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STABILITET, SAMARBEJDE OG UDVIKLING
hvis vi igen betros nøglerne til borgmesterkontoret,
så skal den linje fastholdes.

Du sidder her med Venstres valgprogram for kommunalvalget 16. november 2021, og dermed vores
afsæt for den politiske kurs de kommende fire år i
Herning Kommune.

Vi mener det, når vi siger stabilitet

Erfaringen og resultaterne peger entydigt på, at
man gennem samarbejde opnår langt flere varige resultater. Udviklingen i Herning Kommune de
seneste to årtier taler deres tydelige sprog, og vi vil
derfor også i den kommende periode prioritere et
bredt samarbejde, hvor alle de, der ønsker at tage
et medansvar for kommunens udvikling, også får
indflydelse på retningen i det politiske arbejde.

Den seneste tid har på mange måder været ualmindelig og foranderlig. Vi står overfor nye tider,
nye udfordringer og opgaver der skal håndteres. I
Herning Kommune har vi fået ny borgmester. Lars
Krarup har valgt at takke af efter næste 20 år på
posten. En periode med positiv udvikling og vækst i
vores kommune.

I Venstre indbyder vi til et bredt samarbejde om
at udvikle kommunen, og vi vil derfor også fortsat
indbyde til tæt dialog og samspil med virksomheder,
foreninger, organisationer og borgere, når målet er
fremgang og udvikling af vores fællesskab i Herning
Kommune.

Overskriften hedder stabilitet, samarbejde og udvikling. Det er ikke tilfældigt. Disse tre ord, er og vil
være forankringen på Venstres lokalpolitiske arbejde i Herning kommune.

Vi mener det, når vi siger udvikling

Et nyt hold, og en ny borgmester har sat sig i spidsen for at drive Herning Kommune videre. Med
Dorte West på posten får vi en dygtig og rutineret politiker, der nu sætter sig for bordenden i det
vigtige arbejde, der skal føre Herning trygt ind i
fremtiden.

Herning er en kommune, som er inde i en positiv
udvikling. Det skal vi sikre fortsætter også i de kommende år. Noget af det der optager os i Venstre er
at sikre en udvikling der er funderet på bæredygtighed både når vi taler økonomisk og social bæredygtighed og selvfølgelig også i forhold til klima og
naturen.

Bag Dorte West står et hold af både nye kandidater
og rutinerede politikere, der bekender sig til den
samme politiske tradition, som har præget de seneste årtier. Oplevelsen er en generel tilfredshed og
stolthed over at være borger i Herning Kommune. Vi
har derfor ingen planer om store revolutioner, men
derimod en ambition om at fortsætte den positive
udvikling, der har præget Herning, og som vi alle er
stolte af at være en del af.

Vi har i den forgangne byrådsperiode sat handling
bag ordene med vores satsning på bæredygtighed
med såvel økonomiske og politiske tiltag, som viser
den retning vi ønsker at udvikle vores kommune.
Vi har i Herning en engageret og kompetent medarbejderstab, der hver eneste dag er med til at sikre
god service for vores borgere ude i folkeskolen, i
dagplejen, i daginstitutioner og ældreplejen osv.

Vi vil også fremover arbejde ihærdigt for at skabe
udvikling, men med afsæt i stabilitet og gode forhold for børnefamilierne, de ældre og alle dem lige
midt imellem.

Udvikling skabes i fællesskaber, og her er vi som
kommune et vigtigt led. Vores samarbejde med
erhvervslivet har topprioritet, så vi sikrer at den
kommunale service ikke bliver hindring for udvikling.
Den prioritering kan du regne med at vi i Venstre
vil fastholde også i årene fremover. Den vækst og
udvikling erhvervene skaber er forudsætningen for,

Vi mener det, når vi siger samarbejde
I mere end 20 år har Venstre stået i spidsen for en
linje i byrådet, hvor det brede samarbejde har været bærende for arbejdet. Det er vores ambition, at
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at vores kommune har gode vilkår, og derfor skal
vi naturligvis understøtte dette på bedst mulige
måde.

I Herning har vi målrettet arbejdet på at placere
os på landkortet som studieby. Det arbejde er vi
godt i gang med, men vi vil styrke den position og
tiltrække endnu flere studiepladser og studerende
til Herning.

På vej mod nye mål
Herning kommune er gennem de sidste 24 år drevet med Venstre ved roret. Det har været en periode præget af vækst og udvikling gennem det brede
samarbejde, hvor det hele tiden har været målsætningen at sætte tæring efter næring.

Vi har drevet Herning Kommune med en god og
effektiv administration, og bl.a. derfor har vi været i
stand til at sikre gode økonomiske forhold i kommunen med en lav skatteprocent og lav grundskyld. God økonomi, gode kommunale tilbud og lav
skatteprocent er det der gør Herning attraktiv for
virksomheder, tilflyttere og ikke mindst vores mange borgere, der hver dag er med til at fællesskabet
Herning fungerer. I Venstre håber vi at vi sammen
kan fortsætte den gode udvikling i de kommende
år.

Vi har stået som garant for en økonomisk veldrevet
kommune. Det mener vi, er en grundlæggende
præmis for at kunne trække udviklingen i den rigtige retning. Vi har opnået at få så grundlæggende
god økonomi, at der er plads til investeringer. Det
har betydet, at vi har kunnet investere i udvikling af
folkeskoler, daginstitutioner og ældrecentre. Der er
brug for stabilitet i den kommunale økonomi. Med
en fast kurs og sikker drift skabes tryghed for medarbejdere og borgere.

Overskriften for vores politik i de næste fire år bliver
som nævnt stabilitet, samarbejde og udvikling. Du
kan på de følgende sider læse mere om, hvordan
disse ord kommer til udtryk indenfor de enkelte
politikområder i vores valgprogram for KV21.

Væksten i Herning er markant, og tilflytningen er
heldigvis positiv. Vi har gennem årene bevidst
arbejdet på at udvikle Herning med et rigt og
mangfoldigt kultur- og fritidsliv. Det er med til at
gøre kommunen attraktiv for borgere såvel som
tilflyttere.

God læselyst
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En tryg og værdig ældrepleje

findes ét i kommunen. Der vil ikke være tale om et
almindeligt plejehjem med en demensvenlig indretning, men et plejehjem med en indretning og
omgivelser, der retter sig helt specifikt mod denne
gruppe borgere, der har særlige behov og brug
for at kunne skærmes af for andre beboere, for at
sikre dem den bedst tænkelige hverdag i en svær
sygdomssituation.

Vores ældre medborgere har skabt vores gode
velfærdssamfund. De skal behandles med værdighed og respekt, og sikres den nødvendige pleje,
tryghed og omsorg, når de får brug for hjælp fra
Herning Kommune.
En af de vigtige opgaver der skal tages hånd om
i ældreplejen, er borgere med demens. I Venstre
ønsker vi, at Herning fortsat skal være helt i front
på demensområdet. Vi har sikret, at alt vores
personale kontinuerlig efteruddannes med den
nyeste viden på området. Den indsats vil vi sikre
fortsætter både på vores plejehjem og i hjemmeplejen, så vi sikrer høj kvalitet og faglighed i støtte
og hjælp til vores demensramte og deres familier.

Rekruttering af medarbejdere i fremtiden
En af de absolut største udfordringer vi ser ind i,
er at sikre at vi har tilstrækkeligt og fagligt veluddannet personale til at varetage vores pleje- og
omsorgsopgaver.
Det er for Venstre afgørende vigtigt, at vi arbejder
med alle tænkelige tiltag, som både kan inspirere
til uddannelse, efteruddannelse og ansættelse af
nye medarbejdere på social- og sundhedsområdet. Det kræver en ekstra indsats i de kommende
år at sikre det nødvendige elevoptag. Venstre
foreslår i den forbindelse, at der indføres en særlig
mentor-oplæring, så vores dygtige medarbejdere
får tid til opgaven.

Vi har gennem de seneste år investeret i, at alle
vores plejecentre er demensvenligt indrettede,
så vi tilbyder de bedst mulige og tryggest mulige
omgivelser for vores plejehjemsbeboere.
Antallet af borgere, som rammes af demens, er
stigende. Af dem har vi også en gruppe borgere, som desværre udvikler demenssygdommen i
en sådan grad, at det kræver specialiseret faglig
indsats i plejen og en helt særlig indretning af bolig og omgivelser. Denne gruppe vil vi også sikre
gode tilbud i Herning kommune.

Blandt mange allerede eksisterende tiltag vil vi
gerne fremhæve erhvervspraktik og fritidsjob
indenfor pleje og omsorg. Det er bestemt også
værd at fremhæve de gode samarbejder mellem
skoler og plejehjem, der skaber glæde og gode
relationer mellem børn og ældre. Tiltag vi også
fremover ønsker at skabe rammer og muligheder
for.

Vi har allerede et meget anerkendt tilbud til borgere ramt af Huntingtons sygdom. Ud fra de erfaringer vi har fået med dette tilbud, vil vi undersøge
om vi med fordel kan etablere et specialiseret
tilbud til borgere med særligt svære demenssygdomme. Venstre mener vi skal se denne mulighed
sammen med de kommende års behov for at
etablere flere plejeboliger til det stigende antal
ældre.

Et godt arbejdsmiljø, høj grad af faglighed og anerkendelse af vores gode medarbejderes indsats,
har stort fokus hos os i Venstre. Vi vil arbejde aktivt
for både at tiltrække nye medarbejdere, men i lige
så høj grad sikre at vi kan fastholde den dygtige
medarbejderstab der findes allerede i Herning
Kommune.

Vi mener, at man som pårørende vil vælge det
bedste sted til sin mor, far, mand eller hustru,
også selvom stedet er så specialiseret, at der kun
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Fokus på menneske, faglighed og
økonomi

Det er blandt andet sket med indførelse af det
psykiatriske sygepleje-akutteam og akuttelefon
24-7 for alle borgere.

I Venstre ønsker vi at tage udgangspunkt i det
enkelte menneskes ønsker og muligheder for at
kunne leve så selvstændigt som muligt, også når
der er brug for specialiseret hjælp for borgere
med handicap eller psykiatriske udfordringer.

Vi er fagligt langt fremme på psykiatriområdet
i Herning Kommune. Blandet andet derfor er vi
blevet udvalgt som én ud af blot fire kommuner til
pilotprojektet ”Styrmand i eget liv”.

Vi kan godt være stolte af den indsats, der hver
dag ydes til vores handicappede medborgere. I
Venstre ønsker vi fortsat at udvikle området fagligt,
og vi vil sikre gode tilbud til vores borgere hjemme i Herning Kommune, så tæt på deres nære
relationer som muligt. Derfor har vi taget initiativ
til en udviklingsplan, der arbejdes ud fra. En plan
som skal sikre balance både menneskeligt, fagligt
og økonomisk. Vi kalder den ”Et fornyet syn på
kerne-opgaven”. Kernen er, at vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation, ønsker
og ressourcer. At vores medarbejdere uddannes
og sikres høj faglighed, og at vi træffer økonomisk
ansvarlige beslutninger. Det har allerede givet
gode resultater. Den udvikling vil vi fortsætte.

Grundtanken er, at alle mennesker har evnen til
at komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom
og komme tilbage til den hverdag, de ønsker. Den
gode udvikling og erfaringerne ønsker vi i Venstre
at fortsætte og udvikle yderligere i årene frem.
Vi skal udvikle nye indsatser med udgangspunkt
i borgeren, pårørende og netværk, særligt omkring tidlige indsatser og forebyggelse af tilbagefald. Og vi skal have gode, midlertidige botilbud,
som understøtter borgernes proces frem mod at
komme sig. Derfor foreslår Venstre, at det fremtidige behov for boliger, særligt på unge-området,
styrkes for at imødekomme dette behov.

Gode boliger er en vigtig del af et godt liv. Vi har
senest tilbygget med nye boliger på Rosenholm
for udviklingshæmmede og på Mosaikken (autisme), og vi har indrettet en afdeling på Fuglsangsø
plejecenter til ældre udviklingshæmmede. Vi er
overbeviste om, at vores borgere helst vil blive
hjemme i egen kommune. Det er derfor Venstres
politiske mål at skabe mulighed for, at alle borgere med behov for døgntilbud kan forblive bosat i
Herning Kommune.

Genstart af sociale aktiviteter
- efter Corona

Alle kan få det bedre.

Vi skal have de mange frivillige og brugerne tilbage til aktiviteterne. Det gælder også søndagscafeerne for ensomme ældre, udsatte grupper, og de
frivillige sociale foreningers mange tilbud. Derfor
vil vi sætte ind med en øget indsats for at støtte op
og genetablere aktiviteterne efter Corona.

Vores aktivitetscentre og -huse er en stor og vigtig
del af sundhedsindsatsen. De mange aktiviteter
har betydning for både velvære, sundhed og
sociale relationer for de mange brugere.
I Venstre har vi opmærksomhed på, at den
store aktivitet ikke kommer igen af sig selv ovenpå
Corona-nedlukningen.

I Venstre har vi stort fokus på udviklingen af vores
kommunale psykiatri, og vi arbejder for at nedbryde tabuer, myter og fordomme på området. Vi skal
have gode tilbud til den tredjedel af os alle, som
midlertidigt i en periode af livet kommer i kontakt
med psykiatrien – som bruger eller pårørende.

Genoptræning og sundhedsfremme
har høj prioritet

Venstre har gennem de seneste år stået i spidsen
for, at vi har udviklet vores kommunale psykiatri.

Vi bekender os til tanken om mestring i eget liv.
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Derfor prioriterer vi i Venstre sundheds- og genoptræningsindsatsen meget højt. Det gælder både
den almene træning og sygeplejetilbuddene, som
er placeret på aktivitetscentrene rundt i hele kommunen. Det gælder også de forskellige former for
faglig specialiseret genoptræning og mulighed for
at deltage på kronikerhold som f.eks. KOL, hjerte
og diabetes, som et stigende antal borgere har
brug for.
Hospitalerne udskriver tidligere og tidligere og
overlader en stadig større del af den tidlige
genoptræningsindsats til kommunerne. Mange
af disse borgere har flere diagnoser. I Herning
kommune har vi et stort behov for at samle denne
genoptræning: Derfor vil vi i Venstre arbejde for
et ”Genoptræningens Hus”. Her vil vi samle indsatserne og skabe bedre og mere sammenhæng i
indsatserne.
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I Herning Kommune har vi en fantastisk ressource.
Det er vores næsten 11.000 børn og unge mellem
0 og 18 år. De skal løfte Herning og Danmark godt
og sikkert ind i fremtiden. Derfor ønsker vi i Venstre
naturligvis at give dem den bedste start på livet, og
sikre dem en tryg hverdag. I Venstre mener vi, at
det skal sikres ved at skabe:

Langt de fleste børn er klar til at rykke fra dagpleje
og vuggestue når de er 2,9 år gamle. Der kan dog
være børn, der har brug for lidt længere tid til at
blive helt klar til de nye udfordringer i børnehaven.
Vi vil i Venstre afdække muligheden for at imødekomme dette.

Kvalitet i pasning er langt mere
end hænder

-

sammenhængende børneliv
gode fællesskaber
inspirerende rammer
styrket faglig tillid
kompetente ledere og medarbejdere
bæredygtige sammenhænge
forebyggelse og tidlige indsatser når noget
går skævt
- oplevelser og kendskab til det der er tæt på
(kulturinstitutioner/museer/bibliotekstilbud)

Vi har i Venstre fokus på at sikre kvalitet i vores pasningstilbud. Derfor vil vi understøtte de medarbejdere i dagplejen der ønsker at uddanne sig f.eks.
ved at tage en pædagogisk assistent uddannelse.
Generelt er vi af den opfattelse at efteruddannelse
af alt vores personale er vigtigt, og al viden der kan
opsamles skal bringes i spil for at sikre de bedste rammer for såvel medarbejdere som børn og
forældre.

Frie valg til pasning
Forældre kender bedst deres egne børn. Derfor
mener vi, at forældre skal have frihed til at vælge
hvilket pasningstilbud der tiltaler dem mest, og
passer bedst til deres barn. I Venstre vil vi derfor
være garant for, at vi også fremover vil kunne tilbyde både pasning hos kompetente dagplejere og
pasning i kommunens mange vuggestuer.

Vi vil arbejde for at vores medarbejdere bruger
mest mulig tid sammen med børnene, og at administration, kontrol og rapporteringer begrænses
mest muligt.
Børn elsker at blive taget alvorligt og lyttet til.
Derfor vil vi sikre at også små børns stemmer
høres, og at børnene inddrages i beslutninger i
deres hverdag.

Vi oplever, at pasning i dagplejen bliver fravalgt
af en del forældre, fordi de føler usikkerhed hvis
barnets dagplejer bliver syg eller andet, og skal
i pasning hos en anden dagplejer i en periode.
Derfor vil Venstre gerne afprøve en ny model, hvor
der skabes mere trygge rammer ved netop pasning
i perioder, hvor der er behov for en gæstedagpleje.
Vi foreslår et tættere samarbejde mellem dagplejere og vuggestuen. I første omgang vil vi afprøve
modellen i et mindre pasningsdistrikt. Tanken er at
dagplejen får en tættere relation til vuggestuen ved
rutinemæssige besøg, så der skabes relationer til
såvel børn og voksne i vuggestuen, så en eventuel
gæstepleje bliver hos kendte voksne og børn, så
der på den måde skabes større tryghed for børn og
forældre. Samtidig vil skiftet fra dagpleje til børnehave blive langt nemmere for alle.

Alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab,
gennem den gode leg. Ingen bryder sig om at være
udenfor, og derfor skal alle føle at de hører til og er
en del af et favnende fællesskab.
Nyt er spændende, men også udfordrende og
ofte noget der kan skabe utryghed. I Venstre vil vi
arbejde for at gøre skiftet fra daginstitution til skole
til en rigtig god oplevelse. Det skal være godt og
trygt at starte i 0. klassen. Når man som barn når til
den milepæl, så skal det være noget man glæder
sig over.

Bæredygtighed har mange facetter
En af dem er at sikre bæredygtige lokalsamfund.
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I Venstre vil vi derfor arbejde for friere valg til,
at man ude omkring får bedre mulighed for at
indkøbe mere bæredygtigt. Det kunne f.eks. være
gennem indkøb i nærområdet.

En af de indsatser vi har afsat flere ressourcer til i
den forgangne byrådsperiode, har været en styrket ordblindeindsats. Senest har vi sikret midler til
bl.a. ordblindevejledere tilknyttet samtlige folkeskoler i kommunen. Den indsats vil vi følge tæt, så
vi sikrer, at alle ordblinde får samme gode kvalificerede hjælp.

Børnetallet stiger heldigvis og rammerne
skal selvfølgelig følge med!
Tilflytning og stigende børnetal er en positiv udfordring for en kommune. I Herning Kommune har vi
lige nu sat gang i en række udvidelser af vores institutioner. Vi har igangsat byggeri af en helt ny og
bæredygtig institution i Lind, og når vi kigger ind i
den kommende byrådsperiode, så mener vi i Venstre at vi skal starte planlægningen af byggeriet af
ny daginstitution i Hammerum/Gjellerup området.
Som nævnt er vi i fuld gang med en række udvidelser og renoveringer af kommunens institutioner,
men der er også brug for at kigge fremad, og få
lavet en plan for hvor der efterfølgende skal sættes
ind med nødvendige udvidelser og renoveringer. Vi
skal sikre, at der hele tiden arbejdes med at sikre,
at vores rammer matcher behovet.

Vi har i Herning Kommune mange flotte tilbud
til vores skoler, men det er ikke alle der har lige
nemt ved udnytte dem, da transport kan være en
udfordring. Vi vil give alle skoler bedre muligheder
for at følge f.eks. tilbud fra Herning Bibliotek, lokale
museer og kulturinstitutioner ved helt enkelt at
afsætte penge på budgettet til øget transport.
Udeskole har været i fokus som et element under
coronaen. Det har givet nye muligheder og synsvinkler på læring. Vi vil arbejde for et generelt løft
af skolernes udendørs faciliteter, så udeundervisning bliver nemmere at gennemføre, og dermed
sikre flere varierede muligheder for at bringe
læring og bevægelse i spil. En af mulighederne for
at styrke området for bevægelse vil bl.a. være en
kortlægning af bevægelsestier i nærområdet

Folkeskolen - rammen for læring,
udvikling og fællesskab
Forskellighed gør stærk. Det oplever man blandt
elever der lærer af hinandens forskelle og kan
bruge dem til egen styrke. Vi ser også at vores
folkeskoler arbejder med forskellige tilgange med
forskellige profiler. Det vil vi i Venstre gerne opfordre skolerne til fortsat at arbejde med. Vi har set
mange forskellige profiler med alt lige fra fokus på
musik, sang, kreativitet til skak, idræt og bevægelse. Vi tror på forskelligheden som en styrke, og den
motivation profilerne kan have på både elever og
ansatte vil vi gerne understøtte.

Vi vil motivere flere skoleelever til at gå eller cykle
til skole. Det er den mest bæredygtige transportform, og er med til at sikre gode og sunde transportvaner. Venstre vil i de kommende 4 år arbejde
målrettet på mere trafiksikre skoleveje, så forældre
trygt kan sende deres børn til skole. Vi vil samtidig
opfordre skolerne til at følge op med cykelkampagner og øgede opfordringer til eleverne om selv
at transportere sig til skole.

Bedre mental sundhed blandt børn
og unge

Skolernes individuelle forskelle er en styrke vi gerne understøtter, ligesom vi i Venstre gerne ser mest
mulig indflydelse til de lokale skolebestyrelser. Den
lokale vinkel og det lokale engagement kan føre
meget med sig, og I Venstre ser vi gerne, at mulighederne for lokale indsatser og opbakning fra
frivillige forældreindsatser gøres smidigere.

Antallet af børn og unge, der har udfordringer
med trivsel, er desværre stigende. Der opleves
flere unge med lavt selvværd, angst, stress, spisevægring og depressioner. Det er en bekymrende
tendens, som vi ønsker at få vendt udviklingen
omkring.
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Derfor vil vi arbejde med flere tiltag, der skal fremme trivsel. Det kan f.eks. være forløb omkring digital
dannelse, så eleverne bliver bedre rustet til at agere
på de sociale medier.

tighed, og vi ser hvert år at mange af vores dygtige
unge præsterer flotte resultater i såvel nationale
som internationale innovationskonkurrencer. Vi
ønsker i Venstre, at der fortsat skal være fokus på at
vores elever i skolerne skal blive dygtige til innovation, og gerne i et samspil med øget bæredygtighed.
Vi tror på at elevernes indblik og indsats skal være
med til at sikre den nødvendige omlægning til mere
bæredygtige løsninger, også indenfor den sociale
bæredygtighed. Derfor vil vi understøtte nye tiltag,
der kan være med til at gøre en forskel.

Vi vil sikre udbredelse af kendskabet til tilbuddet
”Ungmod 24-7” og ”Headspace” ude på vores skoler,
også i de yngre klasser.
Vi vil aktivere de unges viden gennem dialog, for på
den måde at få mere viden om de unges oplevelser
med angst, stress eller depression. Vi vil omsætte
den opsamlede viden til udvikling af emneforløb ude
i folkeskolen og til øgede indsatser med forebyggelse.

Unge og uddannelsesvalg
De unge skal ved overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse træffe et vigtigt valg. Vi vil i Venstre
gerne sikre, at flest mulig kommer godt i gang med
en ungdomsuddannelse, og at det sker på så godt
et grundlag som muligt. Vi har som led i den indsats
besluttet en obligatorisk erhvervspraktik i 8. eller 9.
klasse, ligesom der er ansat en erhvervsplaymaker
i kommunen, som skal arbejde med at koble skoler
og virksomheder i undervisningsforløb. Dette for at
præsentere folkeskoleeleverne for en bred vifte af
erhverv og uddannelsesmuligheder, så vi dermed
også sikrer at flere unge vælger en af de vigtige
erhvervsuddannelser.

Vi vil afsætte én ugentlig time i 7., 8. og 9. kl. til at
give klasselæreren mulighed for at få mere tid til
samtaler med eleverne. Tanken er at tiden skal bruges til ”én til én” samtaler, hvor eleverne kan vende
stort og småt, og opleve at der er tid til en tryg samtale om hvad der fylder i livet.
Sundhedsplejen har en central rolle i det tilbud vi i
Venstre ser som vejen til bedre mental trivsel i folkeskolen. Vi mener der skal være bedre mulighed for at
klasselæreren kan sparre med sundhedsplejersken
og den tilknyttede skolepsykolog. En fast ugentlig
træffetid vil være vores anbefaling. Elever i overbygningen skal have adgang til at opsøge sundhedssygeplejersken for råd og vejledning. Så en mere
synlig sundhedspleje på skolerne skal være med til
at styrke indsatsen for bedre trivsel blandt eleverne.

Vi skal som kommune naturligvis også selv spille med, og vi iværksætter derfor et kommunalt
skræddersyet praktikforløb i bl.a. hjemmeplejen, på
plejecentre og på driftsområdet, for at bidrage til at
præsentere disse erhverv for folkeskolens elever.
Vi ønsker at finde balancen i at hjælpe de unge
bedst mulig på vej til et uddannelsesvalg, uden at
de føler det som et konstant pres. De unge skal have
frihed til på et oplyst grundlag at vælge den uddannelse de gerne vil have, og som de selv brænder for.

Alle skal være en del af fællesskabet
I denne byrådsperiode har vi udarbejdet en fællesskabsstrategi. Kort fortalt mener vi, at det at være en
del af et fællesskab er en forudsætning for, at alle
børn og unge får mulighed for at trives og dermed
lykkes. Denne strategi vil vi derfor også i de kommende fire år have foran os som et pejlemærke i alt
hvad vi siger, beslutter og gør på området.

Derfor ønsker vi, at også ”kendte voksne” vejleder
om uddannelsesmuligheder. Vi ønsker at inddrage
de lærere, der har den gode relation og et større
kendskab til elevens kompetencer, styrker og svagheder, som et supplement til den vejledning der i
dag tilbydes de unge.

Innovation og bæredygtighed
I Herning Kommune er der stort fokus på bæredyg-
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De fysiske rammer i Folkeskolen

I Venstre foreslår vi at der afsættes penge til renovering af varmtvandsbassinet på Holtbjerg, så vi
fremtidssikrer varmtvandstræning for bevægelseshandicappede. Vi ønsker, at der i samarbejde med
parasport-puljen på Kultur- og fritidsområdet, bliver
investeret i træningsudstyr, der kan motivere specialklasseeleverne til øget lyst til bevægelse.

VI har gennem de seneste tre valgperioder prioriteret nybygning af en række skoler i Herning Kommune. I den kommende periode bygges bl.a. en ny
Herningsholmskole og vi udvider kapaciteten på
Tjørring Skole.
Venstre vil bevare og udvikle vores folkeskoler. Vi
ønsker at alle kommunens folkeskoler skal være
attraktive. Derfor bliver næste skridt at se nærmere
på standarden på skoler af ældre dato. Vi ønsker at
få lavet en analyse af renoverings- og ombygningsbehov, som bl.a. skal se på behovet for renovering af
faglokaler, toiletter samt etablering af nye gruppeog opholdsrum. Analysen skal også se på, om der
er bygninger i så dårlig stand, at en nedrivning og
erstatning med nybyggeri giver bedre mening.

Forebyggende og tidlige indsatser
– Herning Modellen
Sidst men bestemt ikke mindst. Vi vil fortsætte det
forebyggende arbejde og den tidlige indsats for
udsatte børn og unge. Målet er stadig det samme,
at det enkelte barn skal have den rette individuelle
hjælp, så tidligt som muligt og så tæt på normalen
som overhovedet mulig. Familie og netværk inddrages mest muligt. Kan børn i en periode af forskellige
årsager ikke fungere i familien, er netværks- eller
familiepleje den bedste løsning.

Med afsæt i en sådan skolebygningsanalyse vil
vi prioritere indsatsen rundt i hele kommunen. Vi
ønsker at afsætte et større million beløb over en
periode. Beløbet skal sikre at vi får opdateret vores
skoler såvel inde som ude.

Vi vil arbejde målrettet med at anbragte børn og
unge har en regelmæssig skolegang og efterfølgende får en ungdomsuddannelse. Undersøgelser
viser, at netop denne målgruppe har øget risiko for
frafald. Derfor er det vigtigt med en intensiveret
indsats.

Beløbet skal være en ekstraordinær indsats, der på
én gang skal sikre et massivt løft af skolerne. De
allerede afsatte midler til at sikre klimaskærme og
energioptimering skal fastholdes.

Vi vil forfølge ny viden og bruge andre kommuners
erfaringer på forebyggelsesområdet, ligesom vi vil
prioritere relevant efteruddannelse for vores medarbejdere. Alt sammen med det formål at vi vil sikre
de bedst mulige indsatser for de børn, der har behov
for hjælp.

Venstre ønsker at vores folkeskoler udnyttes endnu
mere, også udenfor skoletiden. I aftentimerne kan
flere få glæde af de kommunale faciliteter, og vi ser
gerne at flere frivillige foreninger bliver brugere i
skolerne. Jo mere liv og jo større tilknytning mellem
skoler og samfundet udenfor, jo bedre.

Mere bevægelse til fysisk og psykisk
handicappede børn
På linje med normalområdet i folkeskolen, hvor
der arbejdes for mere fysisk bevægelse i undervisningen, ønsker vi at prioritere mere fysisk aktivitet i vores specialklasser. Mere bevægelse vil øge
handicappede børns livskvalitet, og derfor foreslår
vi at der ansættes to fysioterapeuter til at udvikle og
arbejde med mere bevægelse i skoletiden.

11

KULTUR OG FRITID
Fritid med indhold, engagement og
udvikling for den enkelte

sidenhen blevet officiel visionskommune. Herning
Kommune, DGI og DIF har sammen indgået en
5-årig visionsaftale frem mod 2025. Den aftale er
vi stolte af og glade for, og i Venstre vil vi udvikle på
samarbejdet, så vi når i mål med målsætningen om
at få endnu flere herningensere i bevægelse i den
kommende periode.

Herning har på mange områder en førerposition i
idrættens verden. Den position vil vi fastholde og
udvikle. Det gælder både på det højeste niveau og
for den store bredde. Talent er mange ting, og vi vil
gerne understøtte de mange talenter, der hver dag
finder glæde og fællesskaber i idrætten.

Ingen medaljer, ingen glade børn i idrætshallerne
og ingen aktive seniorer uden den vigtigste ingrediens – de frivillige. De frivillige er rygraden i vores
klub- og foreningsliv, og de fortjener stor ros for
det der foregår derude. Vi hylder og fejrer hvert
år udvalgte frivillige, men det er vigtigt, at vi som
kommune skaber gode rammer for alle frivilliges
indsats uden unødigt bøvl og administration. Det vil
vi i Venstre stå som garant for også i fremtiden.

Natur, motion og bevægelse i den frie luft har oplevet et særligt fokus i den seneste tid. I Venstre har
vi en vision om, at Herning skal være en af landets
førende friluftskommuner. Danskerne ønsker at
være mere aktive udendørs. Derfor arbejder vi for,
at der etableres endnu flere tilbud om udendørs aktiviteter. Som vi gjorde det med ”Det Blå Rum” ved
Fuglsang sø, så ser vi gerne andre initiativer, der
kan understøtte det gode fritids- og friluftsliv på nye
måder. Friluftsaktiviteter forebygger stress, depression og giver luft i en travl hverdag.

Hallerne
I Venstre er vi forankret i et bredt bagland, der alle
har tilknytning til de lokale miljøer omkring idrætshaller og idrætsanlæg. Derfor har vi også et særligt
fokus på at sikre gode rammer og vilkår for alle
vores idrætsanlæg. Vi har en ambition om at vores
anlæg er tidssvarende, vedligeholdte og attraktive
som samlingssteder for fællesskaber af enhver art i
lokalområdet. Vores haller og idrætsanlæg er rammerne for et højt aktivitetsniveau, der skal udnyttes
optimalt.

I Venstre vil vi styrke idrættens egen lokale organisation - Idrætsrådet. Gennem idrætsrådet støtter
Herning Kommune idrætsforeningernes arbejde
med konkret økonomisk hjælp til at drive de mange
frivillige foreningers aktivitet. Vi ønsker konkret at
styrke den aktivitetspulje der findes i regi af Idrætsrådet, for bl.a. at styrke indsatsen i ”bevæg dig for
livet”. Når vi ønsker at styrke aktiviteten gennem
denne pulje, så rammer vi bredt ud i de mange
idrætsforeninger, herunder også parasporten,
ligesom puljen er med til at skabe ekstra aktivitet
omkring ”aktiv ferie” og ”åben-skole” projekterne.

Fortsat udvikling af nye muligheder
Vi ser hele tiden nye tendenser. Dem vil vi i Venstre
være klar til at tage imod og sætte i spil til glæde for
kommunens borgere. Vi vil styrke markedsføringen
af de eksisterende tilbud som bl.a. cykel- og mountainbikeruter. Det udviklingsarbejde der er igangsat
omkring mountainbike ruter vil vi fortsætte. Der er
mange muligheder for at udvikle nye forløb f.eks. på
eksisterende støjvolde m.m.

Idrætten kan meget i mange perspektiver. Udover
det åbenlyse der styrker den fysiske sundhed, så er
fritidsaktiviteter med til at styrke den mentale sundhed. Mange oplever en stor glæde ved bevægelse,
men ikke mindst en glæde ved at være en del af et
fællesskab. Det foreningerne kan inden for det felt
fortjener stor ros og opbakning. Blandt andet derfor
ønsker vi i Venstre at styrke mulighederne for idræt
og fritidsliv i Herning Kommune.
Venstre satte ved sidste kommunalvalg ”Bevæg dig
for livet” på dagsordenen, og Herning Kommune er

Vi vil som nævnt være klar til at rykke på nye tendenser, og sætter fortsat vores engagement i ”Bevæg dig for Livet” som en af hjørnestenene i kommunens udvikling af idræt, sundhed og bevægelse.
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Vi er klar til at se på udvikling af de idrætsanlæg,
det kræver at være en kommune i bevægelse. Vi
skal sikre at nye former for sport, som eksempelvis
padel tennis, der lige nu er populært også får gode
vækstmuligheder.

På samme måde er der også mulighed for at booke
en ”kulturbus” og tage på besøg hos HEART eller
Deep Forest Art Land. Alt sammen tiltag vi i Venstre
står bag og også fremadrettet vil sikre.

Herning er ikke kun de traditionelle sportsgrene,
men er også en kommune med plads til de mere
alternative former for aktivitet og bevægelse. Vi ser
gerne at alternative forenings- og kulturtilbud som
Kontrast, Terminalen med flere får gode muligheder for at blive en del af udbuddet af bevægelse
og idræt i kommunen. Som studie-by skal vi også
kunne præsentere tilbud indenfor subkulturelle miljøer både for bevægelse og kulturelle oplevelser, og
gerne udvikle nye tilbud sammen med de unge selv.

Et bredt og varieret kulturtilbud er vigtigt for en
kommune af vores størrelse. Derfor understøtter vi
også alle vores kulturinstitutioner, så der ikke kun er
mulighed for at dyrke idræt, men at man også kan
forfølge sine interesser på f.eks. sangskolen, musikskolen og billedskolen, der på hver sin måde er med
til at tilbyde fællesskaber, hvor man kan mødes og
dyrke sin fritidsinteresse. Vi har i Herning et unikt
sang-miljø, og Venstre ser gerne kommunen udviklet på området og ser gerne at vi udvikler os mod at
blive en sangglad kommune.

Kultur for alle – hver dag

Bibliotekerne som fællesskabende ramme

Herning har en stærk tradition for et bredt og
varieret kulturliv. Den folkelige kultur vokser også i
kulturlivet gennem frivilligt engagement. I Venstre
arbejder vi for at kultur bliver hvermandseje, og
vi vil fortsat understøtte fritidslivet, så glæden og
visionerne udspringer af et ægte og dybfølt engagement. Alle skal kunne forholde sig til kultur og
lade sig inspirere. Kultur er en del af ”dannelsesbegrebet” – det skal ikke kun være for de få.

I Herning har vi et fantastisk biblioteksvæsen. Det
værner vi i Venstre om, og vi er stolte af det centrale bibliotek i midtbyen, hvor mennesker mødes om
litteratur og kulturelle tilbud. Vi vil arbejde for at
endnu flere får glæde af de mange tilbud biblioteket udbyder, og vi ser gerne at endnu flere skoler
deltager i ”Den store læsefestival ” og tiltag som
”Den internationale ordblindeuge”, hvor biblioteket
tilbyder en aktiv rolle.

I Venstre vil vi sætte ind på at øge kendskabet til
vores vigtige kulturarv. Vi skal have synliggjort kulturarven, og vi vil derfor fremme partnerskaberne
mellem vores folkeskoler og kulturinstitutionerne.
Vores børn har brug for at vide hvor de komme fra
for at komme godt ind i fremtiden. Det er vores
opfattelse, at hvis man skal kunne pejle mod fremtiden, er det vigtigt at have et godt kendskab til
fortiden.

Vi vil gerne, at der indgås flere partnerskaber mellem skoler, ældrecentre, daginstitutioner med flere,
hvor man udbreder bibliotekernes litteraturtilbud til
endnu flere målgrupper, der ikke allerede benytter
bibliotekerne så ofte. Mennesker trives godt, når
man er en del af et fællesskab, og litteratur og kulturen kan også i denne sammenhæng bruges til at
invitere flere mennesker ind i nye og meningsfulde
fællesskaber.

I den forgangne periode har vi taget initiativ til et
samarbejde på tværs mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget der skal
styrke samarbejdet mellem Museum Midtjylland og
folkeskolerne rundt i kommunen, så afstanden fra
skole til museum ikke skal være en hindring for et
museumsbesøg.

Vi i Venstre mener vi har fundet en god biblioteksstruktur med det store bibliotek i Herning midtby, og
vores mindre biblioteksafdelinger rundt i kommunen. Den succes vi har oplevet på biblioteksområdet
skal fastholdes og udbredes. Alle vore biblioteksafdelinger skal fastholdes og vores tiltag med de
decentrale bemandingsfrie biblioteker er en succes,
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til stor glæde for brugerne, der har oplevet større
frihed og lettere tilgængelighed. Det vil vi naturligvis gerne fastholde i vores fremadrettede bibliotekspolitik.

landsmesterskaber til EM og VM. Kultur events som
Socle du Monde og Operafestivalen er ligeledes
gode eksempler på events, der har potentiale som
oplevelsesøkonomiske tiltag.

Bredde og fyrtårne

Vi vil gøre en god politik endnu bedre

I Herning arbejder vi for fortsat at sætte en dagsorden som kommunen med de mange store oplevelser indenfor sport og kultur. I Venstre er vi også
optaget af at sikre breddeaktiviteter, der ligeledes
har stort potentiale som events og oplevelsesøkonomiske tiltag, der skaber omsætning, job og vækst.
Derfor vil vi også i de kommende år have fokus på
at tiltrække store som små events, der kan være
med til at optimere anvendelsen af vores sportshaller, idrætsanlæg, institutioner og arenaer. Vi
vil gerne være værter for mesterskaber og samlinger lige fra regionsmesterskaber, landsstævner,

Vi vil i Venstre bruge kultur- og fritidspolitikken til
at gøre kommunen endnu bedre, mere kendt, og
bruge vores politik til aktivt at markedsføre Herning
overfor potentielle tilflyttere, så vi kan fastholde den
førerposition vi har opnået.
Som borger i Herning skal man opleve en mangfoldighed af tilbud og muligheder for aktivt at indgå i
berigende fællesskaber.
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Byplanlægning med fokus på
stabil udvikling

Herning+ endelig på vej
Vi nærmer os nu overtagelsesdatoen for sygehusgrunden midt i Herning by. I Venstre er vi meget
optaget af at sikre, at den unikke mulighed vi har
fået med Herning+ bliver fulgt til dørs. Vi skal sikre at
området bliver et ægte plus for byen, med bynære
boliger, masser af liv og aktivitet, og ikke mindst en
god sammenhæng til byens eksisterende handelsliv
i midtbyen.

Som den midt- og vestjyske dynamo har vi i Herning
Kommune en særlig forpligtelse til at være med til
at trække udviklingen her i området. I Venstre har
vi et særligt fokus på at skabe en robust og stærk
planlægning, så vi sikrer, at der holdes gang i udviklingen. Allerede ved kommunesammenlægningen i
2007 viste vi, at Venstre prioriterer planlægning, da
vi tog initiativ til oprettelsen af et stående udvalg
med fokus på området. Byplanudvalget har siden
da haft nok at se til, og det vil vi i Venstre gerne stå
som garant for, at der også fremover bliver grobund
for.

Overtagelsen af sygehusgrunden har trukket ud,
men de første private investorer står klar til at gå
i gang med byggerier på store dele af området,
så vores strategi med at sætte os for bordenden i
processen, og sikre at det gamle sygehus ikke står
og forfalder, ser ud til at bære frugt. Omkring 60%
af grunden er allerede planlagt, og grundene er
solgt videre, så byggekranerne vil snart rykke ind og
begynde omdannelsen af Hernings helt nye bydel.

Vi står overfor mange opgaver i de kommende år,
hvor vi skal sikre Herning Kommunes udvikling, og
samtidig sikre at vi passer på vores natur. Vi skal
igennem den bæredygtige omstilling med det helt
særlige Herning DNA i god behold. Vi tror i Venstre
på, at fortsat udvikling og bæredygtighed sagtens
kan gå hånd i hånd, og det tager vi gerne ansvaret
for at sikre, så vi fortsat har et ”Herning, hvor alle
muligheder er åbne”.

Herning+ skal understøtte vore mål fra 2009 om at
skabe en mere levende by. De ca. 550 nye boliger
midt i Herning er med til at sikre grundlaget for detailhandel og dagligvarehandel i Hernings centrum.
Det er et fokus der har været, og fremadrettet vil
være fra Venstre.

Erhvervslivet skal have gode rammer for
vækst og udvikling

To er dobbelt så godt som én

Vi hylder det gode samarbejde på alle områder. I
Venstre har vi stået bag den kommunale udvikling i
mere end to årtier. En periode hvor vi altid har fået
gode karakterer af det lokale erhvervsliv i forskellige
undersøgelser. I den forbindelse har vi netop gennemført en undersøgelse, af de behov erhvervslivet
selv peger på er optimale i forhold til planlægning
og udvikling af nye erhvervsgrunde. Den analyse bruger vi som et vigtigt arbejdsredskab, når vi
fremover skal planlægge og udvikle nye grunde til
erhvervslivet. Derfor arbejder vi lige nu målrettet på
at udvikle nye tilbud på motorvejsnære erhvervsgrunde rundt om i hele kommunen. Generelt mener
vi i Venstre, at vi i hele kommunen skal have attraktive erhvervsgrunde, også i de byer der ikke umiddelbart er knyttet direkte på motorvejsnettet. For
os er en politik med bred erhvervsudvikling for hele
kommunen en hjørnesten.

Området ved HerningCentret supplerer Herning
City og omvendt. Det er en kæmpe fordel for Herning, at vi både har en midtby, og det store centerområde med alle de store butikker. Det er langt fra
alle byer på vores størrelse, der kan levere dette.
Vi har to strenge at spille på i vores kamp for at
tiltrække kunder til Herning. Hele området omkring
HerningCentret er en positiv faktor i Hernings samlede udbud som handelsby. En afgørende faktor
for, at man vælger at køre en tur til Herning for at
handle.
Vi har i de senere år set en meget positiv udvikling
på det man kan kalde den kommunale handelsbalance. Flere handler i Herning Kommune end
omvendt. Ser man på kommunerne omkring os, så
er det langt fra alle der er i den gunstige situation.
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Vores status som handelscentrum i det midt- og
vestjyske er ikke kommet af sig selv, men er resultatet af en målrettet politisk retningssætning. Vi vil
fortsat være førende i området som handelsby, og
den status vi har tilkæmpet os skal forsvares og udvikles. Vi vil i Venstre understøtte udviklingen, og sikre at vi i Herning er i front som handelsby, men med
respekt for den eksisterende struktur. Vi vil primært
arbejde for en udvikling, der placerer de meget
store butikker i området omkring HerningCentret
og Birk. Butikker med en særlig type varer, der ikke
umiddelbart vil kunne placeres i midtbyen.

området ved MCH Kongrescentret.

Det grønne Herning
I Herning Kommune har vi rigtig mange grønne værdier. Historien om en egn med mangel på
naturværdier er helt forfejlet. Herning Kommune
har en fantastisk varieret natur, og vi gør meget
for at bevare den og gøre den mere tilgængelig
for os alle. I Venstre vil vi i den kommende periode
prioritere endnu mere planlægning og udvikling af
kommunens naturværdier.
Vi ved, at der skal gøres noget for at reducere udledning af CO2, men vi skal også forsøge at fjerne
noget af den CO2, der allerede er udledt. Det kan vi
bl.a. gøre gennem mere skovrejsning. Vi vil i Venstre
sikre, at der skabes bedre planlægningsmæssige
muligheder for skovrejsning. Det skal naturligvis
være for både private, men i høj grad også for os
selv som kommune. Når vi ved at træerne opsamler
CO2, så er det oplagt at skabe endnu flere rekreative områder, der både kan gavne folkesundheden
og det generelle miljø og klima. Optimalt set skal
vi forsøge at finde samarbejder, der gør at vi kan
omlægge nogle af de drænede kulstofrige jorder til
skov. Den slags samarbejder, vil vi i Venstre gerne
indgå i, og skabe planlægningsmæssigt grundlag
for.

Den levende by
I 2009 lavede vi i Herning en politik for, hvordan
vi skulle skabe en mere levende by. Omdannelsen
og renoveringen af gågaderne var en del af den
indsats. Nu er vi næsten nået igennem hele det
centrale city-område, og hvor er det blevet godt.
Vores satsning på at skabe en revitaliseret bymidte
har haft en positiv effekt, og butikslivet har på trods
af udfordringer på flere fronter transformeret sig og
tilpasset sig.
Fra politisk side har vi truffet beslutninger, der har
hjulpet bylivet rigtig godt på vej, så bl.a. børnefamilier oplever, at der også er noget for dem og deres
børn i midtbyen. De mange nye opholdsarealer,
legepladser, grønne områder, steder man kan sætte
sig og nyde livet vil være nogle af de områder vi i
Venstre også vil prioritere fremadrettet.

De mere bynære grønne oaser i hele kommunen
kan også være med til at skabe mange værdier på
flere områder. Ikke bare som rekreative grønne
elementer i byerne, men som samlingspunkt for
fællesskaber, for mere biodiversitet og ikke mindst
øget bæredygtighed.

I Venstre vil vi også fremover have en klar politik for
midtbyen. Vi vil skabe endnu mere liv gennem flere
boliger til både unge og ældre, børnefamilier og
singler. Vi ved at boliger skaber byliv, og er med til
at sikre vækst og udvikling af den levende by.

Med Venstre i spidsen for Herning Kommune er der
i de sidste 20 år sket rigtig meget for at skabe naturværdier i kommunen. Et eksempel er Knudmosen,
der placeret lige i baghaven til gågaden er noget
helt særligt. Et område, der kan sættes endnu mere
i spil som rekreativt lege-, motions- og bevægelsesområde. Vi har i den forgange periode igangsat
arbejdet med at skabe en bedre, tryggere og mere
funktionel forbindelse mellem byen og den skønne

Gratis parkering i Herning
Det burde næsten være overflødigt at nævne det,
men Venstre er garant for, at vi i Herning fortsat har
gratis parkering. Vi vil også sætte gang i et arbejde
for at få optimeret på de eksisterende pladser, og
vi står klar til at hjælpe nye initiativer på vej, der
kan være med til at udvide p-kapaciteten særligt i
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natur i området. Det vil vi følge til dørs med endnu
mere udvikling af mulighederne.

der med udgangspunkt i nærhed til å-løbene.
Også de fantastiske å-løb i den nordlige del af
kommunen kan være med til at skabe ny udvikling,
bosætning, arbejdspladser og styrke fællesskaberne
i de mindre samfund. Venstre vil fortsat sikre velfungerende og attraktive landsbyer og landdistrikter, og understøtte de lokale initiativer vi heldigvis
møder fra engagerede borgere.

Forstæder og centerbyer
I Venstre er vi bevidste om, at Herning er en stor
kommune med mange borgere spredt ud over
mange byer i et stort geografisk område. For os som
parti er forankringen i lokalområderne vigtig, og vi
er derfor meget opmærksomme på, at vi skal lave
planlægning, der sikrer udviklingsmuligheder i hele
kommunen.

Vores mål er, at det skal være et nemt valg at flytte
på landet i Herning Kommune, fordi vi har attraktive
landsbyer. Naturen og nærheden til mange friluftsmuligheder er bare en del af argumenterne for, at
det ender med en bolig i en af vores landsbyer.
Boligtyper for alle

I de seneste år har vi i samarbejde med centerbyerne Aulum, Kibæk, Sunds, Sdr. Felding og Vildbjerg
fået lavet udviklingsplaner, der skal sikre, at vi står
godt rustet til fremtiden. Vi har sat fokus på byerne,
og har sammen med den pulje til forskønnelse, som
Venstre fik ind i budgetterne, kunnet lave tiltag, der
er med til at skabe glæde i hverdagen, for de mange borgere der bor i en af vores fem centerbyer.
Vi vil også i den kommende periode prioritere
midler til udvikling af vores centerbyer og de store
forstæder Hammerum/Gjellerup, Lind, Snejbjerg og
Tjørring.

Vi mener i Venstre, at det er tid til at kigge på den
automatik, vi anvender når der planlægges boligudstykninger. Vi tror på, at der godt kan være
forskel på, hvordan man ønsker indretningen på en
villavej i en forstad og i en landsby. Er der behov
for flisebelagte fortove i begge sider af vejen, skal
der være asfalt på en udstykning på landet, og er
det altid nødvendigt med vejbelysning og arealer
udlagt til legepladser og boldbaner? Måske ikke
alle har de samme ønsker og behov, og det vil helt
sikkert afspejle sig i prisen på en grund. Det ved vi
er en væsentlig faktor i beslutningen om, hvor man
ønsker at bosætte sig. Venstre vil i den kommende
periode arbejde for, at vi gentænker udstykningerne, så vi bliver endnu mere konkurrencedygtige
på prisen, og på samme tid tænker håndtering af
regnvand, rekreative områder, ressourceforbrug,
energi, drift og bæredygtighed endnu mere ind i
en differentieret planlægning tilpasset de lokale
ønsker.

Landsbyer og landdistrikter
Venstre indførte for år tilbage et såkaldt Landsbykontaktudvalg i Herning Kommune. Det netværk og
det fællesskab, der skabes gennem dette udvalg, er
af stor betydning, og Venstre vil fortsat dyrke udviklingen af kommunens mindste byer, der har et stort
potentiale på hver deres måde.
I den forgangne periode nedsatte vi en tænketank,
der har arbejdet med forslag til, hvordan vi bedst
muligt skaber udvikling og udnytter potentialerne
i de forskelligartede byer. Den plan vil vi arbejde
videre på, og fortsat inddrage dem der ved mest
om landsbyerne, nemlig byens borgere mest muligt
i, når vi tager fat på at implementere planens fokuspunkter i det fremadrettede arbejde.

Vi vil i Venstre arbejde for, at der skabes endnu
mere variation i udbuddet af udstykninger, der gerne må have deres egne særpræg, og prissætninger.
En bredere pallette kan være en positiv faktor i udviklingen i kommunen, og det ser vi gerne i Venstre.
Storparceller til rækkehuse er der stor efterspørgsel
på, så dem skal vi selvfølgelig have på hylden rundt
om i kommunen, og gennem rettidighed i planlæg-

I Venstre ser vi store potentialer i projektet ”Å-landet”, hvor landsbyer i den sydlige del af kommunen
arbejder med en plan for udvikling af deres områ-
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ningen vil vi sørge for at der de steder, hvor der er
behov for det, også kommer varer på hylderne.
For Venstre er det vigtigt, at vi sikrer en solid planlægning, der skaber mulighed for varierende boligtyper. Nogle synes godt om byen, andre vil bo på
landet. Nogle foretrækker leje andre eje. I Venstre
står vi for frie valgmuligheder, og derfor ønsker vi,
at der hele tiden er en passende balance mellem
udbud og efterspørgsel af arealer til alle boligtyper.
Vi står fortsat for en politik, hvor vi løbende følger
udviklingen, og hurtigt kan løbe ny udvikling i gang,
der hvor behovet og efterspørgslen er størst.

inddragelse af lokalområderne i projekterne, og det
har betydet, at vi har stået med helt anderledes opbakning til vores planlægning, end man har oplevet
visse andre steder i landet. Den tilgang vil vi fortsat
stå for, når vi skal fremme omstillingen til grøn energi. Venstre vil gerne vindmøller og solenergi, men
kun hvor der er lokalt medejerskab og opbakning til
projekterne.
Når vi taler energiplanlægning, så er vi i Venstre
også optaget af at udvikle på kilder som f.eks.
biogas. Her oplever vi en tendens til at eksisterende anlæg udvides og optimeres til en endnu bedre
udnyttelse af mulighederne for at skabe værdi og
energi i restprodukter som bioaffald og husdyrgødning. Biogas er for Venstre en naturlig del af den
pallette, der skal erstatte de fossile brændsler, så
vi inden 2050 er helt uafhængige af den såkaldte
sorte energi.

Bæredygtig udvikling
I Venstre er omstilling til mere grøn energi vigtig. Vi
har i de seneste år haft en klar holdning til sol- og
vindenergi. Den vedvarende energi er en forudsætning for, at vi kommer i mål med ønsket om at
nedsætte udledningen af CO2 fra de fossile brændstoffer. Derfor skal vi naturligvis gennem solid planlægning sikre de fornødne placeringsmuligheder til
sol- og vindenergianlæg. Venstre har stået i spidsen
for en politik, der går ind for placering på de steder,
hvor der er sikkerhed for lokalt medejerskab og opbakning til projekterne, hvilket vi har haft stor succes
med i de seneste år, hvor vi har sikret planlægning
for en række projekter, der har bidraget til kommunens målsætning om at omlægge til vedvarende og
grøn energi.

Vores planlægning imødekommer også gerne
andre tiltag, hvor landbruget bliver en del af hele
omstillingen. For Venstre er landbruget en oplagt
medspiller i processen, og ikke som modspiller som
nogen gerne vil gøre dem til.
Planlægning har som nævnt haft et særligt fokus
for Venstre. Med Venstre ved roret kan du være tryg
ved, at det fortsætter i årene fremover. Planlægning med inddragelse af samarbejdspartnere og
lokalområderne i arbejdet. Venstre er forankret i
hele vores kommune, og vil stå som garant for en
planlægning, der sikrer en hel kommune i vækst og
udvikling.

Vi har oplevet en stor imødekommenhed fra lokalområder, der faktisk selv har ønsket at blive en del
af grønne energiprojekter. En klar udmelding til
projektejerne har betydet, at der har været en tidlig
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Herning Kommune - en del af
”Produktionsdanmark”

videregående uddannelser, hvor ny viden skabes.
Sammen med vores erhvervsråd skal vi dyrke det
attraktive iværksættermiljø, og sætte mål om endnu
flere af de såkaldte start-ups i Herning Kommune.

For Venstre vil et stærkt erhvervsliv altid være forudsætningen for en kommune i god udvikling og
balance. Derfor er det naturligvis også af største
betydning, at den kommunale service målrettet
erhvervslivet er helt i top. Vi skal til stadighed bidrage til et erhvervsklima, der placerer os blandt de
allerbedste, når det gælder tilfredshed fra erhvervslivet af den oplevede kommunale service fra vores
kommune.

Landbruget en vigtig arbejdsgiver
I en aktiv erhvervspolitik er landbruget en naturlig og vigtig medspiller. Et godt samarbejde med
landbruget er vigtig for vores kommunes udvikling i
årene fremover. Som tidligere omtalt er landbruget
en del af løsningen på klima og bæredygtighed,
men også når vi ser på beskæftigelsen og udviklingen af nye potentielle vækstvirksomheder. Der
arbejdes med udvikling af flere spændende tiltag
inden for energi med f.eks. omdannelse af halm til
energi, etablering af solceller på mindre rentable
jorder, eller udvikling af protein fra græsser. Sidstnævnte som et bæredygtigt alternativ til importen
af soja fra den anden side af kloden.

Med politisk bevågenhed vil vi fortsat arbejde for
kort og serviceminded sagsbehandling, hvor man
som kunde i butikken Herning oplever dialog med
nærvær og interesse i at hjælpe virksomhederne i
deres udvikling.
Vi vil udfordre, hvor det er nødvendigt, så vores
virksomheder oplever Herning Kommune som medspiller, når der opstår muligheder for udvikling, så
vi sikrer virksomhedernes bedst mulige udvikling og
vækst. Virksomheder i vækst skaber arbejdspladser
og omsætning. Med en fokuseret indsats på området skal vi hurtigt og målrettet sikre, at vækstmuligheder gribes og dyrkes hurtigt og enkelt.

Venstre mener det er interessant at arbejde for at
netop Herning Kommune kunne være hjemsted for
udvikling af et fuldskalaanlæg af nogle af de nye
potentialer i f.eks. alternative brændstoffer eller
proteinproduktion, som en god ”grøn forretning”.
I Herning Kommune har vi allerede i en lang årrække været hjemsted for flere biogasanlæg. Vi spiller
fortsat med i udviklingen af de eksisterende og ser
gerne på udvikling også af nye anlæg her i kommunen.

Den nære kontakt og dialog med virksomhederne
er vigtig. Vi skal sikre en kontinuerlig evaluering af
virksomhedernes opfattelse af dialogen og samarbejdet med kommunen. Virksomhederne skal opfatte kommunen som medspiller. Dette både for nye
virksomheder med lyst til at etablere sig i Herning,
men i høj grad også blandt vores mange allerede
etablerede virksomheder.

Forædling kan forgylde
Fødevareproduktionen fra landbruget er på mange fronter basalt vigtig for vores land. Ikke bare i
primærproduktionen, men ikke mindst i den del der
handler om forædling. I Herning har vi i ”slagteriet” en meget stor og vigtig arbejdsplads. Med et
større fokus på bæredygtighed er det efter Venstres
overbevisning interessant at forsøge at tiltrække
virksomheder indenfor forædling af fødevarer. Det
skaber jobs, branding og eksport, og derfor er Hernings rolle som en del af ”Produktionsdanmark” og
en stærk erhvervskommune et vigtigt parameter der
bl.a. skal være med til at bære os solidt ind i frem-

Iværksættertrangen skal understøttes
Iværksætteri er en vigtig del af Hernings ånd og
DNA. Vi kan gøre det endnu bedre i forhold til at understøtte iværksætteri. I Herning har vi en høj grad
af nystartede iværksættere, der kommer i mål med
etableringen. Det skal vi forfine og videreudvikle,
så endnu flere får mod på og lyst til at prøve lykken
i Herning Kommune. Vi skal fortsat dyrke iværksættertrangen på vores ungdomsuddannelser og
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tiden. En fremtid hvor vi med snusfornuft udnytter
potentialer og kommer i mål med verdensmål og
bæredygtighed, i en version hvor det også gerne
må blive ”en god grøn forretning” der er med til at
forgylde Herning Kommune.

uddannelsesby har vi et godt udgangspunkt for
udvikling. Vi mener, der skal satses kraftigt på yderligere udvikling af vores studiemiljø. I dialog med
de studerende skal vi evaluere og vurdere, hvordan
den fremtidige indsats kan styrkes, så endnu flere
studerende vælger Herning.

Uddannelser skaber vækst

Beskæftigelsesindsats

I Herning kommune har vi i de seneste 24 års
Venstre ledede periode haft et stærkt fokus på at
tiltrække uddannelser til Herning, og samtid gøre
Herning til en attraktiv uddannelsesby, med de
elementer der tiltrækker de unge. Vi har skabt mere
caféliv, kulturliv med stærke fællesskaber, bedre og
billigere ungdomsboliger, et topmoderne bibliotek
og en lang, lang række af yderligere tiltag, der har
ført Herning til, hvor vi er i dag, med en lang række
videregående uddannelsesretninger og mange
flere studerende på vores mange uddannelsesinstitutioner. Men i Venstre vil vi videre. Den udvikling
vi har oplevet skal ”boostes” endnu mere. Gerne
med nye uddannelser og ikke mindst fastholdelse
og udvikling af de eksisterende. Vi ser gerne Herning+ som en del af den nye udvikling med flere
studerende inde i midtbyen, og gerne med et tæt
samarbejde med vores virksomheder som naturlige
samarbejdspartnere i udviklingen af Herning som
et helt naturligt valg for studerende på lige fod med
de større byer i Østdanmark.

Vi vil sikre mest mulig kvalificeret arbejdskraft
gennem en målrettet og individuel tilrettelæggelse
af beskæftigelsesindsatsen. Vi mener, man skal se
på flere perspektiver i arbejdet med at tiltrække de
grupper af medarbejdere, der er størst mangel på.
F.eks. kan inddragelse af jobs til ægtefæller være
et redskab til at imødegå mangel på arbejdskraft
indenfor særlige grupper.
Beskæftigelsesindsatsen skal sikre et godt match
mellem den ledige og virksomhedernes behov. For
Venstre er det vigtigt at vi ser på nye og innovative
veje i beskæftigelsesindsatsen.
Investering i forskning og forskermiljøer er et redskab, der også bør anvendes for at sikre tiltrækning
af den højtuddannede arbejdskraft.
Vi skal i samarbejde med virksomhederne arbejde
for at endnu flere lærepladser udbydes, så vi også
sikrer den fremtidige veluddannede arbejdskraft.
Mange virksomheder er rigtig gode til at sørge for
at uddanne fremtidens medarbejdere, og endnu
flere skal med på vognen.

I Venstre har vi i høj grad fokus på, som hjemsted
for ”Produktionsdanmark”, at kunne levere den
nødvendige veluddannede arbejdskraft, og derfor er det vores mål, at vi skal blive dansk mester i
erhvervsuddannelser.

Beskæftigelsesindsatsen skal konstant være
dynamisk og løsningsorienteret, og den skal
tænkes ind i flere kommunale instanser. Det kan
f.eks. være i folkeskolen, i sundhedsindsatsen og
som en del af forebyggelsen.

For alle uddannelser er det vigtigt, at der sammen
med virksomhederne skabes flest mulige relevante
studiejobs. De studerende skal opleve Herning som
en ideel kombination af studie og studiejob i samarbejde med de virksomheder, som måske ender med
at blive det endelige job. Dette kan skabe grundlag
for permanent bosætning i Herning Kommune.

I Venstre mener vi, at det at opleve fællesskabet på
en arbejdsplads har så mange fordele, at målet
skal være at flest muligt oplever en tilknytning til
et arbejdsfællesskab. Vi vil derfor prioritere, at der
findes flere nyttejobs og småjobs. Ikke bare som
jobs hos Herning Kommune, men bredt rundt i hele

Heldigvis er ledigheden blandt nyuddannede/dimittender lav, og med en placering som nr. 4 som
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kommunen. Når man først er inde på arbejdsmarkedet, vil motivationen stige for at fastholde og øge
sin beskæftigelse.

Vores ønske er, at den enkelte mødes med et krav
om aktiv deltagelse i sprogundervisning, praktikforløb og andre relevante tiltag, der har selvforsørgelse som endemål.

Venstre vil styrke indsatsen på at knytte virksomhederne tættere på kommunen, så de oplever at
komme med helt ind i maskinrummet med mulighed
for at påvirke indsatsen positivt. På samme måde
skal kommunens medarbejdere i endnu højere grad
ud at være en del af virksomhederne. I dette tættere
samarbejde ser vi gode muligheder for at udvikle
beskæftigelsen.

Mange af vores virksomheder er afhængige af
arbejdskraft, der i dag leveres af dygtige medarbejdere fra en lang række europæiske lande. Disse
medarbejdere skal vi tage godt imod, og sikre
at Herning Kommune bliver et godt sted at blive
boende til glæde for virksomheder, institutioner og
lokalsamfund.

I Herning har vi som i andre større byer en gruppe
af socialt udsatte borgere, der kræver en helt særlig
indsats. Vi skal også indenfor dette område forsøge med nye veje til bedre indsatser. Vi vil i Venstre
styrke indsatsen for socialt udsatte og give dem håb
om en bedre tilværelse. I Venstre tror vi på, at vi ved
at aktivere de udsattes netværk om omgivelser kan
trække udviklingen i den rigtige retning med større
livsmod og evne til at tage vare på eget liv, så vi får
modvirket social armod.

I Venstre ønsker vi at integrationen også skal ske lokalt, via deltagelse i det lokale nærsamfund, via foreninger, institutioner og skole. Det er vores erfaring
at man når langt med integration i lokalsamfund,
hvor man også ser tilflytning af nye medborgere
som en ressource, og byder dem velkommen ind i
fællesskabet.

Svaret er ikke lige til, men vi tror på at der kan afsøges nye veje, og at der kan trækkes på erfaringer
fra andre danske som udenlandske indsatser på et
område der er universalt.
Denne gruppe af borgere har som alle andre brug
for håb og et lys for enden af tunnelen. Det må vi
som kommune være med til at give dem, og det vil
vi i Venstre arbejde for.

Integration gennem målrettet indsats.
I de seneste måneder er antallet af immigranter
og flygtninge faldet. Det betyder dog ikke at vi er i
mål med vores integration. I Venstre hilser vi flygtninge velkommen, men vi vil møde dem med en
forventning om, at målet er selvforsørgelse, og at
man i Danmark er en del af samfundet gennem sin
arbejdsindsats. Den offentlige forsørgelse er et sikkerhedsnet, der kan spændes ud midlertidigt, men
ikke er en permanent ordning.
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TEKNIK OG MILJØ
Erhvervslivet skaber grundlaget for
en god kommune

med en CO2 reduktion inden 2050. Det kan og skal
vi gøre på mange måder. Vi er en del af Produktions-Danmark, og skal gennem intelligente grønne
løsninger medvirke til reduktion, af udledning af CO2.
I Herning Kommune er vi nået rigtig langt med gode
og fornuftige løsninger på miljøområdet, og har
gennem årene stået i spidsen for at vi også som
kommune viser vejen. Vi ejer og driver en meget stor
bygningsmasse, hvor vi også fremover vil energi-optimere både af hensyn til økonomi og miljø. Vi vil i
Venstre arbejde for, at det også for kommunen bliver
muligt at opsætte solceller på vores bygninger.

Det er vigtigt for Venstre, at erhvervslivet i Herning
kommune oplever en imødekommende og løsningsorienteret service fra kommunen. Det er vores
ambition at vi tilbyder en hurtig og u-bureaukratisk
sagsbehandling for alle typer erhverv. De sager, der
umiddelbart er uproblematiske og har fuldt oplyste
ansøgninger, skal kunne behandles hurtigst muligt.
På miljøgodkendelser har vi en ambition om at disse
skal være afsluttet inden for et halvt år, og byggesager indenfor 4-6 uger. Det er gået rigtig stærkt med
byggeriet, og vi har derfor oplevet et ekstra pres på
byggesager. Det skal vi selvfølgelig have håndteret, så sagsbehandlingstiderne kommer ned på et
acceptabelt niveau.

Hernings vandmiljø er i særklasse
Herning kommune er begunstiget med tre af landets
største vandløb. Det er vandløb, der udover at løse
en stor og vigtig opgave med vandafledning, men
som vandløb bidrager de til store naturoplevelse. De
vil vi i Venstre sikre de også fortsat vil være.

Miljø og natur
Herning Kommune dækker et meget stort areal, og
vi er begunstiget af en smuk, varieret og storslået
natur. Det er et aktiv, som vi skal profilere os på som
bosætningskommune.

Vi har gennem årene på mange områder arbejdet
for et bedre vandmiljø, senest med større fokus på
vedligeholdelse af okkerbassiner, og vi skal videre ad
den vej med en reduktion i antallet af overløbsværker.

Naturen forandrer sig og fortæller en historie om,
hvem vi er, hvad vi laver og hvor vi kommer fra.
Det er helt afgørende, at vi finder en god balance
mellem beskyttelse og benyttelse. Naturen skal kunne
nydes og bruges, uden at vi ødelægger den.
I Venstre er vi glade for, og stolte af de mange satsninger på at skabe naturoplevelser for alle borgere i hele kommunen. De mange naturområder og
naturcentre skal fortsat udvikles og være til glæde for
os alle.

Mængden af regn er stigende og samtidig stiger
grundvandsspejlet. Det giver udfordringer med
oversvømmelser og overløb. I Herning Kommune har
vi 60 overløbsværker, hvor der ved de meget kraftige
regnskyl udledes blandet spildevand og regnvand
til vores åer. Det vil vi gerne undgå, og derfor vil vi
arbejde for at antallet reduceres i den kommende
periode. Det skal ske i et samarbejde med Herning
Vand om øget separering af regnvand og spildevand, så udledningen af uønskede stoffer til å-løbene nedbringes.

I Venstre er vi stærkt optaget af vores miljø. Vi
vedkender os de nationale og internationale mål,
og sætter gerne egne mål. Men vejen til målet må
gerne indeholde afbalancerede beslutninger, hvor vi
medtager såvel økonomiske som erhvervsmæssige
interesser.

Når vi udstykker og byggemodner nye grunde, skal
det overalt, hvor det er muligt, indtænkes løsninger
for at håndtere regnvandet lokalt. Det er der mange
gode grunde til, og en af dem er de nye rekreative
muligheder, der kan opstå omkring regnvandssøer.
Så ud over at man undgår at regnvandet fylder
op i kloakken, så er der fordele for

I Venstre har vi et stort ønske om at leve op til kravene om CO2 reduktion. Blandet andet derfor var vi
også initiativtager til byrådets initiativ og økonomiske
indsprøjtning til et bæredygtigt Herning. Vi skal i mål
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biodiversiteten og de rekreative oplevelser.

og kan være med til at sikre gode vaner, der også vil
smitte af på sundheden i kommunen.

Venstre vil arbejde for, at der lovgivningsmæssigt bliver mulighed for eventuelt at etablere en ”3. ledning”
(ved siden af spildevand og regnvand), som kan
transportere drænvand væk, så det ikke havner i folks
kældre. Vi ser bl.a. i området omkring Sunds udfordringer, da grundvandet her står meget højt.
Landbruget – en del af løsningen
Vi har i Herning Kommune en stor og vigtig landbrugsproduktion. Landbrugsvirksomhederne, og de
mange tilknyttede følgeerhverv, har stor betydning
for både økonomi og beskæftigelse i Herning Kommune.

I den kommende periode vil vi igen sætte sikre skoleveje på dagsordenen, så vi kommer rundt omkring
endnu flere lokalområder med gode sikre løsninger
på trafikken til og fra vores skoler.
Herning kommune ejer mange veje og mange bygninger, som vi har en forpligtelse til at vedligeholde.
I Herning kommune er der godt 1.611 km. asfaltveje,
357 km. grusveje, 369 km. cykelstier og omkring 600
km. fortove og gangstier.
Vi skal vedligeholde ca. 450.000 m2 bygninger som
skoler, plejehjem og administrationsbygninger med
mere.

Dansk landbrug sikrer både fødevarer til danskerne
og en stor eksport med et af de laveste klimaaftryk
i verden. Samtidig arbejder fødevareerhvervene
frem mod at være klimaneutrale i 2050. Dermed er
landbrugsproduktionen en vigtig del af løsningen på
klimaudfordringerne.

Det bliver dyrt, hvis vi ikke sikrer at der vedligeholdes
på et fornuftigt niveau, så vi ikke sætter vores vej- og
ejendomskapital på spil. Med Venstre ved roret ved
du, at vi sørger for at prioritere økonomien, så der
også bliver økonomi til de knapt så profilerede områder som f.eks. asfalt og tagsten. I Venstre er ansvarlig
økonomisk styring altid en del af dagsordenen.

Grøn teknologi, grøn energiproduktion og udtagning af lavbundsjorder er blandt fremtidens løsninger. Venstre vil være garant for, at vi som kommune
indgår i samarbejdet med vores landbrug og følgevirksomheder, hvor vi kan medvirke til at sikre gode
rammevilkår, der kan støtte op om intelligente grønne
løsninger.

Og så tilbage på cyklen. I forbindelse med statens
cykelpuljer, har vi i Herning opnået og kunne realisere mange gode projekter for cyklismen. Det ønsker vi
fortsat at kunne sikre, så vi kan opnå en endnu mere
markant udbygning af vores store net af cykelstier.

Landbruget forvalter en stor del af det åbne land,
både produktionsjorder og naturarealer. Derfor er
landbruget også en vigtig samarbejdspartner og
medspiller i udviklingen af vores natur. Venstre vil
fortsat sikre, at det moderne landbrug kan udvikle sig
under behørig hensyntagen til miljø, natur og landskaber.

En god infrastruktur er en forudsætning for at sikre
vækst i hele kommunen. I Venstre vil vi være garant
for en trafikstrategi, der sikrer god fremkommelighed
både i Herning by, hvor forudsætningerne er anderledes med mange fodgængere og cyklister, der skal
sikre god fremkommelighed, men Venstre er fokuseret på god mobilitet i hele kommunen. Ikke mindst
skal vi sikre at såvel ældre, som unge, kan komme
til og fra deres uddannelsesinstitutioner. I Venstre
foreslår vi, at vi tilbyder flextrafik til en fordelagtig
brugerpris, som et bæredygtigt alternativ til at køre
med halvtomme busser med begrænsede køreplaner
i yderområderne.

Trafik, veje og stier
Trafiksikkerhed og sikre skoleveje er et område der
fortjener stor bevågenhed. Derfor har vi også i Venstre stået i spidsen for en udvikling med flere cykelstier og lokale løsninger der skal sikre bedre skoleveje,
så forældre ikke er bekymrede for at sende deres
børn på cyklen til skole. Det giver rigtig god mening,
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- læs mere om vores 35 stærke KV21 kandidater på herning.venstre.dk

