
Valgoplæg for Venstre i Holbæk Kommune 2017 

 

Sammen er vi stærkest 
 

Indledning 
 

I de seneste 2-3 år har vi oplevet en markant tilflytning, hvor mere end 2.000 nye borgere 

er kommet til.  

Byggetomter er blevet bebygget. Byggegrunde er solgt, så der nu er travlt med at skabe 

nye grunde rundt om i kommunen sådan, at vi kan møde det stigende behov, som vi 

fortsat oplever. 

Vi har siden 2010 brugt over 1 mia. kroner på vedligeholdelse og nybyggerier sådan at vi 

får bragt faciliteterne op på tidssvarende niveauer. Vi er ikke i mål endnu, men vi er godt 

på vej.  

Helt generelt er investeringer i vækst og udvikling afgørende. Kun gennem en udbygning 

af vores fælles velstand får vi mulighed for at understøtte og udvikle vores fælles velfærd. 

Vi skal bruge penge på at gøre kommunen attraktiv for at fastholde og tiltrække nye 

skatteborgere, ellers vil vi ikke få råd til fremtidens velfærd. Vi skal bruge penge på 

udvikling, ellers risikerer vi afvikling – også af velfærden. 

Der skal være en sund balance mellem vores udgifter og indtægter. Vi skal have mest 

muligt for vores fælles penge. Derfor har vi konstant fokus på at sikre, at resultatet af det, 

vi bruger pengene på, står mål med midlerne. Samtidig har vi skåret det fra, vi mener at 

kunne undvære.  

Vi har været igennem en markant omstilling det seneste år og nedbragt vores udgifter 

væsentligt. Vi har på en og samme tid forbedret vores økonomiske styring og samtidig 

gjort det nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2017. Det har givet et godt 

økonomisk fundament for det kommende byråd.   

Vi vil det godt for de ældre. Vi vil sikre ro om vores skoler og tage os godt af de mindste i 

vores daginstitutioner.  



Vi skal være der for vores borgere på det rigtige tidspunkt, med en tidlig og forebyggende 

indsats samtidig med, at vi har ressourcerne til at udvikle vores kommune til nutidens og 

fremtidens behov.  

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet 
 

Vi har en meget høj beskæftigelse i Holbæk Kommune. Faktisk ligger vi under 

landsgennemsnittet, når man måler på arbejdsløshed. Men det betyder ikke, at vi ikke kan 

gøre det bedre. Derfor har vi i Venstre også en række visioner for, hvordan vi skal løfte os 

endnu højere og få flere ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.  

MINDRE BUREAUKRATI 

Der bruges meget tid på registrering i jobcentret. Mange vil nok mene, at der måske endda 

bliver brugt for meget tid på det.  

Det kan vi ikke nødvendigvis gøre noget ved lokalt, da meget er lovbestemt og derfor ikke 

er op til kommunerne selv at beslutte. Men vi kan – og vil – præge vores politikere på 

Christiansborg til at arbejde mod at give mere tid til den enkelte borger og mindre tid til 

unødvendigt bureaukrati. Vi vil måles på, om vi hjælper vores borgere i arbejde – ikke på, 

hvor mange blanket vi udfylder eller møder vi holder.  

VÆK FRA SKRIVEBORDET OG UD I VIRKELIGHEDEN 

Den enkelte borgers liv må aldrig blive et tal på et stykke papir. Vi skal rejse os fra 

skrivebordene og komme ud i virkeligheden. Vi skal være mere hands-on i vores tilgang til 

at skabe nye muligheder for jobsøgende, og vi skal sikre, at vi har medarbejdere, der har 

føling med arbejdsmarkedet og som selv har været der.   

Vi må ikke tabe dem på gulvet, der bogligt har det svært. De kan have masser af andre 

talenter, og der er andre måder at lære på end ved at læse om tingene. Derfor skal vi have 

flere i mesterlære, gerne kombineret med mentorordninger, der kan være med til at holde 

de unge yderligere til ilden og vise dem, at også de har en masse at byde på. 

Der skal også være en langt mere lige linje mellem jobcenter og arbejdsgivere, så vi kan 

hjælpe den jobsøgende bedst muligt. Det er meget vigtigt, at arbejdsmarkedets parter 

indgår i dette arbejde, og det glæder vi os over, at de er indstillet på. 

 

DET ER SEJT AT UDDANNE SIG 

Vi vil bestræbe os på at få flest muligt unge i gang med en uddannelse eller et job. Vi er 

ikke optaget af, om vi bruger private aktører eller jobcentret. For os er det resultaterne, der 

tæller.  



Vi skal også tydeliggøre, at det ikke er lykken for alle at få en akademisk uddannelse, og 

at der også er stor værdi i at gå andre veje. Vi skal f.eks. arbejde for at gøre opmærksom 

på erhvervsuddannelserne og de mange, spændende uddannelsesmuligheder, de kan 

tilbyde.  

Folk, der ønsker at arbejde og uddanne sig, skal vi anerkende, og det skal de unge lære 

helt fra børnehaven og skolen. Derfor skal erhvervslivet i højere grad på besøg på 

skolerne, ligesom eleverne skal mere ud og opleve forskellige former for arbejdspladser. 

Dette skal ske i samarbejde med Erhvervsforum.  

EN GOD FORM GØR LIVET BEDRE 

Motion er en vigtig del af vores generelle velbefindende. Vi ønsker derfor at hjælpe unge 

på kanten med at komme bedre i form. Det nedsætter sygefravær, gavner selvtilliden og 

giver de unge mod på tilværelsen. Det er prøvet flere steder, og det virker! 

FLERE UDDANNELSER TIL NORDVESTSJÆLLAND  

Venstre vil arbejde for at få flere uddannelsesinstitutioner til Odsherred, Kalundborg og 

Holbæk. Vi ser det som en stor styrke, at vi tre kommuner kan samarbejde med henblik på 

at give de unge flere uddannelsesmuligheder i lokalområdet, og måske endda få en 

international skole i vores område. 

Holbæk Kommune har et stort fokus på uddannelser indenfor sundhed, Odsherred 

Kommune på fødevarer og Kalundborg Kommune på ingeniøruddannelser. Disse 

indsatsområder skal styrkes og tydeliggøres. 

Vi skal samtidig gøre en indsats for at få flere praktikpladser både i den kommunale 

verden og i verdenen udenfor, og vi skal være opmærksomme på at opretholde den rette 

balance mellem lærlinge- og lærepladser. Desuden skal vi se på mulighederne for at 

skabe bedre muligheder for socialøkonomiske virksomheder. 

VI SKAL TURDE STILLE KRAV  

Holbæk Kommune skal i lighed med andre kommuner være med til at tage ansvar for de 

borgere, der kommer til landet, så de bedst og hurtigst muligt bliver en integreret del af 

samfundet.  

Vi skal byde nye borgere fra udlandet velkommen og hjælpe dem med at falde til, men vi 

skal også stille krav og give tydeligt udtryk for vores forventninger til deres eget bidrag til 

integrationen. De skal i arbejde og være selvforsørgende.  



Læring og Trivsel 

Børnene er vores råstof, derfor skylder vi dem den bedste start på livet. Derfor har kvalitet 

og fleksibilitet i vores skole og dagtilbud også høj prioritet for Venstre.  

FRIHED OG SELVBESTEMMELSE 

Fleksibilitet er i en moderne familie et nøgleord, når alt skal gå op i en højere enhed.  
Politikerne skal udstikke rammerne, og give forældrene, pædagogerne og lærerne friere 
tøjler. Når vi siger ”friere tøjler” og mere fleksibilitet, så mener vi det. For friere tøjler og 
mere fleksibilitet betyder mere frihed og selvbestemmelse.  

Friheden og selvbestemmelsen skal helt derud, hvor det kan mærkes. Helt ud til 
bestyrelserne, forældrerådene og lederne i vores skoler og dagtilbud. Det giver unikke 
muligheder for at tilrettelægge den skole og det dagtilbud, der ønskes lokalt. De ved bedst, 
hvad der er den bedste løsning for netop deres skole eller dagtilbud.  

Vi vil derfor gøre op med den stigende bureaukratisering, der er inden for børneområdet. I 
Venstre tror vi på, at pædagoger og lærere er uddannet til at tage sig af børn og være 
sammen med børn ikke at bure sig inde på et kontor med en masse papirer og 
registreringer.  

TRYGHED 

Vi skylder vores børn og forældre tryghed. Efter to byrådsperioder, hvor man har ændret 
skole og dagtilbudsstrukturen to gange, er der behov for ro og tryghed. Ikke stilstand, men 
ro. Vi skal stadig turde udvikle, men det er en balancegang, hvor vi igennem dialog og 
lokal selvbestemmelse skal skabe de bedste løsninger.  
   
Tryghed for de udsatte på det specialiserede område er et kardinalpunkt for Venstre.  
Alt for mange forældre, som får et barn med et større eller mindre handicap lander imellem 
to stole. Det er ikke godt nok. Vi vil derfor skabe mere sammenhængende forløb med 
samme sagsbehandlere, så der ikke skal startes forfra ved hver henvendelse til 
kommunen. Familierne skal opleve, at de kun skal henvende sig et sted og ikke kastes fra 
afdeling til afdeling. Det kræver, at det hovedsaligt er den sammen sagsbehandler, som 
familien møder, hver gang de henvender sig til kommunens administration.  

KVALITET OG MANGFOLDIGHED 

Venstre ønsker at bevare mangfoldigheden og det frie valg. F.eks. tales der tit om 
forskellen på vuggestue og dagpleje. Hvad er bedst? Vuggestuen med det uddannede 
personale, eller dagplejeren med det trygge miljø? Men hvem siger, det er enten eller? 
Den ene familie kan finde mest kvalitet i at vælge vuggestue, mens det for den anden er 
dagplejen, der er det bedste valg. Kvalitet kan være en subjektiv størrelse, og det skal vi 
være bevidste om. 
 



Kvaliteten er også et helt centralt område på skoleområdet, for det er ikke godt nok, at der 
er elever, der afslutter niende klasse uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt. Det kan 
vi simpelthen ikke være bekendt.  
 
Vi vil derfor fortsat holde fast i skolereformens positive intentioner og ledernes mulighed 
for at lede deres skole og medarbejdere, samt lærernes evne til at skabe 
kvalitetsundervisning. Lederne og skolebestyrelserne skal styre deres egne skoler – det 
tror vi på, at de er bedst til.   
 
Vi mener, at så mange som muligt skal inkluderes i folkeskolen, men der skal naturligvis 
ske ved at se individuelt på hvert enkelt barn. Alle skal ikke bare inkluderes for enhver pris.  

FOREBYGGENDE ARBEJDE 

Der skal ydes en målrettet og handlingsorienteret indsats for at undgå, at unge kommer ud 

i kriminalitet eller misbrug. Dette arbejde kan ikke laves alene bag et skrivebord. Der er 

behov for, at vi også fremover har teams, der går ud på gader og stræder og løser 

opgaverne, hvor de opstår.  

Disse teams skal være meget fleksible og handlingsorienterede og arbejdet skal foregå i 

tæt samarbejde med skoler, institutioner og politiet og frivillige organisationer som 

Natteravnene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klima og miljø 
 

Venstre ønsker fortsat at skabe rammer for tilflytning og byudvikling i Holbæk by og 

kommunens øvrige lokalområder. Der skal derfor være mulighed for en fornuftig udvikling i 

både Holbæk og lokalområderne i form af god planlægning af boligområder, 

erhvervsområder, rekreative områder og øvrige faciliteter, i en tæt dialog med 

lokalområderne.  

FORTSAT UDBYGNING AF STISYSTEMER OG VEJE 

Der skal ske en udbygning af kommunens stisystemer for cyklende og gående med fokus 

på, at skoleveje og andre veje, der er trafikfarlige, udbygges først. Der skal til stadighed 

ses på fremkommeligheden på vores veje, ligesom der skal sikres fornuftige kollektive 

trafikforbindelser i lokalområderne. 

 

PARKERING 

Venstre ønsker at sikre parkeringsmuligheder i Holbæk by. Det skal ske i tæt samarbejde 

med Holbæk Byforum, som repræsentant for byens interessenter.  

Der kan ske henvisning til ledige parkeringspladser via elektroniske anvisningstavler, der 

vil formindske søgetrafik i jagten på en parkeringsplads. Vi vil kigge på forslag til 

parkeringshuse og mere langsigtede løsninger.  

Venstre vil arbejde for pendlerparkeringspladser af en tilstrækkelig størrelse ved 

jernbanestationerne, og dermed gøre det attraktivt at benytte den kollektive trafik.  Ved 

trafikale knudepunkter skal der ligeledes være mulighed for parkering, så samkørsel gøres 

enkel. 

FORTSAT UDBYGNING AF HOLBÆK HAVN 

Venstre ønsker fortsat fokus på udvikling af Holbæk Havn. Der er udført et stort arbejde af 

en gruppe interesserede borgere i havnegruppen, som vi gerne vil arbejde videre med. Vi 

ønsker, at der sker en udvikling i området til glæde for beboere og besøgende på havnen.   

MILJØ 

Venstre ønsker, at vi altid har spildevandsplaner, der sikrer en miljømæssig forsvarlig 

behandling af Holbæk Kommunes spildevand. Vi vil arbejde for at sikre en ansvarlig 

vedligeholdelse af kommunens vandløb, der tager hensyn til miljøet, de erhvervsmæssige 

interesser samt øvrige materielle værdier.  

I vores planlægning skal der tages højde for klimaændringer i form af mere voldsomt vejr, 

der kan føre til problemer med kloaker og oversvømmelser. 



SMIDIG SAGSBEHANDLING 

Venstre ønsker at der kan skabes rammer for alle typer virksomheder, på baggrund af en 

ansvarlig administration af bl.a. landzonebestemmelserne. Vi vil arbejde for en hurtig 

sagsbehandlingstid af byggetilladelser for både boliger og virksomheder samt hurtig 

sagsbehandling af miljøgodkendelse for landbrug og andre virksomheder. 

 

Vækst og udvikling 
 
I Venstre har vi dybe rødder i hele Holbæk Kommune – både i de større byer og i 
lokalområderne. Vi ved, hvor afgørende det er, at hele Holbæk Kommune får en bedre 
fremtid, og ikke kun de største byer. Og mulighederne er der, hvis man giver de rette 
betingelser. 
 
HOLBÆK KOMMUNE – ET GODT STED AT BO 
Tilflytningen til vores område har været markant de seneste år og der har aldrig boet så 
mange mennesker i Holbæk Kommune. Det synes vi er fantastisk positivt. 
 
Vi skal forsætte med at markedsføre Holbæk Kommune, så vi får flere til at flytte hertil og 
så vi giver dem, der allerede bor her, endnu flere gode oplevelser. Vi har så mange bolig- 
og kulturperler i hele Holbæk Kommune; både i byerne og i lokalområderne. Dem skal vi 
fremhæve, så tilflytningen kommer hele området til gavn. 
 
Vores mange tiltag med events af høj kvalitet har givet gode oplevelser til mange og skabt 
en større tilknytning i kommunen. Flere og flere vælger at blive boende i Holbæk 
Kommune, og flere og flere vælger at flytte hertil.  

EVENTS OG TURISME  

Gode oplevelser, leg og læring skal være omdrejningspunktet for de kommende års 
fortsatte udvikling af turisme og events for borgere i og uden for Holbæk Kommune. 
 
Vi ønsker at skabe stærke partnerskaber med bl.a. erhvervslivet, så de kan hjælpe 
Holbæk Kommune videre i den positive udvikling. Sammen skal vi sætte Holbæk 
Kommune på landkortet. 



IVÆRKSÆTTERI 

Mange ønsker at etablere egen virksomhed, men det kan være svært at gøre alene og 

uden de rigtige sparringspartnere undervejs. I Erhvervenes Hus tilbydes hjælp til 

nystartede virksomheder og iværksættere kan få plads i Vækstfabrikken. Vi skal gøre en 

helhjertet indsats for at etablere spændende iværksættermiljøer for nye initiativtagere og 

mennesker med idéer, og vi skal hjælpe dem på vej, der har mod på at satse og skabe 

nyt.  

 
Jo flere virksomheder, vi får i Holbæk Kommune, jo flere jobs og jo mere udvikling til hele 
området. 

FOKUS PÅ VIRKSOMHEDERNE 

Det skal generelt være let at etablere sig og drive virksomhed i Holbæk Kommune. 
Erhvervsklimaet og erhvervsvenligheden skal ligge i top 10 i Danmark. Derfor vil vi bl.a. 
arbejde hen imod en etablering af attraktive erhvervsgrunde ud mod både motorvej og 
motortrafikvej. 
 
I Venstre glæder vi os over, at der er kommet flere virksomheder til kommunen i de 
seneste år. Det er en udvikling, som skal fortsætte, og det kræver, at vi er smidige i 
sagsbehandlingen af nye virksomheder, og at vi er opsøgende, når der opstår muligheder 
for at tiltrække nye erhverv.  

UDVIKLING I LOKALOMRÅDERNE 

Vi synes, det er synd og skam, at tomme huse og overflødiggjorte bygninger står tomme i 
landdistrikterne. Vi vil i stedet udnytte mulighederne for at skabe helårsboliger og erhverv, 
hvor det kan lade sig gøre, og i det hele taget nytænke, hvordan vi anvender by og åbent 
land bedst.  
 
Det er vigtigt, at der er byggegrunde i lokalområderne, så nye tilflyttere kan komme til, og 
hvis der er lokal opbakning, kan der eksempelvis etableres seniorboliger, så ældre 
mennesker ikke behøver at forlade deres lokalområde, når de har behov for at bo et sted 
med ekstra hjælp og tryghed. 
 
Vi vil gerne udfordre, hvordan vi tænker institutioners betydning for udvikling. For hvordan 
bliver en institution en katalysator for udvikling, trivsel og tilflytning til et lokalområde? Vi 
skal kunne tænke andre ting og funktioner ind, som kan udvikle stedet. Det skal vi drøfte 
med lokalområderne. 
 
I nogle områder er der konkurrence mellem folkeskoler og privatskoler. Det er et vilkår, 
som næppe kommer til at ændre sig, og det skal vi sammen finde styrkerne i. Vi har ikke 
brug for at stå over for hinanden, men for at stå ved siden af hinanden. 
 
 
 



Ældre og handicappede 
 

I Danmark og i Holbæk bliver der flere og flere ældre mennesker. Mange kan klare sig 
selv, men der er flere og flere, der er afhængige af hjælp fra kommunen. Det skal vi 
naturligvis tage højde for.  
Samtidig må vi nok se i øjnene, at vi ikke modtager flere penge fra regering og folketing i 
de kommende år.  
 
VÆRDIGHED 
Venstre vil arbejde for at samle den nuværende ældrepolitik med værdighedspolitikken 
samt en tilsvarende på handicapområdet. Vi mener, at de tre ting hænger sammen. 
Herudover er det essentielt med både forventningsafstemning og et klart serviceniveau 
både for den ældre, den handicappede, de pårørende og personale. Ligesom vi vil arbejde 
for et endnu tættere samarbejde med de pårørende. 
 
Vi skal prioritere penge på uddannelse af vores personale, så de dels bliver dygtigere, 
men også får en større tilfredshed og arbejdsglæde ved at udføre deres arbejde.  
 
Venstre er med på at gå nye veje, men det skal ske i tæt samarbejde med vores 
medarbejdere, der arbejder inden for området, og som kan komme med kvalificerede bud 
på nye tiltag. Vi er ikke bange for at samarbejde med andre. Det kan give god mening, og 
vi kan lære af gode samarbejdspartnere.  

ET GODT STED AT BO 

Alternative boformer, nyt plejecenter, oldekolle eller noget helt andet. Hvordan vil du bo? 
Når du bliver ældre giver dit eget hjem ikke nødvendigvis mere den tryghed, du har behov 
for.  Der er bygget flere nye plejecentre inden for de sidste fire år til stor glæde for de 
borgere, der er afhængig af massiv hjælp. Det skal vi fortsætte med, men vi skal også 
have mod til at tænke nyt og anderledes. 

DEMENSVENLIG KOMMUNE 

I tæt samarbejde med erhvervsliv, kommune, borgere og mange flere sammen skal vi 
arbejde hen efter en tryg kommune for mennesker med demens. Flere og flere af vores 
svageste ældre rammes af demens. Det kræver, at vi bliver endnu dygtigere til arbejdet 
med demens.   

SUNDHED, GENOPTRÆNING OG REHABILITERING 

Vi bliver ældre og ældre, og vi får desværre også flere kroniske sygdomme. Det er derfor 
vigtigt, at vi arbejder forbyggende og har et stort fokus på at bibeholde og generhverve 
tabte færdigheder, så vi kan sikre at være selvhjulpne så længe som muligt. Ikke for 
kommunens men for borgerens egen skyld.  

  
 

Vi skal understøtte handicappede i at beholde og vedligeholde de resurser, der er til stede, 
og vi skal være med til at sikre dem et trygt og værdigt liv. 



 
Vi skal i det hele taget sikre vores handicappede borgere en god tilværelse, hvor de i så 
høj grad som mulig kan leve som de raske borgere. Vi skal desuden fortsat arbejde med 
”Go Adgang” for en god tilgængelighed for vores handicappede borgere. 
 
Det er også vigtigt at have fokus på, at psykisk sygdom ikke er synlig. Vi skal sikre, at vi 
har de rigtige tilbud til de borgere, der har en psykisk sygdom, og vi skal indgå i et tættere 
samarbejde med regionen om psykiatri. Det er vigtigt, at vi får skabt tryghed for både den 
enkelte og for omgivelserne. 

VELFÆRDSTEKNOLOGI 

Velfærdsteknologi dækker over f.eks. robotstøvsugere og andre tekniske remedier, der 
kan gøre hverdagen nemmere. Vi bruger allerede velfærdsteknologi i meget af det, som vi 
foretager os, til glæde for både borgeren og medarbejderne. Det skal vi fortsætte med, 
men altid med åbne øjne.  
 
For vi skal bruge teknologien på en værdig måde og med øje for, hvad der giver mening 
og værdighed. – ikke det modsatte. Teknologien er kommet for at blive, så lad os blive 
gode til at bruge den til gavn for alle. 

  
DAGCENTRE, AKTIVITETSCENTRE OG FRIVILLIGHED 
Vores dagcentre og aktivitetscentre skaber i dag en stor værdi for de svageste borgere, og 
for de borgere som gerne vil fællesskabet. I et samarbejde med alle de frivillige skabes der 
i dag gode og rigtig mange forskellige aktiviteter.  
Dagcentrene drives af medarbejdere. Aktivcentre understøttes af medarbejdere på 
forskellig vis, men drives i det store og hele af frivillige. Frivillighed er heldigvis noget rigtig 
mange borgere gerne vil byde ind med. Vi har mange frivillige, som hver dag er med til at 
bringe smil og latter frem, men vi kan altid bruge flere. Sammen kan vi meget mere. 

FOREBYGGENDE ARBEJDE 

Vi skal målrettet gå efter et forebyggende arbejde i samarbejde med boligselskaber, 

frivillige organisationer og i samarbejdet mellem region, kommune og bl.a. politiet, så flest 

mulig kommer i den rette behandling, inden f.eks. en psykisk sygdom udvikler sig i en 

meget negativ retning.  

I den type sager er det ekstremt vigtigt, at der handles hurtigt, og at mennesket ikke 

druknes i alt for lange sagsbehandlinger. Dette umuliggør blot udsigten til, at den enkelte 

får en bedre tilværelse, og derfor er hurtig og smidig sagsbehandling aldeles afgørende. 

 

  



SAMMEN ER VI STÆRKERE 

Samarbejdet med borgere, medarbejdere, ledere og politikere er noget, Venstre sætter 
højt. Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde om at finde nye veje. Vi nåede ikke i mål 
med alt fra omstillingsgrupperne, men der kom rigtig mange gode ting ud af samarbejdet.  
 
Vi skal også fremover gøre brug af, at 31 byrådsmedlemmer ved noget, men flere 
hundrede borgere ved mere. Derfor ser vi frem til et fortsat tæt samarbejde med borgere, 
medarbejdere, råd, nævn, samarbejdspartnere og erhvervslivet. 
 

Kultur, Fritid og Fællesskaber 
 

  
I Holbæk Kommune er der mange fritidstilbud. Det er der indenfor kulturlivet, men i høj 
grad også inden for foreningslivet. Det aktive og kreative liv skaber grobund for de 
fællesskaber, der er så vigtige for os alle at være en del af.  

ET STÆRKT FORENINGS- OG KULTURLIV 

Kommunen har et stærkt forenings- og kulturliv med over 450 foreninger og en række 
selvorganiserede grupper, hvor borgerne mødes og er fælles om deres interesser.  
Vi vil have fokus på at hjælpe og understøtte foreninger og kulturinstitutioner. Som 
overordnede mål vil vi understøtte etableringen af faciliteter og aktiviteter, som de enkelte 
lokalområder tager initiativ til.  
Det skal kunne betale sig for en forening af udvise initiativ og konstruktive nye ideer, og 
det skal kommunen være med til at understøtte enten økonomisk eller evt. ved råd og 
vejledning fra kommunens administration. 

MANGFOLDIGHED 

Vi vil fortsat arbejde for en mangfoldighed i kommunens begivenheder, så kommunens 
særlige kompetencer og kendetegn fremmes. Vi vil sikre et tæt samarbejde mellem 
erhvervslivet og de kreative miljøer bl.a. gennem Holbæk Kulturskole. Et kreativt miljø 
styrker talent og personlig udvikling hos det enkelte menneske og giver plads til 
nytænkning, et aktivt erhvervsliv og nye tilflyttere. Vi vil kigge ud over kommunegrænsen 
og forsøge at tiltrække nationale og internationale events, der kan understøttes af lokale 
sponsorer.   

UDBYGNING AF HAVNEOMRÅDET 

Vi vil arbejde aktivt for en udbygning af havneområdet. Men det skal være på en 
spændende måde, hvor vi bygger videre på det vi kommer af. Havnen skal være et sted 
med masser af liv.  
  
Der skal arbejdes videre med de mange planer og ideer, der allerede er skabt for 
havneområdet. Med etableringen af Værftet, Maskinværkstedet, Markedspladsen og den 



kommende havneby, er vi godt på vej i Gl. Havn området. Filmtorvet har i den anden ende 
af havnen skabt liv og aktiviteter omkring Kulturbiografen.   

SPORTSBYEN 

Sportsbyen har fået sin egen fortælling. Netop dens placering gør, at der er store 
udviklingsmuligheder, hvor andre sportsgrene, som ikke har været med fra byggeriets 
start, kan udfoldes.  
5000-6000 medlemmer af idrætsforeninger m.v. vil få sin daglige gang i Sportsbyen 
udover de mange, der vil benytte svømmehal og sundhedscenter. 
Sportsevents, koncerter, større musical- og teateropsætninger kunne være interessant at 
få til Holbæk!  
Sportsbyen vil med lethed kunne rumme tilskuerinteressen. 
  

BIBLIOTEKERNE SOM FORMIDLINGSCENTRE 

Vi ønsker at fastholde bibliotekerne som formidlingscentre, hvor borgerne kan låne bøger, 
film, musik og faglitteratur og andet. Vores tre lokalbiblioteker skal fortsat være kulturhuse 
med stor aktivitet. Alle 4 biblioteker skal være hyggeligt indrettet, hvor der skal være 
mulighed for at købe en kop kaffe og læse dagens avis. Bibliotekerne skal/kan indgå i et 
uforpligtende samarbejde med de lokale lokalfora. 
  

MANGE KULTURELLE FYRTÅRNE 

Vi har flere fyrtårne, Brorfelde, Andelslandsbyen, Elværket, Holbæk Museum, 
koncertarrangementer m.v., som vi fortsat ønsker at understøtte.  
Disse steder skal have fokus på det forretningsmæssige, så de med tiden bliver mere 
uafhængige af kommunalt støtte. 

TEATRENE 

Holbæks to egnsteater har påbegyndt et samarbejde. Kan dette udbygges med de øvrige 
lokale teatre, er kimen lagt til en grundig overvejelse omkring, hvor en ny teaterbygning 
skal placeres, og hvad den skal indeholde. 
Der har gennem nogle år været overvejelser omkring den nuværende bygning, der 
rummer Holbæk Teater. Venstre vil gerne indgå i en dialog med folkene bag teaterlivet 
om, hvor en fremtidig placering skal være, når økonomien tillader tanker i den retning.  

EVENTS 

Lige siden Træskibsfestivalen i 2013 har det vist sig, at der er et stort potentiale for at lave 
kulturelle begivenheder på havnen i Holbæk. Vi ønsker at videreføre denne tradition.   
Vi vil understøtte initiativer i hele kommunen, der skaber liv og aktivitet, og som typisk 
udspringer fra lokale ildsjæle.  
Events rundt omkring vil være med til at give Holbæk Kommune en ny fælles fortælling. 
 
 


