TÆTTERE PÅ DET GODE LIV
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BOSÆTNING

VISION
Borgere og virksomheder, der lever,
arbejder og agerer i Vordingborg
Kommune, er stolte og fortæller det gerne
til hinanden og andre i deres familie eller
netværk.

 Vi skaber rammerne for, at alle kan
føle sig velkomne og kan deltage aktivt
og i fællesskaber med andre og
derigennem blive integreret i
lokalsamfundet.

Vordingborg Kommune udnytter
kommunens unikke geografiske placering
som forhave til storbyerne København,
Hamborg og Berlin og skaber rammerne
for et sammenhængende og aktivt
familieliv.

 Vi skaber gode vilkår og betingelser for
borgere og virksomheder, så der både
er attraktive arbejdspladser og
kvalificeret arbejdskraft som grundlag
for vækst.

POLITISKE MÅLSÆTNINGER

 Vi arbejder for tilstrækkelig digital
tilgængelighed, der sikrer, at borgere
og virksomheder har muligheder for at
anvende nødvendige og moderne
digitale løsninger i hverdagen.

Vi sikrer kommunens omdømme som en
god bosætningskommune, og vi arbejder
på at skabe de bedst mulige udviklingsog vækstvilkår for kommunen gennem
politiske netværk og partnerskaber og
tværkommunale samarbejder samt ved at
øve indflydelse på den nationale og
regionale politik, så vi får et Danmark i
balance.
 Vi skaber rammerne for det gode og
aktive familieliv på tværs af
generationer med aktiviteter og
oplevelser. Hverdagen er både nem og
fuld af muligheder for hele familien, og
sikrer den bedste opvækst for børn og
unge.


 Vi sikrer god fysisk tilgængelighed ved
at skabe trygge, miljøvenlige og
effektive transportmuligheder inden for
kommunen og til Hovedstadsområdet.
 Vi gør det nemt for nye borgere og
virksomheder at flytte til Vordingborg
Kommune.

Vi tilbyder attraktive
bosætningsmuligheder til den moderne
familie med en god sammenhæng
mellem by og land og god
tilgængelighed til natur og vand.

2

ØNSKET EFFEKT
 Nettotilflytningen af antal børnefamilier
stiger med 20% pr. år.
 Borgerne føler sig positivt modtaget og
oplever sig integreret i lokalsamfundet.
 Flere borgere deltager aktivt i
udviklingen af lokalsamfundet.
 Nettotilgangen af borgere stiger med
48% i 2020.
 Alle husstande og virksomheder har
adgang til en bredbåndsforbindelse,
svarende til statens målsætning, og
der er god mobildækning overalt i
kommunen.
 Der er øget koordinering og udnyttelse
af forskellige offentlige transportmidler
og ruter med henblik på at øge
andelen af befolkningen, der benytter
offentlig transport eller cykler.
 Kendskabsgraden til Vordingborg
Kommune som en god bosætningskommune øges hos relevante
målgrupper.

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018
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