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1. FORMÅL OG PROCES 
 

Venstres holdninger og kommunens udfordringer er blevet drøftet på adskillige møder med deltagelse af 

både Venstres byrådsmedlemmer, nye kandidater til kommunalvalget og repræsentanter for de lokale 

vælgerforeninger. Fokus har helt overordnet været koncentreret om, hvad der er vigtigt at sætte på den 

politiske dagsorden i de kommende år. 

Der er i udviklingsarbejdet og gennem hele processen med det politiske program taget udgangspunkt i 

Venstres overordnede og landspolitiske principprogram og helhedsplanen. 

Resultatet af arbejdet i Venstres organisation præsenteres i dette skrift. 

2. OVERORDNEDE POLITISKE MÅLSÆTNINGER 
 

Det politiske program tager udgangspunkt i Venstres helhedsplan for et stærkere, tryggere og mere robust 

Danmark. En plan, der sigter efter at sikre fortsat fremgang i levestandarden, så den næste generation kan 

få et bedre grundlag end vores eget. Vi tager specielt udgangspunkt i fem politiske indsatsområder:  

1. Bedre til at skabe vækst og gode private arbejdspladser 

2. Det skal kunne betale sig at arbejde 

3. Konkurrencedygtige vilkår for vore virksomheder  

4. Bedre kernevelfærd   

5. Gode uddannelser, der er brug for. 
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3.      HVAD VENSTRE VIL ARBEJDE FOR 

 

 3. 1                   ØKONOMIUDVALGET 
 

3.1.1 HOLDNINGER OG INDSATSOMRÅDER 

 

Skanderborg Kommune har på mange måder et godt udgangspunkt for at fortsætte den positive udvikling, 

som har fundet sted over en årrække. 

 

Venstre mener dog ikke, at det er lykkedes at samle kommunen efter kommunalreformen, grænsen for 

centralisering er nået. Derfor vil vi have øget fokus på at styrke centerbyerne og bakke op om gode 

initiativer, der kan skabe mere liv i landsbyerne. Der skal skabes mere vækst og trivsel i hele Skanderborg 

Kommune.  

 

En sådan udvikling kan ikke stå alene, det kræver også, at der skabes politiske rammer for en bæredygtig 

økonomi, som kan fremtidssikre kommunens drift og servicetilbud. Venstre vil være garant for en ansvarlig 

styring af økonomien, der til stadighed har som mål at kunne køre længere på literen. Samtidig har 

innovation, nytænkning og nye måder at løse opgaverne på høj prioritet. 

 

Arbejdspladser er en afgørende faktor for at skabe mere vækst i kommunen. Derfor spiller erhvervslivet en 

meget central rolle i Venstres økonomiske politik. Bedre vilkår for erhvervslivet er vejen til højere 

beskæftigelse. Kortere sagsbehandlingstid og bedre rådgivning er forhold som kan være med til at fremme 

vækst og udvikling i de lokale virksomheder eller gøre det nemmere at starte egen virksomhed. Tillige vil en 

mere aktiv kommunal indsats i forhold til staten kunne bidrage til flere offentlige arbejdspladser i 

forbindelse med statens fortsatte udflytning af arbejdspladser. 

 

En gunstig udvikling understøttes også ved at holde skatter og afgifter i ro. Både virksomheder og borgere 

skal føle sig trygge ved en forudsigelig beskatning, der tåler sammenligning med andre kommuner i 

Midtjylland. 

 

 Skanderborg Kommune er en del af det østjyske vækstområde og tiltrækker årligt flere hundrede nye 

borgere, hovedsageligt børnefamilier. Fortsat øget bosætning kræver udvikling af vores mindre byer, så der 

lokalt er de servicetilbud, som tilflytterne har brug for (eksempelvis børnepasning og folkeskoler). Men også 

nogle fritidstilbud og idrætsfaciliteter som borgerne efterspørger. Venstre vil decentralisere og gerne 

udvikle vores lokalområder i tæt samarbejde med lokale borgergrupper. 

 

Flere borgere og flere arbejdspladser kræver en god infrastruktur. Der er brug for både busser, tog, biler og 

cykler, så alle kan komme frem til tiden. Faktisk er der behov for mere offentlig transport ikke mindre! 
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Udbygning af vejnettet er også nødvendigt visse steder i kommunen. Den øgede mængde trafik stiller flere 

krav til trafiksikkerheden, det vil Venstre have øje for.    

 

Venstre vil arbejde for en mere borgervenlig administration, der i højere grad imødekommer borgeres 

forskellige ønsker og behov både i forhold til sagsbehandling og levering af velfærdsydelser. 

Skanderborg-modellen skal have et eftersyn. Nærdemokratiet lider, når der ikke er gennemsigtighed i den 

kommunale forvaltning og den forhindrer en direkte kontakt mellem politikere og berørte borgere. 

Byrådspolitikerne er borgernes repræsentanter, der skal træffe beslutninger om kommunens udvikling og 

kunne kontrollere forvaltningen.  

 

3.1.2                   SÅDAN NÅR VI MÅLET 

 

 Ansvarlig økonomisk politik, stram styring og ingen budgetoverskridelser. 

 Kommunalt nabotjek: Inspiration til at lære af andre og gøre det bedre/mere effektivt. 

 Stor fokus på innovation i bestræbelserne på at skabe og fastholde kvalitet inden for de 

økonomiske rammer. 

 Der skal anvendes færre penge på bureaukrati og flere på de borgernære serviceydelser. 

 Kvalitet og effektivisering ved mere tillid, færre regler og mindre dokumentationskrav til de 

kommunalt ansatte. 

 Fokus på udlicitering og private aktører. 

 Etablere flere småjobs i samarbejde med erhvervslivet. 

 Understøtte mere iværksætteri gennem fleksibel og løsningsorienteret sagsbehandling og 

rådgivning. 

 Markedsføring af Galten og Låsbys erhvervsgrunde. 

 Sagsbehandlingstiden skal nedsættes – ikke mindst for landzonesager. 

 Skatter og afgifter holdes i ro. 

 Borgervenlig administration: Flere løsninger, der i højere grad tilgodeser borgernes ønsker. 

 Borgerservice skal også være åben om onsdagen. 

 Øget bosætning: Helhedstænkning i forbindelse med byudvikling. De kommunale institutioner og 

fritidsfaciliteter skal matche det lokale behov. 
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3.2                KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET 
 

3.2.1 HOLDNINGER OG INDSATSOMRÅDER: 

 

Venstre understøtter et rigt og mangefacetteret kulturliv. I forlængelse af vores fokus på vækst og trivsel i 

hele kommunen, er det vigtigt, at der er mulighed for at være (fysisk) aktiv og dyrke kulturelle interesser i 

lokale foreninger.  Det kræver, at de nødvendige fysiske rammer udbygges i takt med behovet. 

Bibliotekerne skal fortsat være et lokalt samlingssted, som sikrer kulturelle tilbud og imødekommer 

borgernes behov for lokal borgerservice. 

Kulturhuset i Skanderborg er et kulturelt fyrtårn i kommunen, som fortsat skal udvikles. 

Der skal fortsat være en god og velfungerende svømmehal i Skanderborg samt svømmefaciliteter andre 

steder i kommunen. 

Venstre går ind for øget borgerinddragelse i lokalområderne, og vi vil arbejde for, at Skanderborg er en 

kommune, hvor det er godt at være frivillig. Vi prioriterer foreningsarbejde til løsning af samfundsopgaver, 

hvor det giver mening og kan lade sig gøre. 

Selvom der generelt er et højt sundhedsniveau blandt kommunens borgere, er der behov for en større 

indsats for at forebygge livsstilssygdomme specielt over for børn og unge. 

Venstre bakker op om kommunens ambition Røgfrit Skanderborg 2025, der har sat som mål at nedbringe 

antallet af borgere, som ryger, til 4 procent i 2025. 

 

 

3.2.2                   SÅDAN NÅR VI MÅLET: 

 

 

 Vi understøtter det rige foreningsliv, der foregår i haller, gymnastiksale og forsamlingshuse. 

Desuden det store arbejde, der sker i de mange foreninger og lokalråd. 

 Idrætsfaciliteterne udbygges i takt med det stigende befolkningstal i centerbyer og landsbyer. 

 Kulturhuset skal udvikles. 

 Nødvendig renovering af svømmehallen skal iværksættes, og der skal etableres svømmefaciliteter 

andre steder i kommunen. 

 Bibliotekernes liv og lokal borgerservice skal understøttes. 

 Større samarbejde med erhvervslivet i forhold til at skabe kulturelle oplevelser 

 Der skal sikres røgfrie miljøer på alle skoler og institutioner, hvor børn og unge færdes. 
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3.3 UNDERVISNINGS – OG BØRNEUDVALGET 

 

3.3.1 HOLDNINGER OG INDSATSOMRÅDER: 

 

Venstres overordnede syn på børnenes liv i pasningstilbud og skole er, at der skal være helhed og 

sammenhæng i børnenes liv. Det enkelte barn skal have mulighed for at udfolde sig og lære i et trygt og 

udfordrende miljø. 

 Alle børn er forskellige. Derfor skal det enkelte barn i fokus.  Med det udgangspunkt skal vi sikre, at alle 

børn får den bedst mulige skolegang. Det sikrer vi bedst ved at have fokus på den enkelte elevs trivsel og 

faglige fremskridt frem for på måltal. 

Venstre vil give folkeskoleområdet et markant kvalitetsløft. Både i forhold til at løfte det faglige niveau og i 

forhold til at skabe bedre fysiske rammer, hvor det er tiltrængt, samt forbedre indeklimaet. 

Elever med særlige behov - både dem, der har svært ved at følge med, og dem der keder sig, fordi de ikke 

bliver stimuleret nok - er en udfordring. Men vore skoler skal kunne rumme alle, så skolegangen for alle 

grupper bliver en lærerig og god oplevelse. 

Folkeskolerne skal have mere selvbestemmelse, større indflydelse og større økonomisk råderum.  

Kommunale dagtilbud (dagplejere, vuggestuer og børnehaver) skal i langt højere grad tilpasses kommunens 

udvikling. 

 

 

3.3.2 SÅDAN NÅR VI MÅLET: 

 

 Flere ressourcer til de enkelte folkeskoler, således at alle børn bliver udfordret fagligt. 

 Der skal skabes bedre trivsel for elever og lærere. 

 Mere frihed og tillid til personalet på folkeskolerne. 

 Større beføjelser til de forældrevalgte skolebestyrelser og skolernes ledere. Eksempelvis til at 

beslutte om skoledagen skal afkortes. 

 Tidssvarende og stimulerende rammer med et bedre indeklima. 

 Renovering af nedslidte skoler skal sættes i gang. 

 Venstre vil øge samarbejdet med og understøtte de frie skoler. 

 Børnepasning: Lokale tilbud skal tilbydes, så der er pladser, hvor behovet er. 

 De små institutioner skal bevares. 

 Kommunens samarbejde med private og selvejende institutioner skal styrkes. 
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 Et styrket fokus i daginstitutionerne på bl. a. børns sprog, så alle børn får de bedste forudsætninger 

for at begynde i skole. Vi skal have alle børn ”med” i en tidlig alder. 

 

 

3.4 SOCIALUDVALGET 

 

3.4.1  HOLDNINGER OG INDSATSOMRÅDER: 

 

Venstre vil arbejde for, at ældre medborgere hjælpes og trænes i at klare sig længst muligt i eget hjem. Vi 

tror på, at livskvaliteten øges, når man selv kan klare hverdagen uden at være afhængig af andre. 

Hjemmehjælp er mere end praktisk hjælp, den er også et redskab til at styrke den enkelte borger fysisk, 

mentalt og socialt. Men har man mistet sit sociale netværk, kan man let blive ensom og isoleret. Det skal 

der være øget fokus på i kommunen. 

Vi skal styrke det nære sundhedsvæsen og sikre gode overgange, så ingen borgere falder igennem. 

Samarbejdet mellem praktiserende læger, hjemmepleje og sygehuse skal dermed styrkes. 

Der er et påtrængende behov for en mere kritisk gennemgang af diverse prognoser generelt, så indsatser 

og tilbud i højere grad afspejler behovet i kommunen. 

Behovet for flere plejehjemspladser er stigende, det skal løses.  

Det er vigtigt, at der skabes et naturligt liv omkring plejecentrene, f.eks. med hensyn til brug af trænings- 

faciliteter og aktivitetsmuligheder. Vi vil skabe levende og attraktive plejecentre, hvor tryghed, individuel 

pleje og omsorg samt det sociale liv er i højsædet.  

Vi går ind for, at der lægges mere ansvar og mere kompetence ud til de ansatte. 

Vi skal have et samfund, som holder de svage oppe uden at holde de stærke nede. Venstre mener, at et 

velfærdssamfund skal kendes på de forhold, det byder sine allersvageste borgere.  

Psykiatriområdet skal have mere bevågenhed. Vi skal styrke fagligheden og omsorgen. De psykiatriske 

patienter skal opleve, at der er større sammenhæng i behandling og tilbud. 

Ungdomskriminaliteten i kommunen er faldende, men den er blevet mere kompleks. Eksempelvis foregår 

en større del af de unges liv på de sociale medier.  Arbejdet med at forebygge småkriminelle miljøer skal 

fortsættes og tilpasses denne udvikling. 

 

3.4.2 SÅDAN NÅR VI MÅLET. 

 

  Mere ledelse tæt på borgerne. Mere tillid i alle led. 
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 Det gode seniorliv er et aktivt seniorliv. Borgeren skal i centrum, uanset om det er i eget hjem eller 

på et plejehjem. 

 Ældre skal støttes, så de kan klare sig selv længst muligt. 

 Borgerne skal tilbydes hurtig og korrekt sagsbehandling. Nødvendige hjælpemidler skal tilbydes 

uden unødigt bureaukrati. 

 Døgnprisen for den kommunale madordning må maksimalt være 100 kr. 

 Tilbud om sociale aktiviteter for ældre og borgere med psykiatriske lidelser, der kan forebygge 

ensomhed og social isolation.  

 Bedre forebyggelsesindsats og genoptræning for syge ældre. 

 Et plejecenter i hver kommunal centerby – dermed også i Låsby. 

 Der skal i højere grad oprettes plejehjemspladser efter kommunens udvikling. 

 Lokalt tilberedt og velsmagende mad på plejecentrene. 

 Indsatsen på de psykiatriske væresteder skal styrkes. 

 Tidligere og mere helhedsorienteret indsats over for unge, der er ved at udvikle en småkriminel 

adfærd. Samarbejdet på tværs af sektorer - mellem politi og sociale myndigheder – skal styrkes. 

 

 

3.5 MILJØ – OG PLANUDVALGET 

3.5.1 HOLDNING OG INDSATSOMRÅDER: 

 

 Det tekniske og miljømæssige område er med til at skabe rammerne og danne fundamentet for borgernes 

og erhvervenes liv i Skanderborg Kommune.  

Da Venstre er optaget af sammenhængskraften i kommunen, vil vi arbejde for at forbedre infrastrukturen. 

Vækst og trivsel forudsætter, at borgerne kan færdes trafiksikkert på veje og stier samt, at der er 

velfungerende offentlige transportmuligheder.  

 Vækst og udvikling i centerbyer og landsbyer skal hjælpes på vej ved i højere grad at understøtte borgeres 

og virksomheders initiativer og planer for byggeri.  

Venstre vil føre en miljøvenlig politik, men det skal ske på en faglig måde, som ikke pålægger 

erhverv/landbrug unødvendige byrder 

  

3.5.2 SÅDAN NÅR VI MÅLET: 

 

 Trafiksikre veje og stier til skole og fritidstilbud. 

 Nye cykelstier, hvor det kan løfte trafiksikkerheden. 

 Bedre vedligeholdelse af det eksisterende vejnet. 

 Udbygning af stærkt trafikerede veje. 
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 Færre begrænsninger i byggesager både for private borgere og virksomheder – dog skal der tages 

hensyn til naboer og landskab. 

 Større frihed til at bygge(bolig/erhverv) i oplandsbyerne. 

 Udstykning af byggegrunde i Låsby 

 Sagsbehandlingstiden skal nedsættes – ikke mindst for landzonesager. 

 Øget privat udlejning af boliger. 

 

 

 


