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Vores borgmesterkandidat

Gert Jørgensen

vil fortsat arbejde for en
positiv udvikling samt
tryghed for alle aldre i hele
vores kommune
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Kære læser
Den positive udvikling i vores natur
skønne, kulturelle og historiske Sorø
Kommune fortsatte i den forgangne
valgperiode. Det til trods for de mange
udfordringer hele verden, Danmark og
Sorø Kommune blev ramt af i
forbindelse med pandemien COVID-19.
I lange perioder havde Sorø Kommune
et lavt Corona-smittetal, og vi blev
kendt som den lyse plet midt på
Sjælland på Statens Serum Instituts
hjemmeside. Men til trods for et lavt
smittetal så måtte vi desværre tage
afsked med nogle af vores kære – vores
tanker går til dem og deres familier.
Siden år 2014 har Sorø Kommune
været veldrevet med borgmester Gert
Jørgensen ved roret. Han har navigeret
kommunen godt, trygt og kompetent
igennem flere store u
 dfordringer.
Vores kommune har udviklet sig
positivt gennem borgerinddragelse,
jobskabelse og bosætning – og dermed
et levende lokalt ejerskab. Vigtige
områder, som er afgørende, hvis man
– som vi – ønsker at udvikle en kom
mune i fællesskab. Hvis vi ikke udvikler,
så a fvikler vi.
Det er en glæde for mig at være formand for Den Konservative Vælgerforening med Gert på borgmester
posten. Jeg glæder mig over alle de
muligheder, vi som politikere fra alle
partier har haft for at påvirke udviklin
gen. Det glæder jeg mig også til i de
kommende år.
Det er konservativ politik at have en
sund økonomi og et godt overblik over
vores samlede økonomiske ressourcer,
så vi kan levere en stabil god velfærd til
borgerne i kommunen. Det samme
gælder, når det handler om at udvikle
hele kommunen ved hjælp af bl.a.
lokale bosætnings- og helhedsplaner.
Et velfungerende erhvervsliv og en høj
beskæftigelse er en forudsætning for
en god velfærd. Sorø Kommune har
igennem flere år været Sjællands mest
erhvervsvenlige kommune. I 2020
blev vi bedst i Danmark til at kommu
nikere og have dialog med erhvervs
livet – det er vi stolte af. Der bliver set

Indhold:
på mulighederne frem for begræns
ningerne. Der er skabt nye arbejds
pladser og dermed grundlag for flere
indbyggere i kommunen. I november
2020 kunne vi sige velkommen til
indbygger nr. 30.000 – da to familier
med børn havde valgt at flytte til
Dianalund. Et rekordhøjt indbyggertal
i Sorø Kommunes historie.
For De Konservative handler det ikke
alene om orden i økonomien. Det
handler i høj grad også om velfærd,
nærvær, tryghed, samarbejde,
fællesskaber, tage ansvar, ordentlighed og sund fornuft.
I denne Valgavis kan du læse om,
hvad vi har opnået i den forgangne
valgperiode, og hvad vi har i tankerne
for de næste fire år.
Vi anbefaler, at du stemmer konser
vativt, på borgmesterkandidat Gert
Jørgensen eller en af de andre på
vores kandidatliste – som består af
gode ansvarsbevidste mennesker.
Gert har sammen med den øvrige
kommunalbestyrelse taget ansvar –
senest i forbindelse med Budget 2021,
hvor alle partier var med i Budget
aftalen – og har stået i spidsen for, at
vi nu har en kernesund økonomi og
dermed fundamentet for en god
velfærd til borgerne samt en positiv
udvikling i hele vores dejlige
kommune.
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Jeg vil arbejde for:
•
•
•

At være din lokale stemme
i kommunalbestyrelsen
Forebyggende politik
Reelt politisk samarbejde
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Borgmester Gert Jørgensen har ordet:
Sorø blev større end
købstaden og mere for
flere

Det er en meget stor glæde og spæn
dende oplevelse for mig at være
borgmester for alle borgerne i Sorø
Kommune. Det er dejligt og positivt
at møde jer – nye som gamle borgere
– i hele kommunen. Det giver mig et
godt indblik i, hvordan I ser på kom
munens muligheder og udfordringer.
Jeg har også været glad for at repræ
sentere alle Region Sjællands
kommuner i Danmarks Erhvervs
fremmebestyrelse med henblik på
jobskabelse og vækst. Jeg glæder
mig over, hvad vi i fællesskab har
skabt i Sorø Kommune indtil nu.

Forskellige holdninger fra borgere
vedrørende benævnelsen af de folke
valgte bestyrelsesmedlemmer i Sorø
Kommune medførte, at bestyrelsen
skiftede navn fra Sorø Byråd til Sorø
Kommunalbestyrelse i marts 2021.
Efter henvendelser fra flere borgere
stillede CVO i december år 2020 for
slag om at ændre navnet fra Sorø
Byråd til Sorø Kommunalbestyrelse
med henblik på at undgå misforstå
elser om sammenhængskraften og
balancen i hele Sorø Kommune.
Betegnelsen Sorø Byråd kunne til
syneladende efterlade en opfattelse
blandt borgerne, at det politiske
arbejde alene handlede om Sorø by
– hvilket ikke var tilfældet. Personligt har jeg altid synes godt om den
historiske betegnelse ”Byråd” for
kommunestyret.

Vision med fokus på bl.a.
velfærd, jobskabelse,
klima, sundhed og grøn
omstilling
Det har været en fornøjelse at sam
arbejde om Sorø Kommunes verdens
målsprojekt, Vision 2018-22. I Kommu
nalbestyrelsen besluttede vi – som en
af de første kommuner i Danmark at
arbejde med FN’s 17 Verdensmål, og vi
har valgt at tage udgangspunkt i 9 mål
som vi synes var relevante for Sorø.
På den baggrund blev Sorø Kommune
udvalgt i 2020 til at deltage i projektet
DK2020 – Klimaplaner for hele Dan
mark, der skal medvirke til at udvikle en
ambitiøs kommunal klimaplan. Vi har
gennem hele perioden arbejdet indgå
ende med verdensmålene på skoler,
med erhvervslivet, i foreninger og i sam
arbejdet med frivillige. Vores arbejde
med Verdensmålene blev bemærket af
UNESCO, hvorfor Sorø Kommune blev
inviteret til UNESCO’s generalforsamling i Paris for at fortælle om skolernes
samarbejde med erhvervslivet med
henblik på at flere elever vil søge ind på
erhvervsuddannelserne.

Dronningens 80 års
fødselsdag og meget
andet måtte aflyses
pga. COVID-19
Dronning Margrethe måtte desværre
aflyse sin 80 års fødselsdag. Annette
og jeg havde naturligvis set frem til
denne store oplevelse, som da vi
deltog i hendes 75 års fødselsdag i
Århus.
Vi måtte nøjes med at synge med på
TV. Mange skolebørn fra 3. klasse
havde lavet flotte portrætter af
dronningen, hvor et fra hver kommune
blev udstillet i Riddersalen på
Christiansborg.
Forrest: Frida, Nova, Gert, Vega og Malene.
Bagerst: Annette, Marcus, Mie med Molly på maven og Rasmus. Anders var i Frankrig.
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I 2020 havde vi planlagt endnu et
Folkemøde. Temaet for Folkemødet i
Sorø var FN´s verdensmål.

Sloganet for folkemødet var ”Lad os
være fælles om udvikling”. Det blev
også aflyst. Vi gennemførte til gen
gæld Folkemødet i 2021 med stor
succes. Der var mange gode debatter
og over 2000 besøgende.
Borgerinddragelse og frivillighed
har i mange forskellige sammenhænge
bidraget til, at visionerne for udviklin
gen af vores kommune er blevet reali
seret med stor succes. Der er ingen
tvivl om, at vi i fællesskab kan løfte
mere end hver for sig. Dette vel
vidende, at vi ikke har haft mulighed
for straks at imødekomme alle ønsker
og synspunkter fra borgere og inter
essenter – herunder etableringen af
en omfartsvej ved Tersløse. Dårlige
jordbundsforhold og en for voldsom
dimensionering betød en betragtelig
overskridelse af det lagte budget på
over 60 mio. kr. Det var derfor vigtigt
at udvise rettidig omhu. Kommunal
bestyrelsen har nu besluttet at etable
re en billigere løsning til knapt 48 mio.
kr. Jeg ønsker at fastholde og
udbygge borgerinddragelse, og i den
forbindelse bringe en bedre indsigt i
mulighederne og begrænsningerne.
Jeg vil ligeledes arbejde videre med
at forbedre den trafikale infra
struktur.

Mere nærpoliti
Det skal være trygt at bo i Sorø
Kommune. Sorø Kommune valgte i
2019 at indgå i en forsøgsordning om
Nærpoliti. Det medførte, at vi fik
indlogeret fire betjente på Sorø
rådhus. Politiets udrykning skulle
foregå lokalt med henblik på at sikre
en borgernær synlighed og nedbringe
tiden, indtil hjælpen når frem. I for
bindelse med Politireformen fik Sorø
Kommune så muligheden for yderligere
at forbedre synligheden og nærheden
af politiet. Det blev i den forbindelse
også muligt at få Nærpoliti i Diana
lund. Nu har ni betjente deres
arbejdsplads i kommunen. Det skaber

tryghed, ligesom antallet af lovovertræ
delser har været faldende.
Vi har også øget trygheden blandt
borgerne i forbindelse med brand og
redning. Efter 4 år i Vestsjællands
Brandvæsen indgik vi i 2021 et sam
arbejde med Slagelse Brand og Redning.
I den forbindelse har vi forbedret
arbejdsvilkårene for vores brandmænd
og dermed trygheden for kommunens
borgere og erhvervsliv.

Vi har passet godt på hinanden. Her på
besøg hos Peter (Henrik Slagter) i Dianalund Centret.

Fortsat skeletter i
skabene
Også i den forgangne valgperiode slap
vi ikke for at skulle håndtere store
udgifter i forbindelse med historiske
aftaler, som ikke var bogført eller o
 plyst
i regnskaberne. Denne gang handlede
det primært om en aftale om at tilbage
købe kommunens udebelysning fra
SEAS-NVE. Vi blev præsenteret for en
regning på kr. 52 mio. Et beløb som vi
ikke havde, og som vi som udgangs
punkt heller ikke kunne låne. Efter
møder i ministeriet fik vi ekstraordinært
lov til at låne kr. 30 mio. Alternativet
ville være markante b
 esparelser på vel
færden. O
 ppositionens reaktion var den
sædvanlige – man ønskede ingen af
delene. Vi afregnede kr. 35 mio. med
SEAS-NVE, og efter en gennemgang af
deres regning anlagde vi en retssag om
de sidste kr. 17 mio. Vi vandt sagen i
Byretten, men den blev anket til Lands
retten. Domsfældelsen blev udsat 2
gange, og flertalsgruppen valgte derfor
at reservere kr. 17 mio. i budgettet, så
den nye Kommunalbestyrelse ikke skul
le begynde sit arbejde med besparelser.

Men det går godt
Mange af landets kommuner har v æret
udfordret af bl.a. COVID-19 og en
udfordret økonomi. I Sorø Kommune
har vi passet godt på hinanden, og det
går bedre end i mange andre kom
muner. Ja – vi kan vel bare se over kom
munegrænserne og se, hvordan det kan
gå, hvis man ikke har fokus på en øko
nomi i balance. Flere steder er skatter
ne steget efter kommunesammenlæg
ningerne. I Sorø Kommune har vi fjernet
særskatten for erhvervslivet, og i 2021
har vi reduceret kommuneskatten.

Tegning af elev til dronningens 80 års
fødselsdag.

Gaven fra dronningen til en skoleelev fra
Frederiksberg Skole, som blev udvalgt som
den bedste tegning, var pakket flot ind.

I 2020 leverede vi det bedste regnskab
i den sammenlagte kommunes histo
rie, samtidig med at serviceniveauet
var højt.
Jeg er glad for at være genvalgt som
borgmesterkandidat, og vil fortsat
arbejde 100% for alle kommunens
borgeres tryghed og bedste. Den nye
kommunalbestyrelse skal i starten af
2022 ajourføre kommunens visioner
med henblik på at fastholde den posi
tive udvikling. De Konservative vil fort
sætte med at holde »snuden i sporet«
og arbejde videre for en positiv udvik
ling – ligesom der naturligvis altid er
ting, som vi kan gøre bedre.
Tak for opbakningen til mig som borg
mester gennem de seneste 8 år – jeg
håber den vil fortsætte.
Gert Jørgensen
Borgmester
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Stem på liste C – hvis du ønsker, at ting skal ske
I fællesskab løfter vi mere end hver for sig
opretholde den fantastiske energi,
som frivilligheden bidrager med i
kommunen. Kendskabet til Sorø
Kommune er steget, bl.a. gennem TV
programmer som ”Guld i købstæder
ne”, events som Kyndelmisse, Sjov i
gaden, Gamle køretøjer, Grundlovs
arrangementet på Banen, årets have
i Stenmagle og Borgspillet, som alle
har sat kommunen på landkortet.
Kommunens omdømme er generelt
godt. Det er med til at tiltrække både
erhverv og bosætning.

Konservativt sammenhold. Søren Pape på besøg til Grundlovsdag i Dianalund.

Op til kommunalvalget i 2017 kunne
du læse i De Konservatives valgavis,
hvad vi ville arbejde for i kommunal
bestyrelsen. Visioner og tanker som
dengang – i vores øjne – ville bidrage
til en positiv udvikling af hele Sorø
Kommune.
Her kommer en række eksemp
ler på, hvad vi bl.a. ville arbejde
for og med h
 vilke resultater – til
trods for COVID-19.

Stenmaglehaven – Årets have i TV-Øst 2020.
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1) Vi ville forsætte den
gode udvikling samt
øge kendskabet til
kommunen
Den fortsat positive udvikling af
vores kommune er sket i et tæt samarbejde med lokalråd, udviklingsråd
og andre borgergrupper – som er
tæt på mulighederne samt udfordringerne, og dermed gerne bidrager til løsninger. Vi er lykkes med at

2) Vi ville arbejde for at
tiltrække flere borgere
I november år 2020 sagde vi velkom
men til borger nr. 30.000 – det høje
ste indbyggertal i Sorø Kommunes
historie.
Boligudviklingsstrategien tilbage fra
2015 skulle danne baggrund for en
øget bosætning i hele kommunen
efter år med tilbagegang. I flertalsgruppen tog vi initiativ og en anderledes holdning til at udvikle vores
kommune ved igangsættelse af
byggemodning på Frederiksberg,
inden grundene var solgt. Vi er i dag
meget glade for, at vi tog dette initia
tiv, selv om vi var alene med denne
beslutning. Ligeledes er vi i flertals
gruppen meget tilfredse med, at vi
fik etableret attraktive lejeboliger på
Banevej – nu Frederikgårdsvej, frem
for en etablering af flygtningecenter
på denne placering, selv om vi også
var alene med denne holdning.
Andre projekter i bl.a. Lynge, på den
gamle stolefabrik grund på
Frederiksberg og i Sorø bymidte er
blevet forsinket grundet klager. Klagerne fra borgere og oppositionen
er efter lang sagsbehandlingstid nu
afvist eller trukket tilbage. Byggerierne er derfor nu påbegyndt til
glæde for udviklingen af kommunen.

I Dianalund er store dele af psykiatri
hospitalet udviklet til lejligheder. På
Frederiksberg, i Pedersborg og i
Dianalund er der etableret 90 nye
almennyttige boliger. Der er også
ansøgt eller besluttet flere bolig
udviklingsprojekter i bl.a. Diana
lund, Stenlille, Alsted Fjenneslev,
Frederiksberg og Sorø med plads
til op imod 500 nye boligenheder
– både som leje- og ejerboliger.
Frederiksberg nye skole.

3) Vi ville have fokus på
forebyggelse, tryghed,
trivsel og udvikling af
vores børn
Den store succes med område
ledelse er fortsat – I flertalsgrup
pen er vi glade for, at vi arbejdede
for etablering af områdeledelse.
Fokus på børnenes voksenkontakt og
trivsel og en reduktion i de admini
strative opgaver i den enkelte institu
tion har givet mulighed for, at lederen
på den enkelte institution kan have
maksimalt fokus på at sikre det
udviklende pædagogiske miljø. Tidlig
SFO-start har også været en succes.

4) Vi ville tilføre
målrettede penge til
dagtilbudsområdet

k ommer ikke nødvendigvis med det
samme. Vi oplever desværre fortsat,
at mange elever har sociale eller
faglige udfordringer. Men da vi har
gode skoler og engagerede lærere,
så skal vi nok – i et konstruktivt
samarbejde med forældrene – lykkes
med at få givet vores skolebørn et
godt udgangspunkt for at leve et
produktivt, givende og meningsfyldt
voksenliv.
Alderdomshjem (Holbergcentret).

6) Vi ville forbedre
servicen på ældre
området
Selvbestemmelse og valgfrihed er et
hovedtema for de Konservative, som
giver mulighed for at få hjælp til frisør

eller andet. Vi har de senere år tilført
flere ressourcer til ældreområdet.
Vi nærmer os nu den bedste tredjedel
i Danmark, når det gælder afsatte
ressourcer pr. borger over 67 år. Vi
ønsker endnu flere valgmuligheder for
vores ældre medborgere .

Vi har ændret barnets overgang fra
vuggestue til børnehave til 3 år.
Vi har tilført ressourcer til at øge
normeringerne. Sorø Kommune er
nu blandt de kommuner i Danmark,
som står til at komme i mål med
minimumsnormeringer i 2023.

5) Vi ville løfte folkeskolens faglighed og
trivsel
Vi har gennem valgperioden tilført
både almen- og specialundervis
ningen to-cifrede millionbeløb. Vi er
sikre på, at det er en god investering
i fremtiden. Men resultaterne

Trivselsdag på Pedersborg skole.
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7) Vi ville arbejde for etablering af et
Friplejecenter og dermed muligheden
for et reelt valg for borgeren

plejecentre. Vi forventer at Magdalene Mariehjemmet,
opkaldt efter skaberen af Ankerhus Husholdningsseminarium
Magdalene Lauridsen, står klar i 2023/24. Realiseringen af
projektet betyder også flere arbejdspladser til kommunen.

I Sorø Kommune har vi en rigtig god ældrepleje og gode
plejecentre – det skal vi holde fast i. Vores medarbejdere
indenfor Social- og Sundhedsområdet m.fl. har udført et
stort og meget værdsat arbejde – ikke mindst under
COVID-19. Vi glæder os over den empati og værdighed, som
udvises overfor vores ældre medborgere i modsætning til,
hvad borgere i andre kommuner desværre har oplevet. Men
der skal også være mulighed for at kunne forkæle sig lidt, så
man ikke glemmer at have blik for det enkelte menneskes
mulighed for at træffe egne valg. Der må fortsat gerne være
flere valgmuligheder. I dag har vi ud over de kommunale
plejecentre også Røde Kors Hjemmet. Muligheden for egne
valg skal gælde både indenfor pleje- og sundhedsydelser.
Flere af vores eksisterende plejecentre er af ældre dato, og
det er bekosteligt for Sorø Kommune selv at skulle investere
i nye faciliteter. Derfor solgte vi 2 storparceller på Rørstens
gården på Frederiksberg til NREP. NREP er en stor
ejendomsudvikler med speciale indenfor bl.a. pleje
sektoren. En af selskabets største aktionærer er Novo
Nordisk Fonden. De står for opførelsen af 64 plejepladser
og Mariehjemmene, som er en non–profit organisation,
skal stå for den daglige drift. Sorø Kommune har ikke
nogen forpligtigelse til at betale for eventuelle ledige
pladser, og udgiften er den samme som på de kommunale

8) Vi ville arbejde for at skabe flere
arbejdspladser og fortsat have et
godt samarbejde med erhvervslivet
Der er skabt flere arbejdspladser, og vores erhvervsklima
er fortsat godt.
Gode eksempler på det er Erhvervshus Sjælland, som giver
specialiseret rådgivning til alle erhvervsvirksomheder i
Region Sjælland. I år 2019 flyttede de ind hos VKST – i
bygningen på Fulbyvej med 75 medarbejdere. Vi fik end
videre 60 nye arbejdspladser på gaslageret i Stenlille i år
2020, da EVIDA blev etableret. Mange iværksættere har
også etableret sig. Nogle virksomheder har forladt kom
munen, ligesom COVID19 desværre medførte, at nogle
måtte opgive at fortsætte. Frem til 2020 var vi den mest
erhvervsvenlige kommune på Sjælland i Dansk Industris
Erhvervsklimaundersøgelse, ligesom vi var bedst i Danmark
til at kommunikere med erhvervslivet. Efter en fusion
mellem Dansk Industri og Dansk Byggeri blev deres
erhvervsklimaundersøgelser i 2021 lagt sammen. I den
samlede erhvervsklimaundersøgelse var Sorø Kommune
fortsat bedst i Region Sjælland, ligesom vi blev nr. 10 i
overordnet erhvervsvenlighed i Danmark. Vores gode sam
arbejde med erhvervslivet i forbindelse med den grønne
omstilling blev honoreret med en plads som nr. 11 i
Danmark. I vores Kommuneplan frem mod 2030 har vi
peget på yderligere arealer til erhvervsudvikling i
Pedersborg Nord.

Vi samarbejder – og har altid et godt tilbud til erhvervslivet.
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9) Vi ville fortsat have
fokus på Sorø
Kommunes grønne,
bæredygtige og miljøbevidste profil – både
når det gælder klima,
biodiversitet og grøn
omstilling.
Vi er blevet en bi-venlig kommune.
Vi deltager i konkurrencen om at
blive Danmarks Vildeste kommune
med Vilje. Miljøministeren aflagde
os et besøg i maj, og hun var meget
imponeret over alle de tiltag, som vi
arbejdede med, og den måde vi
involverer borgerne på – i alle aldre
– samt erhvervslivet.
Sorø Kommune har iværksat flere
tiltag med henblik på at nå klima
målene i 2030 og 2050. Vi har stillet
en garanti for etablering af Sorø Bio
energi. Et kraftvarmeanlæg som
leverer CO2-neutral varme og el
produceret på have- og parkaffald til
foreløbigt ca. 1600 husstande. Frem
mod 2032 vil et tilsvarende antal
husstande i Pedersborg, Sorø og på
Frederiksberg få tilbudt at tilslutte
den CO2-neutrale varmeforsyning i
takt med at udtjente gasfyr, oliefyr
eller el varme skal udskiftes. Derved
bidrager de også til opnåelse af vores
klimamål. Det er AffaldPlus – som
også administrerer kommunens
affaldsordninger, der står for driften
af anlægget. Tidligere blev fjern
varmen produceret med naturgas.
Omlægningen til have- og park
affald vil reducere CO2-udslippet
med 10.000 tons, og give en
gennemsnitlig besparelse til for
brugerne på ca. 2500 kr. om året.
Sorø Kommune har endvidere givet
tilladelse til etablering af et solcelleanlæg på ca. 250 hektar ved
Mørup. Solcelleparken vil kunne
producere strøm svarende til et år
ligt forbrug i mellem 40-55.000
parcelhuse. Projektet er planlagt og
udviklet i et samarbejde m
 ellem
Stiftelsen Sorø Akademi og HOFOR
med tilladelser fra Sorø Kommune.

Miljøminister Lea Wermelin på besøg – Vild med vilje.

10) Vi ville arbejde for
en kernesund økonomi
og effektiv
administration
Sorø Kommune leverede i 2020 det
bedste ordinære regnskabsresultat i
den sammenlagte kommunes histo
rie. Resultatet blev et overskud på

kr. 129 mio. Den skattefinansierede
gæld forventes at falde ved udgan
gen af 2021 til under kr. 370 mio.
mod over 430 mio. ved udgangen af
2013 – da De Konservative overtog
borgmesterposten. Det til trods for
store investeringer i skoler og idræts
anlæg mv. Forudsætningen for en
fortsat positiv udvikling og anstændig velfærd – for alle aldre – er og
bliver en sund økonomi.

Sorø Fjernvarme – Bioenergi
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11) Vi ville arbejde for
at styrke Kultur- og
Fritidsområdet
Vi har løftet budgetterne på Kulturog Fritidsområdet med flere millio
ner. Det har betydet større tilskud
til foreninger og kulturinstitutioner
– herunder den Musiske Skole mv.
Endvidere har vi på anlægssiden
bidraget med tilskud til forskellige
idræts-, kultur- og fritidsanlæg. Bl.a.
Kunstnergården i Dianalund som har
fået tilskud til nyt køkken og café,
Chr. IV museumsgård er blevet
renoveret og er blevet gjort handi
capvenlig. Sorøs Grønne Scene er
nu et fantastisk opholdssted for
fællesskaber mellem alle aldre
omgivet af biblioteket og kunst
museet. Aktivitetsområder – skater
parker, multibaner, E-Wall, parkourog fitnessområder samt legepladser
mv. er dukket op eller er på vej
mange steder i kommunen i et
konstruktivt samarbejde mellem
lokalråd, udviklingsråd, borgerfor
eninger og Sorø Kommune.
COVID-19 satte desværre en stopper
for mange af de fantastiske arrange
menter som normalt kendetegner
vores kommune. Vi er nu heldigvis så
småt ved at komme i gang igen. Vi
har – så godt vi kunne – understøttet
vores kommunes DNA: En fantastisk
natur, kultur og historie med plads
til fællesskaber og aktiviteter.

12) Vi ville med effektiv
byggesagsbehandling
understøtte udviklingen
af bl.a. indkøbsmulig
heder på F rederiksberg,
Holberg Arkaden og i
Dianalund Centret.
Bosætningstiltag samt konstruktive
dialoger i forbindelse med ny- og
ombygninger med detailhandlen
bidrog til, at der er blevet etableret
de mest moderne dagligvarekoncepter
flere steder. Det har været til glæde
for alle borgerene i Sorø Kommune.
Nedlukningen i forbindelse med
COVID-19 udfordrede desværre
detailhandlen, restauranter og caféer
samt andre brancher voldsomt – det
havde vi desværre ikke mulighed for
at ændre på. Vores mange udvik
lingstiltag på boligområdet har også
understøttet det lokale handelsliv.
Husk at handle lokalt
– det er genialt.

Ny Superbrugs i Dianalund-Centret.
På besøg hos uddeleren.

13) Vi ville arbejde for
en fortsat øget trivsel og
sundhed blandt borgere
og medarbejdere
Vi har gennemført flere trivselstiltag
i hele kommunen. Senest i maj, hvor
hele kommunen med både private
og offentlige arbejdspladser og for
eninger mv. bidrog til en fantastisk
trivselsdag. Et godt initiativ som ud
sprang af en ide fra vores Erhvervs
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udviklingsråd. COVID-19 har sat sine
spor, men det er vurderingen, at vi
som kommune som helhed er kom
met godt igennem pandemien.
Kommunens medarbejderes APVundersøgelse er god, men der er
naturligvis ting, som vi skal arbejde
på at gøre bedre. Tilfredsheden med
livet blandt Sorø Kommunes
borgere lå over gennemsnittet i
Regionen ved indgangen til den
forgangne valgperiode. Undersøgel
sen for 2021 vil vise, om vi fortsat er
på rette spor.

Tilbygning til SuperBrugsen på Frederiksberg.

14) Vi ville arbejde for
gode borgerforløb og
hjælpe at de ressource
svage eller udfordrede
borgere
Antallet af borgerhenvendelser til
Borgerrådgiveren er faldet med 25%.
Antallet af klager er faldet med
44% fra 2018-2020. COVID-19 har
naturligvis spillet ind. Borgerrådgive
ren modtog dog ikke nogen henven
delser vedrørende COVID-19 som
mange andre kommuner gjorde. Den
markante nedadgående tendens i
antal klager er meget positiv.
Fokus på borgernes retssikkerhed
har ikke i alle tilfælde været god
nok. Sagsbehandlingstiderne har i
visse sager også været for lange. Det
kommunale system har – efter De
Konservatives mening – primært til
opgave at hjælpe den ressource
svage borger. Der har desværre i
forbindelse med coronaen været
en stigende tendens blandt vores
udsatte borgere, som ikke trives i
dagligdagen.

De Konservative præsenterer et bredt og dygtigt hold af kandidater

Med 16 kandidater stiller De Konser
vative med en bred vifte af kandi
dater, som både indeholder erfarne
politikere og nye ansigter. Kvaliteten
er i top.
Vi glæder os over at have fire kvinde
lige kandidater, men vi havde gerne
set flere på listen. Geografisk dækker
listen bredt. Vi har kandidater fra alle
egne af vores kommune. Kandidat
listen indeholder både privat- og
offentligt ansatte, selvstændige og
pensionerede.
Med dette alsidige kandidathold yder
vi et bidrag til, at den nye kommunal
bestyrelse i Sorø Kommune sammen
sættes repræsentativt.

De 16 konservative kandidater til
valget den 16. november er:
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gert Jørgensen
Borgmesterkandidat
Bo Christensen
Mogens Schwensen
Sofie Ullerup Torpegaard
Carsten Petersen
Eva Sell
Kristian Egebæk
Janus Tarp
Marianne Vinding
Martin B. Jørgensen
Jens Jacobsen
Gert Kuhn Iversen
Peter Nygaard
Malene Jauer
Søren Sørensen
Jesper Danhøj

Bo Christensen

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Styrkelse af foreningslivet
Udvikling af by og handel
En tryg kommune hele livet

Sofie Ullerup Torpegaard

Stem lokalt til regionsvalget
Til kommunalvalget vil du også få
udleveret en stemmeseddel til 
regionsvalget. Til regionsrådet vil vi
opfordre til at stemme på vores 
lokale konservative kandidat
Mogens Schwensen.
Husk at stemme til ældrerådsvalget
samme dag som kommunal- og
regionsvalget!

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Det gode familieliv
Det gode samarbejde
Stærkt fundament for
børn og unge
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Konservative visioner for udviklingen af fællesskaberne i hele Sorø Kommune
de næste 4 år og fremover
penge ved at hjælpe borgeren med
udgangspunkt i sådan et syn. Derfor
vil vi fortsat arbejde for det gode
borgerforløb, der har til formål at
sikre en helhedsbetragtning for bor
gerne. Helt konkret bliver dette
håndteret ved at tilbyde borgerne en
koordinerende sagsbehandler, der
sørger for, at kommunens fagcentre
koordinerer deres indsatser.
Vores borgerrådgiver skal derfor
bidrage til at styrke retssikkerheden.
Det vil have effekt, og borgernes
retssikkerhed står os nær – også i en
presset hverdag. Politikken for
”Mødet med borgeren” virker, og vi
vil arbejde for, at vi ikke fremover
gentager de mest almindelige fejl.
Men der er altid ting vi kan gøre
bedre, ligesom vi alle kan begå fejl.

Sundhed og trivselsdag på Torvet.

Borgerne i centrum
Vi skal fortsat have fokus på borger
nes retssikkerhed, ligesom vi ønsker
at få sagsbehandlingstiderne bragt
ned.

Carsten Petersen

Jeg vil arbejde for:
•
•
•
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Lokalsamfundene
Fritid og kultur
Skole, dannelse og
udvikling

Det kommunale system har efter De
Konservatives mening til opgave at
hjælpe den ressourcesvage borger til
at genvinde kontrollen over eget liv.
Men undertiden kan systemet virke
modsat. Det gælder især, når syste
met ikke sikrer en helhedsorienteret
hjælp til borgeren, eller når systemet
virker uoverskueligt for borgeren.
Det sidste kan være oplevelsen, når
borgerens problemer går på tværs af
den måde, den kommunale organi
sation er opbygget på. Borgeren kan
være ledig og derfor have brug for
hjælp fra social service og jobcenteret.
Men borgeren kan måske samtidig
have et andet problem og derfor
have brug for hjælp fra et af
tilbuddene under kommunens sund
hedscenter. Eller måske har borge
rens familie udfordringer, der kræver
et samarbejde med børne- og familie
rådgivningen. Det kommunale
system vil af natur tendere mod at
håndtere de forskellige problemstil
linger individuelt, men måske er
løsningen af ét problem en forudsæt
ning for, at andre problemer kan
løses. Den mest effektive hjælp til
borgeren kræver et helhedssyn på
borgeren, og der vil uden tvivl, i
mange situationer, kunne sikres for
højet livskvalitet og spares mange

Vores gode erfaringer med borger
inddragelse vil fortsætte. Tilfreds
heden med livet blandt Sorø Kom
munes borgere lå over gennem
snittet i Regionen ved indgangen til
den forgangne valgperiode.

Eva Sell

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Forebyggelse før helbredelse
Mennesker kræver individuelle løsninger
Bæredygtig fremtid for vore
børn og børnebørn

Boligudviklingen skal fortsætte
De Konservative ser bl.a. frem til at
fortsætte og afslutte arbejdet med
de udviklingstiltag, som allerede er
iværksat i hele kommunen, men ud
skudt pga. af bl.a. COVID-19.
Boligudbygningen i Stenlille på Slet
tebjerggård er godt i gang. Det gæl
der også i Hovedgaden i bl.a. de
gamle rådhusbygninger. Arbejdet
med helhedsplanen i Hovedgaden og
aktivitetsområdet ved spejderhytter
ne er godt i gang og er ved at være
afsluttet.
Vi vil fremadrettet arbejde for at
energirenovere Kulturhuset – som
et ESCO projekt, så forbruget af
centrale ressourcer bringes ned, og
anvendelsesmulighederne bliver
udvidet – så det eksempelvis også
kan anvendes til koncerter. På de
kommunale jorde på Slettebjerggård,
som har funderingsudfordringer, vil
vi arbejde for etablering af en form
for Bypark.
Byparken kan eksempelvis rumme
legepladser og andre r ekreative akti
viteter til glæde for alle aldre. En an
den del af arealet kan beplantes og
udlægges til ”Vild med Vilje”. Vi vil
sikre et varieret udbud af boliger og

Kristian Egebæk

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Styrket folkeskole
Tidlig indsatser
God bosætning

Seniorbofællesskabet »Trianglen« på Frederiksberg – Vild med vilje.

en fortsat udvikling af Stenlille med
attraktive byggemodnede grunde,
der matcher e fterspørgslen.
I Dianalund fortsættes aktiviteterne
på Pilegårdstrekanten, Skelbæklund
og Psykiatrihospitalet, ligesom flere
rekreative aktivitetstiltag er godt i
gang med DUR som samarbejdspart
ner. Vi forventer at påbegynde
grundsalget i 2. halvår af 2022. Skole
renoveringen og etableringen af den
nye daginstitution sættes i gang. Det
samme gælder nye idrætsfaciliteter.
Boligudviklingstiltagene fortsætter
også i Pedersborg, i Fjenneslev og
Sorø bymidte, hvor der i øjeblikket
arbejdes på realiseringen af nye
attraktive boliger i Søgade og ved
den tidligere Amtsgård. I Fjenneslev
og Sorø bymidte vil arbejdet med
helhedsplaner/områdefornyelse også
fortsætte i samarbejde med interes
senterne. Storgade vil inden længe få
nye lamper og træer. Postgården er
nu solgt, og vil glæder os til at fort
sætte en god og konstruktiv dialog
med bygherre, så bygningen mod
Storgade istandsættes, og der
kommer attraktive lejeligheder på
bagsiden.

Vi har også øjnene rettet mod Ruds
Vedby, hvor vi vil arbejde med at få
udviklet bl.a. Søparken, så det kan
fungere som et endnu bedre sam
lingssted for lokalsamfundet, fælles
skaber og måske nye boliger. Vi ser

Janus Tarp

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Styrket socialområde
Optimale talentvilkår
Øget vækst
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Fokus på infrastrukturen og trafiksikkerhed

Marianne og Hans Henriks istandsættelse af den gamle skole i Ruds Vedby.

også på mulighederne for boligpro
jekter på Ravnegårdens jorde. Grønne
og indbydende beplantninger er
allerede sat i gang, og der er sat
udviklingstiltag i gang på den ”gamle
skole” i Rudsgade. Planen for samlo
kation af Regnbuen og Ruds Vedby
Skole fortsætter. Vi håber, at den vil
medføre, at endnu flere vælger at
indskrive deres børn på den lokale
skole. Det bliver spændende at følge
alle disse tiltag i de kommende år.

Marianne Vinding

Jeg vil arbejde for:
•
•
•
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En kommune i harmoni
Optimering af folkeskolerne
Bosætning og infrastruktur

På Frederiksberg er vi snart færdige
med udbygningen af Klokkergården
og Rørstensgården, da den sidste
etape 4 snart forventes solgt. Sorø
Kommune ejer herefter ikke flere
arealer til udstykning på Frederiks
berg, men flere private bygherrer har
mulighed for at iværksætte nye
beboelsesprojekter indenfor de
kommende år.

De Konservative har hele vejen holdt
fast i ønsket om et løbende fokus på
den strategiske udvikling af kommu
nens infrastruktur.
Det gælder også etableringen af en
omfartsvej øst om Tersløse by.
Borgerne i Tersløse er meget påvirkede
af de mange køretøjer, der hver dag
kører gennem byen. En omfartsvej
ved Dianalund vil forventeligt sænke
trafikbelastningen gennem Tersløse
med omkring 50-55%. En østlig om
fartsvej vil bidrage til en øget trafik
sikkerhed foran Holberg Skolen, lige
som trafikafviklingen fra Pilegårds
trekanten vil blive forbedret. En vest
lig omfartsvej vil alene flytte trafik
ken gennem Dianalund bymidte til
gene for over 1000 beboere. I bud
gettet for 2022-2025 er nu afsat et
beløb på ca. 48 mio. kr. svarende til
det overslag, som vi har fået af vores
rådgivere. Projektet forventes igang
sat i 2024, som tidligere planlagt.

I øjeblikket er der balance mellem
borgernes behov for daginstitutioner, skoler, indkøb og infrastruktur
mv. Vi vil derfor overveje at holde en
pause med boligudviklingen på
Frederiksberg. Vi forbereder dog nu
en kapacitetsudvidelse på daginstitu
tionsområdet. Vi er rigtig glade for,
at projektet på den gamle ”Stole
fabriksgrund” med attraktive boliger
med søudsigt nu er sat i gang.
Vi vil fortsat arbejde for, at dele af
den gamle skolebygning på Skolevej
deles op, så den fortsat kan anven
des til Skovbørnehave, Forenings
lokaliteter, Lokalhistorisk arkiv og
måske et Pop-up mødested for de
unge mv. Den resterende del af den
gamle skole kan herefter sælges med
henblik på etablering af boliger eller
måske anvendes til uddannelse af
vores unge borgere.

Martin B. Jørgensen

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Din lokale stemme
Idrætslivet
Erhvervsfremme

Da vi ikke modtog penge fra den
nationale cykelstipulje til strækningen
mellem Bromme og Tersløse, så ser vi
positivt på placering af alternative
cykelstiruter i vores kommune – hvor
det giver mening.
På Frederiksberg vil vi fortsat følge
udviklingen nøje i forhold til trafik
afvikling og sikre skoleveje.
En kernesund økonomi og effektiv
administration er forudsætningen
for en god borgervelfærd
En kernesund økonomi og en god
budgetstyring er det bedste ud
gangspunkt for at give den bedst mulige
velfærd til borgerne. Der kan selvføl
gelig altid pludselig opstå uforudsete
udgifter eller uregelmæssigheder, som
ser dagens lys. Her er det vigtigt at
have et beredskab klar, og at man som
politiker ikke bare stikker hovedet i

Jens Jacobsen

busken uden at tage ansvar, som n
 ogle
politikere har for vane. Vi vil fortsat
arbejde for, at Sorø Kommune skal leve
af sine egne penge. Vi skal derfor blive
ved med at skabe arbejdspladser og
bosætning i vores kommune. Vi vil ud
vikle og udbygge vores erhvervs
område i Pedersborg Nord tæt på
motorvejen, og der skal sættes fokus
på erhvervsområderne i Dianalund og
Stenlille. For De Konservative er det
vigtigt at tage ansvar og arbejde inden
for de økonomiske rammer, vi som
kommune får tildelt. Det giver for
meget usikkerhed i en kommunal orga
nisation, hvis man det ene år efter det
andet skal finde på nye besparelser.
Efter at der er skabt balance i økono
mien, er trivslen blandt medarbejderne
steget, og sygefraværet er faldet
markant. Vi ønsker fortsat at arbejde
for så lave administrationsudgifter,
som det med al rimelighed er muligt.
Vi ligger pænt som nr. 17 i Danmark
når det gælder lave administrations
omkostninger. Henset til vores borger
sammensætning har vi endvidere
ganske lave udgifter til administration.
Samarbejde og netværksmøder
Sorø Erhverv, Sorø Erhvervsudviklings
råd og andre mere lokale erhvervsnet
værk – som eksempelvis E-DUR – skal
samarbejde mere omkring erhvervs
udviklingen i hele kommunen. Vi
ønsker at fortsætte med netværksmøderne og understøtte udviklingen
af koncepter som eksempelvis
”Lærlingenetværket” og ”Klynge
samarbejdet”.

De Konservatives grønne vækstcirkel
Skabelse af arbejdspladser skaber
grobund for bosætning og dermed indtægter, som bringer kommunens økonomi i balance til glæde for borgerne.

sikre alle børn en barndom i trivsel,
med lyst til læring og en plads i fælles
skabet. Hvis dette skal lykkes, er det
vigtigt, at samarbejdet mellem foræl
dre, børn og fagpersoner fungerer og

Gert Kuhn Iversen

Et fælles ståsted og
en fremtidssikret
dagtilbudsstruktur
Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Liv i vores lokalsamfund
Levende kultur- og foreningsliv for alle
Bæredygtige lokale
løsninger

Fokus på mødet med børn og
familien
Vi har fokus på, at mødet mellem børn
og forældre, skoler, dagsinstitutioner
og andre kommunale instanser bygger
på et fælles grundlag. Vi Konservative
har prioriteret, at de 10 pædagogiske
pejlemærker er grundlaget for den
måde, hvorpå familien og kommunens
institutioner mødes på. Vi ønsker at

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Erhvervsfremmende
indsatser
Forebyggelse før
helbredelse
Klima og diversitet
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bliver afværget og at familien får ro i
en periode til at finde de rigtige løs
ninger for den enkelte og helheden.
Vi vil være en moderne kommune
og vil derfor arbejde for løbende
kompetenceudvikling og efteruddannelse af ledelsen og personalet.
Vi ønsker fortsat fokus på forebyg
gelse, trivsel og tryghed. Vi vil derfor
fremadrettet følge ressourcebehovet
tæt i årene fremover. Dette gælder i
alle vores kommunale virksomheder
og især i dagplejen. Udgangspunktet
skal fortsat være det enkelte barns
behov og ikke barnets alder – da
børn udvikler sig forskelligt. Vi vil
arbejde for at fastholde det meget
store og positive forældre
engagement.
trækker i samme retning. Vi har, og
ønsker fortsat, at de fælles pejle
mærker bliver implementeret og
prioriteret, både i forhold til nyansatte
og i forhold til den eksisterende
praksis. Vi skal arbejde videre med
det der fungerer optimalt.

Peter Nygaard

Jeg vil arbejde for:
•
•
•
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Erhvervslivet
Familie
Sport/Fritid

En fremtidssikret dagtilbudsstruktur
med fokus på forebyggelse, tryghed,
trivsel og udvikling af vores børn
Morgendagens dagtilbud til vores
børn i Sorø Kommune skal fortsat
være af særdeles høj kvalitet, og kan
være såvel kommunale som private.
Vi skal som forældre være helt sikre
på, at børnenes trivsel og tryghed har
første prioritet. Engagerede pæda
goger og medhjælpere er forudsætnin
gen for børnenes trivsel og udvikling.
Vores dagtilbud i kommunen er alle i
dag integrerede institutioner med
såvel vuggestue- som børnehavebørn,
suppleret med både kommunale og
private pasningstilbud, hvor det
aldersopdelte miljø er bevaret.
De Konservative vil altid være af den
holdning, at forældrene skal kunne
vælge mellem flere muligheder for
deres barn, så det passer til deres
familie. Vi arbejder for, at vi både skal
have private og kommunale institu
tioner, at forældre kan vælge dagpleje,
vuggestue, men også har mulighed for
at passe sit eget barn. Vi tror på, at det
private initiativ er en vigtig medspiller
på børneområdet. Vi har samtidig
arbejdet for at øge muligheden for at
familierne i kortere eller længere
perioder kan vælge at passe deres
børn i eget hjem med tilskud fra kom
munen. Det kan i nogle situationer
betyde, at en fremtidig problematik

Vi har tilført midler til daginstitutio
nerne og kommer i mål med
minimumsnormering før tid i 2023.
Vores dagsinstitutioners, skolers og
andre tilbuds fornemmeste opgaver
er at underbygge det gode familieliv,
hvor arbejdsliv, familieliv og fritidsliv
hænger sammen. Derfor ser vi også
på hvordan kapaciteten passer til
behovet for børnefamilierne.

Malene Jauer

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Mere fart på erhvervslivet
Flere lokale arbejdspladser
Bedre og grønnere lokal
infrastruktur

Alle børn skal komme godt fra start.
Det kræver gode og fleksible dag
tilbud og en folkeskole med fokus på
faglighed.
Stærke overgange
Vi har fokus på, at børn og familien
skal opleve gode og stærke overgan
ge i det enkelte barns liv. Det gælder
fra hjemmet til institutionen, fra dag
plejen eller børnehaven til skolen, fra
skolen til ungdomsuddannelsen, og
videre ud i livet. Derfor er det vigtigt,
at få en god start på livet. Alle børn
skal komme godt fra start. Det kræ
ver gode og fleksible dagtilbud og en
folkeskole med fokus på faglighed.
Børn skal vokse op i trygge rammer
og med et håb for fremtiden.
Kultur i børnelivet
Alle børn har godt af sunde interesser.
Lige meget om det er bevægelse,
musik eller kunst. Disse interesser bør
folkeskolen og de kommunale pas
ningstilbud være ambassadører for.
De skal vække drømme, fælleskaber
og ambitioner til live for både den
enkelte og helheden. Vi vil derfor
arbejde for, at kunst og kulturforløb
bliver en naturlig del af det at gå i
skole, daginstitution eller i dagplejen i

Søren Sørensen

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Styrkelse af lokalområderne
Bosætning
Sammenhæng i Sorø
kommune

Marcus og Simon fra X-Factor underholder over 200 børn på torvet.

Sorø kommune. Vi ved også, at det er
videnskabelig bevist, at indlærings
evnen øges markant, når børnene er
fysisk aktive. Derfor skal idrætten
have en særlig plads i bl.a. den åbne
skole.

Et fortsat målrettet
løft af folkeskolens
faglighed og trivsel

a llervigtigste kerneopgaver, som en
kommune skal løfte. Uden en folke
skole i verdensklasse står Danmark
dårligt rustet til konkurrencen i en
globaliseret verden. Sorø Kommunes
folkeskoler har i dag en god geogra
fisk placering, ligesom skolestruktu
ren er fornuftig. Vi har 6 folkeskoler
og 1 privatskole. Vi er glade for, at vi
i Sorø Kommune kan tilbyde skolegang i både folkeskole og privat
skole.

Fagligheden er vigtig
Vi vil fortsat arbejde for bedre faglige
resultater og trivsel i kommunens
folkeskoler. I skoleåret 19/20 var det
det højeste antal i 8 år af Sorø Kom
munes elever, der efter deres 9. klasse,
opnåede adgang til ungdomsuddan
nelser. Det sikrer fremtiden for den
enkelte unge og fremtiden for sam
fundet. Der er således sket en positiv
udvikling på alle kommunens folke
skoler – men vi kan gøre det bedre.
På vores folkeskoler skal ledelsen
have maksimalt fokus på at sikre et
udviklende dannelses- og lærings
miljø. Det er nemlig her, fundamen
tet for børnenes voksenliv, herunder
arbejde og almendannelse bliver
lagt. Derfor er god ledelse på skolerne en vigtig forudsætning for, at vi
når i mål med de ønskede resultater.
Investeringerne i folkeskolen fra
2018 og frem – har givet gode resul
tater. Skolen er selvsagt en af de

Jesper Danhøj

Jeg vil arbejde for:
•
•
•

Kultur
Økonomi
Natur
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føre indlæring af en grønnere hver
dag lige fra afgrødernes tilblivelse,
anvendelse til genanvendelsen,
udvikle og skabe nye måder, vores
unge skal have interesse for at for
bruge, hvor der er skærpet fokus på
omfanget af forbruget og miljø
belastningen.

Æblerne plukkes af Malene og Annette til skolernes Trimdag.

En folkeskole med en kortere
skoledag og fokus på differentieret
undervisning
Vi har prioriteret kortere skoledage,
som giver mulighed for både to-lærer/
voksen ordninger, differentieret
undervisning, arbejde med trivsel,
læring samt gode faglige kvalifikatio
ner. Vi arbejder for at alle børn skal
udfordres fagligt på deres niveau, og
at der i folkeskolen skal skabes de
rammer, der skaber plads til læring,
fordybelse og hvor der er højt til loftet.
Vi tror på, at et tæt samarbejde mellem kompetente lærere og andre
fagligheder f.eks. at pædagoger og
eksterne undervisere kan skabe dette rum.
Vi ser skolerne og institutionerne som
et samlingspunkt for dannelse og læ
ring både socialt og kulturelt. Vi arbej
der derfor for, at skolen skal spille en
væsentlig rolle for det omkringliggen
de samfund.

vores kommunale sciencekoordina
tor i forbindelse med samarbejdet
med skolerne og Videnscentret på
Sorø Akademi. Vi ønsker samtidig
at have fokus på STEM uddannel
serne.

Skolens samarbejde med
erhvervslivet og frivilligheden
Vi glæder os over de allerede etablere
de samarbejder mellem erhvervsliv,
foreninger og skoler. Det vil vi fortsat
styrke og underbygge. Skole/virksom
hedssamarbejdet som led i åben skole
og de stærke relationer mellem for
eningslivet, frivillige og skolerne er et
godt grundlag for dannelse.
Vi skal i langt højere grad muliggøre,
at den enkelte elev kan dyrke sine
individuelle talenter, og at alle elever
udfordres på viden og udvikling.
Derfor prioriterer vi talentindsatser
både på teoretisk og praktisk n
 iveau.
Vi ønsker også fremover at bibeholde

Verdensmålene og miljøet i
dannelsesrejsen
Det Konservative Folkeparti hylder
generationskontrakten. For det er
det bånd, der binder os til vores
forfædre. Samtidig er det den
kontrakt, som sikrer, at vi giver
vores historie, kultur, og en bære
dygtig verden videre til den næste
generation.
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Digitale redskaber
Alle elever i vores folkeskoler har i
dag en Chromebook i tasken. Det
giver et grundlag for en fælles
digital dannelse. Særligt under
nedlukningen pga. COVID-19 af
folkeskolerne i 2020 og 2021 har
vores prioritering af fælles digitale
værktøjer til alle elever betydet en
hurtig implementering af fjern
undervisning. Det har sikret gode
erfaringer og nye måder at under
vise på som vi tager med os. Imens
Covid-19 har været en lang og svær
tid, har den skubbet digitaliseringen
i undervisningen flere år frem. Den
læring tager vi med os videre.

Vi vil arbejde for at nedbringe forbruget af centrale ressourcer i vores kommune, og aflevere en stærkere miljømæssig kommune til
vores børn og børnebørn end den
vi o
 vertog. Derfor nytter det at til

Vi har og vil investere over 100 mio.
kr. i fremtidens skoler. Nyt tag på
Pedersborg Skole og hal, nyt skole
køkken på Stenlille Skole, en
tiltrængt renovering af Holbergsko
len og en integreret ”Ny Trollehave”
samt daginstitutionen ”Regnbuens”
samlokation med Ruds Vedby Skole
har høj prioritet. Over tid skal vi også
se nærmere på Frederiksberg Skoles
bygning 7 og skolens kapacitet.
Rammerne for at skabe bedre faglige
resultater og trivsel for både elever
og lærere er til stede.

Indsatsen overfor de
unge skal styrkes
yderligere
De unge har og skal fortsat have en
høj prioritet. Det er særligt vigtigt, at
vi ikke efterlader unge mennesker på
offentlig forsørgelse. Derfor vil vi
fortsat have særligt fokus på denne
målgruppe.
Rigtig mange unge i vores kommune
har sunde interesser. Men der er
desværre også flere, der har udfor
dringer i hverdagen. Det gør vi alt for
at imødekomme i mødet med de
unge.
Vi har derfor sat fokus på børn og
unges mentale sundhed. Via projek
tet ”fælles om ungelivet” vil vi arbej
de med hvordan vi sammen med
unge, forældre, foreningslivet, skoler
mv. kan give unge et godt ungeliv,
hvor rusmidler ikke spiller en mar
kant rolle. I samarbejdet vil vi skabe
rammerne for og viser vejen til gode
sociale fællesskaber og et inspireren
de ungemiljø. Der har gennem flere
år været en god dialog med de unge
om et værested. Men desværre har

det været svært at nå frem til en fæl
les beslutning til trods for flere for
søg politisk. Da vi desværre ikke har
nogen videregående uddannelser i
vores kommune, så oplever vi ofte,
at nogle af de stærke og bærende
kræfter flytter udenbys med henblik
på at uddanne sig.
Gennem erhvervs- og jobmesser og
andre tiltag har vi forsøgt at fasthol
de de unges fokus på vigtigheden af
at få en uddannelse og dermed et
grundlag for selvforsørgelse. Det har
været en stor succes. Her er skabt
gode kontakter mellem erhvervslivet
og de unge. Erhvervsvirksomhederne
i Sorø Kommune er gode til at tage
ansvar for de unge.
Der skabes mange praktik- og lærlingepladser. Vi konservative er meget glade for lærlingenetværket.
Det har sat f okus på de muligheder,
som erhvervsuddannelserne giver
de unge.
Offentlig forsørgelse skal være den
sidste udvej, når det gælder de unge.
Derfor straks-aktiverer vi i dag unge
ledige, hvis eneste begrænsning er
manglende motivation, via nytteind
satsen. Vi skal dog også fortsat stille
krav om uddannelse til unge. Uddan
nelse er en forudsætning for en fast
tilknytning til arbejdsmarkedet.
For os konservative er det centralt,
at alle unge gennem grundskolen får
de nødvendige kompetencer til at
gennemføre en ungdomsuddannelse,
om den så er gymnasial eller
erhvervsfaglig. Vi skal gennem
samarbejde og studievejledning
hjælpe de unge godt videre, så vi
undgår, at de ikke færdiggør deres
studie og ikke får muligheden for et
stabilt og g ivende arbejdsliv.

Tryghed og valgfrihed i
alderdommen skal
fortsætte og udbygges
Vores ældre skal have den omsorg,
de fortjener. Vi ønsker også, at det
skal være muligt at tilkøbe forskellige
tilkøbsydelser i form af ekstra rengø

ring og oplevelser etc. Det handler
om empati, omsorg og frie valg til de
ældre! Vi har allerede besluttet, at
den nuværende ”klippekortordning”
også skal kunne anvendes af vores
ældre som er hjemmeboende. Vi vil
fremadrettet arbejde for, at puljen til
de ældre på plejecentrene og de
hjemmeboende kan blive større.
Det betyder noget for os som lokal
samfund, at så mange som muligt
bidrager til vores erhvervsliv og frivil
lige netværk og vi skal sætte pris på
den energi, som den, der kan og vil,
lægger for dagen. Derfor vil vi også
presse på for, at det skal være
muligt, at man som pensionist kan
tjene en ekstra skilling uden at blive
modregnet i sin pension.
I Sorø Kommune oplever vi i hver
dagen en generel tilfredshed med
kommunens serviceniveau på
ældreområdet. Men der er altid
ting, vi kan gøre bedre eller kunne
have gjort bedre. Sorø Sundhed og
Omsorg arbejder fortrinligt med
tidlig opsporing og rehabilitering, og
vores hjemmesygeplejesker og andre
på området gør det rigtigt godt. Vi
har dog fortsat en del udfordringer,
når Regionen udskriver vores borge
re fra hospitalet på et noget tidligt
stadie, men vi anerkender, at samar
bejdet i deres rehabiliteringsforløb
går i den rigtige retning. Vi ønsker at
arbejde positivt hen imod en
sundhedsreform, der kan gøre samarbejdet endnu bedre og dermed til
gavn for alle kommunens borgere
og medarbejdere. Vi ser derfor ind i
en fremtid og en reform, hvor flere
opgaver overgår til kommunen. Det
betyder, at vi skal fortsætte med at
se på m
 uligheden for etablering af
Sundhedscenter i kommunens
nordlige del. Etablering af et Sund
hedscenter kan bidrage til øget fokus
på det borgernære sundhedsvæsen.
Vi har gode forhold for vores ældre
borgere. Der er et bredt udvalg af
boliger, som enten er målrettet
ældre, eller som er ældrevenlige.
Der er en bred vifte af aktivitets
tilbud og en kommunal støttet
ældreudflugt, og har man brug for
pleje, kan man glæde sig over, at
hjemmeplejen i kommunen er meget
veldrevet – selvom COVID-19 skabte
mange udfordringer i kontinuiteten.
Det skaber tryghed, og mange ældre

Genåbningen blev fejret. Flagene blev
rejst i forbindelse med genåbningen
efter COVID-19. Tv. Gert Jørgensen og
th. Mette Hansen.

vælger at bosætte sig i Sorø Kommu
ne. Der er imidlertid altid brug for
fortsat at udvikle tilbuddene til kom
munens ældre medborgere og vi
arbejder fortsat med at udvikle en
moderne ældrepleje med relevant
teknologi og varme hænder.
I takt med, at antallet af ældre vokser
i kommunen, bliver der brug for flere
ældrevenlige boliger. Vi vil derfor
arbejde for, at der bygges nye
seniorboliger, så vi kan opfylde
behovene. Det skal imidlertid ske
med respekt for forskellighed. Det
gælder også, når man træder ind i
den tredje alder, at livstidsboliger er
et nøgleord. Seniorbofællesskaber
tænkes derfor ind i bl.a. udbygningen af Pilegårdstrekanten i
Dianalund og i Stenlille, ligesom vi
ser nogle muligheder i, at senior
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Gode rammer for fore
ningerne – en natur og
et kulturliv i topklasse
Er der behov for flere kunstgræsbaner
og haller, eller skal vi have en svømmehal, aquapark eller vandskisportcenter?
Der er løbende investeret i udendørs
kunstgræsanlæg og renovering af
vores haller mv. Vi har også afsat
penge til en kapacitetsudvidelse af
Holberghallen i Dianalund. Der kom
mer løbende nye sportsgrene til –
senest padel tennis – ligesom der
bliver etableret nye og dermed flere
foreninger indenfor samme eller
lignende områder. Begge dele lægger
pres på de kommunale idrætsfacilite
ter, selvom antallet af idrætsudøvere
er nogenlunde stabilt.
Vi Konservative støtter dem der vil
være sunde, dem der vil have det
sjovt sammen og dem der vil blive
virkelig gode!.
Flere foreninger ønsker at anvende de
samme haller og på de samme tids
punkter. Nogle ønsker at satse mere
der på breddeidræt og andre på elite
idræt, hvorfor der kan være forskel på
holdstørrelserne.

Vi er i god dialog med regeringen. Her
med indenrigs- og boligminister Kaare
Dybvad Bek.

bofællesskaberne kan indgå i et
konstruktivt samarbejde med de
kommende friplejecentre om
besøgstjenester, fællesspisninger
og andre berigende fællesskaber.
På hjemmesiden: konservativesoroe.
dk kan du læse meget mere og høre
podcast om vores holdninger, politik
ker og visioner for Sorø Kommune.
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Vi konservative vil arbejde for, at der
så vidt muligt skal være plads til begge
dele. Bredde- og eliteidræt skal gå
hånd i hånd. Vi er naturligvis glade for,
at så mange unge som ældre dyrker
idræt i vores kommune. Vi sætter
endvidere stor pris på alt det frivillige
arbejde, som bl.a. ledere og trænere
bidrager med i den forbindelse.
Vi følger nøje kapacitetsudnyttelsen af
vores haller i lyset af visionen om en
fortsat positiv nettotilflytning til
kommunen.
Tiden og økonomien tillader fortsat
ikke et offentligt/privat samarbejde
omkring etablering af en svømmehal
med tilknyttet wellnessfaciliteter. Vi er
i dag flere indbyggere, ligesom kom
munens omdømme er blevet væsent
ligt forbedret. Muligheden bør derfor
vurderes på ny på et senere tidspunkt.

Holberg foran Det Kongelige Teater.

Kommunens økonomi vurderes på
den korte bane ikke at kunne løse
opgaven alene.
Bør vi også undersøge mulighederne
for et vandsportscenter i et af vores
grusgravningsområder?
Ja – der er mange muligheder, og kun
fantasien sætter grænserne, når vi
alle skal tænke ud af boksen.

Kunst- og kulturople
velser samt underholdning i topklasse
Borgspillet i Ruds Vedby, Tersløse
gård, Kunstnergården, Kongsgården,
Klosterkirken, Sorø Internationale
Musikfestival, Kyndelmisse, Kultur
cafe Ludvig, VesthHuset, Victoria,
Museerne, Grundlovsarrangementet
i Dianalund og Sorø, Sjov i Gaden i
Stenlille, Store Køredag i Sorø og
Gamle køretøjer i Stenlille, Slaraffen

Gamle køretøjer i Stenlille.

for børnene og den gode tradition
med mange kulturelle arrangementer
i Akademihaven – som Sange i Som
mernatten og mange andre – er med
til at give et flot løft til kultur- og fri
tidslivet i kommunen. Det vil vi fortsat
understøtte, så godt vi kan.
Vi er tilhængere af en bred vifte af
kulturtilbud i kommunen. Vi synes,
det er spændende, når det eksem
pelvis spænder fra mindre opsætnin
ger på amatørscenen til mere profes
sionelle opsætninger. COVID-19 har
dog i en lang periode udelukket man
ge af den type arrangementer.
Vi er rigtig glade for eksempelvis Jazzfestivalen, som afholder arrangemen
ter flere steder i vores kommune. Det
er med til at øge sammenhængskraf
ten. Vi vil gerne takke for den meget
store frivillige indsats, som ofte er for
bundet med disse arrangementer.

foreninger, der alle gør en indsats og
en forskel i livet for både vores børn
og unge samt voksne. Sorø Kommu
ne er nemlig en rigtig foreningskom
mune med en bred vifte af tilbud og
aktiviteter til vores borgere. Vi vil
arbejde for yderligere tilbud til vores
ældre og handicappede.
Vi er glade for de mange aktivitets
centre for ældre vi har i kommunen. I
år kunne Kaarsbergcentret fejre 25
års jubilæum.
Foreningerne er drevet af frivillige
ildsjæle, og vi skal fortsat arbejde
for, at det bliver nemmere og mere
anerkendt at gøre en frivillig indsats.
Vi konservative ønsker derfor fortsat
at understøtte det frivillige arbejde,

som finder sted i bl.a. idrætsforeningerne og hos spejderne, og som
vinder mere og mere indpas på
ældreområdet og de sociale områ
der.
Vi vil underbygge foreningslivet mere
bl.a. i form af partnerskaber, og vi
ønsker, at de frivillige, som gør en
indsats i vores foreningsliv, oplever
kommunen som en motiverende
samarbejdspartner, som bidrager til
foreningslivet, uden at blive opfattet
som en bureaukratisk mur.
ForeningsDanmark – specielt i Sorø
Kommune – er noget ganske særligt.
Sorø Kommune er en af de kommu
ner i landet, der får mest ud af
Kultur- og Fritidsbudgettet.

Vi er tilhængere af kultur- og aktivi
tetshuse, hvor borgere kan være med
til aktivt at præge og tage del i nær
miljøet. Det ønsker vi skal fortsætte og
styrkes. Det gælder også samarbejdet
med alle Lokalrådene.
Vi vil arbejde for et fortsat positivt og
konstruktivt samarbejde med stiftel
sen Sorø Akademi, som stiller mange
fantastiske kultur-og naturoplevelser
til rådighed for kommunens borgere
og vores mange turister.

Det frivillige arbejde
I disse år er der et meget stort fokus
på frivillige og det arbejde, som gøres
frivilligt. I Sorø Kommune kan vi glæde
os over at have mere end 100 idræts

Gamle Køretøjer i Stenlille – aftenens vinder.
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Vi vil fortsætte arbejdet for en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN’s Verdensmål

Sorø Kommunes Vision 2022 har sat retning – på kort og langt sigt. Kommunal
bestyrelsen har til en start udvalgt 9 prioriterede Verdensmål ud af FN’s 17
Verdensmål som omdrejningspunkt i Visions og Planstrategiarbejdet. I forlængelse
heraf har vi bl.a. valgt 4 lokale temaer som udfoldes i 4 konkrete mål og indsatser.

Mange erhvervsvirksomheder i Sorø Kommune
arbejder seriøst med den grønne omstilling og
bæredygtighed.
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Verdensmålene er blevet en
integreret del af kommunens
arbejde på tværs af den kom
munale organisation – fra
CO2-besparelser og biodiversi
tetsfremme til kvalitetsuddan
nelse, dannelse, sundhed og
trivsel. Ikke mindst skolerne
har taget verdensmålene til
sig, ligesom verdensmålene
også er med, når borgere,
foreninger m.fl. og kommunale
enheder mødes til Folkemøde
Sorø. Historien om FN’s
verdensmål i Sorø Kommune
handler nemlig i lige så høj
grad om et lokalsamfund, hvor
også borgere og foreninger og
ikke mindst virksomheder har
taget verdensmålene til sig og
på hver sin måde bidrager til
en mere bæredygtig fremtid
for vores børn og børnebørn.

Vi har indtil nu arbejdet med følgende 4
mål
1. Sorø Kommune vil arbejde mål
rettet og tværfagligt på at tilbyde
rammerne om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel
for alle borgere (verdensmål 3).
2. Sorø Kommune vil samarbejde
med borgere og interessenter
om udviklingen af levende byer
og lokalsamfund med natur,
kultur og historie – og med fokus
på ansvarligt forbrug og effektiv
ressourceudnyttelse (verdens
mål 11).
3. Sorø Kommune vil gennem stær
ke og innovative dagtilbud og
skoler skabe grundlag for, vores
børn og unge dannes og uddan
nes, så de kan tage aktivt og
medskabende del i fremtidens
samfund med viden og vækst
(verdensmål 4).
4. Sorø Kommunes erhvervsklima
skal fortsat udvikles – med øje
for virksomhedernes behov og
med fokus på løbende forbed
ring af rammevilkårene
(verdensmål 12).

Sorø Kommune udgav i efteråret
2021 også en bog om kommunens
arbejde med FN’s Verdensmål. En
fremsynet vision, som De Konserva
tive ønsker at arbejde videre med i
årene fremover.
Det er en samlet Kommunalbestyrel
se, der står bag ønsket om en koordi
neret klimaindsats og miljøindsats.
Vi er stolte af, at Sorø Kommune er
udvalgt til DK2020 samarbejdet.
Visionen er klar, og vi har fokus på
omstilling til vedvarende energi,
ansvarligt forbrug og på at arbejde
hen i mod at blive CO2-neutral i
2050. Vi har været i gang længe, og
har f.eks. siden 2012 reduceret vores
elforbrug med 23% og varmeforbru
get med 20%. Men vi skal i yderligere
dialog med kommunens borgere og
virksomheder. Alt det nye, og det vi
allerede gør, skal nu samles i en ny

Hørkram A/S deltog sammen med mange andre erhvervsvirksomheder og foreninger mv. i Sorø Kommunes store trivselsdag, som
var arrangeret af Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd.

og tværgående klimahandleplan som
sikrer, at vi trækker i samme retning
og sammen finder de gode løsninger.
Det er Realdania og Concito, der står
bag DK2020-samarbejdet, og som
dermed har skabt muligheden for at

vi som kommune kan træde ind i et
seriøst og professionelt netværk,
hvor vi kan få den nyeste viden og
sparring omkring klimaudfordringer
og løsninger. De Konservative vil
fortsætte arbejdet med vores grønne
og bæredygtige politik til gavn for en

bæredygtig udvikling i Sorø Kommu
ne og resten af verden.
I fælleskab løfter vi mere end hver
for sig.
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De danske veteraner –
tak for en stor indsats
Det var Borgmester Gert Jørgensen,
der efter sin tiltræden 1. januar 2014,
bidrog til en aktiv deltagelse af Sorø
Kommune i den årlige nationale flag
dag den 5. september for Danmarks
udsendte veteraner. Dette, for at
hædre og mindes de mange soldater,
der med livet som indsats har kæmpet
for demokratiet i verdens brand
punkter. Det har alle årene været en
dejlig dag med mange fremmødte
veteraner og pårørende til fortællin
ger og gudstjeneste i en af Sorø Kom
munes kirker. I 2018 blev dagen
markeret i Sorø Kolsterkirke og på
Tre Konger. I 2019 i Tersløse kirke og
sognegård, hvorefter COVID-19
desværre medførte, at sammen
komsten måtte aflyses i 2020. I 2021
blev traditionen genoptaget med et
flot arrangement i Ruds Vedby kirke
og sognegård. Vi vil fortsat arbejde
for, at denne tradition fastholdes,
ligesom vi vil se positivt på et eventuelt
tværkommunalt samarbejde omkring
de udfordringer – der ikke måtte blive
løst fra centralt hold – som nogle
veteraner i vores kommune måtte stå
overfor efter hjemsendelse.
Livgarden på besøg i Sorø.
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Sorø Kommune arbejder i øjeblikket
med en revision af kommunens
handicappolitik. Det sker i samarbejde
og med involvering af Handicaprådet,
DH og øvrige interessenter. Handicap
politikken sætter fokus på flere
tværgående temaer, som vil være
retningsgivende for de udviklings
aktiviteter og initiativer, som skal
iværksættes i de kommende år på
handicapområdet. Tilgængelighed,
inklusion, mødet med den anden,
inddragelse, ligeværd, kommunikation
og sammenhæng, samskabelse og
frivillighed samt sundhed og forebyg
gelse. Vi konservative vil fortsat under
støtte udmøntningen af den vedtagne
Handicappolitik og vil arbejde på
løbende forbedringer for vores
medborgere med funktions

nedsættelse. Derfor har vi også
tilført området flere midler fra 2022.
Målet for os er, at alle kan gives
mulighed for at bidrage og deltage
efter evne på lige fod med andre
samfundsborgere.
Handicapidrætten vil fortsat have en
høj prioritet.

www.lemann.dk . Tlf. 4068 0059

Ny Handicappolitik

