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FORORD
Hedensted Kommune har meget at byde på, og er et godt sted at bo. Her er masser af dejlig
natur, et stærkt erhvervsliv med mange arbejdspladser, spændende boligområder, byer og
lokalsamfund - og sidst men ikke mindst mange gode tilbud til børn, unge, voksne og ældre.
Men der er altid noget, der kan gøres bedre. Opgaver, der kan løses anderledes og mere
effektivt. Indsatsområder, der er vigtige at sætte i fokus. Prioriteringer der bør være anderledes.
Visioner for fremtiden, som sætter retning for det politiske arbejde.
Det er baggrunden for den plan, vi her har lavet. Vores politiske handlingsplan. En plan der
bygger på tankegangen om, at vi skal være ambitiøse. Vi skal også være troværdige, vi skal
skabe sammenhæng og vi skal være økonomisk ansvarlige.
Rigtigt mange af vores medlemmer og politikere har deltaget i arbejde omkring handleplan og
er kommet med input til indholdet. Det er sket på medlemsmøder, i vores lokalforeninger og i
vores byrådsgruppe. Alle har haft mulighed for at spille ind, og rigtigt mange har været en del af
processen og har således et ejerskab til det politiske program.
Vores valgprogram bygger på det liberale menneskesyn, hvor ethvert menneske har ret til
ansvar for sit eget liv. Vi mener, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Hvis et
menneske berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort og ansvarsløst.
Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelte føler et personligt ansvar for at yde en
indsats og bidrage til fællesskabet.
Venstres handleplan og det politiske program tager udgangspunkt i Venstres overordnede
helhedsplan for et stærkere Danmark. En plan der skal fremtidssikre velfærd og økonomi for de
kommende generationer. Det skal kunne betale sig at arbejde, vores virksomheder skal have
konkurrencedygtige vilkår, vi skal have god kernevelfærd og vi har brug for gode uddannelser.
Lokalt tager vi udgangspunkt i vækst. ”Vækst skaber velstand – velstand skaber velfærd”.
Det er væsentlige begreber for Venstre i Hedensted Kommune, som gennemsyrer vores
tankegang og handleprogram.
Vækst bliver derfor et af nøgleordene for udvikling af Hedensted Kommune de næste fire år,
hvis det står til Venstre. Økonomien er forudsætning for, at vi til stadighed kan udvikle vores
fælles velfærd. Overordnet mener Venstre, at pengene skal tjenes før de bruges.
Lige netop når det gælder vækst, er det vores klare overbevisning, at Venstre kan gøre en
forskel til det bedre for borgerne i Hedensted Kommune. Kommunen taber terræn i forhold til
befolkningstilvækst, og sammenlignet med nabokommuner flytter der for få børnefamilier til.
Det indebærer faldende skatteindtægter, og deraf følger besparelser i kernevelfærden.
For at få pengene til at passe, kan vi reducere på service og hjælp til børn, ældre og socialt
udsatte, og vi kan reducere på anlægsinvesteringer. Men vi kan også investere os ud af
udfordringerne.
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Derfor har vi samlet en række initiativer, som alle har det fælles formål at øge befolkningstallet
og skabe mere erhvervsudvikling i Hedensted Kommune. Målet er, at 1 procent af Danmarks
befolkning bor i Hedensted Kommune, og at 1 procent af Danmarks arbejdspladser ligger i
Hedensted Kommune.
Venstre opstiller et hold kompetente kandidater fra alle egne af kommunen til kommunal- og
regionsvalget den 16. november 2021 – støttet af et stærkt bagland. Med et stærkt hold, en god
og dygtig borgmesterkandidat og et ambitiøst politisk valgprogram har vi et godt udgangspunkt
for at tage ansvaret i Hedensted Kommune.
God fornøjelse med læsningen af vores politiske program og handleplan for perioden 2022 –
2025.
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DET GODE BØRNELIV
Det gode børne- og familieliv har høj prioritet for Venstre. Der skal være en bedre sammenhæng
mellem dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, foreningsliv og lokalsamfund for at skabe en rød
tråd og en tryg barndom fyldt med leg og læring.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
• Skolerne må ikke lukkes og skal understøttes økonomisk, så der i tider med faldende
børnetal kan opretholdes en høj pædagogisk standard.
• Der skal være bedre normeringer i dagpasning. Børnene har brug for flere voksne i
børnehaverne.
• Forældrene skal have flere valgmuligheder, og pasningsmulighederne skal være mere
fleksible, end vi kender dem i dag.
• For at understøtte familiernes frie valg skal private såvel som offentlige SFO’er, børnehaver,
vuggestuer og dagpleje være en mulighed i vores kommune.
• Som børnefamilie skal det være billigere at bo og leve i Hedensted kommune end i de
omkringliggende kommuner. Vi ønsker at skabe en større frihed til den enkelte familie.
• Vi understøtter børneuniverser i de mindre byer og sikrer gode forhold for store klasser på
de større skoler.
• Venstre prioriterer sikre skoleveje.
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DE UNGES UDDANNELSESMULIGHEDER SKAL FREMMES
Flere unge skal have en uddannelse, og der skal være bedre sammenhæng mellem de uddannelser,
der udbydes og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Vi skal bevæge os hen imod et
uddannelsessystem, der giver mulighed for livslang læring.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
• Der skal skabes ungdomsuddannelser i Hedensted-området under overskriften: ”Bevægelse,
Sundhed, Erhverv og Uddannelse”. Dette kan ske gennem udvikling af campus ved
Hedensted Centret.
• Der skal være gratis skolebusser til alle skoler og ungdomsuddannelser i kommunen.
• Vi understøtter, at vi har solide og gode gymnasietilbud i kommunen i form af Vejlefjord
Gymnasium og Tørring Gymnasium.
• Der skal indtænkes ungemiljøer i udvikling af vores byrum i centerbyerne.

HANDICAPPEDE SKAL HAVE HJÆLP TIL DET ”HELE” LIV
Venstre ønsker lige muligheder for alle – uanset køn, alder, handicap, religion m.v. Vi ønsker et
mangfoldigt samfund, hvor der er plads til at være den, man er, og et samfund, hvor man kan
bidrage med sine evner og kompetencer.
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 eget potentiale og ønsker.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE:
• Vi ønsker, at flere mennesker med handicap bliver en del af fællesskabet. Vi vil gøre en
indsats for, at flere handicappede kommer i uddannelse og beskæftigelse. Det vil give dem
en bedre livssituation, og det er godt for alle
• Vi ved, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Den forebyggende indsats skal gives,
hvor den har størst effekt. Derfor skal der blandt andet fokuseres på børn og unges mentale
trivsel og på, at de får hjælp til at leve et ”helt” og sundt liv
• Der skal skabes tilbud for demente handicappede, så der skabes optimale rammer med
udgangspunkt i deres situation, både hvad angår pleje, omsorg og omgivelser
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DE, DER KAN ARBEJDE, SKAL ARBEJDE
Venstre ønsker helt overordnet og som udgangspunkt, at alle skal bidrage med dét, de kan. I
Hedensted Kommune skal kulturen og indstillingen være, at det er vigtigt at tjene sine egne penge,
hvis det overhovedet er muligt. Det giver livskvalitet og på den måde passer vi på hinanden. Derfor
skal de, der kan arbejde, helt eller delvist, bidrage, så vi kan holde hånden under de, der ikke kan.
I Venstre har vi et fokus på, at alle unge får en god start på arbejdslivet, også hvis de har brug for
støtte.
I Venstre sætter vi mennesket før systemet. Derfor skal vore borgere, der er i kontakt med
Jobcentret og systemet, opleve sig hørt og mødt med respekt og ligeværd.
Det er vigtigt for en vellykket integration, at vi stiller krav til de flygtninge og indvandrere, vi
modtager.
I Venstre tror vi på, at beskæftigelse er en god vej til integration til det danske samfund. Derfor skal
alle borgere, uanset etnisk baggrund bidrage på lige fod.
Der skal stilles de samme krav til alle vore borgere, uanset baggrund.
Integration starter med et individuelt ansvar. Det handler om, at man vælger Danmark til. At man
lærer det danske sprog. At man tager danske værdier og normer til sig. Og at man bliver en aktiv del
af fællesskabet i Danmark.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
• Vi vil arbejde for at indgå målrettede partnerskaber med virksomheder, herunder også
Hedensted Kommune som virksomhed, for at sikre virksomhederne arbejdskraft og
borgerne jobs.
• Der skal være et tættere samarbejde mellem virksomheder og folkeskolen, så de unge
mennesker får en forståelse for og indsigt i arbejdslivet.
• Vi arbejder for, at virksomheder tager et større socialt ansvar.
• Unge mennesker skal have en ungdomsuddannelse og efterfølgende enten en
videreuddannelse eller et arbejde.
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ÆLDRE KLARER SIG SELV LÆNGST MULIGT
Venstre vil arbejde for, at ældre medborgere hjælpes og trænes i at klare sig selv længst muligt. Vi
tror på, at livskvaliteten øges, når man selv kan klare hverdagen uden at være afhængige af andre.
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 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.
Kommunens plejehjem skal være tidssvarende og fleksible i forhold til at imødekomme den
aktuelle efterspørgsel og borgerens individuelle behov.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•

•

•

•

•

•

•

Der skal opføres nyt plejehjem i Juelsminde som erstatning for Birkelunds utidssvarende
bygningsmæssige rammer
Kommunen skal understøtte og fremme muligheden for et eller flere friplejehjem i
kommunen. Vi vægter borgernes frie valg højt, og vi tror, at det offentlige og det private kan
lære af hinanden i forhold til måden, man løser opgaverne på – så det bliver til gavn for
borgerne
Det nuværende plejehjem i Løsning skal ombygges, så det bliver til ”akut-stuer” for borgere,
der enten skal undgå en indlæggelse, eller som er blevet så tidligt udskrevet fra sygehuset, at
det ikke er optimalt at blive passet i hjemmet. Behovet for plejehjem i Løsning skal afklares
Der laves forsøgsprojekt med ny model for hjemme- og sygepleje. Projektet skal afprøve,
hvordan borgeren kan få meget større indflydelse på, hvordan kommunen kan hjælpe
vedkommende og generelt set på, hvordan borgeren kan få mere selvbestemmelse og flere
valgmuligheder. Det skal undersøges, hvordan medarbejderne gennem regelforenkling, god
og tydelig ledelse og andet kan få mere ansvar og kompetence og bedre muligheder for at se
borgerens behov og tage udgangspunkt i dennes ønsker. Vi vil bruge projektet til at skabe
nye rammer, som gør det muligt for vores medarbejdere at lytte grundigt til de mennesker,
som de hjælper – og gøre det muligt at møde mennesker i de behov, der er på dagen
Der skal være fortsat fokus på en demensindsats af høj kvalitet, så ingen er alene med
demens i Hedensted kommune
Vi vil motivere til etablering af et eller flere seniorbofællesskaber, hvilket vil være positivt
for den enkeltes trivsel og sundhed og for den kommunale økonomi, fordi fællesskabet og
den gensidige omsorg modvirker ensomhed, sygdomme og udskyder tidspunktet for behov
for kommunal hjælp
Vi vil arbejde for et øget samarbejde mellem praktiserende læger, sygehuse og hjemmepleje,
så borgerne oplever sammenhæng og helhed i behandling, hjælp og pleje
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SUNDHED OG FOREBYGGELSE HELE VEJEN RUNDT
Vi har et personligt ansvar for vores eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for, at den
enkelte kan tage vare på sig selv. Kommunerne har en vigtig rolle, når det gælder sundhed, og når
det gælder om at prioritere forebyggelse og sundhedsfremme. Forebyggelse er et af nøgleordene til
at sikre flest mulige mennesker gode og sunde levevilkår.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•

•
•

Vi tænker sundhed og forebyggelse ind i alle de beslutninger, der træffes og hvor det giver
mening. Kommunen skal have et sundhedsfremmende aspekt, som føres ud i de
beslutninger, der træffes
Vi tænker forebyggelsen ind i et tæt samspil med borgerne, både individuelt og i
lokalområderne
Vi arbejder med sundhedsperspektivet i den måde, vi planlægger vores boligområder med
stier og rekreative områder

ALLE BORGERE ER LIGEVÆRDIGE
I Venstre ønsker vi et samfund, som holder de svage oppe uden at holde de stærke nede. Vi mener,
at et velfærdssamfund skal kendes på de forhold, det byder sine allersvageste borgere.
Alle borgere er ligeværdige og har krav på respekt fra andre borgere og fra det offentlige.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•

•

Vi går ind for en meget tidlig forebyggende indsats over for socialt udsatte familier
Vi skal hjælpe samfundets svageste, men vi skal samtidig møde alle med krav og
forventninger på en positiv og konstruktiv måde
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KOMMUNEN SOM SAMARBEJDSPARTNER
Borgere og erhvervsliv skal opleve en imødekommende og løsningsorienteret service fra
kommunens side. Vi skal have en hurtig og smidig sagsbehandling, både når det gælder den enkelte
borger og for alle typer erhverv, små som store.
Kommunens tilgang skal være løsningsorienteret, og er der noget, der ikke kan lade sig gøre, søger
man altid at finde en anden mulighed. Korte svarfrister og hurtig tilbagemelding på henvendelser. I
forvaltningen er der fokus på rådgivning frem for kontrol.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•

Venstre vil til enhver tid være opmærksom på, at mødet mellem borger og administration er
konstruktivt og dialogsøgende, både når noget kan lade sig gøre og det modsatte

GODE BETINGELSER FOR FORENINGSLIVET
Gode fritidstilbud er afgørende for en velfungerende kommune. Det er vigtigt at sikre et rigt og
varieret foreningsliv med optimale rammer for både bredde- og eliteidræt. Vi understøtter det rige
foreningsliv, der foregår i haller, gymnastiksale og forsamlingshuse og det store arbejde, der sker i
mange foreninger og lokalråd. Det skal være godt at være frivillig.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•
•
•

•
•
•
•
•

Vi vil gøre det let og attraktivt at være frivillig leder i kommunen
Vi vil støtte klubberne i at aktivere både børn og voksne medlemmer
Venstre vil fortsat prioritere økonomiske midler til gode rammer og faciliteter for det
frivillige og folkelige foreningsarbejde
Vi bakker op om de mange initiativer, der gror nedefra i foreningsverdenen. Vi vil arbejde
for øget synlighed af de muligheder, der er for at søge/få støtte
Venstre ønsker at understøtte de sunde fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået
sammen om at løse en opgave eller dyrke en interesse
Bibliotekerne indgår som en naturlig aktør i dannelse og understøttelse af fællesskaber
Venstre ønsker at støtte kulturlivet i Hedensted Kommune via foreningerne, fx
Gademusikfestival i Uldum og Sommerspil på Palsgaard
Venstre vil styrke det lokale kunstnernetværk
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BORGERNE INDDRAGES
Hedensted er en kommune, hvor man som borger kan være med til at sætte retning på udviklingen i
sit lokalområde, og hvor borgerinddragelse har høj prioritet. Venstre mener, at borgerinddragelse er
et gode i et demokratisk samfund, og at det kan medvirke til, at flere bliver engagerede i lokale
sager.

VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•
•
•
•

Kommunen har et tæt samarbejde med lokalråd i alle byer og lokalsamfund
Lokalråd tages med på råd og inddragelse så tidligt som muligt i en given sag
Der skal være en god kommunikation og information, så lokalrådene ved, hvad der foregår
Kommunen arbejder aktivt på at skabe den gode dialog

[12]

Politisk program KV21

DEN DECENTRALE KOMMUNE
Venstre ønsker fortsat at understøtte, at Hedensted kommune er en decentral kommune, hvor de
særlige muligheder i de enkelte lokalsamfund, for eksempel natur, skov, vand og beliggenhed, giver
mulighed for, at vi kan skabe kvalitet, mangfoldighed og valgmuligheder for den enkelte familie.
Valgmuligheden mellem at kunne bosætte sig i landområder, landsbyer eller vores centerbyer skal
være - og er - vores styrke. Det understøtter det frie valg.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•

•
•
•
•
•

•
•

Vi vil indføre vækstpakker i landsbyerne. Understøtte med op til to millioner kroner til
borgerhuse, der sammen med skole, børnepasning, plejehjem, haller og så videre. kan skabe
et kraftcenter i byerne. Der stilles et krav til projektmagerne om, at man indtænker øget
bosætning som del af indsatsen. For eksempel ved at inddrage flere lejeboliger,
markedsføring af lokalområdet uden for kommunen og lignende
Skolerne må ikke lukkes og skal understøttes økonomisk, så der i tider med faldende
børnetal kan opretholdes en høj pædagogisk standard
Vi holder liv i plejehjemmene, skaber aktivitet på plejehjemmene og understøtte initiativer
til seniorbofællesskaber
Vi understøtter alternative boformer og bofællesskaber, da de danner rammen om forskellige
typer fællesskaber
Vi understøtter lejeboliger i alle byer
Der ansættes en bosætningskonsulent, der kan levere en håndholdt indsats i forhold til
potentielle tilflyttere, finde jobs til medflyttende ægtefæller, tilbyde passende grunde og
huse, arbejde med markedsføring, deltage i boligmesser, samarbejde med
ejendomsmæglerne og andre bosætningstiltag
Vi udvikler Hedensted, Løsning, Juelsminde og Tørring som attraktive være- og
handelssteder
Venstre arbejder på at understøtte liv i landdistrikterne, og vi går ind for en lempelig
administration af landzonereglerne. Vi ser som udgangspunkt positivt på etablering af
mindre udhuse og bygninger inden for matriklen til henholdsvis private eller mindre
erhvervsdrivende, der ønsker at drive deres virksomhed på landet
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VI PASSER GODT PÅ NATUREN
Venstre vil føre en ansvarlig miljøpolitik, og det skal ske på en faglig måde, som giver plads til
både miljø og produktion. Målet skal være at beskytte naturen og fremme biodiversiteten, og det
skal både myndigheder, organisationer og borgere i fællesskab arbejde for og værne om.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•

•

•
•
•

•

•

•

Vi vil arbejde for bynære naturområder med stor tilgængelighed, hvilket er et aktiv som
bosætningskommune. Vi har en flot, varieret og storslået natur, og den skal vi sammen passe
på, samtidig med at vi gør den tilgængelig, hvor det er muligt
I Venstre tager vi udfordringen med de store nedbørsmængder alvorligt. Vores vandløb skal
hurtigt kunne lede store mængder nedbør væk. Vi vil sikre, at vores vandløb har en god
vedligeholdelse, så vi undgår oversvømmelser af landbrugsjord og i byerne med store tab til
følge. Det vil vi gøre ved, at vandløbsregulativerne er opfyldt, og at grødeskæring og
oprensning sker godt og rettidigt
Vi arbejder for en grøn omstilling på energiområdet. Det sker blandt andet i forhold til
fjernvarmeværkernes omstilling til bæredygtig energi samt etablering af vedvarende energi
Når det gælder solcelleparker er det Venstres holdning, at de skal etableres, hvor det er
muligt og på en måde, så der tages hensyn til både naboer og landskabelige værdier
Venstre vil anvende den nyeste viden og de mest intelligente løsninger på de udfordringer,
vi står over for i forhold til vedvarende klimasikring og klimatilpasning
Vi arbejder aktivt for jordfordelingsprojekter, der har mange gode fordele. Projekterne kan
fremme natur og biodiversitet, være en løsning på oversvømmelser, styrke folks adgang til
naturen og samtidig skabe bedre forhold for landbruget, som kan få mulighed for at samle
jorden og minimere kørsel med store maskiner på vejene
Venstre går ind for øget affaldssortering i bestræbelserne på at opnå mere genbrug og
mindre forbrænding til gavn for miljøet. Målet er at få mere værdi ud af affaldet, og der er
gode perspektiver i øget sortering, både miljømæssigt og CO2-mæssigt. Det er vigtigt, vi får
bedre styr på vores affaldsmængder
Sortering ved husstanden gør det ikke alene, og Venstre arbejder for velfungerende
genbrugsstationer, og for at bevare og udvikle fire velfungerende genbrugsstationer i
kommunen, så alle har en rimelig kort afstand hertil
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ALTID KLAR MED UDSTYKNINGER
I Venstre arbejder vi for øget bosætning i hele kommunen. Befolkningstilvæksten i kommunen er
afgørende for kommunens muligheder for udvikling, og gennem en klart defineret
udstykningsstrategi kan vi understøtte bosætning og tiltrække børnefamilier.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•

•
•
•
•

Kommunen skal udvikle store udstykninger på attraktive beliggenheder. Eksempelvis tæt på
vand eller skov. Glud er som eksempel en oplagt mulighed for at udpege udviklingszoner
inden for kystzonen for at udnytte herlighedsværdier og nærhed til købstad for øget
bosætning. Andre attraktive områder kunne være områder, hvor det er muligt at udnytte
nærheden til købstæderne og motorvej. Der udstykkes minimum 25 grunde ad gangen
Der etableres udstykninger med minimum 40 grunde af gangen i vores centerbyer
Der skal være udstykninger i alle byer med skoler. Her udstykkes i mindre skala ad gangen,
men der udstykkes, så alle byer har grunde til salg
Kommunen arbejder aktivt for at fremme private udstykninger
Vi vil samarbejde med ejendomsmæglerne om grundsalget

GODE VEJFORBINDELSER OG VELHOLDTE VEJE
Det kommunale vejnet prioriteres højt, både i forhold til anlæg af nye veje og god infrastruktur, der
binder kommunen sammen – og i forhold til vedligehold af veje, så de har en god standard. Vi vil
arbejde for, at vores veje sikres en god vedligeholdelse. Konkret vil Venstre arbejde for fremme af
en række større vejprojekter over de kommende år.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•
•
•
•
•

Forbedring af Vejlevej fra Barrit mod Juelsminde, hvor der samtidig er behov for cykelsti
En mere direkte vejforbindelse mellem Hornsyld og Hedensted
Omfartsvej syd om Hedensted
Forbedring af vej mellem Øster Snede og Lindved
Vi arbejder målrettet på trafiksikkerhed og sikre skoleveje over hele kommunen, og vi
forbedrer løbende med nye cykelstier til gavn for trafiksikkerhed, folkesundhed og turisme

[15]

Politisk program KV21

KOLLEKTIV TRAFIK PÅ EN NY MÅDE
I Venstre mener vi, at den kollektive trafik skal nytænkes. Tiden er løbet fra tidligere tiders
kollektive trafiksystemer, og der er brug for nye og mere tidssvarende løsningsmodeller.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•
•
•

Vi går ind for private aktører i den kollektive trafik og ophævelse af monopoler
Venstre vil prioritere økonomisk ansvarlig transport til skoler og efteruddannelses steder
Vi søger nye løsninger og modeller for den kollektive trafik, fx øget flextaxa, så kørslen kan
blive så velfungerede, rationel og økonomisk forsvarlig som mulig

TURISTERHVERV SKAL STYRKES
Turismen er en vigtig del af erhvervslivet i Hedensted Kommune, og i Venstre vil vi understøtte en
aktiv turistpolitik i hele kommunen

VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•
•
•
•
•
•

Der skal være et øget fokus på udstykning af sommerhusgrunde
Vi understøtter turist-overnatningsmuligheder, flere naturovernatningsmuligheder,
tiltrækning af konferencer, øget fokus på anvendelse af lokale overnatningsmuligheder
Vi vil skabe muligheder i vores centerbyer og turistområder for øget udvikling af cafeer
og andre turistbutikker
Oplevelsesturisme øges gennem ”grønne” naturoplevelser, eksempelvis vandreruter,
cykelstier, mountainbikespor, vinterbadningsfaciliteter og så videre
Fortsat fokus på at udvikle Juelsminde som turistvenlig by
Øget fokus på Gudenåen som en turistattraktion.
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I TOP MED ERHVERVSVENLIGHED
Arbejdspladser er nøglen til den vækst, vi skal have i kommunen. Derfor spiller erhvervslivet en
meget central rolle i Venstres økonomiske politik. Venstre skal være i top med erhvervsvenlighed.
Hedensted Kommune skal have et erklæret mål om altid at være i top-tre som erhvervsvenlig
kommune.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•
•
•

•
•
•

Der skal udøves en håndholdt erhvervsindsats, så kommunen imødekommer den enkelte
virksomheds udviklingsbehov og ønsker
Med udnyttelse af vores centrale placering med to motorveje igennem kommunen samt
togstation i Hedensted by målrettes markedsføringen af vore erhvervsarealer
Øget fokus på produktion af lokale råvarer. Kommunen skal gå forrest, hvilket betyder,
at vi skal frigøre vores institutioner fra centrale indkøbsaftalerne i et større omfang end
nu
Øget fokus på at understøtte den grønne og bæredygtige erhvervsudvikling. Vi vil
fremme grønne forsyningstiltag, arbejde for at tiltrække ”grønne” virksomheder etc
Vi vil understøtte iværksætteri i lokalsamfundene – fremme muligheder for at starte og
udvikle virksomhed lokalt, hvor man bor
Vi vil understøtte udvikling af ”rugekasser” for iværksættere i vores centerbyer
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EN BÆREDYGTIG ØKONOMI
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 være
garant for en stærk og ansvarlig styring af økonomien. Det er afgørende for Venstre, at der holdes
ro på skatter og afgifter.
VENSTRE VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE :
•
•
•
•

Stram økonomisk styring og ingen budgetoverskridelser
Vi udnytter udfordringsretten på lovgivningsområdet, når det er oplagt
Ingen stigning i kommuneskatten, erhvervsskat eller grundskyld
Fokus på øget udlicitering, private partnerskaber og private aktører, hvor det giver mening
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REGIONEN - SAMSPILLET MELLEM REGION OG KOMMUNE .
Hedensted Kommune er med sin beliggenhed i det sydøstligste hjørne af Region Midt afhængig af
et fokus på balance for hele regionen.

ET GODT SYGEHUSTILBUD
Det er vigtigt, at Region Midt har fokus på fortsat at fastholde og udvikle Regionshospitalet i
Horsens, så der er et godt sygehustilbud i nærområdet til borgerne i Hedensted Kommune.
Samtidig skal der være de højt specialiserede tilbud på Universitetshospitalet.

Samspillet mellem regionens forskellige sygehustilbud, de praktiserende læger og Hedensted
Kommune er vigtigt, hvis borgerne ikke skal komme i klemme mellem systemerne.

TRYG HJEMKOMST FRA SYGEHUSET
I Venstre har vi fokus på mennesker før systemer, så vi vil have fokus på at styrke borgernes
muligheder. Borgerne skal komme trygt hjem, fordi kommunen er klar til at tage over.

VIGTIGT MED REGIONALE BUSRUTER
Venstre vil gerne sikre gode betingelser for bosætning og uddannelser. Det er derfor en
forudsætning, at der er regionale busruter, så de unge mennesker kan tage sig en
ungdomsuddannelse, selvom de bor ude omkring i de mindre bysamfund.

TILBUD FOR SÅRBARE BORGERE
Hedensted Kommune skal fortsat rumme regionale sociale døgntilbud, til gavn for vore sårbare
borgere. I Venstre tror vi på, at nærhed har en værdi for den enkelte.
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