TEKNIK, MILJØ OG
EJENDOMSUDVALG
TME-UDVALG

INDLEDNING

Ved udvalgsformand Peter Bring-Larsen
Guldborgsund Kommune arbejder ud fra kerneopgaven. ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at
mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne
sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.”
Udvalget fokuserer på at skabe optimale fysiske rammer for såvel borgere som erhvervsliv, med udgangspunkt i den attraktive placering kommunen har med
nærhed til skov og strand samt gode trafikforbindelser.
R A MME R O G V ISIO N

Nærværende strategi danner grundlaget for at fastholde og udvikle en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune samt løse kommunens kerneopgave.

T VÆ RG Å E NDE E L E ME N T E R

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske
udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre
sammenhænge:
•
•
•
•
•
•

Kerneopgave
Grundfortælling
Planstrategien
De strategiske målsætninger
De tværpolitiske mål
Det Guldborgsundske mindset;
de 4 tilgange i organisationen

Med baggrund i Kommuneplanstrategien skal Teknik,
Miljø og Ejendomsudvalgets strategi for de kommende
fire år understøtte borgernes og erhvervslivets idéer
og ønsker om gode fysiske rammer inden for den økonomi, der er til rådighed.
For Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget er det vigtigt,
at:
• fremme mobilitet og sammenhæng, så borgere,
uddannelsessøgende og erhvervsliv sikres størst
mulig fleksibilitet og udviklingsmuligheder
• kommunen udvikler sig med bæredygtighed som en
ultimativ grundforudsætning
• de værdier, der findes i kommunen, fremtidssikres
bedst muligt ved klimatilpasning
• der skabes attraktive bymiljøer – store som små –
gennem bl.a. områdefornyelse og havneomdannelse
(f.eks. Stubbekøbing og Nykøbing)
• understøtte tværgående samarbejder, som udspringer af kommuneplanstrategien, hvor udvalget har en
central rolle.

VORES KERNEOPGAVE:
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i
samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”
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SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STR ATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget bidrager til:
• ”Uddannelse, dannelse og ambitioner”
• ”Flere arbejdspladser”
• ”Gode rammer for sundhed og hverdagsliv”
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TVÆRPOLITISKE MÅL
Herunder ses Planstrategiens tværpolitiske mål. Markering med fed angiver de tværpolitiske mål, TME ser sig
som en naturlig del af.
Vi vil:
• at Nykøbing er en stærk hovedby
• at alle får en uddannelse eller kommer
i beskæftigelse
• at vores landdistrikter er attraktive
• mere mobilitet og sammenhæng
• at flere lever sunde liv
• mangfoldige fællesskaber
for at lykkes med kerneopgaven.

3

UDVALGETS MÅL
1.
2.
3.
4.
5.

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

vil
vil
vil
vil
vil

en bæredygtig kommune
mere mobilitet og sammenhæng
at Nykøbing er en stærk hovedby
fremme lokale værdier i købstæder og på landet
understøtte et mangfoldigt friluftsliv

• at alle kommer godt fra start i livet - gennem
hele livet
• bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
• at talent og potentialer udvikles
• at flere borgere bosætter sig og bliver her
• at internationalisering er øget
• en bæredygtig kommune
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UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIK ATORER
Udvalgets mål

Den tilknyttede indikator
At vedtage Klimatilpasningsplan med tilhørende
indsatser.

Vi vil en bæredygtig kommune

Ny SUNDskole som verdensmålsskole.
Bæredygtig byudvikling på Ydre Østerbro samt
opstart af byudvikling på havnene i Stubbekøbing og
Nykøbing.

Vi vil mere mobilitet og sammenhæng

Gennemførelse af to forsøgsprojekter i samarbejde
med lokale aktører.
Bæredygtig transport med bybusser.
En levende by (skabe fysiske rammer).
Tiltrække fyrtårnsprojekter (f.eks. hotel på havnen).

Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby
Skabe planmæssige og fysiske rammer for at tiltrække investeringer til iværksætteri og erhverv.
Udvikle og udvide brugen af ”pop up’s.

Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet

Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv

Skabe flere attraktive boliger (gennem nedrivning,
kondemnering, boliger i åbent land og ved vand)
Målt på baseline fra 2018 samt ved opstart af op til
to omdannelseslandsbyer (LTU anbefaling).
Nye brugergrupper af friluftsfaciliteter. Opfølgning
på Naturlandets undervisningsmateriale til folkeskolerne.
Let adgang til naturen (faciliteter, skiltning). Naturlandets App øger synligheden for naturområderne.
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UDVALGETS FOKUSOMR ÅDER
Fokusområderne relaterer sig til udvalgsmålene. Nedenfor er de listet efter udvalgsmål.

1. VI VIL EN BÆREDYGTIG KOMMUNE
o
o
o
o
o
o

Bæredygtig transport (el-bus og el/biodisel-renovationskøretøjer, elbiler, 0-emission køretøjer)
Klimatilpasningsplan (sikring af værdier i byer og på landet)
Bæredygtig byudvikling (plangrundlag, studieboliger, faciliteter)
Bæredygtigt byggeri (fyrtårnsprojekt kunne være ny SUNDskole - verdensmålsskole)
Bæredygtighed som branding
Socialt ansvar (f.eks. ved at bidrage til løsning af Arbejdsmarkedsområdets udfordringer)

Indsatserne for at skabe en bæredygtig kommune gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i videst
muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører.

2. VI VIL MERE MOBILITET OG SAMMENHÆNG
o Landdistrikter og lokale behov (delebiler, alternative busløsninger)
o Skoletrafik (evt. kombineret med anden kollektiv transport)
o Tilgængelighed (handicappede, barnevogne mv. – adgang til faciliteter)
Indsatserne for mere mobilitet og sammenhæng gennemføres ved en helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. trafik ses på tværs af kørselsbehov. Der er fokus på samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj
grad om at udnytte de potentialer, der allerede er i områderne.

3. VI VIL AT NYKØBING ER EN STÆRK HOVEDBY
o
o
o
o

Områdefornyelse/byudvikling (midtbyen, udvikling af ydre Østerbro, udvikling af Nykøbing Havn)
Havnen og Sundet (få forbundet byen og vandet)
Plangrundlag (gøre det attraktivt et bygge og renovere)
Skabe fysiske rammer der understøtter liv og detailhandel

Indsatserne for at gøre Nykøbing til en stærk hovedby gennemføres ved en helhedsorienteret indsats på tværs
af kommunens fagcentre. Der er fokus på samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om
at udnytte de potentialer der allerede er i områderne.

4. VI VIL FREMME LOK ALE VÆRDIER I KØBSTÆDER OG PÅ LANDET
o Attraktive boliger (kondemnering, omdannelseslandsbyer, natur og vand)
o Mangfoldige lokalsamfund (dialoggrupper mv.)
o Drivkræfter i landdistrikter (ildsjæle, udnytte potentialer)
Indsatserne for at fremme lokale værdier i købstæder og på landet gennemføres ved en helhedsorienteret
indsats og i videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at
udnytte de potentialer der allerede er i områderne.

5. VI VIL UNDERSTØTTE ET MANGFOLDIGT FRILUFTSLIV
o
o
o
o
o

Cykler og cykelturisme
Faciliteter for ”Broen til bedre sundhed” (stier, naturområder)
Samspil med naturen omkring bevægelse og udelæring (samarbejde med skoler og daginstitutioner)
De store naturprojekter (Bøtøskoven, Horreby Lyng, Naturlandet)
Tiltrække nye målgrupper til aktivt friluftsliv og naturoplevelser.

Indsatserne for at understøtte et mangfoldigt friluftsliv gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i
videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de
potentialer, der allerede er i områderne.

S T R AT E GIE N E R V E DTAG E T A F T E K NIK, MIL J Ø O G E JE ND O M SU DVA LG E T DE N 22.10.2018
O G BY R Å DE T DE N 15.11.2018

Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Fremme
lighed i
sundhed

Bosætning; at der
laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for
alle

Vi vil mere mobilitet
og sammenhæng

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Nykøbing som
uddannelsesby;
styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme lokale
værdier i købstæder
og på landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At
landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de
bedste steder at
drive virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til
at virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være
attraktivt at være i
job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur
i folkeskolen

Styrket
detailhandel og
byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og
flere aktivitetsparate
skal tættere på
arbejds-markedet

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Vi vil en bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for
viden og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN

