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HVAD ER FN’S VERDENSMÅL 

FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING? 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev 

vedtaget af verdens stats- og regeringsledere 
på FN-topmødet i New York den 25. 

september 2015. Det markerede en hidtil uset 
ambitiøs udviklingsdagsorden. 

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og 

skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere 
bæredygtig udvikling for både mennesker og 

planeten, vi bor på. 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 

delmål, som forpligter alle FN’s 193 
medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og 

sult i verden, reducere uligheder, sikre god 
uddannelse og bedre sundhed til alle, 

anstændige jobs og mere bæredygtig 
økonomisk vækst. 

Den nye dagsorden anerkender således, at 

social, økonomisk og miljømæssig udvikling, 

fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er 
tæt forbundne, og at det kræver en integreret 

indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. 

 

 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE - 

GØR VERDENSMÅL TIL STEVNSKE 

HVERDAGSNMÅL  

Til det kommende kommunalvalg har vi i Stevns Kommune 

valgt at tage udgangspunkt i Verdensmålene.   

Verdensmålene har relevans både i den globale sammenhæng, 

men også i vores hverdag.  Vi har i den seneste valgperiode 
medvirket til at omsætte verdensmålene til lokalt niveau og 

gøre Verdensmål til Hverdagsmål i Stevns Kommune. Stevns 
er ikke isoleret fra omverden, men skal fungere som dynamisk 

landkommune i en dynamisk verden. 

Her er verdensmålene centrale – også for os i Stevns 

Kommune!  

For at sikre at Stevns kan udvikle sig som en skøn kommune 

at bo, besøge og leve i, skal der fokus på tre centrale 
hovedpunkter, som knytter sig tæt op ad grundtanken i 

verdensmålene:  

Økonomisk bæredygtighed  

Grøn bæredygtighed  

Social bæredygtighed  

Med de tre pejlemærker holder vi fokus på, hvad der er 

vigtigt.   



 



VERDENSMÅL NR. 1 

AFSKAF FATTIGDOM 

 

 
Der skal skabes nationalt tilpassede sociale 

sikringssystemer/nedre grænser for at opnå 
substantiel dækning af fattige og udsatte 
grupper, en øget adgang til basale 

ressourcer og tjenesteydelser og støtte til 
samfund, der er ramt af konflikter og 
klimarelaterede katastrofer.   

 
 
RADIKALE VENSTRES LANDSPOLITISKE MÅL 

Radikale Venstre vil fortsat arbejde for at 
afskaffe kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, 
samt integrationsydelsen og andre 

fattigdomsskabende ydelser. Radikale Venstre vil 
vise nye veje, også for de mest udsatte 
medborgere. 

  

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  

 

• At kommunen har en målrettet indsats for at få alle 

med i daginstitutioner og skole, bl.a. ved en bevidst 

indsats målrettet de sårbare grupper. Det er i 
samfundets institutioner, at centrale dele af de 
sårbare gruppers socialisering kan finde sted. 

• At der arbejdes målrettet på at skabe positive 

mønsterbrydere og rollemodeller.   

• At den almindelige dannelse gennem 

fritidsaktiviteter og foreningsliv styrkes gennem 

fritidspas til de sårbare grupper.   

• At mentorordninger for udsatte børn og unge 

styrkes.   

• At støtte social-økonomiske virksomheder og andre 

initiativer, som medvirker til at løfte udsatte 
grupper. 

• At kommunen sikrer boliger til sårbare grupper, 

som kan betales af små indkomster. 

• At flygtninge kommer hurtigst muligt ud på 

arbejdsmarkedet, så de både kan blive 
selvforsørgende og få tilskyndelse til en bedre 

integration.   

  



 
 
 

 
 



VERDENSMÅL NR. 2 

STOP SULT 

 

Alle mennesker - især børn og de mest 

sårbare – skal have adgang til 
tilstrækkelig og nærende mad hele året 

rundt. Det indebærer fremme af 

bæredygtige landbrugsmetoder samt 
forbedring af livsgrundlag og kapacitet i 

små landbrug, samt at sikre lige adgang 

til jord, teknologi og markeder. 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 

Vi ønsker et Danmark med et giftfrit 

landbrug, der leverer god og grøn mad til 

Danmark og resten af verden. 1/3 af 

landbrugsjorden tages ud af produktionen. 
Den resterende 2/3 del skal udvikles til at 

være giftfri og klimavenlig og fremstille gode, 

grønne og sunde fødevarer. 

I STEVNS KOMMUNE VIL VI 

ARBEJDE FOR: 

 

• At der tilbydes sund og nærende kost i vores 

institutioner. 

• At kommunen prioriterer at handle med 

lokale fødevareproducenter, hvor det er 

muligt. 

• At madspildsordninger prioriteres til udsatte 

borgere. 

• At kommunen tilbyder kostvejledning til 

familier og børn med spiseforstyrrelser eller 

uhensigtsmæssige spisemønstre. 

• At der laves frisklavet mad på plejecentrene 

mindst to gange om ugen, og at beboere, som kan, 

får mulighed for at hjælpe til.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



VERDENSMÅL NR. 3 

SUNDHED OG TRIVSEL 
 

Et sundt liv og god trivsel for alle 

aldersgrupper er på dagsordenen for en 

bæredygtig udvikling. Alle former for 

misbrug skal forebygges. Dødsfald og 
tilskadekomster som følge af alle former for 

ulykker skal halveres. Lige adgang til 

sundhedsydelser, samt reduktion af alle 

former for forurening af luft,  jord og vand. 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 

Den frie og lige adgang til sundhed i et 

offentligt betalt sundhedsvæsen skal 

fastholdes. Den sociale  ulighed i sundhed 

skal mindskes. Vi vil sidestille fysisk og 

mental sundhed. Vores sundhedsvæsen skal 
være et trygt sted at være, og det skal hjælpe 

mennesker tilbage til fællesskabet. 

 

      

I STEVNS KOMMUNE VIL VI 

ARBEJDE FOR: 

 

• At sikre adgang til sund kost i alle kommunale 

institutioner.  

• At styrke forebyggelsen af misbrug.  

• At styrke og understøtte idræts- og foreningslivet.  

• At der gives mulighed for, at ældre kan leve et aktivt 

seniorliv.    

• At borgere, der har brug for hjælp, skal være så 

selvhjulpne som muligt af hensyn til livskvalitet og 
medarbejdernes arbejdsmiljø.  

• At oprette kommunale tryghedssenge et tilbud 

udsatte borgere kan benytte, hvis de har behov for 

kontakt med uddannet personale, en samtale eller 
et sted at være.  

• At prioritere tillid før kontrol i forhold til den 

enkelte institution og medarbejder.  

• At styrke samarbejdet i sundhedsvæsenet mellem 

Region Sjælland og Stevns Kommune og ved at 
arbejde gennem sundhedshuse med mange 

kompetencer.  

• At unge har nem adgang til psykologhjælp og at 

fokus på unges mentale sundhed øges. 

 

 



 



VERDENSMÅL NR. 4 

KVALITETSUDDANNELSE 

 

Vi skal sikre alle lige adgang til 

kvalitetsuddannelse og fremme alles 

muligheder for livslang læring. 

Uddannelse er det grundlag, der både gør os 

i stand til at forstå og gøre noget ved 

verdens problemer og samtidig gøre livet 

bedre for os selv. 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 

I Danmark lærer vi vores børn at tænke selv og 

sige deres mening højt. I en skole som er åben 
for alle uanset, hvem du er, og hvor du kommer 

fra. Det er vi stolte af, og det vil vi værne om. 

Vi vil give alle børn en god hverdag i et 
dagtilbud af høj kvalitet. Vi vil prioritere en tidlig 
indsats og omfattende hjælp til udsatte familier. 

Vi ønsker en fri skole, fordi en god skole skabes 
lokalt. Børn skal have lov til at være børn. Vi vil 
skabe en skole, der er åben mod verden og har 

plads til forskellighed. Vi vil en skole, som tager 

afsæt i børnene og ikke omvendt. Vi vil en 
skole, der udvikler sig og dagligt skabes af 
lærerne. 

 

 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
  

• At sikre tilstrækkeligt med praktikpladser til 

erhvervsuddannelserne er vi klar til at stille krav til 
virksomheder, der ønsker at byde ind på offentlige 

opgaver.   

• At der fortsat er gode kultur- og sportsfaciliteter 

for forskellige interesse- og aldersgrupper.  

• At flere unge skal i gang med og gennemføre en 

ungdomsuddannelse.  

• At vi som minimum opretholder og styrker de tre 

folkeskoler vi har på Stevns.  

• At anerkende både friskoler og folkeskoler er en 

del af grundskoletilbuddet i Stevns Kommune.  

• Elevrådene skal deltage i skolebestyrelserne på lige 

fod med andre repræsentanter.  

• At der sættes fokus på forbedring af kommunens 

specialtilbud og dygtiggørelse af lærere, pædagoger 
og andet fagpersonale.  

• At flere stevnske børn forlader folkeskolen med 

fornuftige karakterer i dansk og matematik. 

• At der arbejdes med nysgerrighed og glæden ved at 

lære. 



 



VERDENSMÅL NR. 5 

LIGESTILLING MELLEM 

KØNNENE 
 

Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en 
grundlæggende ret for kvinder, det er også en 
forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at 

opnå ligestilling mellem kønnene og styrke 
kvinders og pigers rettigheder og muligheder.  
 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 

I Danmark skal alle have lige muligheder, uanset om 
du er kvinde eller mand, og uanset hvilken seksualitet 
du har. Men kvinder får stadig ikke samme løn for 

samme arbejde eller arbejde af samme værdi. 
Vi vil gøre op med skævheden på arbejdsmarkedet 
 

Vi vil give lige ret til barselsorlov for kvinder og 
mænd: Vi vil igen oprette en barselsfond for 
selvstændige. Vi vil genindføre den kønsopdelte 

lønstatistik, Vi vil indføre fag på læreruddannelsen om 
køn og seksualitet. Vi vil bekæmpe negative og 
stereotype opfattelser af køn og konsekvenserne 

heraf for drenge og piger gennem brede oplysnings- 
og kampagneinitiativer. 

  

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  

 
• At Stevns Kommune får udarbejdet en 

ligestillingspolitik.  

• At det bliver attraktivt at søge arbejde på 
kommunens arbejdspladser uanset køn, 
seksualitet, etnicitet og kulturel baggrund.  

• At der er fokus på at skabe lige fordeling 
mellem køn, når kommunen laver sociale, 

kultur- og fritidstilbud – både når det gælder 
målgrupper og udbydere.  

• At der i Stevns Kommune er øget fokus på 

kønsrollemønstre – også 
i seksualundervisningen og 
uddannelsesvejledning.  

• At der i kommunale familietilbud er fokus på, 
at de retter sig mod begge køn, og at 
kommunen som udbyder aktivt forsøger at få 

en ligelig deltagelse mellem køn.  



 



VERDENSMÅL NR. 6 

RENT VAND OG SANITET 

 

 
Alle mennesker skal have adgang til 
rent drikkevand. Samtidig skal alle 
mennesker have adgang til ordentlig 

sanitet og hygiejne. 
 
 

 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Vi vil altid have rent vand i hanerne og 
ren luft omkring os. Vi vil gennemføre en 

drikkevandshandlingsplan, så der ikke 
sprøjtes oven på vores drikkevand. Vi vil 
tjekke vores vand for de skadelige stoffer. 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
  

• At reducere forbruget af rent drikkevand, så 

regnvand i højere grad bruges til fx tøjvask, 
toiletskyl o.lign.  

• At grundejere gøres medansvarlige for at 
passe på vores drikkevand.  

• At lokal afledning af vand (LAR) indtænkes ved 

alle nybyggerier, så der er mulighed for ned-
sivning.  

• Vandindvindingsområder skal sikres mod 
forurening ved at udvide beskyttelseszo-
nerne.   

• At der indtænkes skovrejsning over vand-
indvindingsområderne med en stor margin til 
landbrugsjord.   

• At der i vandafledningen indtænkes synligt 
vand, som kan aflede mere vand, men også 

har rekreative værdier.  

• At vi prioriterer genåbning og genslyngning 
af eksisterende vandløb.  

• At fast belægning udføres fremover med 
mulighed for nedsivning af overfladevand.  

• At understøtte initiativer, der reducerer 
mængden af kalk i drikkevandet.  

  

 
 



 



VERDENSMÅL NR. 7 

BÆREDYGTIG ENERGI 

 

 
Målet skal sikre, at alle har adgang til 
pålidelig, bæredygtig og moderne energi 
til en overkommelig pris. Energien skal 

være tilgængelig og stabil, når der er 
behov for den og til en pris, så 
befolkningerne har råd til den. 

Mængden af vedvarende energi skal 
øges, og energiproduktion skal ikke 
forurene. 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Vi ønsker et endegyldigt farvel til kul, olie 
og naturgas i 2050. Inden 2030 skal den 
danske udledning af drivhusgasser være 

reduceret med 70 procent i forhold til 
1990. For at udnytte strømmen fra 
vindmøllerne optimalt, skal de også drive 

vores biler og tog, som fremover skal køre 
på el. Vi vil skabe et intelligent 
energisystem, der bl.a. kan sikre, at 

elbilerne kan lades op, når vindmøllerne 
snurrer hurtigst og elprisen er lavest.  

  
RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
  

• At kommunen får en ambitiøs energihandleplan.  

• At understøtte bedre forsyningsmuligheder 
fra bæredygtige energiformer.  

• At borgere og virksomheder tilskyndes til at 
investere i energieffektive løsninger.  

• At kommunale bygninger skal leve op til 

ovenstående løsninger.   

• At kommunale biler, busser og øvrige 

transportmidler snarest muligt skal overgå 
til fossilfri fremdrift.  

• At vi får flere el-ladestandere, og at de placeres 

strategisk rigtigt over hele kommunen.  

• At ordninger med fossilfri delebiler 

understøttes, hvor der er mulighed, f.eks. ved 
placering af ladestandere og P-pladser.  

• At CO2-udledning reduceres ved at sikre mere 

effektive kollektive og 
offentlige  transportmuligheder.  



 



VERDENSMÅL NR. 8 

ANSTÆNDIGE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST 
 

Verdensmålene for bæredygtige 
udvikling søger at fremme vedvarende 
økonomisk vækst ved at skabe højere 

produktivitet og teknologiske 
gennembrud. Fokus på politikker, som 
er gunstige for iværksætterkultur og 
jobskabelse er nøglen til dette Målet er 

at opnå fuld og produktiv beskæftigelse 
og anstændige jobs for alle kvinder og 
mænd i 2030. 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Det er i høj grad den private sektor, der i 
samarbejde med en velfungerende 

offentlig sektor er grundlaget for 
velfærdssamfundet. Antallet af 
beskæftigede i den private sektor er en 

afgørende strømpil for samfundets 
velbefindende. Vi arbejder for et større og 
mere rummeligt arbejdsmarked med god 

incitamentstruktur. Innovative borgere og 
virksomheder i sund konkurrence, samt et 
stærkere offentlig-privat samarbejde. 

 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  

 
• At løn- og arbejdsforhold skal være i 

overensstemmelse med gældende 

overenskomster, og i nogle tilfælde, må vi også 
sikre anstændige boligforhold.  

• At arbejdsløsheden er lav, og at flytte borgere 

fra passiv forsørgelse til aktive medborgere.  

• At vi sikrer vores borgere gode og attraktive 

muligheder gennem uddannelse af enhver 
karakter og på alle niveauer.  

• At de unge skal hjælpes sikkert videre til 

uddannelse. Og folk i arbejde skal have 
muligheder for opkvalificering og 
videreuddannelse.  

• At jobtræningsforløb og praktikforløb, skal 
resultere i værdiskabelse.  

• At uddannelse og praktikforløb må ikke 
kollidere. Jobcenteret må vurdere den 
enkeltes situation, hvor de individuelle 

muligheder bedst tilgodeses.    

• At sikre via forebyggende indsatser, at så 

mange som muligt kommer med i fællesskabet. 
Ikke kun betragtet som et mål for lønsomhed, 
men også i social og kulturel sammenhæng.  

• At der bliver flere grønne arbejdspladser.  

• At skabe attraktive rammebetingelser for et 

dynamisk erhvervsliv.  

 



 



VERDENSMÅL NR. 9 

INDUSTRI, INNOVATION 

OG INFRASTRUKTUR 
 

Der skal udvikles god kvalitet, pålidelig, 
bæredygtig og robust infrastruktur, 
herunder regionale og grænse- 

overskridende infrastruktur, for at støtte 
den økonomiske udvikling og menne-
skelig trivsel. En inklusiv og bæredygtig 

industrialisering skal fremmes, og 
industriens andel    af beskæftigelsen og 
bruttonationalproduktet skal øges i 

betydelig grad. 
 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Danske industrivirksomheder skal tage de 

bedste og mest ressourceeffektive 
teknologier i brug. 
Danske virksomheder må have adgang til 

den arbejdskraft, de efterspørger. Vi vil 
prioritere uddannelse og efteruddannelse. 
Infrastrukturen styrkes, og togfonden 

2015-25 vil gøre Danmark mere 
sammenhængende. Vi vil indføre 
roadpricing til erstatning for bilafgifterne og 
gøre det attraktivt at vælge cyklen fremfor 

bilen. 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
 

• At handel, industri og landbrug inddrages i 

skabelsen af lokale løsningsmodeller.  

• At lokale nichevirksomheder understøttes.  

• At kernen i iværksætteri introduceres til 
erhvervsliv og til de unge.  

• At der er bedre 

offentlige transportmuligheder fredag og 
lørdag aften og nat.  

• At der fortsat arbejdes for bedre forhold for 
cyklisterne.  

• At der er krav om, at busserne kan medtage 

cykler.  

• At der kommer flere stisystem i, til og imellem 

naturområder og landsbyer.  

• At kunne gå fra klint til ådal uden at gå på vejen.  

• At der er fokus på nyskabende og 

bæredygtigt byggeri.  

• At understøtte initiativer, der sikrer liv i 

landsbyerne. Fx omformningslandsbyer eller 
arealer planlagt til vækst.  

• At understøtte tiltag, som skaber bedre digital 

infrastruktur. 

• At sikre bedre forhold for pendlerne.  

 



 



VERDENSMÅL NR. 10 

MINDRE ULIGHED 

 
 

Den voksende ulighed kræver handling i 
form af vedtagelse af fornuftige 
politikker, der vil styrke de laveste 
indkomstgrupper og fremme en større 

økonomisk inddragelse af alle 
samfundsgrupper uanset køn, race og 
etnicitet. 

 
 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL  
Det er grundlæggende socialliberal 

tankegang, at stor økonomisk ulighed 
mellem borgerne opfattes som en trussel 
mod friheden i samfundet. Vi skal kunne 

stole på, at der er et net, som griber os, 
hvis vi falder. Alle fortjener samtidigt at 
blive mødt med klare forventninger. Vi 

vil sørge for, at alle er med på 
arbejdsmarkedet, hvis de kan. 

 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  

 
• At sikre et fortsat godt samarbejde med 

erhvervslivet om at aktivere borgere uden for 

arbejdsmarkedet.  

• At stille krav om ordnede forhold og 

praktikpladser hos kommunale leverandører 
og samarbejdspartnere  

• At så mange mennesker som muligt – uanset 

køn, etnicitet og kulturel baggrund får en 
uddannelse eller et job med henblik på at 
kunne forsørge sig selv.  

• At have øget fokus på børn og unges trivsel og 
adfærd og sikre en indsats så tidligt som 
muligt.  

• At sikre gode og stabile rammer for de unge i 
byerne i deres fritid.  

• At møde borgerne i øjenhøjde og sikre god, 
helhedsorienteret sagsbehandling og så få 
kontaktpersoner som muligt.  

• At øge fokus på at skabe positive 
mønsterbrydere.  

• At kommunen har ordninger, der giver børn 
fra udsatte familier mulighed for at deltage i 
foreningslivet.  

• At vi får en mere proaktiv SSP-indsats og 
fokus på de unge i bylivet  



 



VERDENSMÅL NR. 11 

BÆREDYGTIGE BYER OG 

LOKALSAMFUND 
 
Inden 2030 skal byudvikling gøres 

mere inkluderende og bæredygtig, og 
kapaciteten skal øges til en 
inddragende, integreret og bæredygtig 

boligplanlægning og styring. Desuden 
skal den negative miljøbelastning pr. 
indbygger reduceres ved at lægge særlig 

vægt på luftkvalitet og på kommunal 
og anden affaldsforvaltning. 
 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Vi arbejder for mere mangfoldige 
boligområder, mulighed for at bygge nye 
almene boliger i attraktive kvarterer, 
genanvende al affald, gøre det lettere for 

virksomheder at genanvende ressourcer og 
fremme fossilfrie og el-drevne 
transportformer i byerne. 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
  

• At nye boligområder skal bestå af 

blandede boformer – herunder almennyttige 
boliger.  

• At nye boligområder planlægges med al mulig 
hensyntagen til vores natur og forsynes med 
indbydende faciliteter til både børn, unge og 

ældre.  

• At vi fortsat har mindst tre folkeskoler, som 
fungerer i samspil med de lokale friskoler.  

• At udvikling af nye og eksisterende 
boligområder planlægges med størst mulig 

hensyntagen til klima, miljø, mangfoldighed og 
fællesskab.  

• At der er høj grad af borgerinddragelse, og 

at bylaug, borgerforeninger, landsbyforum og 
andre lokale repræsentationer inddrages aktivt 
i kommunens udvikling.  

• At bevare og styrke puljer, der understøtter 
det private initiativ i lokalområderne. Fra 

landsbypuljen, den grønne naturpulje 
og kulturpuljen.  

• At der sikres god infrastruktur både fysisk og 

digitalt – især med fokus på grønne 
forbindelser, stisystemer etc.  

• At man kan gå fra klint til Ådal til fods uden at 

gå på vejen.  



 



VERDENSMÅL NR. 12 

ANSVARLIGT FORBRUG 

OG PRODUKTION 
 

Målet skal sikre opfyldelse af 
menneskers behov med markant mindre 
belastning af miljø og ressourcer. 

Økonomisk vækst og bæredygtig 
udvikling kræver, at vi hurtigst muligt 
reducerer  vores fodaftryk på naturen 

ved at ændre på den måde vi 
producerer og forbruger vores varer og 
ressourcer på. 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Vi vil gennemføre en drikkevands-
handlingsplan, en plasthandlingsplan og en 

affaldsplan, der sikrer ansvarligt, men 
også mindre forbrug. Der skal indføres 
ren-luft zoner, hvor der er skadelige 

partikler. 
En taskforce for cirkulær økonomi skal 
rydde op i uhensigtsmæssig lovgivning – 

især omkring beskatningsregler og 
subsidier – og inspirere virksomheder til 
øget genanvendelse. 
 

 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
 

• At Stevns bliver CO2-neutal væsentlig før 

2050 – vi kan ikke vente på resten af landet.  

• At ethvert offentligt udbud, initiativer 

partnerskaber og aftaler og drift måles på 
graden af grøn, social og økonomisk 
bæredygtighed.   

• At kommunens indkøbspolitik sigter mod 
minimum 80% af kommunens indkøb inden 
2025,  

• At kommunens erhvervsliv i samarbejde med 
kommunen og andre relevante aktører 
forpligter sig til at fastsætte klare 

bæredygtighedsmål frem mod 2025.  

• At kommunen anskaffer biler, der bruger ikke-

fossile brændstoffer.  

• At kommune- og lokalplanlægningen skal 
testes gennem kommunens bæredygtigheds-

værktøj  

• At spild på andre områder er også sat i system 

mhp. genbrug eller anden anvendelse gennem 
NGO’er og KLAR Forsyning  

• At anvendelsen af sprøjtemidler i land- og 

skovbrug i nærheden af drikkevandsboringer 
samt udledning af urenset spildevand stoppes 
gennem aftaler med ejerne/udlederne i det 

omfang, at det ikke allerede er sket.  
  



 



VERDENSMÅL NR. 13 

KLIMAINDSATS 

 
 
Klimaforandringerne kalder på 
markante ændringer i vores generelle 

adfærd. Vi må styrke modstandskraft og 
tilpasningsevne til klimarelaterede risici 
og naturkatastrofer i alle lande. 

Begrænse skaderne og tidlig varsling af 
klimaændringer. Vi må indfri de 
udviklede landes forpligtelse, som 

underskrivere af FN's Rammekonvention 
om Klimaændringer. 
 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Skifte sorte biler ud med grønne. Gøre 

dårlig landbrugsjord til god natur. Forvandle 
Nordsøen fra olieland til Danmarks nye 
vindeventyr. Halvere CO2-aftrykket fra 

nybyggeri i 2030 bl.a. ved at bygge langt 
mere i træ og energirenovere mere. 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
  

• At tilskynde og facilitere, at små og mindre 

virksomheder laver energirenoveringer.  

• At genanvendelse og cirkulær økonomi indgår 

naturligt i kommunens arbejde.  

• At øge fokus på genbrug hos private   

• At tilskynde og facilitere, at små og mindre 
virksomheder til går genbrugsvejen.  

• At omstille af den kommunale bil- og buspark  

• At der er øget fokus på og gode rammer 
for cyklisme.  

• At der sker et skifte fra naturgas og andre 
fossil varmekilder til vedvarende 
energiformer.  

• At kommunen aktivt og i praksis agerer udfra 
en bæredygtig indkøbspolitik. 

• At KLAR Forsyning etablerer af vedvarende 
energi og fastsættelse af bæredygtighedsmål.  

• At kommunen har høje standarder ift. 

nybyggeri ift. energivenlighed, genbrugte 
materialer mv.  

 

 



 



VERDENSMÅL NR. 14 

LIVET I HAVET 

 
 

Verdenshavene - deres temperatur, kemi, strøm og 
liv – driver de globale systemer, som gør Jorden 
beboelig for mennesker. Håndteringen af denne 
livsvigtige ressource er afgørende for 

menneskeheden som helhed, men også for 
afbødningen af klimaforandringernes 
konsekvenser. 

 
 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Ud over beskyttelse af søer, åer og 

vådområder i relation til drikkevand og 
dyreliv, er det vigtigt med en beskyttelse i 
forhold til havvandet, da megen 

forurening af havene sker som følge af 
arealudnyttelsen på land og dermed 
udledning af vand til havene. 

 

 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
• At det ikke tillades at bygge eller bruge 

arealer, der vil komme i konflikt med vandløbs 

og søers naturlige fluktuation.  

• At kommunen sikrer den nødvendige 

vandløbspleje via fx gydegrus, grødeskæring, 
opgravning af sandbanker, etablering diger 
samt genåbning og genslyngning af vandløb.  

• At der laves strategisk og langsigtet opkøb af 
arealer tæt på vådområder, der kan indgå i 
naturens behov for plads.  

• At kommunen laver lokalaftaler med landbrug 
og industri om at begrænse udledning af 
belastende og næringsholdige stoffer.  

• At de sidste områder i kommunen 
separatkloakeres, eller at der laves 

bæredygtige initiativer for vandafledning eller 
nedsivning.  

• At spildevandsudledning og overløb begrænses 

til et absolut minimum.  

• At det er let at komme af med skrald på 

kommunens strande offentlige og rekreative 
arealer og oplysning om vigtigheden af at 
rydde op efter sig selv.  

• At den frie adgang til de stevnske kyster og 
vådområder sikres.  

 



 



VERDENSMÅL NR. 15 

LIVET PÅ LAND 

 

 
Vi skal beskytte, genoprette og støtte 
bæredygtig  brug af økosystemer på land, 
bekæmpe ørkendannelse, standse 

udpining af jorden og tab af biodiversitet. 
 
 

 
 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Derfor er vi klar til at omlægge vores 

landbrug, så vi beskytter natur og klima og 
aldrig bliver et land, hvor vi er tvunget til at 
drikke vand fra flaske. Vi vil have de sorte 

biler ud af byen og tage afgørende skridt 
mod at blive et samfund, der ikke smider 
væk, men genbruger materialer igen og 

igen. 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
  

• At kommunen i det daglige og strategisk skal 

søge at skabe mere og rigere natur og 
biodiverse arealer med skov og natur samt 
ekstensivt brug udvides.  

• At øget biodiversitet skal have høj prioritet og 
indtænkes i alle kommunale arealer.  

• At Stevns får en bedre placering på 
Naturkapitalindekset fra Aarhus Universitet, 
og at vi bliver kendt som en kommune, 

der arbejder ambitiøst med naturudvikling.   

• At Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg 
skal tage stilling til beslutningers indflydelse på 

natur, klima og miljø på lige fod med 
økonomi.  

• At vi får bedre energieffektivisering af 

den offentlige bygningsmasse.  

• At vi begrænser brugen af sprøjtegifte. I første 

omgang forbydes brugen af sprøjtegifte 
omkring vandindvindingsområder.  

• At dårlig landbrugsjord som fx lavbundsjorde 

omdannes til natur.  

• Fastholdelse af den grønne naturpulje på 1 

million. 
 
 

 
 



 



VERDENSMÅL NR. 16 

FRED, RETFÆRDIGHED OG 

STÆRKE INSTITUTIONER 
 
Der skal udvikles effektive, ansvarlige og 

gennemsigtige institutioner på alle 
niveauer. Der skal sikres lydhøre, 
inkluderende, deltagerbaserede og 

repræsentative beslutningsprocesser på 
alle niveauer. 
 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 
Vi vil kæmpe ufortrødent for et mere 
demokratisk, inkluderende, socialt retfærdigt 

og oplyst samfund. Vi har aldrig vendt 
ansvaret ryggen, men heller aldrig søgt 
magten blot for at forhindre andre i at få den. 
Vi har først som sidst holdt politikken foran 

os. Åbenhed avler tillid. Lukkethed det 
modsatte. 
 

 

 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  
 

• At det politiske miljø er præget af åbenhed og 

synlige processer og klar til at bryde med 
vanetænkning og snævert bureaukrati.  

• At inddrage lokalrådene mere i de politiske 
beslutninger for at mindske skellet mellem 
borger og kommunalbestyrelse.  

• At inddrage borgerne og relevante aktører, 
når en politisk sag, ændring eller et tiltag 

kommer tæt ind på deres hverdag.  

• At understøtte og give plads til private 
initiativer med puljer, konsulentbistand el.lign..  

• Vi mener, at kommunes borgere er de 
vigtigste resurser til at skabe de bedste og 
mest holdbare politiske beslutninger.  

• At kommunen har et velfungerende 
ungdomsråd, med sit eget budget, der har reel 

politisk indflydelse og som bliver vejledt af en 
udvalgt kommunalpolitiker fra 
kommunalbestyrelsen.  

• At der etableres et foreningshus.  

• At der etableres et børne- og ungekulturhus.  

 



 



VERDENSMÅL NR. 17 

PARTNERSKABER FOR 

HANDLING 
 

Tilskynde til og fremme effektive 
offentlige partnerskaber, offentligt-private 

partnerskaber og 

civilsamfundspartnerskaber, som bygger 
på erfaringer og ressourcestrategier fra 

partnerskaber. 

 
 

 

 

RADIKALE VENSTRES 

LANDSPOLITISKE MÅL 

Vi vil arbejde for at løse de grundlæggende 

globale  problemer: Ødelæggelsen af naturen 

som livsgrundlag, ufred mellem mennesker, 

uret, fattigdom, overbefolkning, manglende 

demokrati samt fraværet af en forpligtende og 
troværdig international retsorden. 

RADIKALE I STEVNS KOMMUNE VIL 

ARBEJDE FOR:  

 
• At kommunen har boligsociale medarbejdere 

for at støtte udsatte grupper.  

• At kommunen har en borgerådgiver.  

• At borgere, foreninger og erhvervsliv 
inddrages i relevante projekter og processer.  

• At udviklingen af partnerskaber mellem det 

private erhvervsliv og de offentlige opgaver 
styrkes.  

• At støtte og samarbejde med frivillige 
foreninger, der gør en social forskel.   

• At kommunen får én port til 

den offentlig hjælp.   

• At etablere udvekslingsbyer og tilskynde til 

udvekslingsstudenter – studieophold.   

• At have partnerskaber med andre kommuner 

og NGO’er 

 
 
 

 

 


