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Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert 
område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter 
og muligheder på vores indsatsområder:
 
• Bosætning 
• Erhverv
• Turisme
• Kultur
• Sundhed
• Uddannelse
• Infrastruktur

På den måde sikrer vi en bæredygtig udvikling i kom-
munen og gør forskelle til en styrke og en kvalitet.

Guldborgsund Kommune er et kraftcenter for kultur, 
erhverv, turisme og uddannelse. 
Vi er både dygtige og bæredygtige med gejst, høj fag-
lighed og stort engagement på alle planer. 

Guldborgsund Kommune er et grønt og attraktivt 
sted at bo og leve, samtidig med at vi ligger centralt 
placeret. Vi har motorvej og margueritrute, vandveje 
og Sundrute, så vi kan hurtigt komme både langt ud i 
Europa og dybt ind i naturen. 

Med en fremsynet og aktiv erhvervsstrategi og en klar 
miljøprofil vil vi sikre en god sammenhæng mellem 
turismen og de øvrige erhverv i kommunen. 

nær &
DYnamIskVi ønsker manGfoldiGhed  

oG sammenhænG
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Derfor går vi ind for åbenhed, nærhed og en levende, 
demokratisk dialog. I Guldborgsund Kommune er der 
aldrig langt mellem borger og kommune - heller ikke 
fysisk, idet vi har servicecentre mange steder i kom-
munen. 

Vi støtter nærmiljø og demokrati gennem samarbejde 
med for eksempel borgerforeninger, lokale råd og 
brugerbestyrelser.
 
Gennem et højt fagligt niveau i både servicetilbud og 
sagsbehandling sikrer vi, at alle borgere får en god 
behandling. På den måde tiltrækker vi nye borgere og 
fastholder dem, vi har.

nøGlEorDEnE Er: 
• God borgerservice – i hele kommunen og på alle 

tidspunkter i livet 
• Et aktivt og alsidigt kultur- og fritidsliv 
• En aktiv og fremsynet socialpolitik 
• Et varieret udbud af attraktive boliger både i byer 

og landområder 
• God infrastruktur, også for pendlerne

borgeren
I centrum Vi sætter borGeren i centrum
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erhvervslIv
vægtes højt

Derfor tilbyder vi en hurtig, kompetent og effektiv 
sagsbehandling, hvor vi også byder iværksættere 
velkommen. 

Vi udnytter vores centrale placering i forhold til Køben-
havn og resten af Europa, og vi arbejder aktivt for en 
endnu bedre infrastruktur, også på IT-området. 

På den måde sikrer vi Guldborgsund Kommune som 
et vækstområde, hvor eksisterende virksomheder kan 
udvikle sig og nye virksomheder placere sig strategisk 
fordelagtigt.

nøGlEorDEnE Er:
• Dynamik i opgaveløsningen 
• Gode rammevilkår 
• Stabil og veluddannet arbejdskraft 
• Et attraktivt nærmiljø for nye medarbejdere          

og borgere 
• God infrastruktur

Vi VæGter erhVerVsliVet højt
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Derfor anerkender vi turismen som ét af de væsentlig-
ste erhverv i en kommune med store herlighedsvær-
dier. 

Vi bakker op om turisterhvervet, blandt andet gennem 
en indsats for bedre infrastruktur og ved at give turi-
sterne mulighed for at bruge vores kultur- og fritidstil-
bud. 

nøGlEorDEnE Er:
• En fantastisk natur 
• Et levende kulturliv 
• Spændende aktiviteter 
• God infrastruktur

Vi Ved, at turister er Gode 
ambassadører for Vores eGn

turIster
er goDe
ambassaDører
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kultur
& frItID
er et aktIv
for alleDerfor vil vi støtte og udbygge de gode rammer for 

kulturlivet og det rige foreningsliv i kommunen fysisk 
og økonomisk. 

Vi satser på både de kulturelle fyrtårne og den folke-
lige kultur.

Vi vil sikre god sammenhæng i kulturelle tilbud og 
fritidsaktiviteter overalt i kommunen.

nøGlEorDEnE Er:
•	 Aktive borgere 
•	 Brugerdemokrati 
•	 Mangfoldighed 
•	 Plads til både elite og folkelighed

Vi synes, kultur oG fritidsliV 
er et aktiV for os alle
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Vi prioriterer sundhed højt
sunDheD
har høj 
prIorItet

Vi ønsker at være kendt som en sund kommune, og vi 
mener, at navnet GuldborgSUnD forpligter!

Derfor vil vi skabe og støtte rammer, tilbud og ind-
satser til at fremme sundheden. En sund livsstil skal 
tænkes i helheder, ind i og på tværs af alle områder 
både inden for det private og det offentlige i Guldborg-
sund Kommune. 

Vi ved, at kommunen ikke kan forbedre borgernes 
sundhed alene. Det må ske i et samarbejde med den 
enkelte borger, familien, netværk, frivillige samt andre 
offentlige og private aktører. 

Vi anser kommunens ca. �.000 medarbejdere som 
sundhedsformidlere, der i forbindelse med deres 
almindelige opgavevaretagelse skal være borgerne 
behjælpelige med at fremme en sund livsstil.

nøGlEorDEnE Er:
• Sund livsstil for børn, unge, voksne og ældre 
• Sundhed i og på tværs af alle opgaveområder 
• Sundt arbejdsliv 
• Mindre social ulighed i sundhed 
• GuldborgSUnDE børn 
• Sundt er sjovt
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uDDannelse
sIkrer 
fremtIDen

Vi satser på fremtiden  
i form af uddannelse

Derfor arbejder vi aktivt for at tiltrække nye og fast-
holde eksisterende uddannelser, også videregående 
uddannelser på et højt niveau. 

Vi lægger vægt på livslang læring og satser derfor 
også på uddannelse og efteruddannelse af voksne.
Guldborgsund Kommune skal være kendt som  
uddannelses-kommunen. 

nøGlEorDEnE Er:
• En bred vifte af uddannelser og efteruddannelser 
• Attraktive folkeskoler med et højt fagligt niveau 
• Gode bomuligheder for unge 
• Et attraktivt uddannelsesmiljø 
• Et aktivt og alsidigt kultur- og fritidsliv
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Vi Ved, at Gode medarbejdere 
GiVer en God serVice

goDe
meDarbejDere
gIver en
goD servIce Derfor går vi ind for personaleudvikling for alle. 

Vi understøtter dynamiske faglige miljøer, vi uddelege-
rer ansvar og vi har fokus på kompetenceudvikling.

Vi vil sikre, at kommunen er en servicevirksomhed, 
hvor individuelle styrker integreres til gavn for helhe-
den.

Vi vil skabe en arbejdsplads, som medarbejderne er 
stolte af at være en del af.

nøGlEorDEnE Er:
• Høj faglighed 
• Engagement 
• fællesskab og samarbejde 
• Udfordringer 
• Udvikling
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