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1. FORMÅL OG PROCES
Venstres organisation i Hedensted Kommune har i vinteren 2016-2017 gennemført en proces for den
politiske udvikling med henblik på at udarbejde et politisk program til kommunalvalget den 21. november
2017.
Venstres medlemmer har i samarbejde med byrådspolitikere og organisationsfolk deltaget i udviklingen af
programmet. Det er dette program, Venstre i Hedensted Kommune går til valg på og som er udgangspunkt
for de enkelte kandidater i forbindelse med den politiske valgkamp.
I november 2016 har der været afholdt tre medlemsmøder i henholdsvis Juelsminde, Tørring og Hedensted,
hvor medlemmerne har haft mulighed for at møde op og komme med deres forslag og input til den politik,
Venstre skal arbejde for at få gennemført i perioden fra 2018 til 2022.
Forud for de tre medlemsmøder har der været holdt en workshop for kommunalpolitikere og medlemmer
af valgudvalget, hvor rammerne for de tre medlemsmøder blev fastlagt.
På de tre medlemsmøder, var der oplæg ved udvalgsformænd, næstformænd og borgmester om de
forskellige politiske udvalg og deres arbejde og udfordringer, hvorefter der var idé udvikling i mindre
grupper.
Her blev der drøftet, hvad der er vigtigt, at sætte på den politiske dagsorden i de kommende år, og der var
god debat i grupperne, hvor der blev drøftet ældrepleje, undervisning, teknik, arbejdsmarkedsforhold,
økonomi, sociale forhold, fritid og meget mere. Der blev samlet op fra drøftelserne på alle møder, og alle
input er taget med i det videre arbejde.
Der er i udviklingsarbejdet og gennem hele processen med det politiske program taget udgangspunkt i
Venstres overordnede og landspolitiske principprogram og helhedsplan.
Resultatet af arbejdet i Venstres organisation præsenteres i dette skrift.

2. OVERORDNEDE POLITISKE MÅLSÆTNINGER
Det politiske program tager udgangspunkt i Venstres helhedsplan for et stærkere Danmark. En plan, der
skal fremtidssikre velfærden og økonomien i Danmark frem mod 2025, så den næste generation også kan få
de samme muligheder, som vi har i dag. Vi tager specielt udgangspunkt i fire politiske indsatsområder:
1.
2.
3.
4.

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde
Konkurrencedygtige vilkår for vore virksomheder
Bedre kernevelfærd
Gode uddannelser, der er brug for.

3. UDVALGENES ARBEJDSOMRÅDER – OG HVAD VENSTRE VIL ARBEJDE FOR
[3]

Politisk program KV17

3.1

UDVALGET FOR POLITISK KOORDINATION & ØKONOMI

3.1.1

ARBEJDSOPGAVER :

3.1.2

HOLDNINGER OG INDSATSOMRÅDER .

Udgangspunktet for Venstres økonomiske politik er samme eller bedre service til færre penge. Innovation,
nytænkning og nye måder at løse opgaverne på, har høj prioritet.
Venstre vil skabe politiske rammer for en bæredygtig økonomi. Venstre vil være garant for en stærk og
ansvarlig styring af økonomien.
Arbejdspladser er nøglen til den vækst, vi skal have i kommunen. Derfor spiller erhvervslivet en meget
central rolle i Venstres økonomiske politik. Bedre vilkår for erhvervslivet er vejen til højere beskæftigelse og flere i arbejde sikrer, at der er råd til velfærden.

Vi skal have en kort sagsbehandlingstid i forhold til erhvervslivet, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at
fremme vækst og udvikling i vores virksomheder i kommunen, store som små.
Turismen er en del af erhvervslivet, og vi understøtter en aktiv turistpolitik i hele kommunen.
Hedensted er en vækstorienteret landkommune, hvis udvikling bygger på de særlige muligheder, som de
enkelte lokalområder har.
Det er afgørende for Venstre, at der holdes ro på skatter og afgifter. Vi vil ikke belaste hverken
virksomheder eller private med et øget skattetryk, det er ikke løsningen på vores økonomiske udfordringer.
Vi udfordrer reglerne og bruger udfordringsretten på det lovgivningsmæssige område og udliciterer, hvor
det er fornuftigt. Samtidig arbejder vi på offentlige private partnerskaber, OPP.
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Vi arbejder på øget bosætning i kommunen ved at udvikle vore centerbyer med spændende bymidter, samt
udvikle lokalcentre – alt sammen i tæt samarbejde med lokale aktører. Fortsat stor fokus på liv i landsbyer
og minde lokalsamfund.
Vi arbejder på at skabe en god infrastruktur i kommunen, som er af stor betydning for alle, herunder også
erhvervslivet.
Venstre vil arbejde for en offentlig sektor, der er garant for en god og hurtig sagsbehandling, som sikrer god
planlægning og gode servicetilbud til borgerne.

3.1.3










SÅDAN NÅR VI MÅLET

Ansvarlig økonomisk politik, stram styring og ingen budgetoverskridelser.
Stor fokus på innovation i bestræbelserne på at skabe og fastholde kvalitet inden for de
økonomiske rammer.
Vi arbejder på at øge bosætning. Det sker bl.a. ved at sikre, at der er børnepasning, skole og
indkøbsmuligheder.
Vi arbejder med branding, understøtter events og arbejder med branding målrettet turister.
Vi sørger for attraktive udstykninger af høj kvalitet.
Vi udnytter udfordringsretten på lovgivningsområdet, når det er oplagt.
Kommunens erhvervsservice skal fortsat styrkes – erhvervskontakten er erhvervslivets guide
gennem ”myndighedsjunglen”.
Øget skattetryk er ikke løsningen - ingen stigning på personskat, erhvervsskat eller grundskyld.
Fokus på udlicitering, private partnerskaber og private aktører.

3.2

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE

3.2.1

ARBEJDSOMRÅDER .
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3.2.2

HOLDNINGER OG INDSATSOMRÅDER.

Venstre ønsker et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked med plads til alle.
Venstre vil have fokus på mulighederne for de unge. Det generelle uddannelsesniveau bør være højere, og
vi vil arbejde for, at flere unge søger en uddannelser.
Unge, der forlader folkeskolen, skal være mere uddannelsesparate. Det skal være attraktivt for de unge at
have et arbejde. Vi arbejder for at styrke samarbejdet mellem arbejdsgivere og uddannelsesinstitution,
således at de unges uddannelse bliver rettet mod de behov, der er i virksomhederne.
Vi arbejder for at få flere unge ind på de håndværksmæssige uddannelser.
Virksomhederne skal i højere grad ind i folkeskolen, og der skal være mulighed for fag, hvor eleverne er
delvist i skole og delvist på arbejde. Vi vil arbejde for at opnå en dialog mellem elev og virksomhed om
muligheder og krav, bl.a. via mentorordninger.
Vi stiller krav til de svage, så man ser på hvad de kan og ikke så meget på, hvad de ikke kan.
Borgere på overførselsindkomst skal løse praktiske opgaver, hvor det er muligt. Formålet er at få dem ud og
møde andre mennesker og give dem en følelse af, at de gør en forskel. Arbejdet kan f.eks. være frivillige
indsatser i foreningslivet og i hallerne, besøgsven o.l.

3.2.3









SÅDAN NÅR VI MÅLET .

Flere unge i uddannelse.
Mere fokus på at skabe interesse for de erhvervsmæssige uddannelser. På tekniske skoler skal
ledelse og undervisere være klar med professionel indstilling.
Virksomheder skal tage et større socialt ansvar. Der oprettes mentorordninger. Intern konkurrence
blandt kommunens virksomheder som f.eks. award for frivillige.
Øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, f.eks. folkeskoler/gymnasier samt
folkeskole/erhvervsskoler. Ungdomsuddannelsen starter allerede i folkeskolen.
Vi stiller krav, man må yde noget for at være en del af fællesskabet.
Borgere på overførselsindkomst skal løse opgaver, hvor det er muligt.
Det skal kunne betale sig at arbejde.
Det kommunale beredskab skal i højere grad være på forkant for at få sygedagpengemodtagere
hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.
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3.3

UDVALGET FOR FRITID & FÆLLESSKAB.

3.3.1

ARBEJDSOMRÅDER:

3.3.2

HOLDNINGER OG INDSATSOMRÅDER :

Vi understøtter det rige foreningsliv, der foregår i haller, gymnastiksale og forsamlingshuse, og det store
arbejde, der sker i de mange foreninger og lokalråd.
Venstre går ind for øget borgerinddragelse i lokalområderne, og vi vil arbejde for, at Hedensted er en
kommune, hvor det er godt at være frivillig. Vi prioriterer foreningsarbejde til løsning af samfundsopgaver,
hvor det giver mening og kan lade sig gøre.
Venstre arbejder ud fra tanken om ”Slip lokalområderne løs”, og ser gerne forskellige projekter afprøvet,
hvor regler, normer og traditioner nedbrydes til fordel for nytænkning og større inddragelse af det frivillige
foreningsliv.
Vi går ind for private aktører i den kollektive trafik og ophævelse af monopoler. Vi udbygger ordningen med
teletaxa og små busser ude i landsbyerne efter lokalområdernes egne ønsker og behov.
Det er vigtigt for en vellykket integration, at vi stiller krav til de flygtninge og indvandrere, vi modtager.
Venstre vil gøre det mere attraktivt for flygtninge og familiesammenførte at gøre en ekstra indsats for at
blive integreret.

3.3.3


SÅDAN NÅR VI MÅLET :

Øget borgerinddragelse i lokalområderne, ”Slip lokalområderne fri”.
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Vi understøtter det rige foreningsliv, der foregår i haller, gymnastiksale og forsamlingshuse, og det
store arbejde, der sker i de mange foreninger og lokalråd.
Lokalråd er et godt talerør.
Vi satser på borgerbudgettering.
Vi har medarbejdere og kontaktpersoner i lokalområderne. ”Flyt kommune til borger” i stedet for
”borger til kommune”.
Flygtninge inddrages i lokalsamfundet gennem foreningslivet og arbejdsmarkedet.
Tidlig kompetenceafklaring for at udnytte flygtninge og indvandreres arbejdsevne. Vedvarende
fokus på danskundervisning.
Vi videreudvikler på ”lokalområde-kontakten”.
Vi skal fortsat have gode rammer for foreningslivet.
Kendskab til foreningslivet med hjælp fra kommunal medarbejder.
Inddragelse af foreningslivet i skolen og erhvervslivet.
Vi udbygger adgangen til et aktivt friluftsliv for borgere og turister via flere stier og outdoor fitness.

3.4

UDVALGET FOR LÆRING.

3.4.1

ARBEJDSOMRÅDER :

3.4.2

HOLDNINGER OG INDSATSOMRÅDER :

Den enkelte elev i fokus. Alle børn er forskellige. Med det udgangspunkt skal vi sikre, at alle børn får den
bedst mulige skolegang. Det sikrer vi bedst ved at have fokus på den enkelte elevs trivsel og faglige
fremskridt frem for på måltal.
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Venstres overordnede syn på børnenes liv i pasningstilbud og skole er, at der skal være helhed og
sammenhæng i børnenes liv. Det enkelte barn skal have mulighed for at udfolde sig og lære i et trygt og
udfordrende miljø.
Venstre går ind for et bredt udbud af tilbud på børnepasningsområdet med dagplejer, stordagplejer,
vuggestuer og børnehaver. Vi arbejder for et tæt samarbejde mellem institutioner og fælles ledelse, hvor
det kan lade sig gøre og er oplagt.
Venstre vil fortsat arbejde på at skabe en tæt sammenhæng mellem institution og skole omkring skolestart.
Vi går ind for rullende skolestart, når skolen ønsker det.
Venstre styrker folkeskolerne. Det faglige niveau skal løftes – det skal både komme den svage og den
stærke elev til gavn.
Folkeskolen er under stadig forandring. Vi ønsker, at skolerne bruger deres energi på at udvikle og inddrage
nye undervisningsformer og pædagogiske metoder for at styrke den enkelte elevs selvværd og tro på egne
evner til at lære.
Elever med særlige behov - både dem der har svært ved at følge med og dem der keder sig, fordi de ikke
bliver stimuleret nok - er en udfordring. Men vore skoler skal kunne rumme alle, så skolegangen for alle
grupper bliver en lærerig og god oplevelse.
Skolerne skal have mere selvbestemmelse, større indflydelse og større økonomisk råderum.
Skolebestyrelser skal have større ansvar.
Vi ønsker et øget samarbejde med erhvervslivet på skoleområdet, så især de mere praktisk orienterede
elever kan komme med. Ser gerne frivillige fra erhvervslivet på skolerne som gæstelærere. Ønsker et større
sammenhæng mellem folkeskoler, erhvervsliv og erhvervsskoler.
Vi arbejder på at etablere et samarbejde mellem institution, skole, foreningsliv, seniorer (som kan hjælpe
med lektier og andet). Venstre ønsker skolerne integreret med lokalsamfundene og ser gerne, at skolen
åbner op for flere aktiviteter og foreningsliv.

3.4.3







SÅDAN NÅR VI MÅLET :
Den nuværende skolestruktur fastholdes. Skolen er et vigtigt fundament i den decentrale
bosætningspolitik. Skolestrukturen indrettes med udgangspunkt i den måde, boligområder og byer
udvikler sig.
Mulighed for at vælge mellem dagpleje og vuggestue. Målet er frit valg for borgeren. Vi fortsætter
udbygningen med vuggestuepladser i takt med ønsker og behov. Arbejder for at udnytte
ressourcerne bedst muligt.
Vi fortsætter det tætte samarbejde omkring skolestart, rullende indskoling sættes i værk, hvor det
ønskes.
Skolen skal være en del af lokalsamfundet.
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Tæt samarbejde mellem børnehaver og skole, evt. med fælles ledelse, for at styrke de små skoler.
Vi satser på samarbejde forening-skole-forældre.
Hvor der er behov og ønske om klubber for mellemtrinet, sker det i samarbejde med forældre,
foreninger og skole.

3.5

UDVALGET FOR SOCIAL OMSORG.

3.5.1

ARBEJDSOMRÅDER :

3.5.2

HOLDNING OG INDSATSOMRÅDER :

Venstre vil arbejde for, at ældre medborgere hjælpes og trænes i at klare sig længst muligt. Vi tror på, at
livskvaliteten øges, når man selv kan klare hverdagen uden at være afhængige af andre. Det vil sige, at
hjemmehjælpen ikke alene skal hjælpe og gøre tingene, men også bidrage til at den enkelte borger kan
bevare og genopbygge sine fysiske kræfter, sit sociale netværk og sine mentale evner.
Det er vigtigt, at der skabes et naturligt liv omkring plejecentrene, f.eks. med hensyn til brug af trænings
faciliteter og aktivitetsmuligheder. Vi vil skabe levende og attraktive plejecentre, og vi vil igennem
nytænkning skabe mere livskvalitet for det enkelte menneske.
Vi påskønner det frivillige arbejde og ser frivilligheden som en bærende del af fremtidens ældrepleje. Vi er
opmærksomme på, at frivilligheden ikke bliver en forpligtelse, men der skal samtidig være struktur og
system i indsatsen.
Der skal være mulighed for tilkøbsydelser, men der bør være en grundydelse, som alle kan få uanset
økonomi.

[10]

Politisk program KV17
Borgeren skal selv have indflydelse på, hvad den visiterede ydelse skal bruges til og der skal være
valgmuligheder.
Vi går ind for, at der lægges mere ansvar og mere kompetence ud til de ansatte og at der i højere grad
uddelegeres ansvar. Der bør ske en regelforenkling, så man i højere grad ser på borgeres behov og tager
udgangspunkt i, hvad der ønskes.
Vi skal have et samfund, som holder de svage oppe uden at holde de stærke nede. Venstre mener, at et
velfærdssamfund skal kendes på de forhold, det byder sine allersvageste borgere. For Venstre er alle
borgere ligeværdige og har krav på respekt fra andre borgere og fra det offentlige.
Vi skal hjælpe samfundets svageste, men vi skal samtidig møde alle med høje krav og forventninger på en
positiv og konstruktiv måde.
Venstre går ind for en mere opsøgende indsats fra kommunen i forbindelse med hjemsendelse af patienter
fra sygehuset. Vi vil arbejde for mere konkrete handleplaner for patienterne ved hjemsendelse fra sygehus.
Vi skal have en bedre kommunikation fra sygehus til kommune i forbindelse med udskrivning og videre
behandling.
Vi vil arbejde for et øget samarbejde mellem praktiserende læger, sygehuse og hjemmepleje.
Inden for socialpsykiatrien arbejder vi for, at frivillige kan gør en indsats, og vi søger at finde virksomheder,
der kan tage personer fra bosteder i praktik.
For at yde den bedst mulige hjælp, vil vi stille flere krav om aktiv medvirken fra misbrugere i deres
behandling, hvor det er muligt.
Vi går ind for en meget tidlig forebyggende indsats over for socialt udsatte familier.
Alle mennesker har et potentiale. Og derfor skal udsatte borgere i Danmark aldrig mødes som ofre, når vi
forsøger, at give en hjælpende hånd. Vi skal være ambitiøse på deres vegne og understøtte deres
muligheder for at udleve deres eget potentiale.

3.5.3








SÅDAN NÅR VI MÅLET .

Dedikerede medarbejdere i omsorg. Rummelighed. Mere ledelse tæt på borgerne. Mere tillid i alle
led.
Det gode seniorliv er et aktivt seniorliv. Borgeren i centrum uanset eget hjem eller plejehjem.
Plejecenterstruktur: Geografien er sekundær. Kvaliteten i højsædet. Specialer samles. Feks.
Demens. Større enheder. Bedre og mere fleksibel lægedækning. Fagligt miljø vejer tungere end
lokal forankring.
Velfærdsteknologi, giver mulighed for længst muligt i eget hjem, men individuel vurdering af
tryghed for borgeren og pårørende kan danne grænse for mængden af hjælp i eget hjem.
Ældre støttes, så de kan klare sig selv og hverdagen, længst muligt.
Øget brug af moderne hjælpemidler, velfærdsteknologi.
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Kommunen garanterer en skattefinansieret basispakke fra enten kommunal eller privat leverandør,
tillægsydelsen kan tilkøbes hos privat leverandør.
Frivillige er en del af kommunens ressourcer og støtter den kommunale opgaveløsning.
En mere opsøgende indsats fra kommunen i forbindelse med hjemsendelse af patienter fra
sygehuse. Fastholder antallet af korttidspladser og udbygger efter behov.
Mere ansvar og kompetence til de ansatte.
Gode tilbud på aktivitetsområdet i hele området.
Handicap: Fokus på mestring af eget liv. Borgeren skal tage ansvar for eget liv og egen sundhed.
Flere tilbud i kommunen til de handicappede.
Tidlig forebyggende indsats for socialt udsatte familier.
Forebyggelses tænkes ind i alle relevante beslutninger som noget helt naturligt.

3.6

UDVALGET FOR TEKNIK

3.6.1

ARBEJDSOMRÅDER :

3.6.2

HOLDNING OG INDSATSOMRÅDER :

Kommunen yder en god service på det tekniske område over for borgerne og erhvervslivet. Det tekniske og
miljømæssige område er med til at skabe rammerne og danne fundament om det gode liv i Hedensted
Kommune.
Venstre vil føre en miljøvenlig politik, men det skal ske på en faglig måde, som ikke pålægger
erhvervslivet/landbrug unødvendige byrder.
Venstre vil anvende den nyeste viden og de mest intelligente løsninger på de udfordringer, vi står overfor
på miljøområdet og vedrørende klimasikring og klimatilpasning.
Fokus på forbedret infrastruktur. Vigtigt at kommunen er bundet sammen af god infrastruktur. Vi arbejder
for at veje og fortove har en rimelig standard. Stor betydning for borgere, erhverv, turisme og bosætning.
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Vi arbejder på øget sortering og højere genbrugsprocent i vores affaldsordning. Vigtigt med information og
vejledning på genbrugsstationerne.
Vi arbejder med korte svarfrister i bygge- og miljøsager, og melder altid hurtigt tilbage, både når det gælder
erhvervslivet og den enkelte borger. God service over for borgerne, forvaltningen giver besked hurtigst
muligt.
I miljøspørgsmål har vi fokus på rådgivning i højere grad en kontrol.

3.6.3











SÅDAN NÅR VI MÅLET:

Behov for omfartsvej øst om Hedensted.
Cykelstier: Vigtigt med sikre skoleveje. Tænk stisystemer ind i udstykninger.
Behov for mere direkte vej mellem Hornsyld og Hedensted.
På udstykningsområdet ønsker vi at give private bedre mulighed for at udstykke.
Udstykningsmuligheder i alle lokalsamfund, private skal have gode muligheder for at udstykke.
Vi arbejder for flere storparceller. Det kan bidrage med liv i landsbyerne. Noget for enhver smag.
Liv i landsbyen.
Vi har stor fokus på den kommunale forpligtelse vedrørende oprensning af vandløb.
Vi etablerer naturområder på de lave områder hvor det giver mening og i samarbejde med
lodsejere mod kompensation og af frivillighedens vej.
Vi udfordrer planloven med hensyn til landzone. Vi understøtter liv i landdistrikterne.
Vi arbejder på en ny erhvervsaffaldsordning. En ordning, der benyttes af flere og lægger op til mere
sortering.
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