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FORORD
HOLBÆK KOMMUNE KAN MERE – HVIS DU VIL
Af CAMILLA HOVE LUND, Venstres borgmesterkandidat

Venstre vil være det kit, der binder Holbæk Kommune sammen – og skridt for skridt
gøre Holbæk bedre.
Samarbejde er hjerteblod for Venstre. Alle dele af Holbæk Kommune skal høres. Og alle
gode ideer skal bruges, når vi investerer og udvikler Holbæk Kommune.
Vinder Venstre valget, og kan Venstre indtage borgmesterposten, vil vi lave en
konstituering, der omfatter alle partier i kommunalbestyrelsen. Alle partier skal have
indflydelse og del i ansvaret. Alle skal høres og bruges.
Sådan skal det være i Holbæk Kommune igen. Fordi det gør Holbæk Kommune stærkere,
dygtigere og får flere ting til at lykkes, når vi hjælper hinanden i stedet for at gå i vejen for
hinanden.
Holbæk Kommune skal være stedet hvor ting lykkes!
Venstre stiller med et stort og stærkt hold, som kommer fra hele kommunen. Vi er mange,
og vi er erfarne – med alle dele af livet. Både som unge, som forældre, som offentligt
ansatte, som privatansatte, som erhvervsdrivende, som ildsjæle i fritids- og kulturlivet, som
ældre. Vi repræsenterer HELE Holbæk Kommune.
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CAMILLA – DEN BEDSTE
BORGMESTER, HOLBÆK KOMMUNE
KAN FÅ
Camilla Hove Lund er Venstres borgmesterkandidat – og en kvinde med hjertet på rette
sted. 45 år, gift og mor til fire. Uddannet sygeplejerske – og gennem en årrække leder i
den kommunale ældrepleje. Aktiv i det lokale foreningsliv som gymnastikinstruktør.
I otte år har hun i Regionsrådet arbejdet med sundhedsvæsen, uddannelse og
erhvervsudvikling.
Camilla er 2. viceborgmester og formand for Venstres gruppe i Holbæk
Kommunalbestyrelse.

MOR TIL FIRE, GYMNASTIKINSTRUKTØR OG
SLAPPER AF I NATUREN
Hun bor i Gislinge, er gift og mor til fire – og elsker at være sammen med familien, når
tiden tillader det.
Både i familiens sommerhus i Odsherred – eller som aktiv i det lokale foreningsliv, hvor
Camilla og alle fire børn er dedikerede gymnaster, og hun selv er gymnastikinstruktør.
Desuden nyder hun Holbæk Kommunes skønne natur, hvor hun meget tit slapper af med
en gåtur – enten alene eller sammen med børnene.
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SUNDHED OG ÆLDRE
I fremtiden vil vi i Holbæk Kommune se et stigende antal ældre, som har brug for støtte og
pleje, hvad end det handler om genoptræning eller anden hjælp i den tredje alder. Derfor
bliver vi også nødt til at tage fat om de akutte problemer, som vi ser nu, og samtidigt tage
de langsynede briller på og igangsætte initiativer, som skal sikre, at vi i fremtiden også har
et niveau i sundheds- og ældresektoren, som vi kan være bekendt.
Det er derfor vigtigt, at vi i alle indsatser tænker rehabiliterende og forebyggende. Venstre
foreslår derfor helt overordnet, at der sættes hurtigt ind med indsatser, som sikrer at den
kommunale velfærdsopgave løftes med borgerens udfordringer i centrum.

Helt konkret foreslår vi:
•

Vi skal afbureaukratisere hjælpemiddelcentralen, så vores borgere får let og
overskuelig adgang til hjælpemidler som starter og slutter genoptræningen.

•

Vi vil etablere et rehabiliteringskorps, så vi sikrer at fagpersonale i kommune og
region har borgeren i centrum med målet om at opdage fysiske udfordringer i et
tidligt stadie, allerede inden borgerne har brug for hjemmepleje.

BOLIGFORMER
Med en fortsat ældre befolkning er vores omgang med hinanden og boform en central del
af velfærden. Vi får i fremtiden brug for flere plejehjem, men også nye og endnu ukendte
initiativer, som skal gentænke den måde hvorpå vi giver den ældre befolkning tag over
hovedet. I Venstre forstår vi vigtigheden af, at den ældre også i den sene alder, har behov
for at kunne påvirke sit eget hjem.

Helt konkret foreslår vi:
•

Vi mener at ordlyden på plejecentrene skal ændres. Vores ældre skal ikke bo på
plejecentre, hvor opgaven er at passe på de ældre. De skal derimod bo på et
plejehjem, hvor borgeren lever sine sidste år med støtte fra fagligt personale, når
borgeren ikke længere selv kan varetage alle opgaver.

•

Vi skal værne om individets selvstændighed. Vi vil skabe åbne rammer for borgere
som benytter sig af botilbud, så de selv har indflydelse på deres hverdag.

•

Frit valg i højsædet. I Holbæk kommune skal man frit kunne vælge og fravælge
tilbud, som af en eller anden årsag ikke passer til det enkelte individ.

VENSTRE I
HOLBÆK KOMMUNE

•

Vi skal sikre de kommende generationer af ældre ved at investere i
velfærdsteknologi, som gør borgeren så uafhængig af det offentlige, at borgeren
længst muligt kan klare sig selv.

•

”Længst mulig i eget hjem” har i mange år været et mantra, men Venstre tror, at
flere ældre vil have glæde af at bo under mere beskyttede boformer sammen med
andre for at imødegå ensomhed. Det skal naturligvis være den enkelte borger, der
bestemmer, hvor vedkommende vil bo.

•

Flere ”oldekoller” i forbindelse med kommende plejehjem kunne være en metode til
et bedre og tryggere tilværelse.

PERSONALE OG FRIVILLIGHED:
I takt med, at der bliver flere ældre og færre medarbejdere, er vi nødt til at tænke
anderledes, både når vi taler om de faggrupper, der arbejder på ældreområdet men også i
forhold til brugen af frivillige.

Helt konkret foreslår vi:
•

Vi skal gentænke varetagelsen af flere af de praktiske opgaver. Vi foreslår et team
af husassistenter, der kun skal varetage praktiske opgaver. På denne måde frigives
der gode ressourcer til plejeopgaverne, og det uddannede personale bruges til det,
som de er uddannet til.

•

Vi skal sikre, at plejepersonalet får mest mulig tid til borgerne og skal bruge mindre
tid på administrative opgaver.

•

Vi skal inddrage frivillige og pårørende langt mere til praktiske opgaver som fx
indkøb. Vi mener, at dette er oplagt ved at støtte de lokale initiativer, som allerede
eksisterer i dag rundt omkring i kommunen.
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KVALITET I PLEJEN:
Det kan være svært at rekruttere dygtige medarbejdere, da der ofte er meget travlt i
ældreplejen, og specielt i hjemmeplejen, hvor man også har transport mellem besøgene.
I Venstre ønsker vi at sikre en attraktiv arbejdsplads, så flere ønsker at blive ansat i
Holbæk kommune, og samtidig ønsker vi høj kvalitet i plejen.

Helt konkret foreslår vi:
•

At kigge mod Holland og deres arbejde med små selvplanlæggende teams, hvilket
har højnet faglighed hos medarbejderne og kontinuiteten hos borgerne.

AKUT &
AFLASTNINGSPLADSER:
De borgere, der udskrives fra sygehus til hjælp i eget hjem, har behov for mere og mere
pleje og sygepleje. Mange har brug for en mellemstation, inden de kommer hjem. Ofte er
udfordringen med de nuværende aflastningspladser, er der ikke er læge eller de rigtige
fagligheder til rådighed.

Helt konkret foreslår vi:
•

At indgå et samarbejde med regionen (Holbæk sygehus) om at lave kommunale
akut – og aflastningspladser tæt på Holbæk sygehus, hvor der skal være et
samarbejde på tværs af sygehus og kommune.

DEMENSOMRÅDET:
Flere og flere ældre og yngre får en demenssygdom. I Venstre vil vi sikre, at vores
demente borgere fortsat kan leve et værdigt liv sammen med deres pårørende.

Helt konkret foreslår vi:
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•

Demens rammer ikke kun den demensramte men også hele familier. Vi ønsker at
aflaste disse pårørende ved at inddrage frivillige til aktiviteter hos borgerne
eksempelvis i borgerens eget hjem, så de pårørende kan få et pusterum.

•

Vi skal lære af andre kommuner og fortsætte med at integrere flere initiativer som
skal sikre, at yngre med demens får en mere selvkørende hverdag. Dette er både i
den enkeltes og de pårørendes interesse.
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SOCIALOMRÅDET
MØDET MED KOMMUNEN
Det er vigtigt, at vi anerkender vores dygtige medarbejdere i Holbæk Kommune. De gør
hver dag et kæmpe stykke arbejde for borgerne i Holbæk Kommune. Kommunens
kerneopgave er at være til for borgerne og ikke omvendt. Det skal borgerne kunne mærke!
Det er derfor vigtigt, at den enkelte borger føler sig anerkendt i mødet med det
kommunale. Vi oplever for ofte at mennesker føler sig som en sag i rækken og
mistænkeliggjort.
Det er ikke rimeligt at borgere, der har et reelt hjælpebehov, føler sig mistænkeliggjort.
Samtidig er det vigtigt at vores medarbejdere, med anerkendende tilgang, finder frem til
borgernes behov, så de kommunale ressourcer bliver brugt rigtigt.
Det er ofte en svær balancegang, både for borgere og medarbejdere. Dette skal vi huske
og stole på, at vores medarbejdere har de kompetencer, kvalifikationer og gør deres
bedste for at hjælpe borgerne og samtidig ”passer på pengene”.
Vi vil i højere grad end i dag arbejde for, at sagsbehandlerne får den værktøjskasse, de
har brug for, så de rette indsatser og tilbud vælges. Det kan være for dyrt at bruge
pengene forkert.

SAMMENHÆNG OG EN
INDGANG
Alt for ofte ”falder borgerne mellem to stole”, når de henvender sig til kommunen. Derfor
skal det være lettere at henvende sig til kommunen. Kommunen skal hurtigt og effektivt
hjælpe og guide borgeren til den rette hjælp, som både kan være offentlig, frivillig eller
privat.
Venstre ønsker derfor, at der etableres tovholderfunktioner i kommunen, så borgeren,
ligesom man på sygehuset, har en form for forløbskoordinatorer. Disse skal ikke erstatte
borgerrådgiveren som kan rådgive om juridiske rettigheder og klagemuligheder over
afgørelser mv. ligesom borgerrådgiveren kan være bisidder. Tovholderen tager fra dag ét
borgeren i hånden og sikrer sig, at borgeren bliver hjulpet af de rette medarbejdere. Hvis
borgeren skal videre til en anden afdeling, tages borgeren igen i hånden og slippes ikke,
før der er etableret den rette kontakt. Det tror vi sikrer bedre, og i sidste ende billigere
løsninger, da borgeren ikke bliver kastebold fra den ene til den anden afdeling.
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Kommunen er til for at hjælpe mennesker i en svær situation, hvor man har brug for hjælp.
Med andre ord, er det kommunens kerneopgave at servicere kommunens borgere i
situationer hvor borgerne har brug for støtte. Det er derfor, at denne
tovholder/forløbskoordinator skal hjælpe, guide og være brobygger i det kommunale
system og fungere som ”én indgang”. Dette skal hjælpe til at give sammenhæng i
kontakten med kommunen.
Samtidig ønsker vi at udbrede de sammenhængende borgerforløb. Alt for mange borgere
og familier har flere sager i forskellige afdelinger i kommunen, og hvor der ikke er nogen
sammenhæng mellem afdelingerne og indsatserne. Det gør ofte ikke forløbet og kontakten
med kommunen lettere. Tværtimod skaber det uoverskuelighed og forvirring for borgeren.
Det sammenhængende borgerforløb er derfor et forløb, hvor der ses på alle
problemstillingerne, så afdelingerne får forståelse for hinandens opgaver og for familiens
samlede udfordringer. Dette skal skabe sammenhæng til den rette hjælp og støtte.

TIDLIGE INDSATSER
Engskovprojektet ”Tidlig indsat – en anderledes indsats for udsatte børn og unge”, også
kaldet Sverigesmodellen bør genindføres1. Projektet blev lukket inden endt projektperiode,
da der grundet store sagsmænger, var behov for ekstra ressourcer centralt. Nu er tiden
inde til, at vi genåbner projektet.
Flere kommuner har indført modellen, hvor socialrådgiverne bringes helt ud i felten, og
ikke er placeret centralt ét sted i kommunen. Der etableres små enheder decentralt i de
enkelte distrikter. Dette har man haft stor erfaring med i bl.a. Herning Kommune.
Det kræver en investering i flere sagsbehandlere, men erfaringerne viser også, at det
lavere sagsantal har givet store besparelser og færre klager. Det betyder dermed, at der
kan spares penge samtidig med bedre og mere langtidsholdbare løsninger for de børn og
unge, som det hele handler om.
I samarbejdet skal alle centrale parter inddrages. Det skal derfor være både
myndighedsrådgivere, PPR, psykologer og sundhedsplejersker mv. Den decentrale
struktur betyder et tættere samarbejde, specielt med skolerne og daginstitutionerne og
observeringen af potentielle udfordringer bliver lettere.

1

https://issuu.com/socialrdg/docs/2017-06-socialraadgiveren
https://www.vive.dk/media/pure/8988/2042151
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BØRN- OG SKOLEOMRDÅDET
EN FOLKESKOLE FOR ALLE
Folkeskolen er sat fri, vi starter på en frisk!
Når vi nu, som et led i regeringens seneste udspil på kommunalområdet, i de kommende
år får en enestående mulighed for at skabe den enestående folkeskole, skal vi godt fra
start og samtidigt hurtigt fra start. 30% af eleverne som går mellem 0-9 klasse i Holbæk
kommune slår sine folder på en privat- eller friskole og hvorfor så det? Seneste års
besparelser på kommunens folkeskoler har givet en hovedrystende usikkerhed i
familierne, som derfor har fundet vej til det private. Med en ren tavle har vi nu en mulighed
for at tilpasse vores skoler i en sådan grad, at lokalsamfundet bliver hørt, fagligheden
kommer i fokus og den klassiske kassetænkning kommes til livs!

Helt konkret forslår Venstre
•

Privatskolerne skal også med

o

Frikommune forsøget skal også give frie rammer til privatskolerne. Vi bliver
bedre sammen og vores undervisningsmiljø bør derfor også bære præg af
dette

•

Fleksibel undervisning.

o

Den klassiske undervisning rammer bredt og i nogle tilfælde også for bredt! I
den gennemsnitlige klasse vil det øverste segment målt på faglighed mangle
udfordring, og det nederste blive tabt. Vi i Venstre vil skabe rammerne for en
undervisning, som er fleksibel, så de elever, der ikke er bogligt stærke, ikke
gang på gang skal opleve nederlag, når tysklektien er for svær, og at de selv
samme ikke skal trille tommelfingre, når divisionen i matematik bliver for
simpel. Dette handler ikke om at skabe A og B hold men derimod om at
skabe et undervisningsmiljø, hvor man bliver mødt der, hvor man er og et
miljø som skaber grobunden for fremtiden!

•

Kortere skoledage
o Eleverne i folkeskolen oplever i dag lange skoledage, og det tærer på deres
fritidsinteresser og sociale samvær med kammerater og veninder. Det bør vi
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gøre noget ved. Vi foreslår, at man fjerner unødige fordybelsestimer og giver
eleverne fri til at fordybe sig i de ting, som de for alvor går op i. Dermed ikke
sagt, at eleverne ikke skal gå op i fagene i folkeskolen, men derimod at
frirum skaber engagement, hvilket også smitter af på den enkeltes
engagement i skolen. Sløjf den ekstra lange skoledag og sæt eleverne fri til
det, som de virkeligt brænder for!
•

Iværksætterlinje i 10. klasse centret så vi også griber og inspirerer de unge, der
ønsker at gå en anden vej.

FRIT VALG
I Holbæk kommune har vi en stærk tradition for mange fri- og privatskoler. Dette sikrer, at
familierne i Holbæk kommune, kan vælge det skoletilbud, der passer bedst til deres
familie. I Venstre ønsker vi fortsat dette frie valg, og vi ser gerne et stærkere samarbejde
imellem privat- og folkeskolerne, da alle bliver bedre af at lære af hinanden.

SMÅBØRNSOMRÅDET
Vi er en pendlerkommune, og har derfor brug for stor fleksibilitet i dagtilbuddene for vores
forældre. På den måde tror vi på, at vi også i fremtiden kan tiltrække børnefamilier til
kommunen.

Helt konkret foreslår vi:
•

Modulordninger/fleksible åbningstider efter behov

•

Afskaffelse af lukkedage

•

Daginstitution med døgnåbent

•

Lige vilkår som forældre, hvad enten man vælger et privat eller et kommunalt tilbud

•

Indførelse af førskole tilbud på alle skoler

•

Forebyggelse på børne- og skoleområdet:

•

Vi ønsker at prioritere forebyggende indsatser, så børnene så længe som muligt
kan blive i deres tilbud, og det betyder, at der skal sættes ind med det samme.
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HELT KONKRET BETYDER DET:
•

Inddeling i mindre grupper

•

Fokus på dem med særlige behov og mulighed for psykologhjælp

•

Støtte i det lokale tilbud

Lad os gentænke nutiden og skabe den bedste grobund for vores børns fremtid!
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KULTUR- FRITIDS- OG
FORENINGSOMRÅDET
Holbæk Kommune skal være en attraktiv kommune at bosætte sig i og bo i. Et af de
områder, som har stor betydning for borgerne, er hele kultur– og fritidsområdet. Vi skal
gøre Holbæk kendt for et rigt kulturliv med masser af aktivitet.
Holbæk kommune er en af de kommuner i landet, som bruger færrest penge på
kulturområdet. Det vil vi grundlæggende ændre. Kulturen har stor betydning for alle
kommunens borgere, og derfor er det vigtigt, at kulturen og fritidsmulighederne blomstrer.
Vi vil prioritere området ved at:
•

Understøtte udviklingen af kulturen i byerne også udenfor Holbæk by. Holbæk
kommune som helhed har meget at byde på, og her kan lokalområderne udvikles til
at blive nicher på hver deres kulturområde. Dette skal ske i tæt samarbejde med det
enkelte lokalområde, så vi er sikre på, at initiativerne bakkes op ude omkring.

•

Vi skal understøtte vores teater, og Venstre går ind for, at vi opfører et nyt teater på
havnen i Holbæk, hvis der kan skaffes fondsmidler til det. Det ny teater skal også
bruges til konferencer, møder, fortsat udvikling af teaterskole og andre formål.

•

Vi skal forsat understøtte Holbæks fine musikliv, med koncerter og andre tiltag til
glæde for borgere, turister og folk fra andre kommuner. Dette har også stor
betydning for besøg i byen af turister og potentielle tilflyttere til kommunen.

•

I samarbejde med Holbæk Byforum skal vi fortsætte med events i Holbæks midtby
til glæde og gavn for vores handelsliv og kunderne.

•

Vi vil fortsat understøtte vores kulturelle fyrtårne, Oplevelsescenter Nyvang og
Brorfelde Observatorium, Æglageret og Åmosen.

•

Vi har skabt et unikt miljø på havnen i Holbæk med masser af gamle træskibe og
ikke mindst Kystlivcentret og Nationalmuseets gamle skibe. Det skal vi fortsat
videreudvikle, og Venstre går ind for, at der hurtigst muligt bliver lavet en
museumskaj med plads til de gamle skibe. Det giver liv på havnen.

•

Venstre ønsker, at vi ud fra den udarbejdede havneplan, sikrer at planen føres ud i
livet så hurtigt som muligt.
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•

Vi skal sikre sportsfaciliteter med tilstrækkelig kapacitet i Holbæk og i øvrige byer.
Det har stor betydning for sundheden, at så mange borgere som muligt er fysisk
aktive. Vi ønsker derfor at udvide puljen til at understøtte udviklingen at
idrætsfaciliteter.

•

Det har vist sig, at sportsbyen har udviklet til den succes, som vi håbede på med
mange flere medlemmer af de enkelte foreninger end forventet.

•

Venstre ønsker, at byggefelt D udbydes til salg med klausul om, at området kun kan
bruges til idrætsformål. Sportsbyens fortsatte udvikling skal ske i samarbejde med
foreningerne, der er i sportsbyen i forvejen og de foreninger, der ikke i første
omgang ønskede at komme i sportsbyen. Det er klart, at planen for den endelige
færdiggørelse af sportsbyen skal følges.

•

Bekymringerne uden for Holbæk om, at sportsbyen ville dræne de øvrige klubber
for medlemmer har heldigvis vist sig at være ubegrundede.

•

Venstre går ind for, at vi understøtter de frivillige arbejde, der foregår i stor stil rundt
omkring i hele kommunen. Mange frivillige gør en uvurderlig indsats for andre på
mange forskellige niveauer. Det skal vi som kommune understøtte. Et eksempel
kunne være, at man lavede fælles sekretariater, hvor der blev hjulpet med
regnskaber m.v., da det også er en akilleshæl i mange klubber at finde frivillige til
regnskab m.v.

•

I Holbæk by har foreningen Holbæk Art sikret, at mange husgavle er blevet
kunstnerisk udsmykket, og Venstre vil gerne, at denne udvikling også kunne brede
sig til kommunens øvrige byer på forskellig vis og naturligvis i samarbejde med
lokale kræfter.
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ERHVERV OG LOKALUDVILING
Holbæk kommunes erhvervsprofil er de seneste år blevet svækket, og ser man på Dansk
industris årlige opgørelse var Holbæk kommune i 2020 helt nede blandt de dårligste når
det drejer sig om erhvervsvenligheden i kommune med et fald på knap 20 placeringer på
et år. Det er alt for dårligt og det skal vi gøre noget ved. Holbæk bør være en kommune i
vækst, og den udvikling vil vi i Venstre gerne stå i spidsen for med en række konkrete
initiativer. Helt konkret forslår vi.

ERHVERV OG DETAIL
•

Venstre ønsker fra næste periode at etablere et erhvervsudvalg i kommunen, som
skal varetage erhvervslivets interesser og skabe grobund for nedenstående
initiativer. Dette er en nødvendighed, hvis vi ønsker en kommune i vækst.

•

Vi skal lave en ny erhvervsstrategi med hovedmålet at tiltrække ny virksomheder til
kommunen. Hvis vi skal sikre udvikling både i Holbæk og i skulderbyerne, bliver vi
nødt til at komme nye virksomheder i møde med en kommunal service i topklasse.
Desuden ønsker vi en ny fastholdelsesstrategi, som kan favne de virksomheder,
der allerede er i kommunen. Dette skal ske sammen med erhvervslivet, så vi laver
en aktiv strategi i stedet for en til skrivebordsskuffen.

•

Sagsbehandlingstiden skal ned! Sagsbehandlingstiden i Holbæk kommune er
stadig alt for høj, og det hæmmer væksten i erhvervslivet. Derfor ønsker Venstre
konkret at gøre op med denne ventetid ved at stille en garanti for, at sagen er
behandlet indenfor den politiske vedtagne frist. Overholdes dette ikke bør det være
muligt at gå til en privat leverandør.

•

Venstre ønsker at fjerne kommunens sagsbehandlingsgebyr. Kommunen skal være
til for erhvervslivet, ikke omvendt. Derfor er det klart, at erhvervslivet ikke skal
betale et gebyr for at vækste i kommunen. Alternativt vælger virksomheden en
anden kommune at udvide i.

•

I Venstre ønsker vi at udnytte det store potentiale, vi har, med både den
nuværende, men også kommende motorvej i kommunen. Derfor ønsker vi at
anlægge mere erhvervsjord ved knudepunkterne af motorvejen. Infrastruktur er
nøglen til vækst for rigtig mange virksomheder, og de virksomheder skal vi Holbæk
kommune også favne.
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•

Vækstfabrik med fokus på håndværkere, og hvor de unge kan lære mere om det at
være selvstændig/iværksætter. Kommunen stiller lokaler til rådighed, og der indgås
samarbejde med erhvervslivet om mentorordninger og evt. økonomisk finansiering

•

Vi ønsker at skabe et øget fokus på Holbæk Bymidte, så vi sikrer, at detailhandlen
ikke uddør. Holbæks Bymidte skal være det centrale samlingspunkt for handel og
kultur og derved sikre en stabil udvikling i fremtiden. Dette vil skabe et stigende
kundeflow.

•

Øget samarbejde med ejendomsinvestorer så vi i fremtiden giver muligheden for, at
private selskaber og organisationer kan sikre Holbæk som en by i vækst.
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GRØN OMSTILLING
FART PÅ DEN GRØNNE
OMSTILLING
Vi som politikere har pligt til at prioritere den grønne omstilling, og vi har pligt til at gå
forrest og vise vejen for grøn omstilling i Holbæk Kommune. Vi er i gang – bl.a. er vi ved at
omlægge kommunens bilflåde til elbiler. Men kommunen er alt for fod slæbende, hvis vi
reelt skal gøre noget. Der er ingen quick-fix og et mediestunt med elbiler gør det slet ikke
alene.
Når kommunen skal gå forrest, så betyder det bl.a., at de kommunale nybyggerier bliver
energineutrale, og at vi sætter skub i energirenoveringen.
Men Venstre vil ikke ”nøjes” for udover energirenovering og energineutrale nybyggerier vil
vi:
•
•
•
•
•
•

Sikre bæredygtige indkøb
Omstille til grøn energi – eks. solceller på alle de kommunale bygninger
Aktivt bruge den strategiske energiplan
Uddanne vores personale i bæredygtighed, så det bliver en naturlig del af
dagligdagen i skoler og daginstitutioner, og dermed indlejret hos børnene
Omlægge den kollektive trafik til el
Udlægge kommunale områder til rekreative grønne områder til øget biodiversitet

Derudover skal vi som kommune gøre det let at være ”grønne” borgere. Det kan f.eks.
være særlige områder, man udlægger til ”grønne” boligområder. Her kan grundprisen eks.
være lavere, men så skal det også leve op til en række bæredygtighedskriterier. Samtidig
skal vi opsætte langt flere ladestandere, så vi i alle byer, ikke kun Holbæk, kan lade bilen
let.

VI VIL RÆKKE HÅNDEN FREM
I Venstre vil vi styrke samarbejdet med de grønne organisationer og erhvervslivet. Vi ved,
at erhvervslivet gerne vil den grønne omstilling, og det skal vi som kommune hjælpe og
understøtte. Vi ønsker derfor et tæt samarbejde med erhvervsliv, lokalfora, grønne
organisationer mv.
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