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Indledning
Herning kommune skal være for alle
Vores kommune
Socialdemokraterne ønsker, at vi altid lever og bor godt i Herning Kommune, og at vi i kommunen
har nok arbejdspladser og muligheder for uddannelse.
Da arbejdspladser er grundlaget for, at kommunen kan vokse, skal vi sikre en sund erhvervsstruktur for virksomhederne. Kommunen skal sikre virksomhederne en hurtig og professionel sagsbehandling samt sikre, at der er velkvalificeret arbejdskraft til rådighed.
Gode forhold for borgerne handler om mulighed for bosættelse og arbejde, den nødvendige service, børnepasning, skole, ældrepleje, fritidsaktiviteter og kultur samt sikre borgerne indflydelse og
samspil med den kommunale administration.
Herning Kommune skal favne alle uanset alder, hudfarve, religion eller fysik. Udviklingen skal gå
mod et balanceret digitalt samfund og stille de nødvendige krav til den kommunale forvaltning.
Samtidig er det vigtigt, at de kommunale medarbejdere sikres gode og trykke løn- og arbejdsforhold. Et godt arbejdsmiljø, psykisk og fysisk, skal prioriteres højt. Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg skal inddrages i beslutninger, forandringsprocesser mv. Medarbejderne skal samtidig
være indstillet på kompetenceudvikling.

Kommunernes fremtid
Der skal hele tiden arbejdes for en erhvervsudvikling, der tiltrækker nye virksomheder, da vi ønsker
at sikre en veluddannet arbejdskraft.
Vi skal derfor fastholde uddannelsesinstitutioner, skoler, efter- og videreuddannelse for virksomheder og medarbejdere.
Bosætningsmulighederne af en bred vifte af forskellige boformer/tilbud skal øges ved at inddrage
borgere og interesseorganisationer i beslutningsprocessen.
Alle borgere skal sikres lige muligheder for infrastruktur, (kollektiv transport), veje, cykelstier, alternative forsøg og kommunikation, og kommunen skal være dækket af bredbåndsforbindelser.
Frivillighed vil blive overskrift i mange forskellige sammenhænge. Ved dialog og udvikling skaber vi
på den ene side bedre rammer og betingelser for inddragelse af frivillige, og på den anden side
fastholder vi, at løsning af kommunale opgaver på især velfærdsområdet varetages af professionelle og ikke overlades til frivillige.
Frivilligindsatsen i kommunale institutioner skal koordineres og organiseres gennem foreninger og
organisationer og ikke i de kommunale institutioner.

Derfor vil vi
• Tage initiativer til fornyelse og udvikling af Herning Kommune i dialog med borgere, foreninger
og erhvervsliv. Medarbejdere og forældrebestyrelser skal videreudvikles i institutioner og skoler.
• Arbejde på, at demografien er med til at styre normeringerne.
• Sikre en løbende tilpasning i dagtilbud og skoler, og at der skabes det bedst mulige arbejdsmiljø
for de ansatte.
• Sikre alle borgere med behov får anstændig og nødvendig hjælp.
• Være med til, at handicappede og psykisk syge får et værdigt liv.
• Kæmpe for ligestilling imellem psykiske og somatiske lidelser og for den støtte og de muligheder, som skal til for at have et liv så tæt på det normale som muligt. Herning kommune skal på
landkortet som stedet, hvor det er godt at leve med et handicap.
• Øge støtten til en bred vifte af attraktive fritidsaktiviteter.
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• Have fokus på, at forvaltningen i Herning Kommune giver borgere og virksomheder en fair, professionel og hurtig sagsbehandling. Derfor skal der være borgernær indflydelse på alle områder
og niveauer, alle skal høres.
• Understøtte, at kommunens byer og landdistrikter udvikles.
• Sikre, at udviklingen af Herning by og de mindre bymiljøer er i balance med naturen.
• Sikre opkvalificering og kompetenceudvikling i samarbejde med kommunens ansatte med hjælp
af jobrotation.
• Sikre, at Herning Kommune har et passende antal elevpladser, så der også i fremtiden er velkvalificerede medarbejdere på de kommunale institutioner.
• Arbejde for, at Herning kommune får en borgerombudsmand.
• Sikre, at digitalisering af de kommunale serviceydelser sker på en fornuftig og forståelig måde.
• Sikre åbenhed om de forskellige processer i forvaltningen og de politiske råd, bestyrelser og
nævn. Afprøve ”livestreaming” fra byrådsmøder, inddrage samarbejdsudvalg og interesseorganisationer.
• Sikre, at høringsfrister respekteres og uddybende svar gives. Socialdemokratiet vil sikre, at
kommunens politikere tager høringer og indsigelser fra ansatte og borgere alvorlig i beslutningsprocessen.
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Kommunens økonomi
Vore udfordringer
Det er det kommunale budget i Herning Kommune på over kr. 5 mia. årlig, der sætter rammerne
for de samlede aktiviteter. Dog er størstedelen af udgifterne bestemt ved folketingslovgivning, men
det er kommunen, der gennemfører opgaverne i praksis.
De kommunale udgifter til børn, unge og ældre, socialområdet, kræver størstedelen af det kommunale budget. De kommunale indtægter er bestemt af borgernes indtægtsgrundlag. Det er ved prioriteringer og effektiv udnyttelse af kommunens udgifter og penge, at vi vil forbedre indsatsen.

Derfor vil vi
• Have styr på løn- og arbejdsforhold ved de kommunale udbud og udliciteringer.
• At alle opgaver – store som små – som kommunen får andre til at udføre, bliver udført efter
gældende overenskomstmæssige vilkår.
• At kommunens generelle indkøbspolitik sikrer samarbejde med/indkøb ved virksomheder med
ordnede forhold.
• At opgaver, i det omfang det er muligt, udføres af lokale virksomheder, og at de kommunale
leverandører forpligter sig til at løfte uddannelsesopgaver og påtage sig et socialt ansvar.
• Prioritere de kommunale opgaver og udgifter og derved sikre en effektiv udnyttelse af kommunens økonomiske ressourcer.
• Sikre en målrettet jobformidling i tæt samarbejde med virksomhederne og de faglige organisationer. Etablere socioøkonomiske virksomheder som en del af løsningerne, men også styrke
samarbejdet med ”andre aktører” med henblik på reel beskæftigelse.
• Prioritere en forstærket indsats på sygedagpengeområdet dels for at minimere antallet af borgere på sygedagpenge, dels for at sikre handicappede borgere jobmuligheder.
• Deltage i tværkommunale initiativer, hvis og når det er til gavn for borgerne og kommunens
økonomi.
• Sikre, at Herning kommune er attraktiv for nye virksomheder og tiltrækker nye arbejdspladser.
• At vækstinitiativer og udvikling sker i samarbejde med statslige myndigheder, erhvervslivet, de
faglige organisationer og andre samarbejdspartnere såsom handicap- og interesseorganisationer.
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Politikområder
Børn og familie
Vore udfordringer
Børn og unge er råstoffet i fremtidens samfund, da det jo er vore børn, der skal sikre, vi fortsat har
et velfærdssamfund. De skal forstå og sætte pris på fællesskabets værdier og lære, at ingen kan
klare sig alene og uden fællesskabets understøttende funktion. Der påhviler forældre, institutioner,
skoler, organisationer og offentlige myndigheder at sikre denne vigtige opgave: At gøre de unge
mennesker helstøbte og værdiskabende for fællesskabet.
Børn og unge skal lære, at pligter kommer før rettigheder, og at der bliver stillet krav til dem overalt
i vores samfund. Unge mennesker skal opleve at blive set, hørt, forstået og hjulpet som de unikke
mennesker, de er. De unge skal deltage aktivt i det lokale demokrati i kommunen.

Derfor vil vi
• Arbejde for, at vore børn vokser op i tryghed, ved at kommunen skal understøtte forældrene
med et tilstrækkeligt udbud af veldrevne og velfungerende institutioner og skoler.
• Sikre en sammenhængende indsats for børn og unge med særlige behov for social, faglig og
personlig støtte og udvikling gennem et forpligtende samarbejde mellem institutioner, organisationer, skoler, forældre og børn. Derfor skal den nødvendige specialpædagogiske viden være til
stede i institutioner, skoler og klubber. Ved udredning af børn med særlige behov skal forældrene og søskende tilbydes hjælp af en koordinerende tovholder.
• At alle børn skal udfordres efter evner og niveau. Sikre det pædagogisk miljø i institutioner og
skoler, som skal understøtte børnenes engagement, medbestemmelse og medansvar.
• Sikre veldrevne og velfungerende institutioner med det nødvendige uddannede personale og
velfungerende arbejdstidsaftaler, så personalet har ro til at udføre kerneopgaverne.
• At ungdomsuddannelserne indretter deres pædagogik efter eleverne frem for at tilpasse eleverne skolevæsenet, og tilbyder en bred vifte af læringsmiljøer, som kan inkludere og rumme alle
elever uanset deres forskelligheder.
• Sikre, at uddannelsesvejledningen er tilpasset den enkelte og sikre hjælp, så de unge vælger
den rigtige uddannelsesvej.
• At der opbygges et tæt samarbejde mellem folkeskolerne og erhvervsskolerne for at sikre den
nødvendige faglærte arbejdskraft.
• Arbejde for, at de unge fortsat har et ungdomshus og der bliver oprettet et ungdomsråd i Herning Kommune, der skal høres i spørgsmål, der berører ungdommen.
• Ikke have inklusion for enhver pris. Børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan inkluderes,
skal tilbydes individuelle tilbud i tæt samarbejde med forældre og fagpersoner, så de får udviklet
deres potentiale.
• Sikre det pædagogiske arbejdsmiljø, ved at institutionerne og skolerne har de bedste ledere.
Det vil sige, at der skal være afsat midler til at uddanne ledere og at være på forkant med det
atypiske arbejdsmarked. Det fysiske arbejdsmiljø for medarbejdere og børn skal sikres ved løbende investeringer i de fysiske rammer.
• At SSP arbejdet skal styrkes og inddrages i den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet sammen med et ungdomsråd for Herning Kommune.
• Som udgangspunkt bevare alle de nuværende skoler. Det forudsætter dog, at der er lokal opbakning, og at opretholde de nuværende skoler er både pædagogisk og fagligt forsvarligt.
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Seniorer og ældre
Vore udfordringer
Vi forventer, at der i fremtiden bliver flere plejekrævende ældre borgere. En udvikling, der udfordrer
kommunen på mange fronter, ikke mindst økonomisk. Det er socialdemokratisk hjerteblod at sikre
livskvalitet, tryghed og trivsel for alle, og at det sker på en værdig måde. I lighed med andre borgergrupper har de ældre ansvaret for eget liv og egne valg, og skal bidrage til fællesskabet med
deres evner og muligheder.
Vi ønsker fortsat ”længst muligt i eget hjem”, men når de ældre ikke længere er selvhjulpne i eget
hjem, skal de tilbydes en velegnet bolig og den nødvendige hjælp.

Derfor vil vi
• Sikre et passende antal ældreboliger, som de ældre selv kan vælge.
• Prioritere kommunens indsats, så den også rettes mod de økonomisk svage borgere.
• Sætte rammer for visitationen, så man undgår utryghed og ensomhed i plejeboliger i lokalområdet. Visitationen til bolig skal ske på en anstændig og omsorgsfuld måde uden lange ventetider,
og skal også omfatte egenbetaling og økonomisk tilskud.
• At plejearbejde og hjemmehjælp tilrettelægges efter aftale med borgeren eller dennes pårørende. Der skal også være mulighed for midlertidig ekstra hjælp i eget hjem i forbindelse med udskrivelse fra hospitaler. Borgeren skal kunne tilkøbe ekstra hjælp efter eget ønske.
• Bevare plejeboliger i yderområderne for derigennem at sikre nærkontakten til venner, bekendte
og ægtefæller, der bor i området.
• At der sikres produktionskøkkener / leve-bo miljøer ved alle nuværende og kommende plejecentre i Herning Kommune. Madordninger skal have et højt sundhedsniveau, men samtidig tage
højde for individuelle ønsker. Som udgangspunkt skal madtilbuddet være den enkeltes eget
valg.
• fastholde fokus på ”kost til ældre” ved at sikre fagligheden og synligheden, hvorfor det er vigtigt,
at der fortsat er kostfaglige medarbejdere i den kommunale madorganisation.
• Sikre, at der er høj kulinarisk kvalitet af maden på kommunens plejecentre. Faglighed skal vægtes højt, så der sikres værdige måltider, der er tilpasset den enkelte borgers individuelle ønsker
og behov.
• Give Ældre- og Seniorrådene reel indflydelse på det ældrepolitiske område.
• Støtte humanitære og frivillige organisationer, der bidrager til en indholdsrig hverdag for de ældre og de fysisk og psykisk handicappede borgere. Det frivillige arbejde må ikke erstatte professionelt plejearbejde. Når frivilligheden er en del af hverdagen på ældreområdet, skal der også
være ressourcer til at koordinere opgaverne.
• Prioritere antallet af plejeboliger for demente, så de svarer til antallet af dementsyge i kommunen.
• Placere ældre- og plejeboliger bynært i hele kommunen.
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Handicappede
Vore udfordringer
Vore handicappede borgere er en særlig udsat gruppe, som på grund af fysiske, sociale eller
psykiske funktionsnedsættelser har mange udfoldelsesmæssige begrænsninger, men som ikke
nødvendigvis er mentalt begrænsede. Derfor er det en særlig udfordring at levere den hjælp, der
skal til, for at de kan få en så normal tilværelse som muligt.
Herning Kommune skal kendes som en handicapvenlig kommune. Borgere med
funktionsnedsættelser skal sikres selvbestemmelse og indflydelse på egen hverdag med støtte af
kvalificerede fagpersoner.
Kommunen har i dag mange bosteder for både børn, unge og voksne. Kommunikation,
rehabilitering og vedligeholdelses og-/genoptræning og tilbud om aktiviteter i hverdagen er blevet
en vigtig opgave for kommunen. Det er derfor vigtigt, at kommunen sikrer veluddannet personale
og de hjælpemidler, der er nødvendige, for at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt.

Derfor vil vi

• Have styrket samarbejdet med familier med handicappede hjemmeboende børn om de nødvendige hjælpemidler og aflastning.
• Med udgangspunkt i den enkeltes behov, stille de nødvendige transportmuligheder til rådighed,
så der er mulighed for deltagelse i kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter.
• Tilbyde tidssvarende boliger, der modsvarer handicappede borgeres økonomiske formåen.
• At der skal sikres ret til kvalificeret og veluddannet personale, som kan kommunikere og forstå
borgerne og levere de rette ydelser.
• Sikre støtte til at borgere med funktionsnedsættelse kan beskæftiges i det almindelige erhvervsliv ved uddannelse / efteruddannelse. Benytte handicaporganisationernes viden og erfaring til
gavn for området. Desuden skal der være en bred vifte af beskyttet beskæftigelse og samværstilbud.
• Levere den specialiserede rehabilitering, som skal til, for at ulykkesramte, traumatiserede og
hjerneskadede kan vende tilbage til en så normal tilværelse som muligt.
• Sørge for handicapvenlighed og tilgængelighed i alle kommunens kontorer og institutioner, samt
stille krav om handicapegnethed, eksempelvis ved at renoveringer af stier, fortove og gangarealer skal ske i tæt samarbejde med organisationen ”God Adgang”.
• Qua lovgivningen, sikre, at Handicaprådet tages med på råd i politiske spørgsmål inden for relevante områder.
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Integration
Vore udfordringer
Det er Socialdemokraternes holdning, at flygtninge og indvandrere skal hjælpes til hurtigst muligt at
fungere og klare sig selv i det danske samfund og tilføre vores samfund ny vækst og energi. Herning Kommunes integrationsindsats skal være sammenhængende for børn og voksne og øge forståelsen af det danske samfund.

Derfor vil vi

• Videreudvikle dialog- og integrationsforum, så særlige problemer og behov kan blive belyst.
• Samarbejde med frivillige grupper om at sikre alle nye danskere en dagligdag med undervisning
og-/eller arbejde, hvor de både lærer det danske sprog og kultur.
• Have fokus på, om andelen af tosprogede børn i den enkelte institution og skole er fagligt og
pædagogisk forsvarlig.
• Sikre fripladser til børn fra nydanske familier.
• Forbedre den alternative pædagogik over for utilpassede indvandrere, så de matcher virkelighed.

Forebyggelse og socialområdet
Vore udfordringer
Socialdemokraternes holdning er, at det er bedre at forebygge end at helbrede, men sygdom opstår alligevel. Alkoholisme, euforiserende stoffer, usunde spisevaner og manglende fysisk aktivitet
er et tiltagende problem.

Derfor vil vi
• Sikre at kommunale tilbud og aktiviteter, har en holdning til ”sund kost” og bæredygtige råvarer
varieret og tilpasset de forskellige målgrupper, som kommunen samarbejder med.
• Styrke SSP- og gademedarbejderindsatsen.
• Udbygge det forebyggende arbejde og genoptræning ved etablering af sundhedscentre, der kan
fungere som alternativ til indlæggelser, og hvor behandling kan ske af egen læge kombineret
med en ekstra plejeindsats. Det er et krav, at forebyggelsesudvalget skal fungere, og at der gøres en aktiv indsats for at bringe hjemløse og misbrugere på ret køl.
• At Herning Kommune skal inspirere, igangsætte og hjælpe borgere til en sundere livsstil.
• Forbedre samarbejdet med sygehusvæsenet, så overgangen fra hospital til at være selvhjulpen
styrkes.
• Sikre udstødte/hjemløse et sted at bo og være.
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Arbejdsmarked og uddannelse
Vore udfordringer
Det er en stor opgave for Herning Kommune og Jobcenter altid at være på forkant for at kunne levere
den efterspurgte arbejdskraft til private og offentlige virksomheder. Det er derfor vigtigt at både private
og offentlige virksomheder påtager sig et ansvar for, at der oprettes et tilstrækkeligt antal elev- og
lærepladser. Ikke mindst voksenuddannelsespladser, så den voksne arbejdsstyrke til enhver tid er
attraktiv for virksomhederne. Her er samarbejdet med erhvervsskolerne, ungdomsuddannelser, AUHerning og erhvervslivet afgørende.
Udviklingsplanerne for Herning Kommune skal afspejle fremtidens arbejdsmarked på vores egn i den
aktuelle erhvervsstruktur. Herning Kommune har en stor opgave i at være partner i udviklingen af
uddannelsesmiljøer i kommunen, bl.a. i Birk med nye og spændende uddannelser, så ungdommen i
fremtiden kan være interesseret i at blive i kommunen.
Vi ønsker, at kommunen skal anvende og understøtte sociale- og arbejdsmarkedsklausuler, - der sikrer
ordentlig løn og gode arbejdsforhold i offentlige virksomheder, institutioner og hos private
samarbejdspartnere. Det er i den forbindelse en udfordring, at størsteparten af ledige job udbydes og
besættes udenom jobportaler. f.eks. via netværk.

Beskæftigelsesindsatsen
Målet er naturligvis, at alle de, der kan arbejde, kommer i varig ordinær beskæftigelse eller ordinær
uddannelse.
Virksomhedspraktik mv. skal alene benyttes som målrettede redskaber.
Integrationen skal styrkes gennem en målrettet indsats, bl.a. ved anvendelse af Integrations Grund
Uddannelse (IGU) som målrettet redskab.
Målet med beskæftigelsesindsatsen er naturligvis, at alle kommer i varig ordinær beskæftigelse
eller ordinær uddannelse. Jobrotation skal have prioritet som redskab i både kommunale og private
virksomheder. Sikre klausuler i forbindelse med udbud og licitationer overholdt. Alle ledige med
særlige behov, tilbydes ”håndholdt” indsats. Samarbejdet mellem Jobcentret og A-kasserne skal
prioriteres, og ordinære jobs må ikke erstattes at diverse praktikforløb.

Derfor vil vi
• Sikre nuværende og nye virksomheder en hurtig og præcis sagsbehandling og tilbud om specifik hjælp ved tilflytning og nyetablering.
• Kræve, at alle kommunale licitationer og leverandør kontrakter indeholder sociale klausuler og
kædeansvar, der skal forhindre social dumping, stille sociale krav til leverandører, entreprenører
og underleverandør.
• Kræve, at arbejdsgivere, herunder også kommunen, opfylder deres sociale ansvar mht. uddannelse og beskæftigelse af førtidspensionister og flexjobbere.
• Forlange, at der ved kommunale bygge- og anlægsopgaver oprettes et passende antal lære- og
praktikpladser. Der skal stilles krav om, at arbejdet udføres på danske overenskomstmæssige
vilkår og følger dansk miljølovgivning, og så vidt, det er muligt skal arbejdet gerne udføres af lokale virksomheder.
• Ønske, at der føres en tilstrækkelig kommunal kontrol for at sikre, at de krævede klausuler
overholdes i praksis.
• Sikre, at brugen af løntilskudsjob, praktikker og afklaringsforløb, ikke erstatter ordinære kommunale / private job. I stedet skal job med løntilskud medføre serviceløft og langsigtet føre til
ordinære job.
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• Styrke formidlingen af viden og kompetence i partnerskaber mellem private virksomheder og
kommunen og sikre det nødvendige antal uddannelsespladser.
• At Herning Kommune opretter de nødvendige uddannelsespladser inden for de områder, hvor kommunen selv benytter faglært arbejdskraft for at sikre faglært arbejdskraft i fremtiden.
• Arbejde for, at Herning Kommune støtter nuværende og nye uddannelsesmiljøer for at tiltrække flere
studerende og fastholde de unge på vores egn efter endt uddannelse.
• At vores jobcenter skal være udfarende, pleje kontakter og samarbejde med erhvervsskoler,
institutioner, virksomheder og fagbevægelsen. Via dette samarbejde skabes jobåbninger samt
motivation til at synliggøre alle ledige jobs på jobportaler.
• At Herning Kommune skal være den første kommune, hvor 95 % af en ungdomsårgang under 25 år
enten er under uddannelse eller i job. De unge, der ikke går den lige vej i ordinær uddannelse eller
ordinærjob, skal via en håndholdt indsats/ handleplan sikres, at de ikke efterlades på perronen og
kommer til at hænge fast på overførselsindkomst.
• At kommunen skal øge tilsynet ifm. udlicitering.

Kultur/fritid og idræt
Vore udfordringer
Herning Kommune skal have et mangfoldigt tilbud af kultur, musik og sport, som skal bruges ved
markedsføring af kommunen og tiltrække nye borgere. Sportsklubber, forenings- og frivilligarbejde
er krumtapper i udbredelsen af fritidstilbud. Events kan også være en måde at skabe interesse og
borgerværdier. Vi ønsker at tiltrække eliteidræt, men ikke på bekostning af breddeidrætten.

Derfor vil vi
• Støtte børn og unges adgang til kultur i form af film, teater, musik, dans, multimedieprodukter
med videre for at skabe lyst til kreativ udfoldelse.
• At bibliotekerne skal fungere som lokale videnscentre, hvor alle, både ældre, unge og studerende, kan føle sig velkomne.
• Holde fast i, at de kulturelle institutioner og foreninger (teatre, museer, musikskole, billedskole
og lignende) sikres optimale vilkår.
• Fremme eliteidrætten ved at styrke interessen for breddeidræt.
• Tage initiativ til, at samarbejde mellem idrætsklubber og kulturelle institutioner skaber sunde
spændende unge fritidsaktiviteter i hele kommunen.
• Arbejde for at gøre breddeidrætten mere social på tværs af alder og køn.
• Tilbyde sports- og idrætsklubberne de nødvendige faciliteter, gerne i samarbejde med de lokale
foreninger.
• At museumsvirksomhed og lokalarkiver skal være en del af vores kulturformidling.
• Understøtte den frivillige musikundervisning.
• At det skal være lettere at søge om støtte til foreninger, der udvikler og finder nye nicher, hvorved forskelligheden skal kunne styrkes.
• Undersøge, om det er muligt at indføre Kulturpasset, der giver børn fra økonomisk trængte familier mulighed for at dyrke idræt og være medlem af en idrætsforening.
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Boliger
Vore udfordringer
Herning Kommune er i en positiv udvikling befolkningsmæssigt. Det stiller krav til byplanerne om at
sikre, at der altid udbydes et tilstrækkeligt antal leje-, andels- og ejerboliger. Samtidig skal der altid
være et passende antal udstykkede byggegrunde. Prioriteringerne må være lige, så alle boformer
tilgodeses.
Som uddannelsesby er ungdomsboliger og deres placering en særlig udfordring. For at modvirke
ghettodannelser er det vigtigt, at boformerne og de boligsøgende blandes på en hensigtsmæssig
og acceptabel måde.
Derfor vil vi
• Skabe nye og moderne former for støttede bygge- og boformer, hvor beboersammensætningen er varieret.
• Have overskuelighed på lejeboligmarkedet, så boligsøgende kan få overblik over udbuddet af
ungdoms-, ældre- og familieboliger.
• Genindføre Boligreguleringsloven i Herning Kommune, for at sikre kontrol med huslejepriserne
og beboerrepræsentantindsigelser over for udlejerne og en styrkelse af det eksisterende huslejenævns afgørelser.
• Stille krav til både private og almene boliger om større arbejder for sociale tiltag i boligområderne, da der er behov for renovering og nybyggeri af almene boliger.
• Stille krav om - på linje med Boligselskabernes Landsorganisation - at der ansættes lærlinge
ved renoveringer og nybyggeri, samt at danske overenskomster skal gælde dette arbejde.
• Stille krav om nye billige boliger, så de enkelte lejere har mulighed for at bo godt og billigt.
• Stille krav om et samarbejde mellem boligorganisationerne, kommunen og politiet med det formål at begrænse kriminalitet i almene boligområder.
• Prioritere et passende udbud af ungdomsboliger i forskellige prisklasser og variation for at dække behovet for de unge på uddannelsesinstitutionerne.
• Stille krav om, at fremtidigt almene byggerier sammensættes af forskellige boligtyper, der er
miljømæssigt bæredygtige med moderne teknologi.
• Have et tæt samarbejde med de almennyttige boligselskaber om en årlig byggekvote og hermed sikre, at nye tilflyttere og nyetablerede familier uden besvær kan vælge at bo i Herning
Kommune.
• Sikre, at byudviklingen i kommunen sker i balance med naturen og borgerne, og grønne områder etableres ved alle bebyggelser/boligområder.
• Stille krav til alt nyt kommunalt byggeri om at opstille miljøregnskab og bruge bæredygtige byggematerialer samt have et lavt energiforbrug.
• Tilstræbe, at boligformer blandes socialt, økonomisk, aldersmæssigt og med forskellige familiemæssige strukturer for at undgå ghettodannelser og stigmatisering.
• Fremme fremtidens boform for seniorer, bofællesskaber. Her kan man støtte hinanden, og her
bliver man ikke ensom, fordi der er fælles rum for alsidige aktiviteter.
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Miljø og energi
Vore udfordringer
Herning Kommune er en af landets største i udstrækning med relativt fladt land.
Erhvervslivet består af mange mindre og mellemstore virksomheder og landbrug med mange svinefarme. Dette giver store miljøudfordringer, men også muligheder. Miljøtilsynet er en kommunal
opgave, som skal tages meget alvorligt, men det er også vigtigt, at tilsynet bygger på sund fornuft.
Da der ligger store vandressourcer i kommunen, er det vigtigt, at udledning af spildprodukter og
brug af sprøjtegifte behandles med største omhu.
Da kommunen hovedsageligt består af fladt land med megen vind og relativt mange solskinstimer,
er der perspektiv i at samordne, udnytte og udvikle nye vedvarende energiformer fremstillet af affald, gylle, husholdningsaffald, industriaffald, sol, vind og brint.
Derfor vil vi
• Arbejde for bevarelsen af et stort mangfoldigt dyreliv, ikke bare for dyrenes skyld, men fordi det
er sund fornuft og til gavn for mennesker og naturen.
• Stille krav om oprydning, når virksomheder fraflytter industrigrunde.
• Indføre en klima- og miljøuge, hvor der sættes fokus på klima og miljøet i de kommunale institutioner, skoler og arbejdspladser. En uge, hvor der tænkes innovativt og planlægges nye kommunale projekter.
• Fortsat deltage i tværkommunale projekter, der mindsker forureningen og udvikler nye energiformer.
• Lade kommunen gå i front med anvendelse af sol, vind, jordvarme og brint.
• Investere i vedvarende energikilder som direkte forsyning til kommunale bygninger, med solceller, husstandsvindmøller osv. Vi vil dog kræve frizone på mindst 1.000 meter fra store vindmøller til menneskeboliger.
• Optimere affaldssortering for at mindske den samlede affaldsmængde og øge genanvendelsen.
• At der skal føres en aktiv oplysningskampagne om affaldssortering, og kommunen skal udvikle
et samarbejde med genbrugsindustrien og genbrugsforretninger, så vi sikrer større genanvendelse og mindre affald.
• Arbejde for at sorteret affald kan afleveres flere steder i kommunen.
• Påvirke de private husholdninger til at begrænse mængden af miljøfarlige produkter i hus og
have.
• Arbejde for, at der indføres en ensartet affaldssortering i Region Midtjylland.
• Lave en renoveringsplan for energibesparelser i samtlige kommunale bygninger. De økonomiske gevinster skal forblive der, hvor besparelserne er skabt.
• At kommunale institutioner skal have grønne regnskaber for el, vand og varme.
• Fremme fremtidige byggerier med grønne tage, i lighed med Tjørring nye skole.
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Trafik
Vore udfordringer
Herning Kommune er i forhold til dens udstrækning relativt tyndt befolket, derfor er det vigtigt, at
der er et mangeartet trafiknet, så personer og varer hurtigt og nemt kan transporteres. Bestræbelserne på at skabe et godt vejnet til biler og kollektive løsninger med konkurrencedygtige billetpriser
må ikke betyde, at sikre veje til cykler og gående nedprioriteres. Der er mange farlige pletter på
vejnettet, og cykelstierne er ikke tilstrækkelig adskilt fra autotrafikerede veje. De kommunale veje
er mange steder i en dårlig stand og kræver renovering.
Derfor vil vi
• Samarbejde med regionale og landsdækkende trafikoperatører og gøre kollektiv trafik til et reelt
alternativ til privat biltrafik. Der bør indføres differentierede rejsetakster, så det bliver billigere at
tage bussen uden for myldretiden.
• At Herning kommune skal være foregangskommune for brintdrevne kommunale køretøjer.
• At en ambitiøs cykelstrategi skal aftales med borgere, virksomheder og Danmarks Cyklistforbund. Vores mål er at flytte bilister til cykel samt kollektivtrafik.
• Belønne cyklister i byerne med særlige goder for at bruge cyklen frem for bilen.
• tænke i alternative løsninger i forhold til kollektiv transport i hele kommunen.
• Udvikle alternative og billigere former for persontransport i de tyndt befolkede områder ved
f.eks. at indføre Flextransport, teletaxa og mindre busser.
• Arbejde for, at varetransport i byerne henvises til særlige tidszoner og at den tunge trafik forbydes adgang til byerne.
• Udbygge cykelstier som et seriøst alternativ til biltrafik, hvorfor cykelstier skal separeres fra biltrafikken. Cykelstier skal også udbygges i landområder og bidrage til at binde kommunen sammen.
• Lukke mindre veje for gennemgående tung trafik. Mindre veje skal forbeholdes lokal trafik,
mens gennemkørende trafik henvises til det overordnede vejnet.
• Etablere sikre parkeringspladser nær den kollektive befordring med mulighed for langtidsparkering.
• Have fokus på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunens veje, hvorfor
der skal trafiksikres ved cykelstiers krydsning af offentlige veje og ved højresvingende trafik.
• Sætte fokus på vejvedligeholdelse, for veje og stier skal være i god og trafiksikker stand.
• Arbejde på at reetablere trinbræt, i de byer togene i forvejen kører igennem, og påvirke landspolitikerne til at arbejde med på denne ide.
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Herning bycenterbyerne og landdistrikterne
Vore udfordringer
Omkring 30.000 af Herning Kommunes borgere bor uden for Herning by (Herning, Hammerum/Gjellerup, Lind, Snejbjerg og Tjørring). Derfor skal det også være attraktivt fortsat at bo og
drive virksomhed i landdistrikterne. Det er vigtigt, at der vedblivende er indkøbsmuligheder samt
fællesskabsskabende institutioner såsom skoler og fritidsfaciliteter. Infrastrukturen skal på alle måder være i orden, da adgangen til hurtig vare- og persontransport samt hurtig kommunikation er en
absolut forudsætning for erhvervsmæssig udvikling og dermed også bosættelse. Herning By skal
som kommunens metropol have en spændende og levende bymidte. Når det nuværende hospital i
2020 flyttes til Gødstrup, bliver der et stort område, hvor der skal byplanlægges.
Da borgerne bør benytte kollektive transportformer, er der mangel på langtidsparkeringspladser til
pendlere. Almindelig parkering i Herning by er ligeledes udfordret af private parkeringsreguleringer.
Byplanlægning i Herning Kommune, skal bygge på et omfattende analysearbejde, så tilladelser til
byggeri eller erhverv ikke kommer til at rumme fremtidige overraskelser eller omkostninger for skatteborgerne. Hvor det er muligt, skal der stilles krav om kvalitet - også arkitektonisk og miljømæssigt
- ved nybyggeri.
Markedsføringen af Herning Kommune må tage hensyn til, at der er et stort spænd fra storby over
mindre byer til landsbyer og åbent land med landbrug.
Derfor vil vi i
Herning by
• Skabe grønne byrum med legepladser og rekreative muligheder i tilpas afstand fra beboelse, da
sådanne byrum skal ligge i gåafstand fra beboelse for at give den tiltænkte nyttevirkning.
• Støtte planerne, der skal gøre det nuværende sygehusområde i Herning til en attraktiv ny bydel
i byen fra 2020.
• Styrke bymiljøet i midtbyen gennem en løbende fortætning, så de små ét- og toetages byhuse
afløses af fire-fem etages huse.
• Skabe bedre forbindelser på begge sider af gågaden, så Herning ikke kun består af én lang
strøggade. Især er det vigtigt mellem sygehusgrunden og gågaden. Flere byområder skal have
et grønt præg.
• Sikre bevarelse af det arkitektoniske særpræg ved bygninger i Herning midtby for at give byen
mere sjæl.
• Sikre, at planlægning af boliger i Herning by i højere grad tager hensyn til demografiske forskelligheder, trafikplanlægning, miljø, natur og klimaforandringer.
Omegnsbyerne Kibæk, Sdr. Felding, Vildbjerg, Aulum og Sunds
• Sikre udvikling af boliger og erhverv.
Landdistrikterne
• Arbejde for hurtigt bredbånd og mobildækning i hele kommunen, da det er en vigtig forudsætning for, at der kan ske erhvervsudvikling i landområderne.
• Støtte det nuværende borgerpotentiale i landområderne.
• Have løbende fokus på forfaldne og døde bygninger for at modvirke spekulation i billige boliger.
• At kommunen fortsat er en aktiv medspiller til lokale foreninger og understøtte samspillet med
Landsbykontaktudvalget.
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• Overveje at ændre landsbykontaktudvalget til et politisk udvalg for omegnsbyerne i Herning
kommune.
• Arbejde med muligheden for, at borgere i den tyndt befolkede del af kommune kan benytte sig
af offentlige tilbud omkostningsfrit i nabokommunen frem for i Herning, evt. via en reguleringsordningsmodel.
• Arbejde for, at en del af landsbyskolernes økonomi dækkes via kultur og fritid budgetter, da et
meget afgørende omdrejningspunkt for landsbyernes overlevelse er, at der er skole og daginstitutioner. De nuværende 10 mindste skoler udgør en så lille del af det samlede skolebudget, at
det ikke skal være økonomien, der afgør, om de skal fortsætte eller lukke. Det er først og fremmest et spørgsmål om, hvordan det sociale liv fungerer mellem elever og lærergruppen. Det er
derfor op til de enkelte lokalsamfund om deres skole skal fortsætte eller lukke. Det er vigtigt, at
skolen er et kulturcenter i lokalsamfundet.

Naturen i Herning Kommune
Vore udfordringer
Kommunen rummer storslået natur og markante landskaber som åbne vidder på heden og brede
ådale, hvor vandløb bugter sig omgivet af våde enge, store skove og plantager. Vi vil værne om
dette særpræg og sikre variation i naturtyper, flora og fauna.
Naturpolitikken skal have fokus på såvel beskyttelse som benyttelse af naturen. Naturen skal betragtes som en helhed, hvor landskab, natur og kulturhistorie hænger sammen.
I formidlingen skal der lægges vægt på lokalforankring samt inddrages interessegrupper f.eks. private lodsejere, lokale borgerforeninger og andre organisationer.
Naturen og landskaberne rummer store muligheder i forhold til borgernes fysiske og psykiske
sundhed.
Mangfoldigheden af arter, natur og landskaber må ikke komme under mere pres. EU har sat mål
om at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelse af økosystemer i EU inden 2020.
Derfor vil vi
• Arbejde for etablering af en nationalpark langs Skjern Å.
• Arbejde for at udvikle Dyrehaven i Løvbakkerne.
• Sikre fremtidige generationer en varieret natur og landskaber med plads til udvikling og oplevelser.
• Bevare, udvikle og genoprette natur og gøre det muligt for borgerne at benytte naturen.
• Synliggøre de mange, vandrestier, cykelruter, motions- og fitnessredskaber osv.
• Være mere ambitiøse med hensyn til at øge den biologiske mangfoldighed.
• Arbejde for, at naturen og borgerne bringes tættere på hinanden.
• Arbejde for at skabe flere grønne forbindelser mellem de eksisterende naturområder. Det skal
ske i form af brede levende hegn, hvor der både kan være plads til menneskestier og dyreveksler. Derved udvides vandremulighederne mange gange, og kommunen bliver et søgt mål for naturoplevelser.
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