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Vores kommune - Herning Kommune
Socialdemokratiet vil altid sætte mennesket først, og fortællingen om, at de bredeste skuldre skal bære den største 
byrde, er stadig aktuel i 2021. Vi bor i en veldrevet, økonomisk solid og god kommune, men der er nogle områder, hvor 
vi kan gøre det endnu bedre. Socialdemokratiet har nogle dagsordner, som bør sættes på en anden måde. Vi vil sikre 
en solid økonomisk udvikling også i fremtiden.
Der er naturligvis forskel på, om folk bor på landet eller i kommunens byer, men borgerne skal føle, at de er lige 
værdige, uanset hvor de bor. 
Vi vil styrke naturkvaliteterne i det åbne land samt styrke landsbyernes identitet og udvikling. Vi vil nytænke tilbuddene 
om service i centerbyerne. Desuden vil vi skabe grundlaget for at udbygge Herning by, så den bliver mere attraktiv for 
både nuværende og nye borgere.
Forudsætningerne for, at borgerne ønsker at bosætte sig er, at der er den nødvendige offentlige service, børnepasning, 
skole, ældrepleje, fritidsaktiviteter og kultur. Desuden skal kommunen sikre borgerne en enkel og hurtig adgang til 
kommunens forvaltning. Herning Kommune skal favne alle uanset alder, hudfarve, seksualitet, religion eller fysik.

Kernevelfærd for både ung som gammel
Socialdemokratiet mener, at det er børn og unge, der danner grundlaget i fremtidens samfund, for det er vores børn, 
der skal sikre, at vi fortsat har et velfærdssamfund. Vi skal alle forstå at sætte pris på fællesskabets værdier og lære, 
at ingen kan klare sig alene og uden fællesskabets støtte. Derfor skal forældre, institutioner, skoler, organisationer 
og offentlige myndigheder støtte hinanden i at danne fællesskabets værdier. Vi skal sikre, at nye generationer bliver 
helstøbte og værdiskabende for fællesskabet. De skal være med til at skabe deres egen og andres udvikling i Herning 
Kommune. 
Vi vil sikre en værdig ældrepleje, og seniorliv, med de nødvendige boliger og muligheder for et indholdsrigt seniorliv. 
Der skal være den nødvendige kommunale hjælp, som skal ydes af et kvalificeret personale.

Leje- og almene boliger
Det er vigtigt at Herning kommune har gode, sunde og billige boliger til rådighed for sine borgere. At have en god og 
billig bolig er et så vigtigt fundament i samfundet, at det ikke alene må overlades til de private boligudbydere. Her 
spiller den almene boligsektor en meget stor rolle. Hvad er det så, der gør den almene boligsektor til noget særligt. 
Socialdemokratiet ønsker, at en større del af boligmassen består af almene boliger i form af tæt-lav bebyggelse, 
rækkehuse, dobbelthuse og etagehuse, altså boliger der skal integreres med eksisterende boliger, da vi erkender, at 
der bliver en stigende efterspørgsel på lejeboliger i takt med aldersudviklingen. Vi foreslår desuden, at der fast bliver 
udlagt 10 procent til almennyttige boliger når der udstykkes nye boligområder i kommunen. På den måde bliver 
almennyttige boliger altid tænkt ind i de nye boligområder.
Vi foreslår, at kommunen nedsætter et udviklingsudvalg, som skal udtænke nye boformer, bestående af repræsentanter 
fra boligselskaberne, borgere og kommunen. Alle boligformer skal nytænkes, Ungdomsboliger, seniorboliger, handicap-
egnede, mere bæredygtige boliger og så videre.



Erhverv og beskæftigelse 
Socialdemokratiet vil sikre, at kommunen hænger sammen, så borgerne, uddannelsesintuitionerne og virksomhederne 
fungerer sammen i et udviklende sammenspil.
Herning Kommune skal fortsat tiltrække nye borgere og virksomheder samt sikre den nødvendige infrastruktur gennem 
en fair og professionel sagsbehandling. 
Kommunen skal sikre den nødvendige efter- og videreuddannelse af medarbejdere i både private og offentlige 
virksomheder. 
Vi ønsker, at kommunen inddrager borgere og interesseorganisationer i opgaven med at sikre det tilstrækkelige antal 
arbejdspladser og løbende arbejde proaktivt med beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. En aktiv investering 
i beskæftigelse giver på sigt et overskud til andre områder. Derfor er beskæftigelse og tiltrækning af erhverv af stor 
betydning for Socialdemokratiet, da det sikrer finansiering af vores vældfærd. Socialdemokratiet vil altid arbejde for, 
at alle skal med.

Klima, natur, miljø og det åbne land
Socialdemokratiet vil beskytte og bruge naturen i Herning Kommune, der er en af landets største i udstrækning. 
Kommunen har en mangfoldig og storslået natur. Vi ønsker at skabe meget mere ”Vild med vilje”, og kommunen skal 
informere og inddrage lokalområderne endnu mere i processen op til et projekt med ”Vild med vilje”, så der bliver 
taget et lokalt ejerskab.
Kommunens køretøjer skal, så vidt muligt, omstilles til biodiesel, biogas og el. Derfor skal kommunen sikre at der er 
tilstrækkeligt med ladestandere til private. Miljøtilsynet er en kommunal opgave, som vi skal tage meget alvorligt, men 
det er vigtigt, at tilsynet bygger på sund fornuft og pragmatiske løsninger og tilgange.

Fysisk og psykisk handicappede
Socialdemokratiet vil altid sikre de grundlæggende vilkår for handicappede; fysiske og psykiske syge borgere med 
funktionsnedsættelser og begrænsninger.
Vi  vil sikre et kompetent og fagligt dygtigt personale samt en ledelse, der sikrer en stærk faglig vifte til borgere med  
ud fordringer. 
Vi vil løbende sørge for den nødvendige økonomiske opfølgning på området, så vi hele tiden kan imødegå og arbejde med 
økonomiske udfordringer, inden det er for sent.           

Landsbyer og landdistrikterne
Socialdemokratiet vil sætte fokus på landsbyerne og derved sikre en sammenhængende, ensartet udvikling. Vi vil 
bevare landsbykontaktudvalget i sin nuværende form. Vi vil dog gerne forhøje beløbet til udvikling i landsbyerne hvert 
år via landsbykontaktudvalget, såfremt vi kan finansiere det forsvarligt.
Vi vil samtidig foreslå, at det ny byråd nedsætter et paragraf 17 stk. 4 udvalg, der skal indlede en udvikling, der skal 
styrke og forbedre landsbyernes vilkår i Herning Kommune.  Herning Kommune skal være for alle i hele kommunen. 

Læs yderlig om vores politik og ønsker på https://valg.socialdemokratiet-herning.dk/



Valget er dit - Stem personlig på en Socialdemokrat

 Tommy Tønning   Aulum byrtt@herning.dk
 Lone Børlum   Herning byrlb@herning.dk
 Vinnie Borbjerg   Kibæk byrvb@herning.dk
 Mille Pedersen   Tjørring mille.pedersen@hotmail.com
 Mona B. Herskind   Høgild mona@herskind.se
 Henrik Jensen   Vildbjerg henrikpj@gmail.com
 Jeanette Hoffmann  Vildbjerg jeanettekaeselerhoffmann@gmail.com 
 Heinrich Berwald   Herning heinrichberwald@hotmail.com
 Jan Kraft Henriksen  Lind  kraft jan@hotmail.com
 Jens Martin Christensen  Gullestrup jens.martin@larch.dk
 Tove Brydsø Jensen  Snejbjerg brydsoe@hotmail.com
 Jens Brun Pedersen  Gjellerup jensbrun@gmail.com
 Jens Henry Jensen   Hammerum jenshenry215@gmail.com
 Carsten Siggaard   Studsgård carstenv225@hotmail.com
 Troels Thylstrup   Herning corn@flakes.dk
 Flemming Martinussen  Hodsager flummer1965@gmail.com
 Arulanantharajah (ARUL)
 Thillainadarasa   Herning arulanantharajah9@hotmail.com
 Marius Kristensen   Herning marikris@live.dk

Se mere  på hjemmesiden: 
valg.socialdemokratiet-herning.dk
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