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Vores 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 dagsordner, vi bør sætte på en anden 
måde. Vi vil fortsætte den solide økonomiske udvikling og sikre, at denne udvikling fortsætter i fremtiden.

Private arbejdspladser
Vi vil sikre, at der er tilstrækkelig udvikling af arbejdspladser i Herning kommune som grundlag for at kommu-
nen kan vækste, ved en sund erhvervsstruktur og erhvervsmæssig udvikling. Det kræver en hurtig og profes-
sionel kommunal sagsbehandling.

Offentlige arbejdspladser 
Vi ønsker at sikre de kommunale medarbejdere gode løn- og arbejdsforhold, og nye stillinger skal som ud-
gangspunkt tilbydes som fuldtidsstillinger. Et godt arbejdsmiljø, psykisk og fysisk, skal prioriteres højt. Til-
lidsrepræsentanter og ”Medarbejderudvalg” for samtlige personalegrupper skal inddrages i beslutninger, 
forandringsprocesser mv. De ansatte skal samtidig være indstillet på kompetenceudvikling via relevant efter/
videreuddannelse.

Grund- og videreuddannelser 
Herning Kommune skal afspejle fremtidens arbejdsmarked med den aktuelle erhvervsstruktur. Herning Kom-
mune har en vigtig opgave med udviklingen af uddannelsesmiljøer, med nye og spændende uddannelser, så 
ungdommen får lyst til at uddanne sig og blive i kommunen.

Service 
Gode forhold for borgerne handler om mulighed for bosættelse, den nødvendige offentlige service, børne-
pasning, 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, seksuali-
tet, religion eller fysik.
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Herning kommune i fremtiden
Socialdemokraterne mener, at det er vigtigt at sikre en erhvervsudvikling, der kan tiltrække nye virksomheder, 
men samtidig skal virksomhederne tage del i den grønne omstilling.
Vi ønsker at fastholde og tiltrække nye uddannelser på uddannelsesinstitutioner og skoler og sikre den nød-
vendige efter- og videreuddannelse af borgerne.
Bosætningsmulighederne skal bestå af en bred vifte af forskellige boformer. Ved at inddrage borgere og inte-
resseorganisationer skabes fremtidens boliger.
Infrastruktur, veje, cykelstier, offentlig trafik skal være sammenhængende. Samtidig er det også vigtigt at kom-
munikation via kobber, fiber og trådløs sikres et højhastighedsinternet i hele kommunen.
Da socialdemokratiet gerne vil sikre at borgerne fortsat har interesse for det kommunale demokrati, mener 
vi, at det er nødvendigt med en større gennemsigtighed omkring de kommunale beslutninger. Vi tror på, at 
livestreaming og virtuelle møder bør benyttes.
Vi forudser, at frivillighed vil vinde indpas i forskellige sammenhænge. Vi ønsker derfor via dialog, forhandling 
og udvikling, at skabe fornuftige rammer og betingelser for frivilligt arbejde. Samtidig ønsker vi at fastholde, 
at det er en professionel kommunal opgave at sikre velfærdsområdet.
Frivilligindsatsen i kommunale institutioner skal koordineres og organiseres gennem foreninger og organisa-
tioner.

Kommunens økonomi
Vi anerkender, at det er det kommunale budget i Herning Kommune på over kr. 5 mia. årlig, der sætter ram-
merne for de samlede aktiviteter. Dog er størstedelen af udgifterne folketings bestemt. Samtidig er det kom-
munen, der skal udføre opgaverne i praksis.
De kommunale udgifter til børn, unge og ældre, socialområdet kræver størstedelen af det kommunale bud-
get. Samtidig er de kommunale indtægter bestemt af borgernes indtægter. Vi ønsker derfor prioriteringer og 
effektiv udnyttelse af kommunens udgifter.

Vi vil:
•	 Tage initiativ til fornyelse og udvikling af Herning Kommune i en tæt dialog med borgere, foreninger 

og erhvervsliv. Medarbejdere og forældrebestyrelser skal udvikles i de kommunale institutioner.
•	 Arbejde for at demografien er med til at styre normeringerne på de sociale områder.
•	 Sikre en tilpasning i dagtilbud og skoler for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for medarbejder-

ne.
•	 Arbejde for at handicappede og psykisk syge altid tilbydes et værdigt liv. Arbejde for ligestilling imel-

lem psykiske og somatiske lidelser mht støtte og muligheder, så de kan have et liv tæt på det norma-
le. Herning kommune skal være et godt sted at leve med et handicap.

•	 Sikre at den kommunale forvaltning giver borgere og virksomheder en fair, professionel og hurtig 
sagsbehandling. 

•	 Sikre opkvalificering og kompetenceudvikling af de kommunalt ansatte.
•	 Sikre at der er et passende antal lærlinge og elevpladser, der kan dække behovet for 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, ved 

en åben forvaltning, de politiske råd, bestyrelser, nævn og ”livestreaming” af byråds- og borgermø-
der.

•	 Sikre, at høringsfrister respekteres og der gives uddybende svar, så høringer og indsigelser fra ansat-
te, borgere, samarbejdsudvalg og interesseorganisationer tages alvorligt.

Børn og familie
Socialdemokratiet mener at vores børn og unge er råstoffet i fremtidens samfund. Det er landets børn, der 
skal sikre, at vi fortsat har et velfærdssamfund, og at de kommende generationer sikres en god og tryg op-
vækst. 
Vi tror på investering i tidlig indsats, hvor grundstenene for fællesskabets værdier skabes. Ingen kan klare sig 
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alene, og uden fællesskabets understøttende funktion. 
Det påhviler forældre, institutioner, skoler, organisationer og offentlige myndigheder at hjælpe med denne 
vigtige dannelses og samfundsmæssige opgave. De unge mennesker skal være helstøbte og værdiskabende 
for fællesskabet og derved være med til at skabe deres egen og andres udvikling.
Børn og unge skal lære, at pligter kommer før rettigheder og at der stilles krav overalt i vores samfund. Dog skal 
de også opleve muligheden for at være barn i et roligt miljø med voksne. Unge mennesker skal opleve at blive 
set, hørt, forstået, så de fortsat kan være unikke og ”hele” mennesker. De unge skal deltage aktivt i det lokale 
demokrati i kommunen allerede som børn og opleve de bliver hørt og lyttet til i forskellige sammenhænge.

Vi vil:
•	 Arbejde for at der nationalt bliver indført minimumsnormeringer, da vi ønsker at investere i børne-

ne. Bidrage til ro og udvikling både fagligt og menneskeligt og sikre støtte til de børn der har behov.
•	 Støtte muligheden for at der tilbydes en dobbelt bemanding i folkeskolens mindste klasser for at sik-

re en tryg overgang fra Børnehave til skole. Sikre en optimering af indlæring og gode trivselsforhold 
for elever og undervisere. Det skal gerne smitte, der er behov for ro til læring i de ældre klasser.

•	 Kæmpe for en ambitiøs IT-strategi for børne- og unge området.
•	 Synliggøre fritidstilbud som inkluderer børn og unge i et demokratisk og forpligtende fællesskab der 

kan være med til at skabe ”helstøbte” borger.

Seniorer og ældre
Det er socialdemokratisk hjerteblod at sikre livskvalitet, tryghed og trivsel for alle, og at det sker på en værdig 
måde. Derfor er det en udfordring at befolkningsprognoser forudser at borgere i Herning bliver ældre. En 
udvikling, der udfordrer kommunen såvel menneskeligt, som fagligt og økonomisk.
I lighed med andre borgergrupper har de ældre selvfølgelig selv ansvar for deres liv. Men samtidig er alder et 
vidt begreb, da mange heldigvis lever et langt og selvstændigt langt liv trods en høj alder.
Vi ønsker �længst muligt i eget hjem”, men når ældre ikke længere er selvhjulpne, skal de tilbydes en passen-
de bolig og den nødvendige hjælp.
Når ældre ikke længere er selvhjulpne til at klare hverdagen på grund af fysiske, psykiske eller sociale proble-
mer, skal der være hjælp og støtte til rådighed. Ældre der har flere lidelser, kan have behov for hjælp der kan 
ændre sig med kort varsel. Det vil altid være den enkeltes behov, set ud fra en helhedsorienteret tilgang, der 
skal bestemme hjælpens art, da hjælpen kan være forebyggende, rehabilitering, behandling, lindrende og 
pallierende indsatsområder. Uanset hvad ældre får brug for, skal vi være kendt for at der tages hånd om dem, 
der har behov. Det skal til enhver tid være godt og trygt at blive ældre i Herning Kommune. 
For at sikre ovennævnte, kræver det kvalificeret personale, og en ledelse der vil være værdibærer for om-
sorgsfuld ældrepleje, i samarbejde med pårørende.

Vi vil:
•	 Sikre egnede boliger, hvor ældre oplever, at der tages udgangspunkt i en enkelt helhedsorienteret 

tankegang.
•	 Sikre sammenhæng og kontinuitet i ældreplejen med tilbud om adspredelse og aktivitet for alle. Det 

skal være attraktivt at være ansat i ældreplejen i Herning Kommune.
•	 Medarbejderne oplever tid og rum til læring og faglig udvikling i form af refleksion, faglig sparring 

og supervision. Samtidig skal der sikres et godt arbejdsmiljø så nedslidning undgås.
•	 Være på forkant med at ansætte elever og have praktikpladser til studerende fra de sundhedsfaglige 

uddannelser, så de fremtidige ressourcer står mål med de ældres behov og demografiudviklingen.
•	 Rekruttering og uddannelse skal vægtes højt. Elever og studerende i ældreplejen skal opleve tid til 

vejledning, følgeskab og refleksion med kompetente vejledere.
•	 Det faste personale skal tilbydes relevante kurser og efteruddannelse, for at øge de faglige kompe-

tencer og sikre fastholdelse. 

Handicappede
Handicappede borgere er en særlig udsat gruppe, der på grund af fysiske, sociale eller psykiske funktionsned
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sættelser har mange udfoldelsesmæssige begrænsninger, som ikke nødvendigvis er mentalt begrænsende. 
Derfor er det vigtigt at tilbyde den korrekte hjælp, for at sikre at borgerne får en så normal tilværelse som 
muligt.
Herning Kommune skal kendes som en handicapvenlig kommune, hvor borgerne føler sig trygge i mødet med 
kommunen, og oplever at kommunen træffer de rigtige afgørelser. Borgere med funktionsnedsættelser skal 
sikres selvbestemmelse og indflydelse på egen hverdag med støtte af kvalificerede fagpersoner. 
Der er i Kommunen mange bosteder for både børn, unge og voksne. Rehabilitering og genoptrænings tilbud 
om aktiviteter i hverdagen er en vigtig opgave for kommunen. Kommunen skal sikre veluddannet personale 
og kompetente ledere, som kan drage omsorg og skabe trygge rammer for handicappede borgere og deres 
pårørende. Kommunen skal desuden sikre de hjælpemidler, der er nødvendige, for at borgerne bliver så selv-
hjulpne som muligt.

Vi vil:
•	 Arbejde for høj kvalitets- og retssikkerhed i behandlingen af borgere med handicap. 
•	 Vi vil sikre et kompetent og fagligt dygtigt personale, til at bistå borgeren med handicap både med 

den fysiske hjælp, men også med vejledning af både hjælpeforanstaltninger og kontakt til kommu-
nens vifte af relevante samarbejdspartnere.

•	 Ønsker at reducere sagsbehandlers handicapsager fra de nuværende til landsgennemsnittet.
•	 Arbejde på at indføre demografiregulering, som på Ældre- og Børn/Unge området.
•	 Sikre familier med handicappede udeboende børn/voksne nødvendige hjælpemidler ved hjemme-

besøg.
•	 Støtte oprettelsen af pårørende råd i Herning Kommune, i samarbejde med frivillige grupper og net-

værk.
•	 Støtte humanitære og frivillige organisationer, der bidrager til en indholdsrig hverdag for de fysisk 

og psykisk handicappede borgere. Dog må det frivillige arbejde ikke erstatte professionelt plejear-
bejde. Når frivilligheden er en del af opgaveløsningen, skal der også være ressourcer til at koordine-
re opgaverne.

•	 Arbejde for at landspolitikerne vurderer om det kan være et løft for hele handicapområdet bliver 
kordineres i større enheder, frem for som nu, hvor det er de enkelte kommunerne, der er ansvarlige.

•	 Socialdemokratiet vil søge at sikre de grundlæggende kerneværdier for borgere med fysisk eller 
psykiske handicaps. Almene menneskelige værdier som selvhjulpen-hed, respekt for den enkelte 
borger og dennes liv, samt støtte til at kunne blive den bedste udgave af sig selv.

Integration – en del af samfundet
Integrationspolitik handler ikke kun om sprog og arbejde, det handler i høj grad også om værdier og kulturelle 
barrierer. Som samfund har vi troet, det handlede om at lære sproget og fik et job, så ville indvandrende blive 
integreret og dele vores værdier. Men der er desværre også mange, som er ideologiske modstandere af vores 
demokrati og samfundsværdier og som modarbejder integrering.
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 inte-
grationsindsats skal være sammenhængende for børn og voksne og øge forståelsen af det danske samfund.
Integrationspolitik er også en kamp for blandede skoler, blandede boligområder og blandede fællesskaber. 
Kordinere og brugen af �småjobs�, flexjobs eller ulønnede praktik.
Ovennævnte er vigtigt for at undgå, at der opstår parallelsamfund, der gør integrationen vanskelig, da der i 
parallelsamfund eksisterer andre normer og regler, end dem der gælder i den øvrige samfund. Og ekstreme 
minoriteter kan uimodsagt prædike had og vrede mod det danske samfund og religioner.
Det er Socialdemokratiets holdning, at flygtninge og indvandrere skal hjælpes til hurtigst muligt at kom-
me i beskæftigelse 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. Det er ligeledes socialdemokratiets opfattelse at der ikke tolereres parallelsamfund 
og særlige regler at leve efter, der sættes højere end de samfundsbestemte.

- 5 -



Vi vil:
- I tættere dialog med flygtninge og indvandrergrupper.
- Stille krav til hurtig integration i lokalsamfundet, her tænkes fritids- og kulturliv.
- Arbejde aktivt for at skaffe uddannelse og job til flest muligt.
- Understøtte og udvikle sprogskolen.

Forebyggelse af udsatte
Socialdemokratiet vil først og fremmest forebygge frem for helbrede, men der vil også i fremtiden være bor-
gere der bliver afhængige af alkohol og euforiserende stoffer. Desuden er usunde spisevaner og manglende 
fysisk aktivitet et tiltagende problem. Derudover har vi i Herning kommune en særlig gruppe af udsatte bor-
gere, for hvem vi har en særlig forpligtigelse, så de kan rummes i bybilledet. Ligeledes har denne gruppe brug 
for en enkel og smidig tilgang og hjælp ind i det sociale og beskæftigelsesmæssige.

Vi vil:
- Vi ønsker der bliver ansat en resourseperson som veterankoordinator til at vejlede veteran soldater med at 
komme i beskæftigelse eller uddannelse.
- Arbejde for at der bliver lavet et permanent opholdssted til de udsatte centralt beliggende i Herning by.
- forenkle tilgangen for de udsatte til kommunen via en resourseperson på gadeplan. 
- udarbejde overordnet plan for hvordan vi ser de udsatte i byrummet i Herning by.

Arbejdsmarked og uddannelse
Det er vigtigt at Herning Kommune og Jobcenteret er på forkant med at levere den efterspurgte arbejdskraft 
til private og offentlige virksomheder. Derfor er det vigtigt, at både private og offentlige virksomheder påtager 
sig det ansvar, at der oprettes et tilstrækkeligt antal elev- og lærepladser. Herunder også voksenuddannelse, 
så den voksne arbejdsstyrke kan forblive attraktiv. Vi ønsker at støtte et samarbejde imellem erhvervsskoler-
ne, ungdomsuddannelserne, AU-Herning og erhvervslivet, da det er afgørende.
Herning kommune har en stor landbrugsproduktion, der skaber mange arbejdspladser såvel i den primære 
produktion som i følgeerhvervene.
Til gengæld kræver vi at landbruget overholder de gældende miljø- og dyrevelfærdsregler Vi forventer, at den 
økologiske produktion øges de kommende år, og vi vil til støtte denne tendens. 
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 med nye og spændende uddannelser, så de unge fristes til at blive borgere i kommunen.
Vi ønsker, at kommunen skal anvende og understøtte sociale- og arbejdsmarkedsklausuler for at sikrer or-
dentlig løn og gode arbejdsforhold, når der ydes service og ydelser for private virksomheder, det offentlige, 
institutioner. Det er i den forbindelse en udfordring, at mange jobs udbydes og besættes via vikarvirksomhe-
der.
Da vi forudser, at der fortsat vil være mangel på faglærte medarbejdere i fremtiden, bør kommunen sikre 
jobcenter og virksomheder gode vilkår for at samarbejde om efteruddannelse af arbejdsstyrken. 
Det bør afprøves om kommunen kan levere ”turn key” løsninger til virksomhederne, så hjælp i kortere peri-
oder ikke bliver en belastning.

Beskæftigelsesindsatsen
Målet er naturligvis at alle der kan arbejde, kommer i varig og ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
Virksomhedspraktik mv. skal alene benyttes som målrettede redskaber. 
Integrationen skal styrkes gennem en målrettet indsats, bl.a. ved anvendelse af Integrations Grund Uddan-
nelse (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 �hånd-
holdt� indsats. Samarbejdet mellem Jobcentret og A-kasserne skal prioriteres, og ordinære jobs må ikke er-
stattes at diverse praktikforløb.
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Vi vil:
- fortsætte processen med at forenkle systemet, så borgerne oplever en hurtigere og smidigere sagsbehand-
ling.
- investere yderlige i beskæftigelsesområdet, da det viser sig med et godt afkast økonomisk og menneske-
ligt.
- sikre at økonomien holder i udvalget.
- overveje én ny struktur, så udvalget ændres til social og beskæftigelse.
- udvikle et endnu tættere samarbejde med de faglige organisationer og dansk industri, for at udvikle områ-
det i samspil med relevante interessante.

Kultur/fritid og idræt
Kulturpolitik handler både om det vi gør, og om hvordan vi behandler hinanden. Kulturen skal binde os sam-
men på tværs i hele kommunen.
Kulturpolitikken skal især glæde kommunens borgere med et alsidigt kulturliv, men skal også tiltrække nye 
borgere til kommunen.
Kulturpolitik omfatter mennesker, som frembringer tilbud, og de mennesker, som tager imod og bruger de 
kulturelle tilbud. Ofte hører vi, at nogle yder og andre nyder. Forhåbentlig nyder begge parter i kulturen, hvad 
enten du tager imod tilbuddene eller frembringer dem, enten som amatør eller professionel.
Kulturpolitik handler endvidere om rammer, hvor vi kan skabe og forbruge. Bag rammerne skal der skabes 
rum for frivillige, ofte i samarbejde med professionelle. Uden frivillige og uden samarbejdet med professio-
nelle skaber vi ingen kulturelle tilbud, uanset om det er som et arbejde eller en hobby.
Når vi fordyber os i kulturen, skabes vitaminer for vores hverdag igennem hele livet.
Derfor ønsker Socialdemokratiet at sikre en lige og fri adgang til kulturlivet og byder på en bred vifte af mu-
ligheder, hvor alle der har lyst kan deltage. Det gælder både foreningsliv og institutioner, inden for musik, 
maleri, teater, biograf, litteratur, idræt, historie og kunst. 

Vi vil 
• At kulturpolitikken giver oplevelser i hele kommunen, til glæde for brugere og udøvere, hvad enten 

de er professionelle, amatører, ansatte eller frivillige.
• At bibliotekerne skal fungere som videns- og kulturcentre hvor alle er velkomne.
• At museer og lokalhistoriske arkiver skal spille en aktiv rolle i kulturformidlingen.
• Sikre de kulturelle institutioner og foreninger optimale vilkår.
• Støtte samarbejdet på tværs indenfor både idræt og kultur � for eksempel når Herning Kulturfest 

breder sig til hele kommunen.
• Sikre adgang til at søge om støtte, der udvikler og finder nye nicher og mangfoldighed.
• Støtte events, som skaber interesse og værdi for kommunens borgere. 
• Støtte børn og unges adgang til kultur, så de får lyst til kreativ udfoldelse.
• Støtte den frivillige undervisning i musikskole og billedskole.
• Indføre et Kulturpas, der giver børn fra økonomisk trængte familier, mulighed for at dyrke deres inte-

resse med kontingent/gebyr betalt i et tilbud.
• Styrke interessen for at dyrke motion inden- udendørs på tværs af alder og køn.
• Sikre at samarbejde mellem idrætsforeninger og kulturelle institutioner skaber sunde fritidsaktivite-

ter.
• Tilbyde idrætten kommunale faciliteter, gerne i samarbejde med foreningerne.
• Tiltrække eliteidræt, men uden at det skader breddeidrætten.
• Bidrage til at flere unge bliver en del af et demokratisk forpligtende fællesskab, igennem foreninger 

og kultur instruktioner.

Byer og boliger
Herning by, centerbyerne, landsbyer og landdistrikterne
Omkring 30.000 af Herning Kommunes borgere bor uden for Herning by (Herning, Gullestrup, Hammerum/
Gjellerup, Lind, Snejbjerg og Tjørring). 
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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. Her-
ning by skal som kommunens metropol have en spændende og levende bymidte. Når det nuværende hospital 
i 2022 udflyttes til Gødstrup, bliver der et stort område, hvor der skal foregå byplanlægning.
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. 
Herning by ligner efterhånden en blanding af en lille stationsby med lave byhuse og forpjuskede højhuse med 
tårne uden dybere mening.
Vi vil gerne have at Herning udvikler sig med en mere intens og levende bymidte med hele centrum inddraget 
og ikke kun én lang gågade. Det skal være en oplevelse at gå rundt, og ikke bare frem og tilbage.
Banegården og midtbyen kunne med fordel bindes bedre sammen. Alternativt kunne opføres en butiksarkade 
i førstesals højde hen over busholdepladserne, så tilrejsende til events, turister og andet godtfolk kunne få sig 
et måltid mad, blive klippet, masseret osv. eller blot nå tørskoede i biografen ligesom de har gjort i Odense.
Derfor vil vi have mere fortætning i form af ejendomme i varierende højder og udseende i op til max 5 etager, 
bygget ind i de eksisterende gader og karreer, så byen bliver mangfoldig. 
Den nye bydel ”Herning+� på sygehusgrunden kommer til at give et stort skub til Herning Citys liv. Derfor er 
det vigtigt at linket mellem Herning+ og Bredgade bliver direkte og konsekvent. Derfor vil vi arbejde for, at 
Carit Etlars Gade og Nørgaards Allé, og deres fortsættelse ned til Bredgade, bliver gennemført som imøde-
kommende gang- og cykelgader.
Højhuse er velkomne, men skal ligge i byens periferi, efter en overordnet plan.  

Parcelhusområder 
Omkring Herning by breder der sig, som i alle provinsbyer, et stadig større �tæppe” af parcelhusområder. Det 
er ikke en særlig bæredygtig boligform, da den beslaglægger god landbrugsjord, spreder bosætningen og gør 
beboerne afhængige af privat biltransport. Mange er slet ikke interesseret i at udnytte deres store grunde til 
andet end en forhave med knuste granitskærver og en trampolin i haven. 
Vi skal fortætte parcelhuskvartererne via krav om at bygge i to etager og deraf afledt behov for mindre grun-
de. 
Parcelhuskvartererne skal desuden indeholde flere rækkehuse, kædehuse, atriumhuse og dobbelthuse.

Almene boliger
Det er vigtigt at Herning kommune har gode, sunde og billige boliger til rådighed for sine borgere, da gode og 
billige bolig er et vigtigt fundament i vores samfund, Vi kan derfor ikke overlade boligmarkedet til de private 
lejeudbydere. Her har den almene boligsektor et vigtigt ansvar.
Det er vigtigt at understrege at den almene sektor er ”Non-profit”, ingen skal tjene pege på de almene boliger. 
Det skal løbe rundt, med der skal ikke være overskud i en boligafdeling. Lejerne er derved sikret gode boliger 
til en passende husleje. 
Beboerdemokratiet er fundamentet i den almene boligsektor. Som beboer i en almen boligafdeling har be-
boerne indflydelse på, hvad huslejen skal bruges på i deres boligafdeling. De beslutter også, hvilken husorden 
der skal gælde i boligområdet. På helt demokratisk vis bestemmer flertallet.
Huslejen i almene boliger er omkostningsbestemt. Man betaler kun for det, man får. Huslejen dækker driften 
af boligafdelingen, både på de daglige udgifter og til løbende vedligeholdelse. Derudover afdrages der på 
boligafdelingens lån.
De almene boligselskaber i Herning kommune påtager sig en stor opgave og tager et kæmpe boligsocialt an-
svar blandt andet via den boligsociale indsats ¨ Plads til forskel ¨. Derudover er der i afdelingerne en række 
frivillige aktiviteter, der strækker sig fra sociale viceværter, gratis ordblinde undervisning, oplysning om psy
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kisk sygdom, økonomisk rådgivning til social og grøn bæredygtighed.
Den almene boligsektor elsker konkurrence. Vi ønsker konkurrence på alle områder, ikke blot på økonomien 
men også når det drejer sig om miljø, affald, arkitektur og fællesskab. For det er her vi kan dokumentere vores 
berettigelse.

Byggefællesskaber
Vi vil støtte nye decentrale former for fælleseje hvor de kommende ejere går sammen om at opføre deres 
egen ejendom med f. eks otte familieboliger. Det vil bryde byggeri domineret af store investorer og dermed 
store ensartede bebyggelser.

Udsatte boligområder � blokbebyggelser
Vi ønsker ikke at nedrive sunde boligblokke, fordi det er spild af samfundsressourcer og fordi genanvendelse 
og bæredygtighed i byggeriet er vores ledetråd.
Men vi ønsker mere afveksling i de grå blokbebyggelser vha. renovering, nye bygninger i varierende højder og 
farver, der giver en bymæssighed med gader og grønne gårde, som bryder det retvinklede mønster. 
Der skal være flere forskellige ejerformer og boformer, så som ældrekollektiver, ungdomsboliger og andels-
boliger i de udsatte boligområder.
På den måde tror vi, at disse områder bliver mere socialt- og aldersmæssigt sammensatte, og på dén måde 
vil opløse ghettopræget.

Boliger i landsbyer
Ligesom i centerbyerne vil vi arbejde for at landsbysamfundene bliver mere afvekslende og tættere, så de 
netop får den kvalitet, der karakteriserer en tryg og god landsby. Vi ønsker med andre ord ikke vi forsætter 
med ”parcelhustæppet� rundt om landsbyerne.
Vi skal prøve at finde ”huller”, der kan udfyldes af lidt tættere sammenbyggede- og højere huse, nye bebyg-
gelser, der indbyder til fællesskab, fx omkring et gadekær, en grønning eller er forsamlingshus.
Vi skal også huske kunsten og kulturen i landsbyerne. Eksempelvis i form af foredrag og vandrende udstillinger 
fra de centrale museer, børneteater, musik osv. Da det jo er en kendt sag, at det ofte kniber med at tiltrække 
landsbybeboerne til arrangementer i Herning by. 

Fysisk planlægning
Stigende bilkørsel, halvdøde landsbyer og en døende bymidte i Herning, sker i takt med udbygningen af Her-
ningcentret, de omliggende megabutikker og mindre centerdannelser. Konsekvensen er, at nærbutikker over 
alt i kommunen, både fødevare- og udvalgsvarebutikker trues af lukning.
Det er sket ikke kun i omegnskommunerne, men i høj grad i vores egen kommune. Hvor de store butikker 
udvikles, på bekostning af de mindre, men ellers levedygtige butikker. Det er ikke en ”naturlov” at denne ud-
vikling er sket og forsat sker. 
Vi ønsker at Herning Kommune vil støtte borgernes boligbehov med møder og interessegrupper om mere for-
skelligartet boligbyggeri og flere fællesskaber og formulerede ønsker nedefra. Vi tror også, at flere seniorer, 
der er trætte af at slå græs og rense tagrender, vil gå sammen om bofællesskaber.

Bæredygtigt byggeri
Herning kommune skal være med til at sætte skub i den bæredygtige omstilling af vores byggeri.
Bæredygtigt byggeri handler om at bygge gode, sunde boliger og bygninger, samtidig med at man tager vidt-
gående hensyn til miljø og klima.
Derved sikres et godt indeklima ved brugen af bæredygtige byggematerialer der er gode til at optage og afgive 
fugt. At undgå at fremme/ skadelige stoffer, genbruge/genanvende og at bruge lokale og gode materialer med 
en god miljøprofil. Undgå eller begrænse byggematerialer, der har et forhøjet forbrug af energi og en stor 
udledning af CO2 under fremstilling. At spare på energien i byggedriften og undgå at forværre klodens klima.
- At skabe et godt indeklima i bygningerne så vi mennesker trives.
- At tilføre energi i form af f.eks. solceller, vandbåren solvarme mm. til bygningen.
- Det er ikke muligt at bygge 100% bæredygtigt, det beror på en vurdering af:
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- Hvad der er mest bæredygtig, er et kompromisse materialer og boligformer.
Bæredygtigt byggeri kan både være spændende ny arkitektur eller enkle bygninger efter kendt design. Det 
afgørende er at tænke og handle bæredygtigt. Det handler om at udvikle og anvende gode alternativer til de 
meget udbredte byggemetoder med anvendelse af de store mængder energi til traditionelle byggematerialer 
der lægger beslag på store mængder energi og tærer på miljøet og ressourcerne.
Boliger med grøn energi og power-to-X bør placeres i landsbyerne og dermed tiltrække nye indbyggere. Det 
vil være oplagt at skabe demonstrationsanlæg og udstillingsprojekter for de mange virksomheder, der er in-
volveret i udvikling og eksport af den grønne omstillings knowhow.

Miljø og energi
Den kommende byrådsperiode bliver spændende efter at Folketinget har sat Danmark i førersædet med en 
rigtig ambitiøs målsætning om en 70% reduktion af vores CO2 udledning inden år 2030. 
Derudover er der fokus på, at vi skal passe på naturens resurser, som vi naturligvis vil gøre på en måde, så 
både virksomheder og borgerne kan se sig selv, som værende en del af udviklingen.
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, der 
giver 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. Med de mange og 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 per-
spektiv i at samordne, udnytte og udvikle nye vedvarende energiformer fremstillet af affald, gylle, hushold-
ningsaffald, industriaffald, sol, vind og brint. Bæredygtighed og Klima skal være vigtige overskrifter i forhold til 
Herning kommunes udvikling af energiformer.

Vi vil:
•	 De langsigtede visioner der naturligvis ikke nås på en byrådsperiode. Når vi ser ud over landskabet, 

forestiller vi os en grønnere Herning kommune, hvor vi bliver førende som en CO2 neutrale kommu-
ne.

•	 Kommunens køretøjer skal i fremtiden drives på benzin og bio-diesel, biogas, Brint og el.
•	 Derfor skal kommunen sikre, at der bliver opsat et tilstrækkeligt antal El-lade standere. 
•	 I fremtiden vil vi have fokus på grøn bykørsel og at den offentlige transport foregår på el eller brint.
•	 De offentlige bygninger skal renoveres med den nyeste form for energiforbedring.
•	 Alt udendørs belysning skal snarest ændres til LED belysning eller anden form for energibesparende 

belysning.
•	 Vindenergien fra de mange vindmøller skal udnyttes optimalt. 
•	 Landbrugene går mere og mere over til økologi for at undgå sprøjtegifte.
•	 Herning har tiltrukket mange grønne virksomheder, der på sigt vil skabe flere arbejdspladser.

Trafik
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. Da der fortsat er mange farlige pletter på vejnettet, og cykelstierne, der 
ikke er tilstrækkelig adskilt fra autotrafikerede veje. Ligeledes er mange kommunale veje i en dårlig stand og 
kræver renovering.

Cykel som transport
Herning med de omkringliggende byer indenfor 8-10 km, egner sig fortrinligt til cykeltrafik. Vi ved at mange 
borgere er bevidste om eget helbred, klimamål og deres transportøkonomi. 
Derfor vil vi arbejde for at der laves en cykeltrafikplan der skal revideres løbende og indgå i budgetlægningen, 
så vi får skabt optimale betingelser for at flytte en væsentlig del af pendlertrafikken over til almindelige cykler 
og elcykel.
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Planen skal skabe sikre-, direkte-, hurtige- og komfortable cykelforbindelser mellem centerbyerne, Herning 
by og erhvervsområderne.
Trafikmålene skal revideres hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanens revision, på den måde forpligter 
byrådet og borgerne sig i forhold til nogle af FN’s klimamål.

Vi vil:
•	 Arbejde for at udvikle nye løsninger på kollektiv transport i yderområderne.
•	 Sikre flere og bedre cykelstier.

Naturen i Herning Kommune
Danmark er et overopdyrket land, med lidt natur tilbage, meget af det vi betegner som natur er menneske-
skabt.
I de tidligere brunkulslejer i Søby, er der efter brunkulsbrydningens ophør blevet et unikt område Med et 
bakket og oftere skovklædt landskab og søer som giver plads til et varieret dyreliv.
Her er også Søby brunkulsmuseum, som er en af Herning kommunes største turistattraktioner.
I den sydlige del af kommunen snor en af Danmarks længste åer Skjern å igennem landskabet ved Skarrild og 
Sdr Felding. Åen tiltrækker lystfiskere og andre naturelskere året rundt.
Flere steder kan nævnes Sinding, Øre, Trehøje ved Vildbjerg, og Præstbjerg naturcenter.
De mange søer som er fremkommet ved motorvejsbyggeriet omkring Herning, er også med til at skabe en 
smuk natur og uberørt natur, som i den nye natur nationalpark i Stråsø plantage.
Desværre er naturen under pres, og mange arter af dyr og vilde planter er i fare for at forsvinde.
Det er vores pligt at bevare naturområder, og at beskytte truede dyrearter og planter.
Vi skal have mere vild natur. “ Vild med vilje”, og vi skal blive bedre til at beskytte truede dyrearter og planter.
Vi skal tænke over hvordan vi skaber mere natur. Det vil være til gavn for både dyr og mennesker.
Hvis det skal gøres bedre, kræver det politisk vilje. 
Vi har fået denne jord og dens naturtilstand til låns, og derfor har vi en forpligtelse til at aflevere den i forsvar-
lig stand til vores efterkommere.
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 lodseje-
re, 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.    
             

Vi vil:
•	 Bevare en rig variation af naturen samt at skabe flere og større naturområder. Danmark er et af de 

lande i Europa som har allermindst natur og Herning kommune ligger i den tunge ende.
•	 Skabe flere og større sammenhængende naturområder, der skal sættes særligt ind for at beskytte 

truede arter samt registrere disse. Projekt ”Vild med vilje”
•	 Sikre arealer der ligger ubenyttede hen skal gøres til attraktive oaser med forskelligartethed til gavn 

og glæde for både dyr og mennesker. Vi ønsker at inddrage borgerforeninger, lodsejere og virksom-
heder.

•	 Vi vil understøtte udviklingen af den nye naturnationalpark Stråsø og ikke mindst de to mindre byer 
i Herning kommune Vind og Ørnhøj. 

- 11 -



- 12 -

Vil du vide mere om Socialdemokratiet eller om de en-
kelte kandidater og deres mærkesager, så søg  på hjem-
mesiden: 

valg.socialdemokratiet-herning.dk
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 Skriftet er trykt på bæredygtigt fremstillet papir 
 og det er trykt lokalt.


