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Børnepasning og familien 
I Nye Borgerlige mener vi at samfundets måske vigtigste institution, familien, skal have større opmærksom i 

barnets første leveår. 

Den nemmeste og mest retfærdige måde til dette er, at lade de penge der er afsat på det kommunale budget til 

børnepasning, i de første leveår, øremærke til det enkelte barn.  

Alle familier skal økonomisk ligestilles 

Familien må i fællesskab blive enige om hvem der skal være den primære indtægtskilde til familiens økonomi; 

mor, far, eller begge. Valget vil være meget individuelt, men det vigtigste her er, at alle familier skal økonomisk 

ligestilles, ligegyldigt hvilken løsning de vælger. 

Nye Borgerlige i Vordingborg mener at en anerkendelse af familien som samfundets bærende element er nøglen 

til at løse mange problemer. 

Vi vil gerne at Vordingborg Kommune går foran med et godt eksempel. 

Arbejdsmarkedet bør derfor være åbent overfor deltidsarbejde til småbørnsforældre, således at der er tid til 

både at være forældre og have et lønnet arbejde.  

De lovmæssige forhindringer der i øjeblikket eksisterer for økonomisk at ligestille småbørnsfamilien uafhængig 

af måden man vælger at passe og opdrage sine børn, ser vi på, når et flertal indlysende ser fornuften heri. 

Ellers henviser vi til muligheden der har eksisteret siden 2002 [1], og fra Dagtilbudsloven [2]. 

Yderligere info fra TV2 og en liste over kommune der benytter tilbuddet [3].  

Vi siger ikke pasningsgaranti, men garanti for frit valg af børnepasning. 

Referencer 

[1] https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200123L00129 

[2] https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182051 

[3] http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-10-28-se-listen-her-faar-du-penge-for-at-passe-dit-eget-barn 
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Skole 
Nye Borgerlige i Vordingborg ønsker at: 

 Skolerne i langt højere grad skal være selvstyrende 

 Det er den enkelte skoles eget ansvar at udvikle den bedste undervisningsform 

 Der skal være fokus på en god og professionel ledelse i skolerne 

 Det er kommunens opgave at sikre ”best practice” identificeres, således at denne viden kan deles på 
tværs af alle skoler i kommunen 

Folkeskolen 

Som forældre går ens børns fremtid forud for alle andre hensyn. 

Nye Borgerlige i Vordingborg så gerne at alle valgte folkeskolen, således at alle sociale lag i barndommen kunne 

lære at omgås hinanden. 

Men i erkendelse af, at der er mange der vælger folkeskolen fra til fordel for en privat friskole, vil Nye Borgerlige 

i højere grad lade skolerne i kommunen være mere selvstyrende (med mulighed for mere forældreindflydelse), 

og ikke begrænse mulighederne for at skolerne udvikler sig på forskellig vis. Derved vil færre formodentlig 

fravælge den offentlige folkeskole. 

Kommunens opgave er herefter: 

 At føre en fornuftigt økonomisk politik, så der er tilstrækkelig med ressourcer til at etablere skoletilbud i 

acceptabel afstand, ligegyldigt hvor i kommunen man bor 

 At facilitere at ”best practice” identificeres, således at denne viden kan deles på tværs af alle skoler i 
kommunen 

Inklusion i folkeskolen 

Nye Borgerlige ønsker at inklusion af elever med særlige behov i Vordingborg Kommune skal evalueres. Dette 

iværksættes som det allerførste umiddelbart efter kommunalvalget. Evalueringen skal bl.a. ske baseret på input 

fra både skoleledere, lærere og forældre. 

Inklusionen af elever med særlige behov skal ske ud fra hvad der giver eleverne det største løft både hvad angår 

trivsel og indlæring! 

Målet er at have kommunale skoler, der tiltrækker børn med særlige behov. Udviklingen skal vendes, således at 

forældre foretrækker de kommunale tilbud, også på inklusionsområdet. 

 

NB´s integrationspolitik i Vordingborg kommune 
 
Desværre er der fra centralt hold vedtaget en integrationslov, der i den grad konflikter med hvad der på sigt er 

mest fornuftig for både flygtninge og etniske danskere. Indenfor rammerne af integrationsloven vil vores politik 

aldrig være en forventning om permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab, men forberedelse til 

hjemsendelse og genopbygning af det liv og den status man er flygtet fra. 

 

Migranter 
Integration er et personligt ansvar – ikke en offentlig opgave. Vi skal ikke gøre migranter til klienter i 

velfærdsstaten. Ønsker man at flytte til og leve i Danmark skal man kunne klare sig selv og selvfølgelig ønske at 

blive en del af det danske samfund.  

 
Flygtninge 

Får kommunen tildelt ”flygtninge” med opholdsstatus, er målet ikke at de skal integreres i det danske samfund, 

men derimod skal de dygtiggøres i de opgaver de skal løse, når de tager tilbage til deres hjemlande, når 

krigstrætheden melder sig. Derfor er tilegnelse af det danske sprog kommunen uvedkommende. 
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En permanent bolig til flygtninge kan kun anvises hvis kommunens liste for boligsøgende (der ikke er flygtninge) 

er tom.  

Specielt omkring migranter med muslimsk baggrund 

Rettroende muslimer vil konstant være i konflikt med den danske Grundlov, da deres loyalitet overfor deres tro, 

tilsiger at Shariaen (de religiøse love som en muslim skal følge) overtrumfer Grundloven. Det vil derfor være en 

ulykke for alle parter hvis muslimer, der sætter koranen højere end grundloven, slår rod i Vordingborg 

Kommune. 

Kæmpe vindmøller i Vordingborg Kommune 
Omstillingen til grøn energi er vigtig både i den verden vi lever i nu, men især for den verden vi giver videre til 

vores børn og børnebørn. Heldigvis går udviklingen stærkt, og de nuværende "grønne" alternative energiformer 

udvikles konstant, samtidig med at nye dukker op.  

Der har igennem de sidste år været en debat omkring Vordingborg kommunes rolle i denne omstilling til den 

"grønne" energi. Især debatten omkring de store vindmøller på land har fyldt en del i debatten. 

Det er Nye Borgerliges holdning at der i forbindelse med beslutningen om vindmøller på land er for mange 

ubekendte faktorer, som er altafgørende for at man kan træffe en beslutning på et ansvarligt grundlag. 

Disse er blandt andre: 

 Den manglende viden omkring sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Altså 

konsekvenserne for folks sundhed ved at bo indenfor en relativ kort afstand af disse vindmøller.  

 Den manglende viden omkring konsekvenserne for natur, turisme, bosætning og erhverv. Vindmøllerne 

er store og skæmmende i landskabet.  

 Den manglende viden omkring de faktiske forhold i.f.m. den strøm der produceres af vindmøllerne rent 

faktisk ender som "grøn" strøm i Vordingborg's borgeres stikkontakter. Energi kan eksporteres, og 

anden og ikke-grøn importeres i stedet. 

 Den manglende viden omkring de fremtidige ejerforhold og konsekvenserne set med lokale øjne. Med 

andre ord skal en vindmølle der står på jorden i Vordingborg Kommune selvfølgelig skabe værdi for 

borgerne i Vordingborg Kommune. 

 Den manglende viden omkring de økonomiske og de faktiske "grønne" besparelser der kommer 

kommunen til gode. Vindmøllerne kan sælges, og andre kan drage nytte af de "grønne" besparelser, og 

for eksempel vil det reducerede CO
2
 regnskab kunne komme andre end kommunens borgere til gode. 

Skønt der arbejdes på at få afklaret mange af de ovenstående uklarheder, er forholdene omkring fordele og 

ulemper meget uklare!  

Nye Borgerlige i Vordingborg kommune støtter således ikke opsætningen af kæmpevindmøller på land.  

Vi mener til gengæld, at der er oplagte alternativer, der unødvendiggør møller på land. Skal der opsættes møller 

i kommunen ser vi helst, at det bliver ude i havet.  

Vi er endvidere imod enhver offentlig (eller offentlig gennemtvunget, som PSO afgiften) støtte til vindmøller, 

også havvindmøller.  


