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Tryghed og stabilitet de næste fire år
Socialdemokratiet har nu i to valgperioder haft borgmesterposten. Det har sikret et bredt politisk
samarbejde i byrådet, hvor der gennem årene har været bred enighed om langt de fleste beslutninger. Alle
partier bliver inddraget og hørt, og alle har mulighed for at få mærkesager gennemført. De fleste budgetter
er gennemført i fuld enighed eller med meget store flertal, og det giver stabilitet i forhold til borgerne og de
ansatte.
Borgerne er blevet lyttet til - blandt andet gennem mange borgermøder, høringer og ansættelsen af en
borgerombudsmand. Der er indført ’styrket borgerkontakt’, hvor administrationen i højere grad kontakter
borgerne telefonisk i stedet for at skrive. Det giver kortere sagsbehandlingstid og større tilfredshed. Vi har
haft en konstruktiv og positiv kontakt til Folketinget, hvilket har kunnet aflæses i fx linjeføringen af
Viborgvej samt støtte til forundersøgelser af letbaneprojekt i Hinnerup og trinbræt i Laurbjerg.
Efter nogle svære år med nedsmeltning af verdensøkonomien er vi nu igen i vækst, og der er skabt mange
nye udstykninger i fx Hadsten, Hammel, Hinnerup, Søften og Lading. Vi har vist, at man uden de store
overskrifter kan skabe mange synlige resultater, og at vi er i stand til at sikre samarbejde og stabilitet i
byrådet. Med Nils Borring som borgmester har vi en politiker, der af mange opleves som ”borger-mester”
for alle borgere i Favrskov Kommune.
Derfor har vi brug for, at Nils fortsætter i spidsen for et samarbejdende byråd.

Styr på økonomien
En af de vigtigste forudsætninger for at drive en kommune er, at der er styr på økonomien. Gennem snart
otte år har vi lavet mere effektive løsninger, brugt moderne teknologi for at øge tilgængeligheden og bruge

færre resurser. Vi har også inden for flere områder effektiviseret struktur og ledelse for at prioritere de
borgernære områder.
Alligevel har vi gennem årene haft de største anlægsbudgetter i kommunens historie og fået opfyldt mange
af borgernes ønsker. Samtidig er der kigget fremad mod fortsat udvikling gennem en fremsynet
planlægning, og holder vi det op mod borgernes og brugernes tilfredshedsmålinger, så kan vi bestemt være
tilfredse. Men vi vil gerne gøre det endnu bedre.
Socialdemokratiet vil:
•

blive ved med at arbejde for bred tilslutning til budgetterne

•

sikre at inddrage borgere og personale i beslutningsprocesserne

•

tilstræbe at effektivisere ved at ændre strukturer og benytte "best practise"

•

blive ved med at vise ansvarlighed, så vi holder den økonomiske balance

•

skabe råderum til fortsat udvikling

•

sikre den decentrale styring i vores institutioner, hvor hverdagen er tæt på.

Et stort ansvar for klima og miljø
Jorden er et fælles ansvar, og vi skal sørge for, at institutioner, virksomheder og private husholdninger
begrænser alle former for miljøbelastninger.
Vi vil derfor fortsat arbejde for at fremme vedvarende energi kombineret med mindre udledning af CO2 og
drivhusgasser. De seneste år har vi satset stort på energiforbedringer af kommunale bygninger, vi har
installeret solcelleanlæg og medvirket til udbredelse af fjernvarmen.
Socialdemokratiet vil:
•

sætte nye mål i klimaplanen i takt med realiseringen af de gamle

•

fortsat udbredelse af fjernvarme og andre klimavenlige varmekilder

•

grundig lokalplanlægning og hensyntagen til borgerne ved etablering af vindmøller

•

bruge klimavenlige transportløsninger, hvor det er praktisk muligt - herunder elbiler

•

fortsat arbejde for at nedsætte forbruget af ressourcer i kommunens egne bygninger og drift

•

tilpasse lokalplaner og kloakeringsplaner til klimaændringer med øgede regnmængder

•

beskytte vores drikkevandsressourcer for fremtidige generationer

•

fastholde effektive miljøtilsyn og mindske udledning fra landbrug, industri og lignende

•

øge genbruget og mindske affaldsmængderne, som ikke kan genbruges

•

vurdere miljøpåvirkningen og klimapåvirkningen i alle relevante beslutninger

•

fremme økologiske løsninger til gavn for en bæredygtig natur.

Naturen skal benyttes og beskyttes
Vores enestående natur er noget helt særligt for Favrskov og den rummer store muligheder for at udfolde
fritidsinteresser både for borgere og turister. Vi ønsker at bevare vores kommune som en naturskøn
kommune i samarbejde med lokale aktører.
Vi skal værne om denne mangfoldighed og samtidig give borgerne let adgang til naturen. Naturen skal
indgå som et tilgængeligt og gratis tilbud, der kan danne ramme om fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper.
Socialdemokratiet vil:
•

fortsætte med nye projekter med offentlig og privat skovrejsning

•

fortsat etablere nye vådområder og flere grønne korridorer

•

øge tilgængeligheden til naturen med stier og faciliteter i samarbejde med lokale aktører

•

fortsat udvikle naturformidlingen og oplevelsesmulighederne i naturen

•

fortsætte etablering af kommunale hundeskove nær de større byer

•

pleje fredede natur- og kulturminder

•

sikre bevarelse af naturområder, der har en særlig betydning for kommunen

•

arbejde for en løsning i forbindelse med Tange Sø, som bevarer søen og de rekreative værdier i
området.

Fremtidens bomuligheder
Favrskov Kommune ligger i det østjyske bybånd og kan forvente en betydelig vækst i de kommende årtier.
Kommunen skal derfor fortsat gøre en aktiv indsats for at sikre, at Favrskov er et godt sted for borgerne at
leve og bo.
I midtbyerne skal byforskønnelse og byomdannelse kombineres med etableringen af boliger med kort
afstand til indkøb og kommunale tilbud. Vi vil bevare og udbygge grønne og rekreative områder. Vi vil
desuden lægge vægt på at udforme byens gader og rum, så de både bliver mere indbydende og levende.
Socialdemokratiet vil:
•

sikre mulighed for udvikling i alle bysamfund

•

sikre byggegrunde i alle hovedbyer og centerbyer

•

at, der er et varieret udbud af boliger, herunder boliger til enlige, seniorer, ældre og handicappede

•

at, der fortsat bygges almene boliger

•

fremme intelligente klimavenlige energiløsninger ved nybyggeri - gerne nulenergi

•

vedligeholde de grønne områder på en miljøvenlig måde

•

sikre, at der tænkes arkitektonisk ved nybyggeri eller byfornyelse, så det færdige resultat fremstår
harmonisk med omgivelserne.

Landsbyerne og det åbne land
En betydelig del af indbyggerne i Favrskov Kommune er bosat i landsbyer eller i det åbne land.
Favrskovs landsbyer udgør et alternativ til byernes boligområder med mulighed for levende, velfungerende
miljøer med fælles faciliteter og for tilpassede erhverv.
Både i landsbyen og i det åbne land skal der være balance mellem boliger, landbrugsvirksomhed og andre
erhverv.
Socialdemokratiet vil:
•

bevare kommunale servicetilbud i landsbyerne, hvor der er grundlag for det

•

stimulere landsbyernes liv og nye projekter via støtte til Landsbyrådet

•

fortsætte med at udarbejde landsbyudviklingsplaner (LUP)

•

fortsætte støtten til de lokale aktionsgrupper (LAG)

•

støtte grønne landsbyløsninger inden for energi- og forsyningsområdet

•

bevare stier og udbygge tilgængeligheden til de omgivende naturområder

•

støtte en god infrastruktur, herunder en god mobil- og bredbåndsdækning

•

fortsat afsætte midler til den kommunale pulje til nedrivning af saneringsmodne ejendomme i
landsbyer og i landdistriktet.

Gode forbindelser og sikker trafik
Et stærkt kommunalt fællesskab kræver gode trafikforbindelser på kryds og tværs. Der er brug for kreative
løsninger for udbygning af den kollektive trafik eventuelt med flere fleksible ordninger.
Trafikken er støt stigende, og vi vil have fokus på at løse trængselsproblemer. Der skal også være fokus på
trafikforbedringer samt en god vedligeholdelse af de eksisterende trafikanlæg.
Mulighederne for ”sunde trafikanter” – cyklister og fodgængere - skal altid indgå i overvejelserne.
Socialdemokratiet vil:
•

fortsat udvikle den kollektive trafik i samarbejde med Midttrafik herunder Flextur

•

stimulere brugen af kollektiv trafik blandt andet ved etablering af parkeringsmuligheder ved
stationer og væsentlige stoppesteder

•

arbejde for etablering af trinbræt i både Laurbjerg og Søften

•

fortsætte det igangværende arbejde med etablering af letbane fra Lisbjerg via Søften til Hinnerup

•

et vejnet uden ”sorte pletter” i Favrskov

•

høj trafiksikkerhed og god trafikafvikling

•

arbejde for flere cykelstier især på skoleveje fra landsbyer til byer til gavn for sikkerhed, sundhed og
miljø

•

sikre god tilgængelighed for handicappede

•

have god vedligeholdelse af kommunale stier, veje og fortove

•

fortsætte med opbygning af pulje til større vejanlæg, bl.a. for at undgå trængselsproblemer

•

arbejde for gode til-og frakørselsveje til den kommende motorvej fra Aarhus til Hammel.

Erhvervsvenlighed og iværksætteri
Når vi skaber gode rammer for vores erhvervsliv, er vi samtidig med til at sikre beskæftigelsen og dermed
arbejdspladser til vores borgere. Vi har indgået dialog med lokale firmaer på mange fronter, og målet har
hele tiden været at sikre så kort en afstand mellem virksomheder og kommune som muligt.
Der er afsat flere penge til erhvervsudviklingen, som blandt andet bruges til at sikre og bevare vores
detailhandel og lave tiltag for iværksættere. På samme måde er landbrugets miljøsagsbehandling forbedret
til gavn for branchen, og der er afholdt årlige anlægskonferencer for håndværkerne.
Socialdemokratiet vil:
•

sikre en fortsat direkte kontakt mellem virksomhederne og kommunen

•

fortsætte det tætte samarbejde med Favrskov Erhvervsråd om udviklingen af den lokale og
regionale erhvervsservice

•

gennem Erhvervsrådet give hjælp og rådgivning til iværksættere samt især støtte
vækstvirksomheder for at øge beskæftigelsen

•

arbejde for en god infrastruktur - også via samarbejde med andre kommuner i eksempelvis
Business Region Aarhus

•

fortsætte med anlægskonferencer for lokale håndværkere og entreprenører efter den årlige
budgetlægning

•

have fokus på detailhandlens vilkår og i samarbejde med handelsstandsforeningerne arbejde for at
bevare et godt handelsliv

•

arbejde for fortsat udvikling af den lokale turisme- og oplevelsesøkonomi.

Det rummelige arbejdsmarked
Der sker i disse år mange ændringer af forholdene på arbejdsmarkedet. Flere borgere skal have sikret sig en
plads på arbejdsmarkedet, og der er fokus på, at alle skal yde en aktiv indsats, hvis det er muligt. I Favrskov
kan vi glæde os over, at det er lykkedes at få mange ledige i job, og dermed har vi opnået en meget lav
ledighed.
Kommunens jobcenter skal fortsat medvirke til, at så mange borgere som muligt kommer i ordinær
beskæftigelse. Desuden skal der gøres en særlig indsats for de borgere, som har svært ved at fastholde en
plads på det ordinære arbejdsmarked.

Socialdemokratiet vil:
•
•
•

yde en aktiv beskæftigelsesindsats via kommunens jobcenter, så ledige bliver hjulpet i job eller
uddannelse hurtigst muligt
fortsat øge søgningen til erhvervsuddannelserne, bl.a. gennem deltagelse i SKILLS og brobygning
sikre et velfungerende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), så unge kan få bedst mulig
hjælp til uddannelse og beskæftigelse

•
•
•
•

at efteruddannelse og opkvalificering bliver brugt aktivt for at give ledige nye jobmuligheder
sikre at fleksjob, jobrotation og andre ordninger bliver brugt aktivt for at fastholde flest mulige på
arbejdsmarkedet
gøre en særlig indsats for borgere som er uden offentlig forsørgelse, så de kan blive en del af
arbejdsmarkedet
aktivt støtte samarbejdet og de gode relationer mellem kommunen, fagbevægelsen og
erhvervslivet, så ledige jobs hurtigt bliver besat.

Integration af flygtninge i Favrskov
Favrskov har som andre kommuner modtaget mange flygtninge de seneste år. Det er vigtigt, at både
flygtninge og deres familier bliver integreret i samfundet og så vidt muligt bliver selvforsørgende. Her har
både de enkelte flygtninge, kommunen og de lokale virksomheder et stort ansvar.
Det er desuden afgørende, at kommunens borgere og de frivillige organisationer gør en stor indsats for at
hjælpe de nye borgere med at blive en aktiv del af samfundet.
Socialdemokratiet vil:
• sikre at så mange flygtninge som muligt bliver selvforsørgende gennem uddannelse og job
• at lokale virksomheder bliver inddraget i aktiveringen og integreringen af flygtninge og indvandrere
• arbejde for, at der sikres en geografisk spredning, når flygtninge bosættes i kommunen
• støtte, at både børn, unge og voksne bedst muligt integreres i de lokale fællesskaber
• støtte de frivillige organisationer i arbejdet med at integrere flygtningene i kommunen.

Et sundt og godt liv
Sundhed for alle er et vigtigt mål. Det handler ikke kun om at helbrede sygdom, men i lige så høj grad om at
kunne klare hverdagens udfordringer og leve et godt liv. I den sammenhæng er hele sundhedsfremme- og
forebyggelsesområdet af allerstørste betydning. Vi kan glæde os over, at der snart er etableret
sundhedscentre alle vores fire hovedbyer, så alle borgere har let adgang til genoptræning,
sundhedsklinikker og andre alsidige lokale sundhedstilbud.
Favrskov Kommune som en sund kommune handler derfor også om miljø, trafik, boliger, sociale forhold og
fællesskaber på arbejdspladserne, i skolen og i fritiden. For at sikre et sundt og godt liv er der de senere år
etableret gode fysiske rammer med haller, cykelstier, kunstgræsbaner, mountainbike-baner m.v.
Socialdemokratiet vil:
• arbejde for gode tilbud på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet
• sikre, at der er gode tilbud for genoptræning
• videreudvikle aktiviteterne i kommunens sundhedscentre
• arbejde for en bred vifte af sundhedstilbud for borgerne
• arbejde for varierede sundhedstilbud til børn og deres familier

• sikre tilbud om sund mad på de kommunale institutioner
• sikre god helhedsrådgivning til personer og familier, som bliver ramt af sygdom, død, ulykker eller

andre sociale udfordringer
• arbejde for et godt samarbejde med patientforeninger mv.
• arbejde for samarbejde på tværs af institutionerne, f.eks. mellem børnehaver og plejecentre.

Tilbud til handicappede og psykisk syge borgere
Vi har fået etableret nye og moderne bolig- og aktivitetstilbud til vores handicappede og psykisk syge
borgere, og vi vil fortsat arbejde for at sikre en god kvalitet i vores tilbud.
Vi vil samarbejde på tværs mellem kommunerne og med regionen, da de mest specialiserede tilbud ikke
kan løftes godt nok i en enkelt kommune.
Socialdemokratiet vil:
• sikre velfungerende dag- og døgntilbud samt væresteder til borgere med handicap og psykiske

lidelser
• støtte familier med handicappede/psykisk syge med rådgivning, hjælp og netværk
• give gode træningstilbud til personer med nedsat funktionsevne
• sikre den bedst mulige overgang fra børneområdet til voksenområdet
• arbejde for en velfungerende bostøtte- og ledsageordning til handicappede
• fortsætte den gode dialog med borgerne og kommunens handicaporganisationer.

Ordentlig hjælp til de ældre
I de kommende år vil antallet af ældre i kommunen stige markant. Det er derfor af stor betydning, at flest
muligt holder sig aktive og sunde - især for at have et godt liv og for at undgå afhængighed af hjælp fra
andre.
Når behovet for praktisk hjælp og pleje opstår, skal tilbuddet være så fleksibel og individuelt tilpasset som
muligt, så de ældre fortsat får en god hverdag. Tilrettelæggelsen skal ske i dialog og samarbejde med den
enkelte borger. Selv om der sker en stor stigning i befolkningsgruppen, så bør det nuværende niveau for
hjælp ikke forringes.
I Hammel bygges der nu nyt plejecenter som erstatning for Elmehøj og Skaghøj, som ikke længere er
tidssvarende. Senere skal der ske en udbygning i den østlige del af kommunen.
Socialdemokratiet vil:
• sikre, at velfærdsteknologi anvendes med faglig og menneskelig omtanke
• sikre en høj kvalitet i form af kontinuitet og sammenhæng i serviceydelserne
• sikre et tilstrækkeligt antal pleje- og boligtilbud

• undersøge muligheden for en udbygning af plejecentret i Voldum
• tilstræbe færrest mulige forskellige hjælpere for den enkelte hjemmehjælpsmodtager
• sikre de ældre hjælp til at kunne klare sig selv længst muligt
• sikre, at der er gode betingelser for frivillige på ældreområdet
• sikre særlige tilbud til demente og fornøden aflastning af pårørende.

Børn skal have et aktivt og godt liv
Børn og unge skal sikres de bedste betingelser for en positiv udvikling. Det kræver gode rammer lige fra den
første pasning med muligheder for udvikling af egenskaber som nysgerrighed, kreativitet og ønsket om at
lære.
Opvæksten i hjemmet suppleret med pasningstilbud, børnehaver, skoler, fritidsordninger, klubber og
ungdomsskole udvikler børnenes evner til at være aktive borgere med anlæg for socialt samspil, fællesskab,
læring og fortsat menneskelig udvikling.
Børns og forældres tryghed i forhold til pasningsgaranti er central, og der skal være høj kvalitet i vores
tilbud. Opgaven skal varetages af et veluddannet personale i gode funktionelle rammer og med mulighed
for ekstra støtte og hjælp til børn, der har særlige behov.
Et særligt område er det specialiserede institutions- og skoleområde. Vi lægger stor vægt på, at børn og
unge med handicaps og særlige udfordringer får en hverdag præget af tryghed og omsorg.
Socialdemokratiet vil:
• fortsat sikre pasningsgaranti i dagpleje eller vuggestue
• at der fra 3-årsalderen er en børnehaveplads til alle børn frem til skolestarten
• at vores institutioner er gode og sunde med et godt indeklima
• at der er gode muligheder for fysisk udfoldelse i og omkring vores institutioner
• sikre tilbud om sund og varieret kost til børnene i institutionerne
• sikre nem adgang for borgerne til at indberette overgreb eller forsømmelser mod børn, så der

bliver ydet hjælp hurtigst muligt
• fortsat udvikle samarbejdet mellem dagtilbud og skoler og især have fokus på overgangene mellem

tilbuddene
• fortsat have fokus på at øge andelen af ”voksentid” i daginstitutionerne

Forbedringer af skoler og fritidsmuligheder for vore
børn og unge

I skolen skal børnene opleve en spændende undervisning og stifte bekendtskab med de fælles
grundlæggende værdier. Disse udvikler det enkelte barns faglige, kreative og sociale kompetencer og
styrker barnets livsmod og livskraft. Alle voksne omkring børn og unge skal tage ansvar for børnenes læring,
trivsel og dannelse.
Vi vil arbejde for en fortsat positiv udvikling af folkeskoleområdet, hvor der fortsat skal ske forbedringer af
bygninger og fritidsarealer ved skolerne. Vi ønsker via den åbne skole at skabe mere kontakt mellem skolen
og det omgivende samfund.
Socialdemokratiet vil:
• sikre faglige og sociale udfordringer for alle børn i skolernes undervisning
• at eleverne møder moderne og tidssvarende undervisningsmidler i hverdagen
• at der er bedre muligheder for to voksne i undervisningen især i de yngste klasse
• at vores børn bliver undervist og færdes i indbydende lokaler
• styrke og udvikle tilbuddene til børn med særlige behov
• tilskynde til sunde kostordninger på skolerne
• at eleverne fortsat har gode fritidstilbud med mange aktivitetsmuligheder
• at de ældste elever fortsat kan samles og mødes i en attraktiv ungdomsskole
• at der spredt i kommunen bliver tilbudt ungdomsklubtilbud til de ældste elever.

Et aktivt kultur- og fritidsliv i udvikling
En udadvendt og aktiv kultur-, fritids- og idrætspolitik skal medvirke til at skabe aktiviteter, oplevelser og
udfordringer for alle borgere og være med til at sikre en positiv udvikling i kommunen. Den fortsatte
udvikling skal vi sikre gennem samarbejde og partnerskaber lokalt, regionalt og internationalt – også i
forhold til erhvervslivet.
Alle børn skal have mulighed for at møde kulturen i dens forskellige udtryksformer i form af billedkunst,
drama, dans, musik og sang m.v.
I Favrskov har vi gennem en årrække arbejdet på at udvide, udvikle og forbedre vores gode idrætsfaciliteter
til glæde og gavn for de aktive.
Socialdemokratiet vil:
• støtte og udvikle det frivillige engagement som vigtige elementer for kulturen og foreningslivet
• fortsat have attraktive tilbud med billedskolerne og Musikskolen
• fortsat give gode rammer for vores idrætsforeninger
• sikre plads til de mere uorganiserede fritidsinteresser og aktiviteter - herunder øge mulighederne

for etablering af udendørs motionsredskaber
• udbrede kunsten i alle egne af kommunen gennem Kunstudvalget

• fremme kendskabet og brugen af vores fantastiske natur, lokalhistorie og kulturmiljø
• fortsætte udviklingen af vores biblioteker og kulturhuse som videns- og oplevelsesrum
• øge kulturhusenes og forsamlingshusenes rolle som igangsættere af kulturaktiviteter så som

koncerter, udstillinger og teaterforestillinger
• have fokus på mulighederne inden for turisme, herunder lystfiskeri.

Kommunen som arbejdsplads
Det er kommunens ansatte, der har den tætte og direkte kontakt med borgerne. Derfor er det vigtigt, at de
er uddannede til at løse opgaven, kan kommunikere åbent samt fremtræde engageret og
imødekommende.
Kommunen skal gennem sin personalepolitik sikre reel inddragelse. Ligeledes skal der være dialog og
medbestemmelse decentralt, så den enkelte medarbejder føler sig inddraget.
Kommunen har en særlig forpligtelse i forhold til uddannelsen af nye medarbejdere.
Socialdemokratiet vil:
•

sikre, at den enkelte medarbejder udvikler sig både fagligt og personligt

•

at Favrskov Kommune kan danne forbillede som arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk
arbejdsmiljø

•

sikre praktikpladser for både unge og voksne

•

arbejde ud fra værdier som rummelighed, åbenhed, ærlighed og tillid

•

arbejde for at kommunen stadig tilbyder job på særlige vilkår

•

sikre, at firmaer, der udfører større opgaver for kommunen overholder gældende overenskomster
og lever op til sociale klausuler om beskæftigelse af lærlinge og folk på særlige vilkår.

Aktivt medborgerskab og indflydelse
Mange beslutninger træffes bedst i tæt dialog med borgerne. Derfor er det vigtigt at have en aktiv
borgerinddragelse forud for større kommunale beslutninger. For at fastholde og stimulere borgerens
engagement skal der være mulighed for at blive hørt gennem deltagelse i borgermøder, høringer og i det
direkte møde med politikere og administration.

Socialdemokratiet vil:
•

inddrage borgerne gennem dialog med foreninger, interessegrupper, forældre- og
brugerbestyrelser og lignende

•

støtte frivilligt arbejde og gøre det nemmere at være frivillig

•

fortsætte etableringen og brugen af brugerstyrede organer så som Kulturelt Samvirke,
Kunstudvalget, Idrætssamvirket, Folkeoplysningsudvalget, Erhvervsrådet, Landsbyrådet med videre

•

holde borgermøder, inden vi træffer beslutninger af større betydning.
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