Bilag 1. Opsamling af anbefalinger fra Stevns Verdensmål

Anbefalinger: Bosætning og boligpolitik Stevns Kommune udarbejder en boligpolitik og
bliver en aktiv spiller og samarbejdspartner i byudviklingen. Blandt andet ved at regulere, hvilken udvikling der ønskes hvor og igennem partnerskaber. Partnerskaberne skal
sikre muligheden for at regulere forhold, som styrker livet mellem husene, og som rækker ud over markedskræfterne og planloven.
Anbefalinger til konkret indhold i boligpolitikken
1
Analyse af ejendomsmarkedet og kommunens muligheder for aktivt
at påvirke det
2
Øget tilgængelighed til det offentlige transportsystem gennem fysisk planlægning

Center

Politisk stillingtagen
Pågår
Teknik & Miljø: Indgår eksplicit i det igangværende
arbejde med Boligpolitikken og fremadrettet i processen omkring udarbejdelse af lokalplaner

3

Sikre byudvikling omkring eksisterende infrastruktur og forsyningsledninger

Pågår
Politik & Borger (via Kommuneplanen)

4

Udarbejde en strategi for Stevns Kommune som en mere aktiv spiller i byudviklingen

Forventes indeholdt
Tværgående (Politik & Borger og Teknik & Miljø)
(Bl.a. via Kommuneplanen men også i forhold til
eksterne)
Sundhed & Omsorg (deltagende bidrag)

5

Foretage strategiske og målrettede jordopkøb i forhold til de lokaliteter, som ønskes byudviklet

Politisk stillingtagen
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Tværgående med forankring i Kommuneplanen
(Politik & Borger samt Teknik & Miljø)
6

Sikre et varieret boligudbud, så der er boliger til alle

Pågår
Teknik & Miljø: Indgår eksplicit i det igangværende
arbejde med Boligpolitikken og fremadrettet i processen omkring udarbejdelse af lokalplaner.
Sundhed & Omsorg (deltagende bidrag)
Arbejdsmarked (deltagende bidrag)
Forventes indeholdt
Politik & Borger (via Kommuneplan) samt Teknik &
Miljø via lokalplaner samt udviklingsplaner

7

Sikre en strategisk byudvikling

8

Sikre liv i landsbyer & landdistrikter

Forventes indeholdt
Tværgående – (Politik & Borger og Teknik &
Miljø). Det skal bemærkes, at anbefalingen i høj
grad pågår og fortsat vil pågå i relation til igangværende projekt i Udvikling Stevns / LAG)

9

Sikre plads til vildskab - Grønne boligområder

Pågår
Teknik & Miljø: Indgår eksplicit i det igangværende
arbejde med Boligpolitikken og fremadrettet i processen omkring udarbejdelse af lokalplaner samt
via ’Stevns skaber liv’

10

Sikre klimavenligt byggeri – nybyggeri og renovering

Pågår
Teknik & Miljø: Indgår eksplicit i det igangværende
arbejde med Boligpolitikken og fremadrettet i processen omkring udarbejdelse af lokalplaner.
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11

Sikre grønne forbindelser – binde land og by sammen

Pågår
Teknik & Miljø: Indgår eksplicit i det igangværende
arbejde med Boligpolitikken – herefter som en del
af Kommuneplanen.

Anbefalinger: Stevns Landsbyen
1
Udvikle en konkret ”landsby” - Stevns Landsbyen - med et sammenhængende boligområde og bebyggelse med en identitet, hvor
man er fælles om tingene

Center
Pågår
Teknik & Miljø: Indgår eksplicit i det igangværende
arbejde med Boligpolitikken og fremadrettet i processen omkring projekt, udbud og udarbejdelse af
lokalplan.

2

Stevns Landsby som det gode eksempel til læring og inspiration

3

Scenarier for Stevns Landsbyen skal bearbejdes og forankres i
Stevns Kommune

Forventes indeholdt
Teknik & Miljø: Indgår som en del af processen
omkring projekt, udbud og udarbejdelse af lokalplan. Vil berøre Politik & Borger (Kommuneplanen).
Pågår
Teknik & Miljø: Indgår som en del af processen
omkring projekt, udbud og udarbejdelse af lokalplan. Vil berøre Politik & Borger (Kommuneplanen).

4

Rammerne for landsbyens bæredygtige udvikling - med forskellige
bolig- og ejerforhold – skal også binde land og by sammen

Forventes indeholdt
Teknik & Miljø: Indgår som en del af processen
omkring projekt, udbud og udarbejdelse af lokalplan. Vil berøre Politik & Borger (Kommuneplanen).
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5

Forsøgsprojektet Stevns Landsbyen bør gå sammen med en stor
fond som deler den fælles vision

Pågår
Teknik & Miljø: Indgår som en del af processen
omkring projekt og udbud.

6

Boformer som understøtter samarbejde og fællesskaber.

Forventes indeholdt
Teknik & Miljø: Indgår eksplicit i det igangværende
arbejde med Boligpolitikken og fremadrettet i processen omkring lokalplaner.

7

Fleksibel boligmasse i bæredygtige materialer med boligstørrelser
’fra vugge til grav’

Anbefalinger: Natur
1
Udarbejde konkrete retningslinjer for mere natur i landområderne
og i byområderne

2

Sammenhængende cykel- og gangstier i den kommunale planlægning

Sundhed & Omsorg (deltagende bidrag)
Forventes indeholdt
Teknik & Miljø: Indgår eksplicit i det igangværende
arbejde med Boligpolitikken og fremadrettet i processen omkring lokalplaner.
Center
Pågår
Teknik & Miljø: Arbejdet skal ske i tæt samarbejde
mellem Teknik & Miljø og Politik & Borger (Kommuneplanen).
Pågår
Teknik & Miljø: Lokalplanerne er ét af stederne,
hvor der er særlig fokus på dette. Etableringen af
hjertestier, kløverstier, Tryggevældestien mv. er ligeledes et igangværende tiltag for at fremme et
sammenhængende net af stier.

3

Udarbejdelse af skema, som bygherrer skal udfylde fra start med
spørgsmål i relation til verdensmålene

Pågår
Teknik & Miljø
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4

Biofaktoren skal tænkes ind i nye planer

Pågår
Teknik & Miljø: Indgår i det igangværende arbejde
med Boligpolitikken.

5

Stier skal så vidt muligt etableres i grønne kiler og søges placeret i
naturkorridorer

Pågår
Teknik & Miljø

6

Planlægning af sammenhængende naturområder, varieret natur og
indtænk binding af drivhusgasser

Pågår
Teknik & Miljø: Tryggevælde Ådal som Naturpark

7

Tilstræb genslyngning af vandløb for at sikre bedre levesteder for
vilde planter, fisk og smådyr

Pågår
Teknik & Miljø

8

Sikre øget biodiversitet på kommunale arealer med blandt andet en
mere naturnær drift samt gøre mere for at formidle viden om giftfrie
haver og større biodiversitet på privatejede arealer

Pågår
Teknik & Miljø: Partnerprogrammet for Stevns
Klint og Stevns Kommune har igangsat et fælles
projekt med det formål at øget biodiversitet på
Stevns, kultivere og understøtte den holdningsændring, der skal til for at skabe mærkbare biodiversitetsresultater.
Aktivere borgere og erhverv til at understøtte biodiversitet på Stevns samt få udbredt kendskabet til
Stevns som et sted, hvor man samarbejder om
bæredygtighed.
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Anbefalinger: Erhverv og transport
- Mere bæredygtig produktion i Stevns Kommune
1

2

-

Flere lokale arbejdspladser i Stevns Kommune

-

Arbejde for udviklingen af kontorfællesskaber og lokal produktion – også i landsbyerne

Bedre transportmulighederne for at tiltrække folk med specielle ekspertiser

Center
Pågår
Tværgående - Stevns Erhvervsråd og Stevns
Kommune.
Arbejdsmarked (Rekruttering Køge Bugt) kan give
et bidrag ift. lokale arbejdspladser
Politisk stillingtagen samt yderligere ressourcer
Teknik & Miljø

3
4

5

6

7

Skabe sikre forhold for cyklister ved at etablere afmærkede cykelstier ved de befærdede veje
Etablere ”landsbybusser” i samarbejde med de forskellige lokalsamfund (finansieret af besparelser på udgifter til flextransport). På
langt sigt etableres selvkørende shuttle-busser i lokalsamfundene
og Indføre fossilfri kollektiv transport med tilhørende gratis parkeringspladser for pendlere
Muligheder for at virksomheder kan gå sammen om at have lærlinge.
Udarbejd en indeksering af virksomheder samt kortlægning af, om
der i erhvervsstrukturen kan skabes mere samarbejde om bæredygtighed på tværs.
Støtte til udformning af eks. certificering/tilladelser for fødevareproducenter, der ønsker at omlægge fra kommercielt landbrug til økologisk landbrug og som ikke har økocertificering pga. for meget ”papirarbejde”

Politisk stillingtagen samt yderligere ressourcer
Teknik & Miljø
Politisk stillingtagen samt yderligere ressourcer
Teknik & Miljø
Vi har gratis parkering i Stevns

Politisk stillingtagen
Tværgående Arbejdsmarked, Politik & Borger
samt Stevns Erhvervsråd
Politisk stillingtagen samt yderligere ressourcer
Tværgående Arbejdsmarked, Politik & Borger
samt Stevns Erhvervsråd
Politisk stillingtagen, herunder kommunens handlemuligheder
(Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd)
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Anbefaling: Uddannelse
1
a) Etablering af uddannelse/et læringsforløb for verdensmålskoordinatorer/ambassadører.
b) Rekruttering fra de ældste klasser i folkeskolen, som skal
gennemgå et forløb på et ”verdensmålsakademi” inden de
forlader skolen
c) Undervisningen i verdensmål kan være et samarbejde mellem skoler, Stevns Besøgscenter, Stevns Naturcenter og
virksomheder

Center
Nedenstående input fra Børn & Læring:
Ad a. Målgruppe skal defineres ift. både uddannelses- og ambassadørforløb. Hvis målgrupper
strækker sig længere end folkeskolelever, skal endelig ansvarsplacering af opgaven defineres. Det
skal defineres, om ”ambassadør-uddannelsen” er
tænkt som en del af den lovpligtige undervisning i
folkeskolen, eller som et ”fritidsforløb”, eksempelvis som udbud i ungdomsskolens fritidsundervisning, og dermed også har en målgruppe uden for
folkeskolen.
Ad b. Hvis et ”verdensmålsakademi” er en eksisterede enhed i DK, så er formidling / rekruttering til
dette en opgave, der kan løses inden for nuværende midler. Hvis der skal opbygges et sådant
akademi, inkl. ansatte, curriculum mm., så er det
et stort og tungt særskilt projekt, som ikke kan
rummes inden for eksisterende kapacitet.
Ad c. Det skal overvejes om dette bør finansieres
og indkapsles i ”kultur-rygsækken”, som også inkluderer bibliotekerne (som projektejer). Der er i
det regi allerede et samarbejde, og det vil logisk
der kunne diskuteres, om det skal anbefales opprioriteret med særskilt ”modul” om verdensmål, eller
om ”verdensmål” kan indlejres i allerede planlagte
og finansierede aktiviteter.
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2

3

4
5

Arbejde for etablering af en håndværkerhøjskole og/eller -efterskole
for 9.-10. klasser, som målrettes gamle håndværk, restaureringsarbejder og bæredygtigt byggeri med fokus er på Verdensmålene.
Fokus på hvad vi her i Stevns Kommune er gode til samt læring og
erfaringsudveksling - herunder verdensarv og verdensmål i sammenhæng.
Verdensmålene skal bredes ud og virke i praksis i dialog med borgerne.
Etablere projekter eller events, hvor der arbejdes med verdensmål
Udarbejde formidling og kommunikation, herunder plancher, QRkoder, information i alle landsbyer om stiforbindelser, landsbyen
som attraktion, besøgsfaciliteter, ruter til landsby-hop og bæredygtige boligområder

Politisk stillingtagen
Arbejdsmarked (skolevejlederne) kan evt. hjælpe
med bidrag.
Politisk stillingtagen
Evt. relevant for alle centre

Politisk stillingtagen samt yderligere ressourcer
Evt. relevant for alle centre
Kræver yderligere ressourcer
Teknik & Miljø

Anbefalinger: Indkøbspolitik og andet
1
Udarbejd en grøn og bæredygtig indkøbspolitik for Stevns Kommune med mål for bæredygtige indsatser, co2 forbrug og krav til
produkter og logistik
2
Etablere en årlig Verdensmålsdag

Center
Pågår
Økonomi, HR og IT er i gang med at udarbejde en
ny indkøbspolitik
Politisk stillingtagen samt yderligere ressourcer
Relevant for alle centre

3

Politisk stillingtagen samt yderligere ressourcer
Relevant for alle centre
Politisk stillingtagen samt yderligere ressourcer
Relevant for alle centre

4

Alle stående udvalg udarbejder en strategi for, hvordan de kan udbrede målene inden for deres resort område
De mere inkluderende mål, som kan tale ind i de sociale miljøer og
betydningen af fællesskab er væsentlige, hvis der skal ændres noget. Udvalget anbefaler, at alle stående udvalg skal udarbejde en
strategi for, hvordan de kan udbrede målene.
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