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1. Borgerindflydelse 

 
Venstre vil stå i spidsen for et samarbejdende og positivt 

kommunestyre. 

 
Nærdemokrati er hjerteblod for Venstre, derfor vil Venstre arbejde 

for at sikre borgerne størst mulig medindflydelse. 

 
Venstre vil arbejde for øget borgerinddragelse forud for politiske 

beslutningsprocesser. Det kan ske via borgermøder og andre 

offentlige events, men også via dialog på eksempelvis de sociale 

medier. Målet er, at opnå et højt informationsniveau i 

befolkningen, således der bliver skabt det bedste grundlag for 

medindflydelse. 
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2. Bosætning 
Venstre ønsker, at Vesthimmerlands Kommune skal kendes som 

bosætningskommune.  

 

Venstre ønsker, at udbygning af boligområder, både almennyttige 

og private, skal ske i direkte forlængelse af den naturlige 

efterspørgsel og med et mix af forskelligartede tilbud med hensyn 

til placering, pris og boligtype. 

 

Venstre vil arbejde for, at der oprettes lokale udstykninger, hvor 

der er fokus på bæredygtigt byggeri med alternative energiformer. 

 
Venstre mener at behovet for alment boligbyggeri er opfyldt pt. Der 

skal i fremtiden altid ses på dette behov før tilsagn om yderligere 

alment byggeri. I den forbindelse vil vi se positivt på øget privat 

byggeri til udlejning, som en reel mulighed. 

Venstre vil arbejde for at tomme faldefærdige boliger rives ned eller 

saneres hurtigst muligt. 
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3. Landsbyerne i Vesthimmerland 

Venstre ønsker, at der skal være liv og udvikling i landsbyerne. 

Venstre bakker op om det kæmpe arbejde, der gøres i 

landsbyudvalget, hvor der skabes gode miljøer for borgerne i alle 

aldre, og giver mulighed for gode relationer, sammenhold og 

indflydelse på udviklingen i eget lokalområde. 

 
Venstre ønsker at fastholde og udvikle den eksisterende 

landsbypolitik, og vil derfor bakke op om gode ideer omkring 

turisme, erhverv, fritidsaktiviteter, boligmuligheder mv. i 

landsbyerne. 

 
Venstre vil bakke op om mere aktivitet i tomme bygninger på 

landet, og motivere til at faldefærdige bygninger - også 

virksomhedsbygninger fjernes.  

 
Venstre ønsker, at landsbyernes bosætningskvaliteter skal 

fremhæves, og alle byggemuligheder i landsbyerne skal 

synliggøres. Fx skal det fremhæves, at alle oplandsbyer har gode 

muligheder for fritidsaktiviteter via de mange frivillige foreninger. 

Venstre vil give al mulig støtte til de mange lokale ildsjæle, som er 

livsnerven i de lokale, frivillige foreninger. 

 

Tomme byggegrunde skal offentliggøres mere synligt på f.eks. 

boligsiden.dk. 
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4. Kommunens forvaltning 
 

Venstre vil stå i spidsen for at sikre en sund økonomi i 

Vesthimmerlands Kommune, hvor der fortsat sikres udvikling og 

investeres i fremtiden. Venstre vil arbejde på at afvikle gælden for 

på sigt at sænke skatten. 

 

Venstre ønsker en kompetent og dygtig ledelse, der har fokus på 

ledelsesopgaven. Ansvarsfuld ledelse giver forbedret arbejdsmiljø 

og arbejdsglæde.  

 
Venstre ønsker at så mange opgaver som muligt 
konkurrenceudsættes. 

 
Venstre vil arbejde for at det tværfaglige samarbejde mellem 

kommunens forvaltninger bliver forbedret, og sker så let og 

gnidningsfrit som muligt, så borgeren oplever kommunen med kun 

én indgang. 

 

Venstre vil arbejde for at fastholde den decentrale 

administrationsstruktur, således de tre adm. bygninger i Farsø, 

Aalestrup og Løgstør bibeholdes. 
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5. Erhvervspolitik 
 

Venstre vil arbejde for at den nuværende struktur med 

VisitVesthimmerland og Erhverv Væksthimmerland udvikles og 

det gode samarbejde forstærkes. 

 

Venstre ønsker, at Vesthimmerlands Kommune skal støtte og yde 

opbakning til initiativtagere i erhvervslivet - både til nye og 

veletablerede virksomheder. 

 

Venstre ønsker, at Vesthimmerlands Kommune skal skabe et 

positivt erhvervspolitisk samspil med vore nabokommuner for på 

den måde at styrke egnen. 

 

Venstre ønsker, at god kommunal service, hurtig sagsbehandling, 

gode og attraktive bomuligheder, en dynamisk turisme og en 

liberal erhvervsudvikling, hvor det private initiativ styrkes. 

 

Venstre ser landbruget som et erhverv på lige fod med andre 

erhvervsgrene i kommunen og ønsker, at Vesthimmerlands 

Kommune skal arbejde for, at landbrugets udviklingsmuligheder 

forstærkes, således at de mange arbejdspladser i erhvervet 

bevares. 

Venstre ønsker, at kommunen gennem Erhverv Væksthimmerland 

skal være katalysator for uddannelsesinstitutioners og 

universiteters samarbejde med erhvervslivet i Vesthimmerlands 

kommune. 
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5.1. Beskæftigelse 

Venstre ønsker, at alle skal have adgang til det rummelige 

arbejdsmarked. 

 

Venstre mener, at kodeordet er hurtig handling i tilfælde af 

arbejdsløshed; En hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse, ikke kun for de yngste ledige, men også for ældre. 

Dette sikres bedst gennem en hurtig afklaring ved hjælp af 

Jobcenterets medarbejdere og det omkringliggende 

arbejdsmarked. 

 

Venstre ser fastholdelse af medarbejderne på arbejdsmarkedet 

som et fælles ansvar hhv. det offentlige og det private erhvervsliv - 

gennem fx flex-, senior- og deltidsjob. 

 

Venstre vil arbejde for, at alle unge ledige under 25 år får den 

nødvendige hjælp til at komme i gang med en uddannelse og/eller 

hjælp til at finde en praktikplads. F. eks. vha. frivillige 

mentorordninger eller af mere professionel karakter. Venstre vil 

arbejde for at sikre målrettethed i dette arbejde. 

 

Venstre mener, der skal fokus på sygedagpengesager så sygdom 

ikke forlænges af ventelister på sygehuse eller uafklarede 

problemstillinger.  
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5.2. Integration 
Venstre mener, at uddannelse og arbejde er en forudsætning for 

god integration, og derfor er lokale tilbud om sprogskole og et job 

centralt for en god integration. 

 

Venstre vil arbejde for uddannelses og jobmuligheder til alle 

borgere og dermed også flygtninge og indvandrere således, at de 

kan få en god og stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Venstre ønsker, at integrationen skal ske i tæt samarbejde med 

det lokale erhvervsliv og de frivillige foreninger. 

 

Venstre mener, at mentorer kan være en god hjælp til integration.  
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6. Infrastruktur 
Venstre mener, at en god infrastruktur i form af gode trafikale 

forhold, og ikke mindst et velfungerende mobilnet og hurtigt 

internet i hele kommunen, er en forudsætning for 

Vesthimmerlands fortsatte udvikling. 

 

Venstre vil arbejde for de bedst mulige busforbindelser i 

kommunen, for de penge vi har til rådighed for kollektiv transport. 

Aars skal fortsat være det centrale knudepunkt for den kollektive 

trafik for, at tilgodese uddannelsesinstitutionerne i Aars.  

 

Venstre vil arbejde for, at der fortsat er let og uhindret adgang til 

bymidter og hovedgader for både gående og kørende trafik. 

En hensigtsmæssig og trafiksikker infrastruktur i forhold til 

butikker, virksomheder og skoler skal være i fokus i det 

planlægningsmæssige arbejde. 

 

Venstre vil til stadighed sikre adgang til attraktive 

erhvervsområder, og adgang til det overordnede vejnet skal 

prioriteres højt.  

 

Venstre støtter planerne om en ”Hærvejs motorvej”, helt til 

Aggersund, og ønsker i den forbindelse en udbygning af 

Aggersundvej evt. til motortrafikvej, og vi vil arbejde for en 

erstatning for den gamle Aggersundbro - ny bro eller tunnel. 

Venstre vil i den kommende valgperiode støtte en udbygning af 

Gislumvej fra Års til Østrup. 
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7. Turisme 
Vesthimmerlands Kommune har et rigt kulturliv med museer, 

mange historiske minder og ikke mindst en ren og smuk natur med 

skov, hede og strand, som er attraktive for turisterne. Venstre vil 

arbejde for øget synlighed og gode adgangsforhold til disse. 

 

I Vesthimmerlands Kommune er turismen et væksterhverv. Med 

gode muligheder for udvikling. Derfor vil Venstre satse på en 

fortsat udvikling af turismen i Vesthimmerlands Kommune. 

Omsætningen skal øges på turistområdet, fra de nuværende 600 

mio. til 800 mio., og dermed etablering af mange nye 

arbejdspladser. 

 

Venstre ønsker at medvirke til en opprioritering af turismen i 

Vesthimmerlands Kommune med en aktiv turistpolitik. Der skal 

være opbakning og tilladelse fra politisk hånd til at lave 

tværkommunalt arbejde. Samarbejdet skal øges mellem det 

etablerede turisterhverv, det øvrige erhvervsliv og kommunen.  

 

Venstre ønsker fortsat øget samarbejde mellem kommunens 

museer, herunder skabe mulighed for fælles administration og 

øget markedsføring. Dette vil sikre flere besøgende og et bedre 

økonomisk grundlag. Dette samarbejde kan også omfatte museer i 

andre kommuner. 

 

Venstre støtter involvering af lokale turistguider, og ønsker at 

støtte de frivillige kræfter, der er helt nødvendige for at udbygge 

turismen i Vesthimmerland.  
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8. Børn og unge i Vesthimmerland 
Undersøgelser viser at når en familie vælger at bosætte sig, så 

kigger de, udover selve boligen, på jobmuligheder og muligheder 

for børnepasning og skole. Derfor er børne- og skolepolitikken 

central for Venstre i Vesthimmerland, og det er vores mål at: 

 Vesthimmerlands Kommune bevarer en decentral børne- og 

skolestruktur såvel kommunalt som privat. 

 Sikre stabilitet på børne- og skolestrukturen via langtids-

holdbare og brede politiske aftaler.  

 Sikre børn og forældre oplever et sammenhængende 

lærings- og dannelsesmiljø hele vejen fra 0 til 18 år. 

 Der i Aars udarbejdes en plan for skolevæsenet i 

dagpleje/vuggestue- børnehave-, skole- og ungeområdet for 

etablering af Aars Vest. Planen skal være visionær og skal 

indeholde input fra brugerne. 

 Give størst mulig selvbestemmelse til bestyrelse og ledelse 

på den enkelte institution og skole. 

 Bevare ”pengene følger barnet” princippet. Derved er 

udgifterne reguleret for demografiske udsving. 

 Kvalitet og faglighed skal have førsteprioritet i skolen. Vi 

mener at en grundforudsætning herfor, er en god trivsel hos 

børn og personale. 

 Afsætte nødvendige midler til at sænke graden af inklusion, 

og lade pengene følge barnet som i 

Vesthimmerlandsmodellen. Det mener vi er bedst for det 

enkelte barn og for økonomien på lang sigt. 
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 Venstre vil arbejde for øgede muligheder for niveaudeling i 

folkeskolens overbygning. 

 Samarbejde med Aalborg Universitet og andre læreanstalter 

med henblik på at oprette afdelinger eller satellitter i 

Vesthimmerlands Kommune. 

 Man i højere grad skal se på og lære af, hvad der fungerer 

godt andre steder og ikke være bange for at tænke nyt. 

 

Venstre vil udmønte de enkelte mål i tæt samarbejde med 

brugerne, for at sikre den bedste løsning med den længste 

holdbarhed.  
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9. Teknik og miljø 
Venstre vil arbejde for at de nuværende midler til vedligeholdelse 

af vejnettet fastholdes, og at de midler til ekstraordinær 

bygningsvedligeholdelse afsat i budget 2017 til 2021 også 

fastholdes. Det er så vores opfattelse af vi kan vedblive med at 

have en god infrastruktur og velvedligeholdte bygninger. 

 

Venstre vil føre en ansvarlig miljøpolitik, der giver plads til både 

miljø og produktion. 

 

Venstre vil arbejde for, at kommunen både i ord og handling søger 

at fremme miljøbevidstheden såvel i administrationen som blandt 

kommunens borgere og virksomheder. Beskyttelsen af naturen er 

således både et fælles og den enkeltes ansvar. 

 

Venstre vil arbejde for at skabe mulighed for gode rammer for at 

anvende vedvarende energi, herunder især biogas og vindmøller.  

 

Venstre er åbne overfor en ny diskussion om vindmølleplaner. 
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10. Kultur og fritid 
Venstres holdning er at de mange frivillige, der yder en stor 

indsats på kultur og fritids området, er af uvurderlig betydning.  

 

Venstre vil fortsat vægte det vigtige i, at området bæres oppe af 

frivilliges indsats. 

 

Vesthimmerlands Kommune har et rigt foreningsliv. Vores børn, 

unge og voksne færdes i og bruger de faciliteter vi har opbygget, 

for at leve et sundt liv og dyrke et godt fællesskab. 

 

Venstre vil fastholde og støtte det frivillige foreningsliv efter 

princippet om hjælp til selvhjælp. Venstre vil således støtte både 

det eksisterende og nye initiativer inden for kultur og fritidsliv. 

 

Venstre vil oprette en pulje, hvor der kan søges midler til at 

igangsætte nye initiativer, der har fokus på motion og aktiviteter 

for de foreningsløse unge.  

 

Venstre ønsker at fastholde de gode muligheder og rammer for 

fritidslivet i kommunen. Og vil støtte udbygningen af nye tiltag og 

initiativer til gavn for kommunens borgere i alle aldre, der er med 

til at gøre en forskel. 

 

Venstre mener, at et blomstrende og velfungerende kultur og 

fritidsliv er en vigtig forudsætning for at skabe udvikling og 

tiltrække tilflyttere. Her spiller Musikhuset, Kulturskolen, 

museerne, bibliotekerne, sportsklubberne og alle de øvrige 
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frivillige aktivitets og kulturformidlere en uvurderlig rolle. 

 

Venstre ser udbygningen af Aars Vest med idræts- og 

kulturinstitutioner som meget tiltrængt i Aars, hvorfor vi i de 

kommende år vil arbejde målrettet mod at dette projekt 

projekteres. 
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11. Sundhedspolitik 
Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i 

fællesskab et ansvar for at understøtte det personlige ansvar. 

Forebyggelse og rehabilitering står højt på den politiske 

dagsorden for Venstre. 

Venstre vil fortsat sætte fokus på forebyggelse, og den skal 

tilrettelægges så lokalt som muligt. Venstre vil arbejde for at 

bevare praktiserende læger i de nuværende bysamfund og tillige 

bakke op om de private sundhedstilbud, som udgøres af 

tandlæger og de mange private terapeuttilbud. 

Venstre vil at der fortsat er et godt og konstruktivt samarbejde 

med regionen, hvor der i fællesskab arbejdes på at nødvendige 

indlæggelser og genindlæggelser finder et passende leje – og 

samtidig skabes gode forhold på vores ældrecentre for de ældre, 

som ikke kan plejes i eget hjem. 

I Venstre vil vi opfordre til at det enkelte menneske kan få: 

 hjælp til at forebygge livsstilsbetingede sygdomme og skader 

 hjælp til rehabilitering, hvis man bliver ramt af akutte eller 

kroniske lidelser 

 hjælp til aktiv støtte til genoptræning efter indlæggelse og 

sygdom 

Det er vigtigt for såvel ældre som handicappede, at færdigheder 

vedligeholdes. Derfor mener Venstre, at der skal fokus på dette 

område.  

 

11.1  Ældreområdet 

Venstre vil sætte borgeren over systemet. 

Venstre mener, at ældrerådet i kommunen fortsat skal sikres stor 
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indflydelse og medansvar på ældreområdet. 

 
Venstre vil sikre, at kommunens botilbud for ældre afstemmes 

efter behovet. 

 
Venstre mener, at i takt med at de ældres helbredssituation bliver 

svagere/bedre, skal der ske fornyet visitering, så alle kommunens 

tilbud svarer til behovet. Kvalitetsstandarder skal danne grundlag 

for visitationen således, at såvel bruger som udfører kender 

indholdet af de enkelte ydelser. 

Venstre ønsker fortsat akutpladser, dels som aflastning, dels som 

overgang imellem evt. hospitalsindlæggelse og tilbagevenden til 

eget hjem. 

 

11.2 Handicappede 
Venstre vil arbejde for egnede og tilpassede bomuligheder for 

handicappede. 

 

Venstre ønsker fortsat, at de specialiserede tilbud, der er i 

kommunen fastholdes i et samarbejde med de omkringliggende 

kommuner og Region Nordjylland. 

 
11.3 Sundhedsfremme og forebyggelse 
Venstre vil støtte op om arbejdet for at sikre og styrke Aalborg 

Universitetshospital i Farsø.  

Responstider for ambulancekørsel i kommunens yderområder 

ønsker Venstre at nedbringe. 

Venstre ønsker at forebyggelse og sundhedsfremme tænkes med 

som en del af kommunens sagsbehandling. 
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Venstre mener, at alle skal have adgang til forskellige fysiske 

aktiviteter i en af de mange foreninger. Der skal også være 

individuelle muligheder for børn. 
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12. Socialpolitik 
Venstre mener, at familien er basen for et godt liv i trygge 

rammer. Derfor skal der arbejdes tværfagligt og målrettet med at 

hjælpe familier med problemer i hjemmet i tide for at undgå 

senere anbringelse uden for hjemmet. 

 

Venstre ønsker, at misbrugsbehandlingen sker så tæt på 

borgeren som muligt. 

 

Venstre ønsker fortsat at have stort fokus på den forebyggende 

indsats overfor børn og unge med misbrugsproblemer. 

Indsatsen skal være med til at nedbryde sociale mønstre. 

 

Venstre mener, at der fortsat skal være særlig fokus på og vilje til 

at hjælpe de unge med særlige behov. 

 

Venstre ønsker, der fortsat skal tænkes i alternative løsninger. 

Samtidig skal der være fast styring af de sociale udgifter. 

 
Venstre ønsker fortsat at støtte og værdsætte det store arbejde, 

der gøres i det frivillige sociale arbejde og finder det vigtigt, at vi 

alle tager et socialt medansvar. 

 

 
 
 
 
 
 


