Vores program for perioden indtil 2020
Værdipolitisk program for Holstebro Kommune for perioden indtil 2020
1. Indledning
Du sidder nu med Socialdemokraternes program for det politiske arbejde i Holstebro Kommune i
perioden fra 2014 til 2018 og frem mod 2020.
Programmet er blevet til i en arbejdsproces, hvor kommunens borgere er blevet tilbudt involvering.
Både organisationer og mange af partiets medlemmer har taget udfordringen op og deltaget i processen. Programmet er en videreførelse og en opfølgning af partiets program 2010-2020.
Sigtet med værdiprogrammet er at synliggøre, hvad partiet på både på kort sigt (næste periode) mere konkret vil arbejde for og hvad der er vores mål frem til 2020.
Samtidig er der i programmet en overordnet afspejling af, hvilke skridt vi i den kommende periode
mener, der skal tages, for også på det lange sigt, at fortsætte og fastholde
en bæredygtig udvikling af Holstebro Kommune til gavn for borgerne.
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2. Økonomi og planlægning
2.1 Generelt
Socialdemokraterne vil arbejde for og sikre, at Holstebro Kommune fortsat vil være en kommune
som alle borgere er stolte af. Det gøres blandt andet ved at fastholde den solide økonomiske og ansvarlige styring, der skal sikre at Holstebro Kommune har handlefrihed og mulighed for fortsat udvikling.
2.2 Økonomisk handlefrihed
Økonomisk handlefrihed for Holstebro Kommune vil fortsat være en mærkesag for Socialdemokraterne.
Vi betragter dette som en forudsætning for, at de mål, som vi sætter os for Holstebro Kommunes
udvikling, kan gennemføres.
Socialdemokraterne arbejder for at skabe en sund økonomi og et attraktivt serviceniveau med en høj
kvalitet i dialog med befolkningen og med plads til nytænkende /anderledes initiativer. Ikke alene
for den enkelte borger, men også for erhvervslivet, kulturlivet, turismen, foreningslivet og andre
interessenter.
Vores fælles økonomiske grundlag skal styrkes ved fortsat at have en nettotilgang af nye skatteborgere, virksomheder, uddannelsestilbud, og ikke mindst ved fortsat at have en god og tidssvarende
omstillingsparathed, samt en evne til at tilpasse sig nye indtægts- og udgiftsmønstre i den kommunale økonomi.

2.3 Planlægning præget af Socialdemokraternes værdier
Med afsæt i Socialdemokraternes menneskesyn ses Holstebro Kommunes indbyggeres velfærd og
virkelyst som værende kommunens væsentligste ressource og fokusområde.
Socialdemokraternes værdigrundlag baserer sig på, at der skal være tale om et gensidigt stimulerende samspil mellem borgere, erhvervsliv, institutioner, foreninger mv., forvaltning og de folkevalg-

te..
Understøttelsen af og samarbejdet i forskellige netværk mellem borger, repræsentanter for lokalcentre/ borgerforeninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kulturliv, forvaltning og de folkevalgte skal derfor styrkes og udbygges.
Det enkelte menneskes mulighed for indflydelse og samspil med øvrige niveauer er hovedhjørnestenen i en ansvarlig og bæredygtig udvikling.
2.4 Borgernes indflydelse på Holstebro Kommunes udvikling
Kommune betyder for os fællesskab. Vi vil fortsat sikre en hurtig og effektiv behandling af borgerhenvendelser og størst mulig åbenhed og gennemsigtighed. Vi vil arbejde for at der ansættes en
uafhængig borgerrådgiver (ombudsmandslignende) til sikring af den enkelte borgers rettigheder.
Socialdemokraterne ønsker gennem dialog at sikre, at borgernes ønsker og behov afspejles lige fra
vores kommunes overordnede vision til de konkrete handlinger. Målet er at Socialdemokraterne i
Holstebro Kommune sikrer at borgerinddragelsen i de politiske beslutningsprocesser videreudvikles
også udover de lovgivningsmæssige krav.
2.5 Udlicitering
For Socialdemokraterne er udlicitering ikke et mål i sig selv, men et middel til at kunne yde borgerne en bedre service.
Socialdemokraterne går ind for udliciteringer på nogle områder, men det er en forudsætning for
udlicitering, at de folkevalgte medlemmer i kommunalbestyrelsen fortsat har det fulde ansvar og
kontrol med de udliciterede ydelser, og at den foretages med respekt for kvalitetssikring og medinddragelse af de ansatte, som udliciteringen vedrører.
Det er ligeledes en betingelse for udlicitering at "det rummelige arbejdsmarked" og en social klausul kommer med i udliciteringerne.
På de såkaldte "bløde" områder som pleje og omsorg er Socialdemokraterne ikke direkte imod udlicitering, men ønsker dog under alle omstændigheder at fastholde et kommunalt tilbud som valgmulighed for borgerne.
For Socialdemokraterne er tryghed en forudsætning for velfærden, og for Socialdemokraterne står
tid, nærvær, stabilitet, social tryghed, den enkeltes værdighed og kvalitet indenfor pleje- og omsorg
højt på den politiske dagsorden.
2.6 Økonomiske og planlægningsmæssige indsatsområder
For at få den værdibaserede planlægning til at lykkes med udgangspunkt i en sund kommunal økonomi, økonomisk handlefrihed og handlekraft vil Socialdemokraterne fokusere specielt på følgende
områder:
2.6.1 Erhvervsudvikling m.v.
Holstebro Kommune placering som førende regionalt center for handel, turisme, grøn kommune,
erhvervsvirksomheder og uddannelser skal bevares og udbygges. Med udgangspunkt heri skal vi
videreudvikle den position, vi er ved at skabe os på de industriområder, der er vort kendetegn. Vi vil
sikre at der skabes en stærk politisk koordinering mellem lokale, regionale og nationale tiltag, så vi
bliver hinandens forudsætninger, også i erhvervspolitikken, således som det f.eks. er blevet etableret
med Maabjerg Energy Concept.

Vi ønsker ligeledes at skabe et brohoved for den udvikling, som kommer til at foregå, når fremtidige serviceerhverv og erhvervsmiljøer bliver videns- og forskningsbaserede, med stor grad af ITudnyttelse.
Socialdemokraterne vil derfor arbejde for at understøtte videnstunge og forskningsbaserede iværksættermiljøer bl.a. i NUPARK(Nordvestjysk Udviklingspark ) og VIA University College Campus
Holstebro med henblik på at skabe de bedste muligheder for etablering af videns- og forskningsbaserede virksomheder og uddannelsesmiljøer.
Som Socialdemokrater ønsker vi at sætte endnu mere turbo på det allerede igangsatte projekt - Holstebro goes global - i opbygningen af et eksportkontor i Oslo og gennem deltagelse i flere projekter
til fremme af eksportmuligheder for vores lokale virksomheder på det norske marked, de øvrige
nordiske lande og i Europa. Vi ønsker at bygge på de positive indvundne erfaringer fra vores eksportfremmeture til Norge i tæt samarbejde med vore lokale virksomheder, Kommunens Erhvervsenhed og ambassader i de relevante lande.
Ligeledes vil vi fortsat yde aktiv støtte til finansiering af de allerede etablerede iværksætterordninger og den faglige sparring og rådgivning i forbindelse med nyetablerede/unge erhvervsvirksomheder i vores kommune.
Endelig vil vi udnytte, udbygge og intensivere de etablerede erhvervskontakter i Europa således at
vore lokale virksomheder kan være topinformerede om de aktuelle og fremtidige eksportmuligheder.
2.6.2 Uddannelse
Den videns- og forskningsmæssige erhvervsudvikling og offentlig servicevirksomhed skal også her
være fundamentet for de økonomiske indsatsområder.
Vi vil arbejde for at udbygge uddannelsestilbuddene på et højere niveau end vi kender i dag, og
gerne kombineret tværfagligt som overbygning til de gode uddannelser, som vi allerede i dag kan
tilbyde.
Vi vil som Socialdemokrater arbejde aktivt for at understøtte tiltrækningen af yderligere Lange Videregående Uddannelser, Korte Videregående Uddannelser samt Ungdomsuddannelser. Digital informationsteknologi skal sammen med et højt fagligt niveau være et bærende element allerede fra
folkeskolen.
2.6.3 Digital informationsteknologi og internationalisering
Socialdemokraterne arbejder for, at vores erhvervsudvikling får optimale muligheder på dette område.
Digital informationsteknologien skal fortsat understøttes og fremtidssikres med et åbent, effektivt
og tilgængeligt net for alle, både borgere, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner.
Den digitale informationsteknologi i Holstebro Kommune skal hele tiden være så opdateret at den
garanterer, at kommunen, dens borgere og dens virksomheder fortsat kan være med i den førende
teknologiske udvikling, lokalt, regionalt og internationalt. Parallelt hermed arbejder vi på, at borgerne udfordres med tilbud om at blive kompetente digitale brugere af de til enhver tid nyeste teknologiske muligheder.
2.6.4 Kultur og fritid
Socialdemokraterne vil sikre, at kultur - og fritidspolitikken tilrettelægges således, at den giver grobund for en mangfoldighed i borgernes kultur- og fritidsvalg. Kultur- og fritidspolitikkens gode

resultater og spændende tilbud om kulturelle oplevelser i området skal samtidig ses som en væsentlig tiltrækningsfaktor for nye erhvervsvirksomheder samt potentielle tilflyttere.
Der skal derfor forsat ydes støtte til såvel det etablerede kulturliv som til de brede lokale og folkelige kulturinitiativer og forsamlingskulturen i alle vore lokalsamfund.
Det er ligeledes væsentligt at støtte både eliteidrætten og den "brede" idræt, hvor det er vigtigt at
opmuntre og støtte den frivillige indsats.
Holstebros image som førende kulturby rækker langt tilbage, derfor er det væsentligt, at der fremover afsættes midler til sikring af vedligeholdelse af anlæg og kunstværker. Dette image vil vi fastholde ved at fremme den kulturelle dialog med en række forskellige kulturbrugere og vi vil forholde
os positivt understøttende.
Målet er at have tilstrækkelig handlefrihed til at reagere, når mulighed byder sig, således at kulturtilbuddene fremstår som moderne og med stærk regional og international tiltrækningskraft overfor
beslutningstagernes ønsker om lokalisering og udbygning af erhvervs- og uddannelsesområdet.
Holstebro Kommune skal udbygge og markedsføre kommunens landskabelige værdier herunder
specielt vores fremragende placering med adgang til såvel Vesterhavet som Limfjorden.
Herudover vil socialdemokraterne have konstant fokus på at sikre større nationale og internationale
begivenheder/events som f.eks. spejderlejr, CSR Awards, Giro d´Italia placeret i Holstebro Kommune
2.6.5 Miljø- og Sundhedsbevidst kommune
Socialdemokraternes mål på miljøområdet er, at Holstebro Kommune skal markere sig som synlig
grøn, miljø- og sundhedsbevidst.
Målsætningen er at blive så energivenlig, at kommunen kan undgå brug af fossile brændstoffer i
fremtiden. MaabjergEnergyConcept-projektet skal imødekomme dette med et samspil mellem forbrændingsanlægget og produktionen af bioethanol og biogas.
Vi ønsker, at udbygge de miljøbeskyttende foranstaltninger overalt i kommunen og vil tage selvstændige initiativer udover de centralt fastsatte minimumsstandarder samt understøtte de fremtidige
muligheder for alternative energikilder.
2.6.6 Bykvaliteter
Nøgleområdet for Socialdemokraternes syn på bykvalitet er en god udnyttelse af de forskellige byrum, med en kombination af bebyggelse og åbne pladser. Facadebilledet til byernes gader skal danne en helhed, som ind imellem bliver brudt af spændende rum, hvor natur og arkitektur spiller
sammen.
Et andet nøgleområde for bykvalitet er udnyttelse af de naturgivne forudsætninger og særlige kendetegn som vore byer har. Vore åer, der er det mest betydningsfulde naturelementer i byer og i
landskabet, skal i højere grad fremhæves og gøres tilgængelig på sin vej gennem landskaberne, boligområder og især gennem bymidter, hvor åer skal markeres som byernes knudepunkt i skæringen
mellem å og gade.
Vore fremtidige byplaner skal således åbne mulighed for byomdannelse og byfornyelse, hvor naturværdierne kan inddrages.
Vi vil arbejde på at omskabe den tætte by med natur uden om, til at være den åbne by med natur
inde i.
I landsbyerne vil vi arbejde for byfornyelser, der kombinerer evt. nødvendige nedrivninger med

progressive tiltag.
2.6.7 Infrastruktur
Den fremtidige udvikling omkring handel, industri, serviceerhverv og boligformer vil stille endnu
større krav til især Ulfborg, Vinderups og Holstebros infrastrukturer. Der skal skabes rum for forskellige boligformer også med plads til nye boformer.
Vi skal have rum for erhvervsudvikling med plads til de forskellige typer af erhverv. Vi skal skabe
mulighed for at forny allerede eksisterende bolig- og erhvervsområder, således at der sikres en
sammenhæng mellem behov og muligheder. Alle disse områder skal bindes sammen trafikalt.
Vi vil som Socialdemokrater arbejde for at adskille de forskellige trafikformer, og vi vil videreføre
og udbygge dette på en bæredygtig måde.
Fremtidige trafikplanlægninger skal medvirke til at holde mest mulig trafik væk fra bykernerne. Der
skal sikres stille boligområder nær bymidterne. Og parkeringsfaciliteter til både biler og cykler skal
være placeret og udformet, så biltrafik i byernes centrer mindskes.
Socialdemokraterne vil arbejde målrettet på, at den vedtagne motorvej til Holstebro Nord sikres
gode og hensigtsmæssige tilkørselsveje, samt at lokalplanerne sikrer mulighed for en fremtidsrettet
erhvervsudvikling i områderne ved motorvejen.
2.6.8 Holstebro Kommune som arbejdsplads
Socialdemokraterne lægger vægt på at følgende elementer skal indgå i den overordnede personalepolitik:
Medarbejdernes mulighed for at deltage i landsdækkende, regionale og andre udvalg af interesse for
Holstebro Kommunes udvikling.
En medinddragende og uddelegerende ledelsesstil. Der kan sikre et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø i hele kommunen.
Personalepolitikken skal være et værktøj, der understøtter og bidrager til opfyldelse af kommunens
mål og politikområder, samtidig med at den enkelte medarbejder tilføres størst mulig kompetence
og medansvar.
Den kommunale direktions ledelse bør fokusere på værdier som:
Rammestyring, værdibaseret ledelse, målstyring, selvstyrende grupper, ansvar for eget arbejdsområde, kompetenceudvikling, åbenhed og information, ligeværdig behandling uanset position og baggrund/etnisk baggrund, seniorpolitik, skåne- og fleksjob.
Maksimal inddragelse af medarbejdere med fokus på et godt arbejdsmiljø skal være et alternativ til
udlicitering.
Socialdemokraterne vil arbejde for, at Holstebro Kommune fortsat skal være en foregangsvirksomhed som arbejdsplads. Derfor bør flere progressive ledelsesværktøjer komme til i takt med at ovennævnte bliver aktuelle, herunder også en videreudvikling af det strukturelle samarbejde.
Socialdemokraterne ønsker at kommunen fortsat skal drives som en moderne og rationel virksomhed med en dynamisk ledelsesform og med en aktiv, fremadrettet dynamisk efter/videreuddannelsespolitik. Kommunen kan dermed fungere som et positiv eksempel, inspiration og
aktiv sparringspartner, i en gensidig inspirerende dialog med kommunens erhvervs- og handelsliv.
Socialdemokraterne ønsker fortsat at være garant for et sundt og godt arbejdsmiljø både psykisk og
fysisk for alle kommunens medarbejdere og vil derfor til stadighed sikre dette gennem systematiske
årlige Arbejdspladsvurderinger samt konkret og hurtig opfølgning herpå.

For socialdemokraterne er arbejdet i MED- udvalg et væsentligt element før beslutninger - der har
personalemæssige konsekvenser – tages.

2.6.9 Holstebro Kommunes frivilligpolitik.
Socialdemokraterne ønsker at fremme det frivillige samfundssind for herigennem at styrke fællesskabet og ejerskabet til vores fælles værdier og normer.
Formålet med kommunens og de frivilliges samarbejde bør være at udføre den bedst mulige indsats
inden for de frivillige foreningers mange områder. Samarbejdet bør ske gennem dialog og udveksling af erfaringer og informationer.
Der bør etableres et årligt fællesarrangement via et forum eller en ”frivillige-dag”.
Kommunen og de frivillige bør hele tiden være opmærksomme på hinandens styrker, muligheder og
ansvar.
Gennem et gensidigt samarbejde opnås øgede ressourcer, synergieffekt og fællesskab, hvilket betyder, at de frivilliges og kommunens ressourcer, fælles viden og erfaring udnyttes bedst muligt til
gavn for borgerne.
Vi ønsker at kommunen og de frivillige udvikler tilbud i fællesskab til gavn for borgerne. Dette kan
f.eks. være gennem partnerskaber og samarbejdsaftaler.
Vi ønsker at understøtte de frivillige med uddannelse og anerkendelse gennem udlån af kommunens
bygninger og anlæg.

Grundlæggende for samarbejdet.
Socialdemokraterne ønsker at fremme den frivillige indsats i kommunen, og vi ønsker at samarbejde med frivillige foreninger, det være sig idræts-, kultur- og sociale foreninger.
Vi anerkender og respekterer værdien af den frivillige indsats. De frivilliges opgaver er at forebygge, vejlede og yde støtte samt udvikle nye tiltag og initiativer. Uden den frivillige indsats, ville det
ikke være muligt at opretholde den velfærd, vi har i dag - og den, vi i fremtiden ønsker os.
Der skal i samarbejde med repræsentanter for de frivillige og kommunen udarbejdes et værdisæt for
samarbejdet. Her er udgangspunktet forståelse og tolerance, gensidig respekt, troværdighed og
åbenhed. Vi har brug for hinanden og brug for at hjælpe hinanden i fællesskab.
Det er Holstebro kommune der har ansvaret for kommunens overordnede idræts-, social- og kulturindsats.
Idræt.

Frivillige inden for idrætten yder en stor og samfundsnyttig indsats. Derfor skal frivillige opleve en
kommune, der understøtter værdien af deres indsats, en kommune der i sin idrætspolitik åbner op
for uddannelse og anerkendelse. Uden de frivillige i byerne og de mindre samfund i kommunen,
ville den sundhedsfremmende idræt, som vi ser som en naturlig del af hverdagen, og som er medvirkende til at øge energi, sundhed og velvære, ikke være muligt.
Frivillige inden for social og sundhed:
Holstebro Kommune har ansvaret for kommunens overordnede sociale indsats.
Uden de mange frivillige inden for sundhedsområdet, kunne kommunen ikke opretholde den standart, vi har inden for sundheds- og socialområdet. Eksempler på foreninger, vi ikke kunne undvære,
er støtteforeninger til plejecentre og besøgstjenester mv.
De frivillige skal ikke sættes i situationer, hvor dilemmaer opstår mellem pleje og social kontakt.
De frivilliges opgave kan være at forebygge, vejlede og yde støtte samt udvikle nye tiltag og initiativer med henblik på, at der løbende sker fornyelse og forbedringer.
Udførsel af myndighedsopgaver er kommunens ansvar, hvilket betyder, at kommunen ikke kan erstatte sociale forpligtelser med en frivillig indsats. Kommunen kan aldrig pålægge de frivillige at
udføre en social opgave.
De frivillige kan ikke pålægges at udfører behandlingsopgaver eller andre opgaver, som kommunen
eller sundhedsvæsenet er lovmæssigt forpligtet til at udføre.
Kultur.
De frivillige kulturforeninger i kommunen er en væsentlig bidrager til berigelse og inddragelse af
borgerne i kulturlivet. Derfor ønsker socialdemokraterne at anerkende og understøtte de frivillige
foreninger og deres aktiviteter. Vi ønsker at Holstebro kommune skal være landsdelens kulturelle
lokomotiv inden for oplevelseskulturen, og her er de frivilliges indsats af største værdi, det være sig
i alle dele af kommunen fra de små bysamfund til Holstebro by.
3. Børn og Ungepolitik
3.1 Indledning
Holstebro Kommune skal være et godt sted at vokse op. Derfor vil vi være ambitiøse med kvalitetsudvikling af dagtilbud/pasning for de mindste samt optimal modernisering af folkeskolen og klubog fritidstilbuddene. En målbevidst indsats på disse områder vil være den bedste investering i fremtiden vi kan foretage. I den kommende periode vil vi fortsat arbejde på at imødekomme forældrenes
behov med hensyn til børnepasning.
Kvaliteten i børnepasningen og skolerne skal styrkes gennem forsøg, udvikling, videreuddannelse
og børnepolitiske målsætninger.

Overordnet er det et væsentligt mål for socialdemokraterne, at sikre rammerne for en sund, tryg og
udviklende opvækst med omsorgsfulde og engagerede voksne i et miljø, hvor børn og unge oplever
sig som en del af fællesskabet, og hvor de lærer at træffe kvalificerede valg. Fokus bør altid være
barnets tarv.
3.2 Forældredemokrati.
Det er afgørende, at forældrene er med til at sætte rammerne for deres børn og at der derfor lægges
vægt på forældrenes aktive medansvar og engagement i dagplejens, institutionens, skolens og klassens hverdag. Der skal stå klart, at vi forventer at børnene møder op og at de ere udhvilede og har
fået morgenmad.
Socialdemokraterne ønsker en høj grad af decentralisering, hvor brugerne af dagpleje, de enkelte
institutioner og skoler er med til at træffe beslutningerne og styre udviklingen. Ved at sikre en tæt
samhørighed mellem bestyrelse og ledelse får bestyrelsen større mulighed for egentlig indflydelse.
Bestyrelserne og forældre skal via tilbud om kurser klædes ordentlig på til dette arbejde.
3.3 Efter og videreuddannelse.
Efter- og videreuddannelse skal prioriteres højt. Samfundet ændrer sig med stadig større hast, og det
påvirker i allerhøjste grad børn og unge. Personalet i dagplejen, daginstitutioner og SFH’er har stor
indflydelse på børnenes udvikling, og det skal være miljøer, der er præget af omsorg og engagement. Derfor skal dagplejere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere have
løbende efteruddannelse. For at opnå en endnu bedre folkeskole skal skolernes personale deltage i
relevant og kvalificeret efteruddannelse herunder sikres efteruddannelse i deres linjefag, således at
fagligheden styrkes og udbygges, og således at flere lærere kommer til at undervise i deres linjefag.
Der skal ansættes flere lærere med de efterspurgte linjefag, hvis disse kompetencer ikke allerede
findes. Vi vil sætte faglighed og trivsel højt på dagsordnen. Det gøres i høj grad også ved at kvalificere ledelsen, bl.a. gennem længerevarende efteruddannelsesforløb, som f.eks. diplomuddannelse til
skoleledere, og dermed sikring af pædagogisk sparring og udvikling. Det er vigtigt, at kurser og
andre aktiviteter foregår på fleksible måder, så der opnås de mest effektive resultater for de midler
som er til rådighed.
3.4 Miljø og sund mad.
Pladsforholdene og de sundhedsmæssige forhold for børnene og voksne skal være bedst mulige.
Der skal være rent og ordentligt på kommunale institutioner og skoler.
.
Det fysiske/psykiske arbejdsmiljø skal være i top for såvel børn som voksne. Der skal sættes fokus
på ”utilpassethed”, uro, dårlig ofte hårdt sprogbrug blandt eleverne, - f.eks. gennem målrettet arbejde med positive og hensigtsmæssige handlinger.
Sund kost skal udbygges i børneinstitutioner og skoler. Der skal lægges vægt på en grøn sundhedsprofil med hensyn til kost.
Bevægelse skaber sundhed, sociale kompetencer og andre gevinster for børn og unge. Derfor skal
der stilles skarpt på, hvordan skoler, børneinstitutioner, kommunal dagpleje samt fritidslivet kan

skabe bevægelse, - bl.a. gennem udfordrende og spændende aktiviteter samt legepladsernes/udeområdernes indretning.
3.5 Folkeskolen, - en skole i bevægelse.
Socialdemokraterne vil have en folkeskole, hvor børnene får lyst til at erhverve sig viden, indsigt
og forståelse for egne muligheder og for vigtigheden af samspil med andre, idet dette er grundlaget
for al senere læring og for at hæve hele uddannelsesniveauet i samfundet.
Det er vores grundholdning, at folkeskolen er krumtappen, når det gælder om at bevare fællesskabet
og sammenhængskraften i det danske samfund, fordi børn her møder børn fra alle samfundslag.
En rigtig god folkeskole er også et af de vigtigste fundamenter for arbejdsmarkeds og erhvervsudviklingen. Udviklingen fra industrisamfund til informationssamfund skal også afspejles i folkeskolen, som nødvendigvis i langt højere grad skal udvikles fra de mest traditionelle undervisningsformer til en mere individuel undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev og hans eller hendes
styrkesider og måder at lære på. Vi vil arbejde videre med projektet ”International Skole”, ligesom
vi vil arbejde for indførelse af engelsk i 1. klasse.
Socialdemokraterne vil fortsat sikre undervisning af høj kvalitet i gode lokaler med opdaterede undervisningsmidler/materialer, så undervisningen kan leve op til fremtidens krav med udgangspunkt i
den enkelte elev, eksempelvis er der i den forrige valgperiode tilført midler til IT og til efteruddannelse især med henblik på inklusion. Vi er positive overfor forsøg med nye læringsformer, forskning og vidensformidling, samt tilknytningen af undervisningsassistenter til den daglige undervisning.
Folkeskolen skal byde på et inspirerende læringsmiljø, der på en og samme tid skal give udfordringer til de stærke elever, og løfte de svageste ikke mindst i forhold til læse/regnefærdigheder og sociale kompetencer. Bredden og rummeligheden skal være folkeskolens styrke. I forbindelse med
den evt. nye folkeskolelov er vi indstillet på, at skoledagen skal forlænges for alle elever. Samtidig
ønsker vi dog ikke, at skoledagen bare forlænges med flere timer af den slags, der er i forvejen. I
den nye folkeskole skal der være plads til både at bruge hovedet og til at bruge kroppen/hænderne.
Vore skoler har en særlig betydning for de borgere der bor i landdistrikterne.
I Holstebro Kommune har vi nu fået fastlagt den fremtidige skolestruktur, og der vil derfor ikke ske
ændringer/skolelukninger i den kommende valgperiode.
UU-vejledningen skal fortsat være i top, så alle unge kan få råd og vejledning om alle mulighederne
i ungdomsuddannelserne.
Det vellykkede arbejde med at minimere tilgangen til specialundervisningen og dermed fastholde så
mange børn som muligt i et normalt klassemiljø, skal fortsættes. Vi skal fortsat udbygge de evidensbaserede programmer (Familie med Hjertet, De Utrolige År, Pals osv.) Udgangspunktet bør være, at
specialundervisning/individualiseret undervisning foregår i det normale klassemiljø men altid med
ekstra støttepersonale og med mulighed for at give organiseret lektiehjælp efter skoletid. Inklusionen bliver derfor ikke sat i værk for at reducere udgifterne til specialundervisningen, men fordi den
ses at virke.

Børn med særlige behov sikres hjælp og mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. Der skal
ske en samlet indsats gennem en koordinering af arbejdet i de forskellige kommunale afdelinger.
Det er afgørende at alle, - også tosprogede elever forlader skolen med den nødvendige kundskabsmæssige bagage til livslang uddannelse.
Børn, der benytter kommunens specialklasser, skal have et godt fagligt og socialt tilbud – gerne så
tæt på deres lokalområde som muligt.
Skoletrætte elever skal have mulighed for en særlig ordning, der veksler mellem bogligt og praktisk
arbejde, - i fx helhedskoler
Der skal stræbes efter, at alle elever kan læse efter 3.klasse.
Til skoler med mange tosprogede elever skal der via en bevidst prioritering kanaliseres ekstra midler, som kan komme alle elever til gode.
Socialdemokraterne vil fortsætte med at udbygge vore skolebygninger, så de fysiske rammer passer
til de pædagogiske udfordringer og opgaver i en moderne folkeskole.
3.6 Børnepasning/dagtilbud.
Socialdemokraterne ønsker, at dagplejen, daginstitutioner og SFH´er, skal tage udgangspunkt i børnenes behov på de forskellige alderstrin. Tilbuddene skal give børnene rum til at lege og udvikle sig
alsidigt. Tryghed for børn og forældre skal være i centrum. Vi ønsker kvalitetsudvikling sat i fokus
og ønsker i denne forbindelse afsat en årlig kvalitetsudviklingspulje til finansiering af nye forsøgsog udviklingsprojekter.
I Holstebro Kommune skal der naturligvis være en reel pasningsgaranti, - også i lokalområderne.
For de 0 - 3-årige i vuggestuer/dagpleje. Fra 3 år til og med 3/4 klasse i børnehaver, fritidshjem og
skolefritidsordninger. Der skal skabes fleksible kvalitative klub-og fritidstilbud for skolesøgende
børn og unge
Nogle børn vokser op med færre muligheder end andre. Man skal tidligst muligt finde frem til de
udsatte børn, så der kan gøres en særlig indsats således at også disse børn har mulighed for at udvikle deres potentiale. Der afsættes tilstrækkelig midler til særlige støttekrævende børn og familier.
Det er vort mål, at normeringen i kommunen når et fælles højt niveau, - med sikkerhed for overkommelig forældrebetaling.
Det tilstræbes, at alle børn skal kunne tale dansk inden skolestarten.
Socialdemokraterne vil udbygge daginstitutionsområdet i takt med behovet, - med mulighed for
alternative dagtilbud som fx Naturdagpleje, Naturbørnehaver eller idrætsbørnehaver. Det skal løbende vurderes om der er behov for en døgnåben institution, således at også forælde med skiftende
arbejdstider vil have mulighed for at få passet deres børn.
Vi vil arbejde på at tilvejebringe mulighed for at forældre kan få anvist samlet pasningstilbud for
hele 0 – 6.års perioden senest 2.mdr før udløbet af den ordinære periode for barselsorlov. Søskende
skal prioriteres med hensyn til plads i samme pasningstilbud.
Vi har ingen ønske om at røre ved puljeinstitutioner så længe der er kvalitet og forældreopbakning.

3.7 Samarbejde og forebyggelse.
Personalepolitisk skal åbenhed og ansvarlighed være omdrejningspunkterne. Det gælder både inden
for den enkelte institution og i sammenspillet mellem institutionen og kommunen. Der skal lægges
vægt på et godt tværfaglig samarbejde mellem dagplejen, daginstitutioner, skoler, sundhedsplejen
og andre relevante samarbejdspartnere.
Der afsættes tilstrækkelige midler til særligt støttekrævende børn og familier. Vi ønsker et højt serviceniveau på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
Børnepolitiske målsætninger om det gode børneliv skal danne grundlag for den kommunale indsats
på børneområdet. Hensynet til barnets tarv er afgørende ved indgreb i familien. Det skal så vidt muligt sikres, at børnene netværk bevares gennem lokale løsninger, så gode kontakter til institution,
skole og venner bevares.
Alternative tilbud/institutioner, der kan medvirke til færre anbringelser og skabe glade børn og forældre med overskud, ønsker vi at understøtte. Her bør man kunne støtte og hjælpe familier i hverdagen. I stedet for at splitte familier så skal de understøttes i det de har overskud til. Ved ikke at
fokusere på fejl ved barnet og udskille det fra flokken skal der tages udgangspunkt i kompetencerne
i familien og styrke dem.
Der skal satses mere på den præventive indsat gennem SSP- samarbejdet, og støtte til klubarbejde.
Der skal bakkes op om projekter på misbrugsområdet. Kommunen skal hele tiden holde gang i oplysning og debat omkring misbrug af alkohol og andre rusmidler. Der skal være tilbud om hjælp til
unge med misbrugsproblemer.
Børns sundhed skal generelt prioriteres højt ved at der er tilbud om sundhedsplejerske efter behov.
Samtidig skal der tilstræbes høj kvalitet i børnetandplejen og skolesundhedsplejen.
3.8 Ungdomspolitik
Ungdommen i Holstebro Kommune skal have mulighed for at udfolde sig på egne præmisser. Derfor er det af stor betydning, at der vises tillid og tro på, at de unge kan og vil være med til at skabe
en aktiv og fremtidsorienteret kommune.
Ungdomsskolen skal have ressourcer, så den fortsat kan være et stort aktiv med dynamiske tilbud
om undervisning og fritidsaktiviteter til unge. Aktiviteterne skal kunne foregå forskellige steder i
kommunen.
Unge der har forladt skolen skal fortsat have tilbud om fritidsaktiviteter i form af foreningstilbud,
junior og ungdomsklubber og ungdomsskolevirksomhed
Socialdemokraterne vil fortsat arbejde på at skabe faciliteter for unge forskellige steder, hvor der er
mulighed for at de kan mødes på egne præmisser. Det kan være væresteder/ungdomshuse eller tilsvarende faciliteter. Der skal være mulighed for at danne studiegrupper, internetcafe etc. og på den
måde medvirke til at skabe et ungdomsliv. Etablerede spillesteder skal understøttes med en ”gør det
selv pulje” hvorfra unge, der har nye og spændende ideer, kan søge om penge til at realisere dem,

4. Social- og Sundhedspolitik
4.1 Generelt
Mange af de tilbud som velfærdssamfundet stiller til rådighed for borgerne kommer til udtryk i Social- og sundhedspolitikken. Borgere, som enten ikke har mulighed for eller er i risiko for ikke at
kunne opretholde en selvstædig og aktiv hverdag kan modtage tilbud, tilbud hvor der gennemgående er tænkt på de etiske grundværdier, således som de er udformet i vores social- og sundhedspolitik. Konkret retter Social- og sundhedspolitikken sig imod:
Borgere, som efter et langt liv er nået til den tredje alder – samfundets ældre medborgere
Borgere, som er født med eller har et erhvervet handicap, såvel fysisk som psykisk
Borgere, som har et misbrug og et afhængighedsproblem af stoffer eller alkohol
Borgere, som lever et liv med psykiske problemer eller en sindslidelse.
4.1.1 Udgangspunktet for den social og sundhedspolitiske indsats:
Socialdemokraterne ønsker, at social- og sundhedspolitikken i Holstebro Kommune fortsat skal tage
et naturligt afsæt i en forebyggende, sundhedsfremmende og en opsøgende indsats, dvs. der skal
være tilbud til borgere
- som ikke selv umiddelbart søger hjælp
- hvor sundheden er truet
- med særlige risiko for at erhverve sociale problemer
Vi tror på at udformningen af den konkrete social- og sundhedspolitiske indsats bliver bedst, når
det sker i tæt dialog med andre demokratiske fora eks. handicaporganisationer, ældreråd, handicapråd, brugerbestyrelser, pårørendegrupper, frivillige organisationer, LO-seniorer og andre faglige
organisationer.

4.1.2 Fokuspunkter i Holstebro Kommunes social- og sundhedspolitik:
-Der leveres Sundhedsydelser af høj kvalitet i Holstebro Kommune
Det betyder, at personalet i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og rehabiliteringen skal have kompetencer på højt niveau, således at de kan levere sundhedsydelser af høj kvalitet i Holstebro Kommune.
Uddannelse af sundhedspersonalet prioriteres højt. Teknologi og hjælpemidler, som kan understøtte, at der leveres sundhedsydelser på højt niveau prioriteres.
Sundhedsvæsnet er under forandring: flere har brug for behandling, pleje og træning.
Samtidig er forløbene på hospitalerne kortere og ofte ambulante og der bliver længere til hospitalet.

Sundhedspersonalet i Holstebro Kommune skal derfor kunne løse opgaver, som kræver høj faglighed og en vis grad af specialisering, således at der skabes tryghed og tillid til sundhedsvæsnet.
-Et Nært Sundhedsvæsen.
Det betyder, at Holstebro Kommune samarbejder med praktiserede læger og regionen om at sikre at
flest mulige sundhedsydelser udføres lokalt - enten på Center for sundhed, i borgerens eget hjem
eller på lægehuse og hos praktiserende læge.
Holstebro Kommune skal fortsat arbejde aktivt på at fremme og udvikle indsatser, programmer og
projekter, der fremmer et velfungerende Nært Sundhedsvæsen. Det betyder, at Holstebro Kommune
skal prioritere at indgå i udviklingsprojekter, der fremme Det Nære Sundhedsvæsen.
-Et Sammenhængende Sundhedsvæsen.
Det betyder, at der skal være større sammenhæng mellem kommunale sundhedsydelser, praktiserende læge og hospitalet og at Holstebro kommune skal arbejde aktivt herfor.
Det betyder også, at der skal være større sammenhæng mellem ydelser leveret i Holstebro Kommune i de kommunale forvaltninger. Der skal kunne gøres brug af kompetencer og ressourcer på tværs
af sektorgrænser med det formål at understøtte sammenhængende forløb.
-Investeringer i velfærdsteknologi og telemedicin
Presset på velfærdssamfundet er stort. Ved at fokusere på mulighederne inden for velfærdsteknologi
og telemedicin er der mulighed for at både at imødegå nogle af udfordringerne, og fremme borgerens mulighed for at være selvbestemmende og selvhjulpen.
Holstebro Kommune investerer i velfærdsteknologi, der hvor det giver mening i forhold til løsningen af konkrete arbejdsopgaver og ikke mindst i forbindelse med nybyggerier og ombygninger af
plejecentre o.lign.
Konkret skal der fortsat afsættes en investeringspulje til velfærdsteknologi og telemedicin.
-Forebyggelse, genoptræning og rehabilitering prioriteres
Den bedste måde at fremme sundhed i Holstebro Kommune er ved at undgå at mennesker bliver
syge, og at dem, som desværre rammes af sygdom, genoptrænes og sikres rehabilitering, således at
de kan genvinde så mange færdigheder som muligt.
Det betyder, at sundhed og trivsel skal være et naturligt fokusområde i dagplejen, børnehaverne ,
skolerne, SFH'erne og i idrætshallerne.
Det betyder også, at borgere, som er ramt er sygdom og funktionsnedsættelse – både børn, unge og
ældre – sikres en god genoptræning og rehabilitering på højt niveau.

4.2 Sårbare grupper. Psykiatri, misbrug, handicap.
Socialdemokraterne vil prioritere indsatsen til gavn for de svageste i samfundet højt - en kommunes
velfærdspolitik skal altid bedømmes på, hvordan de mest sårbare og udsatte mennesker behandles.
Vi tror på, at alle borgere har et ønske om at skabe en hverdag og en fremtid, som giver den enkelte
større mulighed for at realisere sig selv og sine drømme. Den enkeltes ansvar for eget liv er helt
centralt, men mennesket er ikke som en øde ø. Vi er af den overbevisning at ansvarlighed også udvikles ved at indgå aktivt i fællesskaber med demokratiske muligheder for at blive hørt.
4.2.1 Psykiatri.
Vi vil arbejde på at udvikle kvaliteten i tilbuddene for borgere med psykiske problemer eller lidelser. Der skal konstant være fokus på at have boliger af mange forskellige typer, såsom bofællesskaber, beskyttede lejligheder og døgninstitutioner.
Indsatsen skal være helhedsorienteret, hvor målet er, at den enkelte kan leve et liv med en hverdag,
så tæt på det normale som muligt. Vi ønsker at alle kan få adgang til spændende dagaktiviteter under beskyttende og trygge forhold.
Vi ønsker en øget indsats for at sikre, at mennesker med behov ikke falder uden for systemet.
Der skal ydes støtte til ramte familier ved at etablere netværk og selvhjælpsgrupper blandt de pårørende. Disse grupper skal have professionel støtte.
4.2.2 Misbrug.
Et misbrug og et afhængighedsproblem af alkohol eller stoffer griber voldsomt ind i en persons liv,
hvor den enkelte har svært ved at overskue konsekvenserne af egne handlinger. Indsatsen skal med
et menneskeligt ansigt både være grænsesættende og konfronterende.
Tilbud om behandling af et narko- og alkoholmisbrug gives ud fra en helhedsvurdering og tilbuddet
skal bygge på forudsigelighed og vedholdenhed.
Narko- og alkoholmisbrugere skal efter behandling støttes i at finde ind i nyt netværk i overgangen
til en hverdag med de samme pligter og rettigheder som den øvrige befolkning.
Det oplysende og forebyggende arbejde skal ske i tæt samarbejde mellem kommunen, regionen og
private organisationer. Det skal tage udgangspunkt i lokale arbejdspladser, skoler, familien, boligområder og tilholdssteder for unge. Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning, fritids- og kulturforvaltning, politi og private organisationer skal videreudvikles. Vi skal arbejde for altid at have en
beredskabsplan for området, så der kan etableres en hurtig indsats mod aktuelle misbrugsproblemer.
4.2.3 Handicap.
Vi vil arbejde for, at handicappede i Holstebro Kommune hjælpes til at fungere med lige muligheder som alle andre. Det gælder i forhold til oplysning, uddannelse, beskæftigelse, bevarelse af indkomst og social sikring, familieliv og personlig integritet og kultur.
Vi ønsker også at den høje boligstandard skal fastholdes.
I alle planlægningsfaser skal der medtænkes, hvorledes det er muligt at gøre kommunens gader og
offentlige bygninger handicapvenlige, og kommunen skal i samarbejde med Handicaprådet og andre handicaporganisationer, erhvervslivet og handelsstandsforeningen sørge for at byen overalt bliver mere tilgængelig for de handicappede.
Det er for socialdemokraterne væsentligt at vi realiserer og lever op til den vedtagne handicappolitik.

Tilgængelighed og handicapvenlighed skal være et opmærksomhedspunkt i alle kommunale forvaltninger og sikres gennem et udvidet tværfagligt samarbejde herom.
4. 4. Ældre
Alle skal kunne gå den tredje alder trygt i møde. Ældre skal kunne mærke, at de bor i en kommune,
hvor de sikres muligheder for at leve som andre og blandt andre. Alt sammen med henblik på, at et
aktivt og indholdsrigt liv kan fortsætte.
Dette skal ske ved at opretholde gode varierede boligforhold, den nødvendige omsorg og pleje, forebyggende og aktiverende kulturtilbud i et samarbejde med relevante organisationer så som lokale
aktivitetscentre og et transportsystem, der tilgodeser de ældre og handicappede. Det skal herunder
også sikres, at gruppen støttes i at kunne håndtere den digitaliserede kommune.
4.4.1 Omsorg og pleje:
Målene er hjælp til selvhjælp, at fastholde selvværd, samvær og samspil med andre og de svageste
ældre med et særligt behov må prioriteres højest.
Vi vil arbejde på, inden for givne rammer, at der skal tilbydes den enkelte en nuanceret og behovsorienteret pleje og omsorg.
De ældre skal gøres fortrolige med det sociale system og med de rettigheder og pligter, de har.
Hjemmeplejen bør være normeret, så der er tid til såvel den fysiske pleje som den psykiske omsorg.
I kommunes lokalområder skal der være et antal ældreboliger, som afspejler det reelle behov og
efterspørgsel.
De ældre, pårørende, klageråd og ældreråd skal fortsat sikres gode muligheder for at blive hørt i
bestræbelserne på at skabe mere tryghed og kvalitet i plejen og omsorgen.
Der skal være velfungerende aktivitetscentre med henblik på at fremme netværk, fællesskab og
selvhjulpethed og forebygge ensomhed og sygdom.. Der skal tilbydes aktiverende kulturtilbud,
idræt og motion, og hjælpemidler og vejledning i forbindelse med handicap.
4.5 Flygtninge og indvandre/nydanskere
I Holstebro Kommune ønsker Socialdemokraterne at tage vel imod de nydanskere, der kommer til
eller allerede bor i kommunen. Her skal der bygges bro. Nydanskere har krav på et liv i værdighed
og vor politik skal bygge på medmenneskeligt ansvar. Alle nydanskere skal have mulighed for og
har pligt til at erhverve sig gode danske sprogkundskaber og kendskab til den danske kultur. Rettigheder og pligter gælder alle borgere i kommunen og alle skal have muligheder for arbejde og uddannelse, ligesom alle skal respektere de værdier, som vort samfund bygger på. Det er vigtigt, at
kommunen kan tilbyde en kvalificeret danskundervisning til alle nydanskere, der ikke taler og forstår dansk.
Her vil Socialdemokraterne sikre en indsats, der retter sig mod hele familiens integration. Vi skal
sikre, at fremmedsprogede børn kan det danske sprog inden skolestart og vort målsætning vil være
førskoletilbud med dansk sprogstimulering samt evt. tilbud om friplads i daginstitution.
Danskundervisningen for de voksne skal intensiveres og knyttes sammen med attraktive efteruddannelses-kurser, der kan sikre dem adgang til arbejds-markedet.
Der skal gøres en stor indsats for at unge og voksne nydanskere integreres på arbejdsmarkedet og
tager en kompetencegivende uddannelse samt deltager i fritids- og foreningslivet i kommunen
sammen med danskere. Foreninger skal have støtte til projekter, der integrerer nydanskere i det al-

mindelige foreningsliv.
Aktiviteterne i Kulturhuset i Holstebro by og andre steder skal fortsat styrkes. Integration sikres i et
samarbejde med flygtninge og indvandrergrupper samt integrationsråd, og vi vil fremme dialogen
mellem nydanskerne og kommunens øvrige beboere ud fra en gensidig forståelse og information.
De negative sider af eventuelle boligmæssige ghetto-dannelser skal forebygges/minimeres. I dette
samarbejde skal vi støtte os på de resursestærke nydanskere og medinddrage dem i arbejdet.

5. Kultur- & Fritidspolitik
5.1 Generelt
Socialdemokraterne i Holstebro Kommune vil fastholde og udbygge kultur- og fritidspolitikken, der
giver kommunens borgere lige muligheder for deltagelse i kultur- og fritidslivet for personlig udvikling, uanset alder og baggrund.
5.2 Målrettet politik
Socialdemokraternes kultur /fritidspolitik skal planlægges og være målrettet, således at borgernes
kultur- og fritidsvaner kan være grobund for mangfoldighed.
5.3 Kunst og Kultur i Holstebro Kommune.
Socialdemokraterne vil fastholde og udbygge den kendte profil og identitet som det kulturelle ”fyrtårn” i regionen, hvor kunst og kultur fortsat skal trives og værdsættes af egnens indbyggere.
Dette mål skal opfyldes så der skabes basis for en yderligere styrkelse af det kulturelle image, som
Socialdemokraterne fra begyndelsen af 60`erne tilførte byen Holstebro således at Holstebro Kommune stadigvæk forbindes med et aktivt kulturliv som kommunens varemærke i en offensiv markedsføring.
Socialdemokraterne vil arbejde for:
at der fortsat skabes bred folkelig opbakning bag kunst- og kulturpolitikken i Holstebro Kommune.
Dette skal ske ved at betingelserne for aktiv kulturel udfoldelse yderligere forbedres, samt ved at de
folkelige foreninger, græsrødder og organisationer sikres økonomisk overkommelige vilkår..
at der skabes sammenhæng mellem uddannelses- og kulturpolitikken, således at de mange unge, der
dagligt kommer til Holstebro for at uddanne sig på forskellige niveauer, tilskyndes til at tage aktivt
del i det kulturelle liv og udnytte de muligheder, der tilbydes for kunstneriske oplevelser. Herved vil
de unge, når de søger andre steder hen i landet for at videreuddanne sig eller påbegynde et arbejdsliv kunne komme til at virke som ambassadører for området.
at kulturtilbuddene udbredes til institutioner og skoler, med henblik på at skærpe børns og unges
interesse for kunstneriske og kulturelle oplevelser og engagement.
at de ældres og handicappedes aktiviteter, skal forblive og udvikle sig som en naturlig del af det
aktive kulturliv. Møde- og væresteder i lighed med lokale aktivitetscentre i Holstebro Kommune
skal sikres gode betingelser.

at der vedblivende er udstillingsmuligheder for lokale udøvende kunstnere bosiddende indenfor
Holstebro Kommunes grænser.
at de kulturelle tilbud til forskellige etniske grupperinger, videreudvikles.
at der udvikles en specifik bevågenhed overfor, at udøvende musikere og kunstnere med rod i regionen tilbydes udfoldelsesmuligheder i kunst- og kulturmiljøet i Holstebro Kommune.
5.4 Folkeoplysning
Socialdemokraterne vil fortsat støtte folkeoplysningen til gavn for foreningslivet, frilufts- og idrætslivet, samt for grupper og enkeltpersoner.
5.5 Børn og Sundhed
Vi Socialdemokrater vil fortsat arbejde for at begreberne bevægelse, kost og sundhed gjort til virkelighed som en naturlig del af børnenes hverdag i vore institutioner og skoler og i idrætshallerne,
således at det tiltagende problem med overvægtighed minimeres. Sund kostpolitik og bevægelsesaktivitet skal implementeres i institutioner og skoler. Det skal være et klart mål, at bevægelse integreres i skolen øvrige fag – en aktivitet der beviseligt også styrker indlæringsevnen. Via en bevidst
holdning omkring børnenes sundhedstilstand ønsker vi at medvirke til forøget livsværdi for den
enkelte og dermed også en samfundsmæssig besparelse på et senere tidspunkt, idet vi hellere vil
forebygge end at helbrede.
5.6 Foreningslivet
Vi vil fortsat sikre foreningslivet og kulturlivet god politisk opbakning med gode fysiske rammer.
Idrætslivet skal fortsat sikres gode idrætsanlæg til udfoldelse og engagement, idet vi betragter et
aktivt fritidsliv som et væsentligt element i borgernes hverdag.
Vi har den klare målsætning at vores indsats overfor unge med uinspireret lediggang skal styrkes,
dette skal gøres ved indsats der rækker ind over mange områder.
5.7 Nærområder/lokalområder.
Vi vil fortsat tage initiativ til at skabe gode betingelser for borgerne ved at skabe idrætsaktiviteter
placeret i nærområderne. Vi vil arbejde for flere små og "skæve" anlæg til boldspil, rulleskøjtebaner, idræts- og motionsaktiviteter for unge foreningsløse, pensionister og til familieidræt.
5.8 Arena og Famileidrætscenter Vest
Socialdemokraterne går ind for, at vi i den kommende periode får udnyttet både Idrætscenter Vest
og arenaen, så der både kan være elitehåndbold og landskampe, samt kunne anvendes til den store
bredde af idrætstilbud for børn og unge.
Vi vil arbejde for at udviklingen indenfor livsstilsområdet integreres og sammentænkes i VIA University Collage Campus Holstebro og VIFU`s regi, herunder sikre at sundhedscentret integreres
heri.
5.9 Det nye Talent-Campus

Dansk Talent Akademi (DTA) - den nyeste af Holstebros 13 selvejende kulturinstitutioner - tilbyder
unge talenter i alderen mellem 16-23 år intensiv undervisning indenfor kunstneriske fag - musik,
kunst og design, musical og teater samt forfattervirksomhed. Inden længe opføres en ny talentcampus ved Helgolandsgade til 40 mio. kr. - doneret af Færch Fonden og Real Dania.
En ny Bestyrelse og organisationsmodel er i gang med at styrke det strategiske udviklingsarbejde og
vil geare institutionen til at indtage den nye campus. Vi ønsker som Socialdemokrater, at give
Dansk Talentcenter vores fulde opbakning og vil være med til at sikre det unikke DTA fremdrift og
udvikling.
5.10 Bibliotekerne.
Socialdemokraterne vil arbejde for at bibliotekerne forsat har et højt serviceniveau og fortsat støttes
i bestræbelserne på at være folkets bibliotek og at der her tilbydes mange former for kulturelle oplevelser. Vi vil fortsat støtte udbygningen af IT-strategien og de nye tiltag på det digitale område.

6. En aktiv og sammenhængende arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik.
Der er ingen tvivl om at arbejdsmarkedspolitikken er et af de områder, der i høj grad påvirker den
enkelte. Det handler helt grundlæggende om finansieringen af den velfærd, de ydelser og de muligheder, vi ønsker at tilbyde som kommune.
For os som Socialdemokrater er området derfor for vigtigt til ensidige eller halve løsninger. Området kræver en sammenhængende indsats, der kombinerer erhvervsudvikling, beskæftigelse og uddannelse.
6.1 Erhvervsudvikling
Holstebro Kommune står med en række udfordringer. Holstebro by er og skal være lokomotivet og
katalysatoren for erhvervsudviklingen i kommunen og i hele Nordvestjylland. Samtidig fokuseres
der positivt på mulige udviklinger i de mindre byer og landdistrikterne. En bæredygtig kommune,
der kan fungere som en helhed. Det handler om at tilgodese hele erhvervslivet, og samtidigt sætte
hensynet til miljøet og de sociale forhold i højsædet. Denne udvikling i arbejdsmarkeds- og erhvervspolitikken skal sikre forsat udvikling og danne grundlag for et erhvervs- og uddannelsesklima, der er med til at tiltrække og give øget interesse for nye virksomheder og enkeltpersoner.
Udbygningen af NU-Park sammen med Holstebro Kommune danner forsat rammerne for nyt
iværksætteri. Vestjysk Madkultur og BioEtanol er potentielle eksponenter for vækst og vilje, og for
at vi i Holstebro viser egen iværksætter-kultur. Med etableringen af en motorvej nord om Holstebro
ønsker vi, at sætte yderligere tempo for denne udvikling med nye og etablerede erhvervstiltag.
6.1.2 Fødevarer.
Holstebro Kommune har med sin placering mellem hav og fjord, store landbrugsarealer, flere større
virksomheder og uddannelser gode muligheder for at markere sig både i forhold til produktionen og
forædlingen af fødevarer. Vi vil arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor der tages højde for både
produktion og miljø. Derfor skal ord omsættes til handlinger, hvor socialdemokraterne vil arbejde
for et fælles indkøbs- og salgsmarked for lokale fødevarer, for her igennem at motivere og anerkende området vigtighed.

6.1.2. Større industri.
Det er vigtigt, at vi sikrer at lokaliseringsmuligheder/faciliteter for de større industrivirksomheder i
området er på plads. Vi vil især arbejde for tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Samtidigt vil vi
fortsat arbejde for at sikre et ordentligt vejnet, både lokalt og med tilknytning til motorvejsnettet.
6.1.3 Små og mellemstore virksomheder.
Kommunen har en sund sammensætning af små og mellemstore virksomheder. Vi vil arbejde for at
kommunen i endnu højere grad fungerer som en sparringspartner, der kan bidrage til den enkelte
virksomheds beståen og vækst.
6.1.4 Handel.
Det handler om at sikre Holstebro en god position som handelsby i forhold til de større byer i nabokommunerne. Derfor ønsker vi at fremme de handelsdrivendes generelle muligheder for etablering,
både i Holstebro og i de mindre lokalsamfund. Dette ønsker vi skal ske i samarbejde med kommunens handelsstandsforeninger.
6.1.5 Service.
Et andet erhvervsområde, der kan være med til at sikre Holstebro en førerposition i fremtiden er et
varieret udbud af servicevirksomheder. Formålet er her at opbygge et positivt samarbejde mellem
de kommunale og private virksomheder, der sikre borgeren den bedst mulige service.
6.1.6 Oplevelse og turisme.
Holstebro Kommune har med adgang til både hav og fjord unikke muligheder for at tiltrække turister. Samtidig kan Holstebro Kommune byde på store, kulturelle og naturmæssige oplevelser for
hele familien.
Udvikling af lærings- aktivitets- og erhvervsturisme vil være et stort potentiale som vil vi udvikle
og synliggøre – det kunne være kurser for lystfiskere i Danmarks bedste fiskevand, forsat udvikling
af Thorsminde til at blive lystfiskernes foretrukne havneby, fokus på udviklingen af Handbjerg Marina, orienteringsløb i Danmarks mest varierede natur eller formidling af viden om Danmarks bedste
udnyttelse af bio-og affaldsprodukter.
Turismen er et økonomisk aktiv for vores Kommune og der skal derfor udvikles endnu flere unikke
oplevelsesmuligheder for vore gæster fra ind- og udland.
Vi ønsker at udbygge og modernisere vores turismeinformationssystemer og digitale platforme så vi
kan trække endnu flere turister hertil vores egn.
Vi ønsker, at udbygge vores oplevelsespasordninger og pakketursordninger.
Vi vil sætte turbo på en realisering af Søparkprojektet ved Vandkraftsøen.
Vi vil satse kraftig på at udbygge og optimere vore turistmæssige fyrtårne i Thorsminde og i forbindelse med Handbjerg Marina.
Vi vil igangsætte og støtte initiativer indenfor begrebet Vandløbsturisme i forbindelse med Storåen
og Vandkraftsøen ligesom lakse- og anden fisketurisme skal udbygges og markedsføres intensivt.

6.1.7 Kommunikation.
I udviklingen af fremtidens virksomheder og produkter spiller adgangen til hurtige informationsveje
en vigtig rolle. I denne forbindelse vil vi medvirke til at hele kommunen har adgang til net. Dette vil
samtidigt sikre den enkelte borger nye muligheder, både i forhold til arbejde, fritid og uddannelse.
6.1.8 Iværksættere.
Det skal fortsat sikres at der i Holstebro Kommune skabes optimale vilkår for iværksættere inden
for et bredt spekter af erhverv. Dels ved en professionel rådgivning, sparring og sagsbehandling i
kommunen, dels ved at drage nytte af den vidensbank der befinder sig i Nupark. Der skal skabes
yderligere muligheder for at iværksættere kan skabe relevante netværk, både gennem aktiv erhvervsservice og ligeledes skabe mulighed for virksomhedsbaseret vidensdeling.
6.1.9 Beskæftigelsen.
Generelt er arbejdsmarkedet under stor forandring i disse år. Løntunge industrier flytter, mens nye
videnstunge virksomheder skyder op..
Derfor er det helt grundlæggende at Holstebro Kommune indsats på beskæftigelsesområdet, skal
være bygget op omkring et veludviklet og alsidigt arbejdsmarked samt en sammenhængende uddannelsesindsats med fokus på både grund-, videre og efteruddannelse. Samtidigt skal der være en
udvidet fokus på det enkelte individs ønsker og forudsætninger.
Den inkluderende arbejdsmarkeds politik: Socialt ansvar er en socialdemokratisk grundsten, hvor vi
værner om og inkluderer borgerne i fællesskabet. Et kernepunkt i dette er arbejdsmarkedspolitikken.
Med de nye reformer på arbejdsmarkedsområdet, er det målet, at alle skal sikres en plads i samfundet, at vi som samfund ikke på forhånd opgiver en borger, men at der skal skabes plads til alle.
Derfor vil vi arbejde for, at vores menneskesyn skal implementeres i kommunens personalepolitik,
at kommunen, hvor dette er muligt, indgår sociale klausuler og kontrakter på danske løn og ansættelsesvilkår i aftaler med private aktører. Vi vil være med til at sikre relevante arbejdspladser for
borgere, der har fået tilkendt fleks- eller skånejob.
Socialdemokraterne vil være med til at udvikle og understøtte sociale økonomiske virksomheder,
ved at udarbejdet etiske agendaer og ved udvikling af moralkodeks til sådanne virksomheder.
Vi vil arbejde for, at Holstebro Kommune i sin ansættelsespolitik skaber rum, respekt og udviser
etik holdning overfor mennesker, der har brug for fleks-, skåne- og seniorjob.
Vi vil arbejde for, at kontanthjælpsmodtagere får tilbudt nyttejob, således at de f.eks. kan blive en
ekstra hånd for kommunens hjemmehjælpere. Meningen er ikke, at disse nyttejob skal føre til afskedigelser af det faglige personale; men at brugerne kan forvente en bedre service og at kontanthjælpsmodtageren kan føle sig inkluderet i det almindelige samfundsliv.
Beskæftigede: Forandringerne på arbejdsmarkedet gør det nødvendigt at have fokus på, om dem
der allerede er i beskæftigelse også kan matche fremtidens kvalifikationer og kompetencer. Dette

skal ske ved at skabe bedre betingelser for livslang læring. Kommunen skal fortsat spille en aktiv
rolle i forhold til etablering af efteruddannelsestilbud.
Korttidsledige: For mange korttidsledige er det bedste middel til ny beskæftigelse af kommunen
fører en aktiv erhvervspolitik, der løbende er med til at skabe nye arbejdspladser. Derfor skal kommunens indsats i forhold til den enkelte hovedsageligt være koncentreret om at sikre tilbud om relevant videre - og efteruddannelse. Vi tror at aktivering i private virksomheder er med til at skabe
relevant mulighed for et job og uddannelse.
Langtidsledige/Arbejdsmarkedsintegration: der skal fortsat sikres en individuel og helhedsorienteret afklaring med klare aftaler om, hvorledes den enkelte kan komme i en position, hvor der er
mulighed for at komme til at bidrage med en indsats på arbejdsmarkedet. De der står længst fra arbejdsmarkedet og har svært ved at håndtere kravene på det private arbejdsmarked, skal sikres træningsbane i det offentlige, med det mål, at få et reelt arbejde på det private arbejdsmarked. For de
svageste borgere, der ikke matcher det private arbejdsmarked, skal der, hvor private ikke kan påtage
sig opgaven, søges etableret relevante beskyttede jobs i det offentlige. For at nå dette, vil vi sikre
arbejdsmarkedsafdelingen den nødvendige ro og optimale rammer. En aktiv beskæftigelsespolitik
på dette område er en kortsigtet udgift, men en langsigtet investering.
6.2 Uddannelse
Helt grundlæggende, er det vigtigt at vi lokalt gør en aktiv indsats, dels for at sikre den enkelte borger uddannelse og dels for at få uddannelsespladser til området.
Det sidste er især vigtigt, da vi både skal sikre at virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft i
lokalområdet, og samt sikre at unge kommer til kommunen og bliver.
Selvom uddannelse ikke umiddelbart er en kommunal opgave, mener vi at det er naturligt at Holstebro Kommune udvikler en sammenhængende og målrettet politik i forhold til kommunens uddannelsessteder, bl.a.gennem samarbejde med Uddannelsesrådet.
6.2.1 Ungdomsuddannelser.
Vi vil fastholde og om muligt udvide de nuværende uddannelsesmuligheder. Her ønsker vi at arbejde ud fra en dobbelt strategi. Dels skal kommunen være medskabende ift. rammerne for et tværfagligt studiemiljø i forbindelse med Uddannelsescenter Holstebro, Erhvervsakademiet Midt Vest og
Gymnasiet og dels skal der forsat fokuseres på praktikpladser. Her vil vi arbejde for at kommunen i
højere grad skal oprette de uddannelsespladser, der er nødvendige for at sikre den kommunale virksomhed veluddannede medarbejdere i fremtiden. Vi vil arbejde for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Derudover skal kommunen, i samarbejde med de lokale arbejdsgivere og
faglige organisationer, øge udbuddet af uddannelsespladser, og endeligt bør det være en naturlig del
af fremtidens licitationsmateriale, at den enkelte virksomhed forpligter sig til en vis uddannelsesramme. Et af de kommunale indsatsområder er partnerskabsaftaler, således som f.eks. den indgåede
aftale mellem Dansk Byg, 3F og Holstebro Kommune.
6.2.2 Videregående uddannelser.

Når Holstebro Kommune skal klare sig i konkurrencen på både lokalt og nationalt niveau, er de
videregående uddannelser et område der behøver en ekstra indsats og opmærksomhed.
Holstebro Kommune har i denne forbindelse et naturligt fyrtårn, i form af VIA University Collage
Campus Holstebro, der med sine mange forskellige uddannelser, er et naturligt centrum for rammerne for et aktivt Studiemiljø, der er med til at gøre det attraktivt at studere i Holstebro.
Derudover vil vi arbejde for at Holstebro til stadighed får tilført nye videregående uddannelser, det
være sig nye universitetsretninger indenfor blandt andet fødevare og miljø og webbaserede fjernstudie miljøer.
6.2.3 Efteruddannelse.
Vi vil arbejde for at kommunen fortsat sikrer efteruddannelse til egne medarbejdere, og at kommunen gør virksomhederne opmærksom på de muligheder, der er på AMU, VUC og andre uddannelsessteder.
Dette skal fortsat bruges aktivt i den kommunale beskæftigelsespolitik, således at den kommunale
arbejdsmarkedsafdeling, som en naturlig del af sin kontakt med virksomhederne, stiller ekspertise
og erfaring til rådighed.
6.2.4 Aktiv uddannelsesby.
Når Holstebro Kommune skal indgå i konkurrencen om de uddannelsessøgende, er der en lang række forhold, der spiller ind.
Vi vil forsat målrettet arbejde for at skabe et studiemiljø, der kan højne uddannelsernes kvalitative
niveau og vi ønsker endvidere at sætte fokus på forenings- og fritidsliv, samt adgangen til bolig og
transport.
Samtidig er det vigtigt at kommunen, i samarbejde med lokale virksomheder, uddannelsessteder og
andre relevante partnere fortsat går aktivt ind og profilerer kommunens kvaliteter som uddannelsesby hvor det er muligt, samt at kommunen er behjælpelig med løsninger på de forskelligartede problemer ift. bolig, oplysningssøgning osv., der opstår i forbindelse med at flytte til kommunen som
studerende. Således kan der f.eks. ved studievalg og studiestart henvises til den kommunale Task
Force Gruppe til afklaring af overstående.
6.3 Integration
Som socialdemokrater finder vi det væsentligt, at integration tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er værdifuldt, samt at der er mulighed for at udvikle bestående kompetencer til gavn og nytte
for såvel den enkelte som for samfundet generelt.
En vellykket integration, er afhængig af en række faktorer, f.eks. arbejde, bolig, sprog og netværk.
Vi har en klar målsætning om at alle flersprogede børn 3 år før start i folkeskolen tilbydes en friplads i daginstitution. Dette skal lette det enkelte barns overgang til den danske folkeskole og opøve
de fornødne sproglige såvel som sociale kompetencer.

Samtidigt vil vi forsat sætte yderligere fokus på nydanskeres tilgang til foreningslivet, samt foreningslivets muligheder for at rumme denne gruppe.
Vores mål er integration, ikke assimilering. Det er i mangfoldigheden vi skal finde vor fælles styrke
og udvikling.

7. Natur og Miljø, Teknik og Energipolitik.
7.1 Miljøplanen
7.1.2 Økologi
Økologi er en væsentlig forudsætning for fremtidig økonomi, og det er vigtigt at vi får mest ud af de
penge, der bliver investeret. Langsigtede interesser i miljøet er vigtigere end kortsigtede økonomiske interesser. Vi vil derfor arbejde for at der etableres en 2. generations bioethanolproduktion i
Måbjerg.
En beskæftigelses- og velfærdsskabende økonomisk udvikling kan udmærket forenes med økologisk tænkning og opgør med overforbrug.
7.1.3 Rent vand
Vi skal fortsat sikre, at vi har rent vand. Derfor skal brugen af sprøjtemidler minimeres.
7.1.4 Kampagner
En politisk forudsætning for positive bæredygtige ændringer på miljøområdet er viden og forståelse.
Derfor skal oplysning og aktiv formidling prioriteres højt. Begyndende gennem målrettede kampagner rettet mod børn, unge, skoler og institutioner.
Socialdemokraterne vil arbejde for, at miljøindsatsen sker i samarbejde med borgerne, erhvervslivet, nabokommunerne og regionen. Der skal være balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.
Via forskellige tiltag vil vi hæve ambitionsniveauet ang. landsbyernes fremtid fra afvikling til udvikling. Målsætningen skal være, at Holstebro Kommune inden år 2020 er sat på landkortet som
den førende landdistrikts-kommune med udelukkende CO2-neutrale landsbyer.
7.1.5 Kommunalt samarbejde og internationalt udsyn
Det er vigtigt at vi i Holstebro Kommune fortsat udbygger samarbejdet med andre kommuner, især i
vores landsdel.
Vi har et nødvendigt og forpligtende samarbejde med især Lemvig og Struer, og vi skal som kommuner i fællesskab løfte aktiviteter og opgaver til Midt- og Vestjylland. Her er det afgørende at
Holstebro by er lokomotivet.
Herudover skal vi fortsætte det internationale udsyn, med opfølgning på de projekter som blev udviklet i samarbejde med Region Midtjyllands kontor i Bruxelles. Netop herigennem opnås mulighed
for at få del i de midler som ligger i diverse puljer under EU.
7. 2 Byudviklingen

Socialdemokraterne vil, at boligpolitikken også i de kommende år, skal være præget af langsigtede
løsninger.
Vi vil igangsætte spændende, varierede boligområder.
Holstebro Kommune skal fortsat være toneangivende, som en udviklingsvenlig grøn kommune.
Socialdemokraterne vil arbejde for at bymiljøerne til stadighed holdes i god stand og ligeledes udvikles, bl.a. ved nye belægninger.
Vi vil ligeledes have øje for, at bevare gamle bygninger.
Holstebro Kommune skal markere sig ved indfaldsvejene og i rundkørsler.
7. 3 Landdistriktudviklingen
Socialdemokraterne vil bakke op omkring landdistrikternes udvikling via etablering af en kommunal landdistriktskoordinator som borgerforeningernes kontaktperson. Funktionen tilknyttes borgmesterkontoret og skal sikre effektiv og tvær-sektoriel behandling af foreningernes ideer og problemer,
så de forskellige bestyrelser dermed opnår en to-vejs smidig og levende dialog med forvaltningen.
Da denne funktion samtidigt vil aflaste andre funktioner forventes den at blive udgiftsneutral for
kommunen, og de tildelte ressourcer skal i øvrigt reguleres i forhold til udviklingen af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram (LAG)
7.4 Boligforhold
7.4.1 Boliger til alle
Socialdemokraterne vil at alle, uanset indkomstforhold, skal have mulighed for gode og sunde boligforhold i spændende omgivelser.
Boligpolitikken skal øge muligheden for en bedre integration af borgere med anden etnisk baggrund.
7.4.2 Grønne områder
Socialdemokraterne vil bevare grønne og rekreative områder som f.eks. Friluftsbadene og områderne ved Vegen Å/Storå, Stubbergårdområdet samt klit og strandområderne ved hav og fjord.
Vi vil gerne arbejde for at uudnyttede områder udnyttes til nyttehaver. Socialdemokraterne vil arbejde for, at Holstebro Kommune vinder status som en af Danmarks grønneste kommuner. Det skal
sikres, at friluftsarealer omskabes til aktive og let tilgængelige attraktive grønne områder som fx
Søparkprojektet ved Vandkraftsøen.
7.4.3 Lokalsamfundene
For at sikre lokalsamfund skal der være grunde til rådighed, også i lokalsamfundene er det vigtigt,
at man har en balanceret udvikling af ejer- og lejeboliger, samt ungdomsboliger.

Det er vores mål at de forskellige initiativer fra ministeriet for by, bolig og land følges op af proaktive initiativer fra kommunens side
7.5 Vandløb & Natur
7.5.1 Storå
Storå indtager en ganske særlig position i kommunen.
Derfor:
Åen skal føres mere naturligt gennem kommunen, så by, å, å-bred, stier og rekreative områder hænger naturligt sammen.
Åen skal være et spændende område i bybilledet, med mulighed for kajgade- anlæg, cafeer, soppesteder gode opholdsarealer osv.
Der skal nedsættes en borger/kommunal arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til fornyelser i
forbindelse med å-løbet i midtbyen
7.5.2 De øvrige vandløb
Socialdemokraterne vil sikre, at kommunens vandløb og søer som en selvfølgelighed lever op til
målsætningen i regionsplan for vandløb.
Værdifulde vandløb (gydevand, lakse- og ørredvandløb) skal fortsat forbedres. Hvor der er mulighed for det, bør forbedringer indføres ved vandløbsrestaureringer og etablering af gydepladser.
Vandløb der er betydningsfulde for dyre- og planteliv, skal sikres og forbedres. Det forudsætter, at
vandkvaliteten og vandføringen bliver påvirket mindst muligt, samt at vandrefiskene har frie passagemuligheder fra Nissum Fjord til gydepladserne og tilbage til havet.
7.5.3 Naturvejledning
Der skal fortsat tilbydes cykel- og naturture for kommunens borgere, så alle har mulighed for, at få
kendskab til vore naturværdier og naturværdierne synliggøres.
Den i Byrådet besluttede Naturpolitik skal til stadighed følges og justeres
Socialdemokraterne vil arbejde for at der udarbejdes en målsætning for naturområderne omkring
vore ådale og søer.
7.6 Energiområdet
7.6.1 Forsyningsvirksomheden
Socialdemokraterne vil fortsat fremme udbygningen af en prismæssigt ensartet kollektiv energiforsyning uanset hvor i kommunen man bor således at hele kommunen bliver attraktiv som bolig og
hjem.
Alternative energiformer, som er CO2-neutral, skal nyde fremme. Vi vil arbejde for at der etableres
en 2. generations bioethanolproduktion i Måbjerg.

Socialdemokraterne vil i de kommende år arbejde for:
-at man udnytter energikilder så som sol, vind og biogas, hvor dette er attraktivt.
-at der sker en udnyttelse af spildvarme, hvor dette er rentabelt og attraktivt.
-at medvirke til, at borgerne bliver bevidstgjort om de energiresurser, der omgiver dem og muligheder for bedre udnyttelse af disse.
Vi vil fastholde, at det er miljørigtige, lokale og regionale resurser, der bruges til produktion af
energi.
7.6.2 Grønne regnskaber
Energiforbruget i offentlige bygninger skal nøje vurderes.
Skoler og institutioner skal bevidstgøres om betydningen af, hvordan der spares på energi.
7.7 Affaldsområdet
Affald skal begrænses mest muligt, men det affald der er, skal ses som en ressource og skal udnyttes bedst muligt energimæssigt
Vi vil til stadighed afsøge mulighed for samarbejde med andre kommuner, for at være bedst og billigst
7.8 Spildevandsområdet
7.8.1 Kloaknettet
Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for, at der gennemføres en renovering og udbygning af kloaknettet, så der ikke sker udsivning af spildevand til grundvandet.
7.8.2 Rensningsanlæg/slam
Socialdemokraterne ønsker en aktiv forureningsbekæmpelse på alle områder, bl.a. ved at fastholde
rensningsanlæggenes status som et velfungerende og moderne anlæg.
7.9 Trafikforhold
7.9.1 Sikkerheden
Socialdemokraterne vil arbejde for at udforme trafikanlæg og parkeringspladser, der passer ind i en
bymæssig helhed, bygge parkeringshuse og underjordiske parkeringspladser, samt uforme trafikarealer der støtter arkitektoniske helheder og tage hensyn til gående og cyklende.
Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for, at cykler og gående sikres i trafikken, og at cykel- og
gangstisystemet bliver udbygget således, at fremtidige boligområder bliver integreret i det nuværende stisystem. I forbindelse med den fortsatte planlægning vil Socialdemokraterne fremover se på
lokalsamfundene og tilrettelægge stisystemet ud til disse. Endvidere vil vi arbejde for, at stisystemet
føres ud til rekreative områder.
Vi vil gerne sammenbinde hele kommunen med cykelstier.

Vi vil sikre skolebørnene gode muligheder for at cykle mest muligt
7.9.2 Den kollektive trafik
Som led i forureningsbekæmpelsen ønsker Socialdemokraterne at fremme den kollektive trafik.
Vi skal fortsætte med at indtænke alternative drivmidler, f.eks. biogas
Socialdemokraterne vil arbejde for:
-at den kollektive trafik i den Holstebro Kommune til stadighed skal effektiviseres og udbygges
efter borgernes behov og i takt med de økonomiske behov og muligheder.
arbejde for,
-at den kollektive trafik skal være handicap- og ældrevenlig indrettet.
-at den kollektive trafik tilgodeser hele kommunen.
En kommune = en zone
7.9.3 Den tunge trafik
Fjerntrafikken og den tunge trafik vil blive tilgodeset med den nye motorvej nord om Holstebro.
Den tunge trafik begrænses og reguleres inden for den ydre ringvej.
Socialdemokraterne vil arbejde for:
-at der ved trafiksanering i de ældre boligområder sker en reduktion af gennemfartstrafikken af tung
trafik,
-at der til stadighed arbejdes med, at forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i kommunen.
-at der søges foretaget indgreb, der kan forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i Kommunen.
-at de forskellige trafikformer, holdes adskilt.
-at der etableres støj- og trafikvolde ved private og kommunale udstykninger ved meget trafikerede
veje.
-at begrænse gennemfartstrafikken på de veje, der ikke er egnede til dette, bl.a., for at skabe et mere
sikkert trafikmiljø.
-at trafikken på vores veje bliver afviklet mere glidende, for at mindske forureningen.
-at der gennemføres hastighedsbegrænsende foranstaltninger i ”byerne”.
7.10 Affaldspolitik
Vi bygger vor affaldspolitik på tre grundelementer:
-Vi vil udnytte ressourcerne og samtidig minimere miljøbelastningen i affaldet.
-Vi vil have mere miljø for pengene, og sikre en effektiv affaldssektor, med høj kvalitet i affaldsbehandlingen.
-Vi vil sikre, at der skabes bedre vilkår for at udvikle og igangsætte nye behandlingsmetoder, der
kan medvirke til både miljømæssige og samfundsøkonomiske fremskridt i affaldsbortskaffelsen.
Lokalt vil vi arbejde for at både private borgere og erhvervsvirksomheder gennem effektiv og åben
information og vejledning få oplysninger om hvordan affaldet kan bortskaffes.
Vi vil fastholde fokus på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig affaldshåndtering og sikre at der
tilvejebringes

-enkle og effektive bortskaffelsessystemer
-gennemsigtige og omkostningsægte gebyrer
-høj service og fleksibilitet i alle indsamlings- og behandlingssystemer
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