af sygdomme og 

tilstande. Men velfærdsteknologi bør understøtte og ikke 

erstatte en menneskelig værdig behandling. 

 
 Vi vil arbejde henimod, at Langeland bliver Danmarks mest 

handicapvenlige kommune. 

 
 Kommunen skal handicap certificeres – i tilknytning til certificeringen fra 

”God Adgang”. 

 
 Vi vil sikre, at kommunens bygninger alle bliver handicapvenlige, samt at 

kommunens personale er uddannet indenfor handicapområdet. Vi vil også 
opfordre andre aktører på Langeland til at arbejde med – så der bliver en 

samlet indsats for at Langeland bliver en handicapvenlig kommune. 

 
Vi vil arbejde mod at ingen er ensomme på 
Langeland, og at ensomme og udsatte børn og 

voksne hjælpes. 

 
Vi vil foreslå, at der stiftes ’madvenner’, så 

borgere der føler sig ensomme, kan få et måltid 
mad sammen med en ’madven’ når det 

påtrænges og med rimelig hyppighed – her kan frivillige give en hånd. 

 
 Plejecentre - der skal sikres en besøgsordning, dette kan være i et 

samarbejde med børnehaver. Der kan også anskaffes kæledyr eller 
besøgshunde! Vi støtter Oldekolde/ældrebofællesskaber og kollektiver for 

ældre, hvor fællesskabet får en plads. 
 

Børn, Unge og Familier 

 
 Vi vil arbejde for at bevare vores skoler og styrke dagtilbuddene i 

nærmiljøet. 

 

 For dagtilbuddene skal der være særlig opmærksomhed på 
helhedsorienterede forebyggende indsatser, f.eks. at der ansættes 

ressourcepædagoger, der skal fungere som en forebyggende ressource til 
børn med særlige behov i kommunens dagtilbud og skoler. 



 At børn og unge sikres medinddragelse og medindflydelse ved etablering 

af et ”Børn og Unge råd”. 

 
 At der i Kommunens skoler, inklusiv Strynø samt specialskolen Skrøbelev, 

fortsat er fokus på trivsel, udvikling samt faglighed for alle børn, unge og 

ansatte. 

 

 

 
 At der skabes gode læringsmiljøer, så den enkelte elev understøttes i at 

kunne udforske muligheder både ude og hjemme! 

 
 At Kommunen har en udviklingsorienteret folkeskole med spændende 

tiltag, som eksempelvis etablering af en E-sport linje i udskolingen. 

 
 Indførelse af Fritidspas. 

 

 At alle børn og unge sikres lige 
muligheder for deltagelse i fritids- 

aktiviteter. 
 

 At samarbejdet mellem 
folkeskolen og musikskolen 

styrkes, således at de 
kompetencer vores skoler i 

fællesskab er i besiddelse af, 
anvendes til at udvikle og 

dygtiggøre vores børn. 
 

  



 Alle, der skal være forældre, første gang, skal tilbydes forældrekursus. 

 
 At alle forældre til børn med særlige behov tilbydes kursus der er rettet 

imod deres eget barns specifikke behov. 

 
 At der ansættes en fysioterapeut med speciale i børn. 

 
 At undersøge om der er behov for længere/ skæve åbningstider på 

børneområdet. 

 
 At skabe mulighed for en åben, anonym og gratis rådgivning for børn, 

unge og familier i sundhedshuset. 

 
 En madordning i alle vores børneinstitutioner og 

skoler. 

 

 At styrke Team ung og SSP1 (samarbejde mellem 

Skole, Socialforvaltning og Politi). 

 
 At der kommer fokus på fravær i skolerne og dets underliggende årsager, 

så der kan findes løsningsmodeller. 

 
 En evaluering af den understøttende undervisning. 

 
 At bevægelse i skolen på 45 minutter dagligt SKAL opfyldes. 

 
 At tilbyde svømmeundervisning og førstehjælp i skolerne. 

 

Kultur 

 
 Langeland har mange kulturmiljøer og dem skal vi værne om – ikke som 

kulisse, men som steder hvor der leves! 
 

 H.C. Ørsteds konceptet2 skal videreudvikles. 

 
 Der skal skabes flere og bedre samarbejdsrammer mellem biblioteket, 

Turist- og Erhvervsforeningen, så vi alle trækker i samme retning. 
 

 

 
 

 

1 
SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et kriminalpræventivt samarbejde mellem de tre aktører. Formålet 

med SSP er at skabe nogle hensigtsmæssige samarbejdsrammer for at forebygge og følge op på børn og unges 
problemer omkring kriminalitet. 
2 

Med H.C. Ørsteds konceptet menes aktiviteter på Langeland knyttet til H.C. Ørsted liv og levned. 



 Venskabsbysamarbejdet skal fortsætte og udvides, så vores børn og unge 
også fremover kan få glæde af samværet og samarbejdet med unge fra 

andre lande. 

 
 Vi skal styrke og udbygge Kommunens frivilligtcenter, der fortsat skal 

være et midtpunkt i det frivillige arbejde. 

 

Trafik og teknik 

 
 Vi arbejder for, at infrastrukturen 

skal være i orden med god kollektiv 
trafik, hvor der gøres brug af 

telebusser/taxa til og fra 
yderområder færger samt til 

nærmeste kollektiv trafik. 

 

 At informationer om brug og 
anvendelse af den kollektive trafik 

skal være let tilgængelig og 
gennemskuelig for borgerne gennem blandt andet skiltning, internet og 

applikation3. 

 
 At taksterne skal holdes på et niveau, der tilskynder til brug af offentlig 

trafik. Den offentlige trafik skal fortsat være handicap-, ældre- og 

børnevenlig. 

 
 At offentlig bustransport på Langeland er gratis. 

 
 At kommunen skal spille en central rolle når det gælder udbredelsen af 

mobil og bredbånd til at dække hele Langeland og Strynø. 

 

 At Strynøfærgen kun skal besejle Strynø, og der skal arbejdes på at 

forbedre og udvide sejlplanen. 

 
 At den lette trafik skal gøres mere sikker med cykelstier, alternative ruter 

og afmærkninger, f.eks. to-i-én veje, og at der udarbejdes en plan for 
cykelstier, som fremover kan lægges til grund for udbygning af 

cykelstinettet. 

 

 At vores børn skal kunne begive sig sikkert til og fra skole, f.eks ved at 
etablere og forbedre de fysiske anlæg ved skolerne. Dette vil også kunne 

øge trafiksikkerheden for bløde trafikanter. 

 
 At havnene fortsat skal vedligeholdes og udvikles, ikke mindst da de er et 

aktiv, der kan fremme bosætning i kommunen. 
 

 

3 
”Application” eller App, kan på dansk bedst oversættes med ”softwareprogram”. App’erne er designet til at virke på 

smartphones, tablets, pc'ere eller en anden computerenhed, og hjælper brugeren med at udføre specifikke opgaver. 



 

 At nye initiativer og visioner, som f.eks. forskønnelse af vores unikke 

havne, strande og naturområder, skal fremmes, så de kan understøtte 
øget bosætning og styrke turisme til gavn for alle borgere og erhverv. 

 
 At alle offentlige toiletter og servicebygninger ved havnene skal være 

tilgængelige og vedligeholdt. 

 
 At der arbejdes på udvikling af lokalplaner for byerne i Langeland 

Kommune. Disse skal udvikle og understøtte byernes særlige 
kulturmiljøer. 

 
 At genskabe et hyggeligt købstads torv i Rudkøbing, som giver liv, handel 

og er et sted, hvor borgerne gerne vil mødes. 
 

Miljø 

 
 Langeland Kommune skal være en 

‘klimakommune’4 og kendes på den grønne 
vedvarende energi samt bæredygtige 
løsninger. 

 
 Vi vil arbejder for grønne løsninger, der tager 

hensyn til og er til gavn for borgere og 
miljøet. 

 
 At kommunens nybygning og vedligeholdelsesarbejde skal foregå med 

fokus på energirigtige løsninger. 

 
 At kommunens indkøbspolitik skal være miljømæssigt bæredygtig. 

Faktorer som energibesparelser, biologisk nedbrydelighed, kemikaliefri 
varer og materialer samt genanvendelighed skal vægtes. 

 
 At vi vil arbejder for en storskrald ordning i Langeland Kommune. 

 

Erhverv og Beskæftigelse! 

 
 Vi vil være Danmarks bedste erhvervskommune. 

 

 

 
 

 

4 
Klimakommunerne skal først og fremmest forpligte sig til en årlig reduktion i CO2-udledningen på 2 % eller mere frem 

mod 2025. Aftalen gælder i første omgang for kommunens egne aktiviteter, bygninger og transport. Der er nu 67 
klimakommuner i Danmark i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 



 Vi vil, sammen med arbejdsmarkedets parter, søge at skabe muligheder 
for at alle kan få en plads på arbejdsmarkedet. 

 

 Give gode rammebetingelser og vilkår for de virksomheder, der har 

etableret sig, samt de, der påtænker at etablere sig på Langeland og 
Strynø. 

 
 Sikre godt samarbejde mellem 

kommunalbestyrelsen og 

arbejdsmarkedets parter med det formål 
at forbedre økonomisk vækst og 

beskæftigelse. 

 
 Fremme udbredelsen af den gode 

fortælling om Langeland og vores øer 

for at tiltrække nye beboere og turister, 
og tage godt imod de, der kommer. 

 
 At kommunen fører en aktiv erhvervspolitik, der støtter både de 

eksisterende virksomheder, etablering af nye virksomheder og giver nye 

iværksættere den bistand, de har brug for. 

 
 At virksomhederne ved, at de kan få vejledning til etablering, lokalisering, 

forretningsudvikling m.v. i Turist- og Erhvervsforeningen. 

 
 At kommunen, arbejdsmarkedets parter og jobcentret udbygger 

samarbejdet, så der kan skabes grobund for nye tiltag, nye virksomheder 

og nye arbejdspladser. 

 
 At etablering af nye virksomheder i bestående bygninger i landområder 

støttes, under behørigt hensyn til naboer og det omkringliggende miljø. 

 
 At samarbejdet med områdets uddannelsesinstitutioner styrkes, og der 

etableres nye uddannelsestilbud. 

 
 At indsatsen for at skaffe lære/elev- og praktikpladser styrkes og 

samarbejdet med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter fremmes. 

 
 At jobcentret styrkes med de nødvendige ressourcer fremfor at udlicitere 

opgaver til private. 

 
 I Kommunens dialog med virksomhederne skal kodeordene være 

”hurtigere og lettere. ” Alle skal opleve Kommunen som en positiv 
og effektiv samarbejdspartner, både store som små virksomheder, 

iværksættere samt turistvirksomheder. 



Natur 

 

 

 
 Langeland Kommunes enestående natur med skove, marker og strande er 

vores største aktiv, som vi skal værne om og beskytte. 

 

 Vi vil skabe nye naturområder og bevare dem, vi har. De skal være 

tilgængelige for borgerne. 

 
 Vi arbejder for, at Øhavs stien forlænges fra nord til syd og fra øst til vest 

samt at den udbygges med seværdigheder og adgang til specielle 
naturområder og med faciliteter, så som bænke, borde, skraldespande og 

offentlige toiletter. 

 
 Fremme kendskabet til vores gode badestrande, da Langeland har nogle 

af landets bedste strande; indtil videre en god bevaret hemmelighed, men 

det vil vi gerne gøre noget ved. 

 
 Fokus på strandrensning, arrangementer og aktiviteter. 

 
 Støtte en GEO park på Langeland sammen med de sydfynske kommuner. 

 

Leverandører til Kommunen 

 
 Sociale-, arbejdsklausuler og kædeansvar skal være en naturlig del af 

kommunens politik, ligesom der hele tiden følges op på, at klausuler 

overholdes. 



Turisme 

 
 Turismen på Langeland er i vækst, og der er store muligheder for at 

fremme denne vækst og skabe nye arbejdspladser indenfor dette område. 

Enhver turist skal opfattes som en potentiel tilflytter. 
 

 Vi vil arbejde for at Kommunen, i 
samarbejde med turisterhvervet, 

fremmer Langelands turisme. Der kan 

skabes flere oplevelser og tilbud bl.a. 
gennem natur, kultur og ophold langs 

vore kyster på Langeland og Strynø. 

 
 At der etableres tilbud om uddannelse af ansatte indenfor turisme- 

erhvervet. 

 
 At internetadgang, mobildækning og skiltning forbedres. 

 
 At Øhavsstien udvides og forlænges som ovenfor omtalt, og at der bliver 

etableret At der kommer flere cykelruter, ridestier, alle med bedre 
skiltning. 

 

Bosætning 
 

 

 
 Vi vil arbejde for at tilflyttere får viden om de mange tilbud og muligheder 

som Langeland og Strynø byder på, og at der bliver taget godt imod de, 
der vil flytter til Langeland kommune. 

 
 Vi ønsker os en bosætningskonsulent og låneboliger. 



Samarbejde med Regionen 
 

 Vi vil arbejde på at forbedre kommunikationen og samarbejdet med 

Regionen og de nationale myndigheder, blandt andet for at sikre en 
ensartet og lige adgang til sundhedsydelser og dermed sikre en bedre 

sammenhæng mellem det forebyggende, behandlende og rehabiliterende 
arbejde. 

 
 Støtte bevarelse af røntgenafdelingen på kommunens rådhus og støtte 

bevarelse af fødeafdelingen i Svendborg. 

 
 I samarbejde med regionen tiltrække flere ydelser til vores sundhedshus. 

 
 Et krisecenter for voksne udsatte i Langeland kommune. Dette kan ske i 

samarbejde med andre fynske kommuner. 

 
 Flere og mere fleksible uddannelsestilbud for vores borgere i kommunen, 

med en vifte af forskellige tilbud, f.eks. AMU, gymnasie/HF m.m. 

 
 Påvirke og prioritere den regionale kollektive trafik, således at muligheden 

for pendling til og fra arbejdspladser uden for Langeland kommune øges. 
 

 

 

 
 

 

 
For yderlige information se: http://socialdemokratietlangeland.dk/ 

 

Eller kontakt: Formand Jens Gerhaard Kaae, Tel 27591711, 
Email: kratbo.kaa@gmail.com 

http://socialdemokratietlangeland.dk/
mailto:kratbo.kaa@gmail.com

