Trivsel for alle
• Særlig omsorg og tryghed for:
o

Familien

o

Handicappede

o

Ældre

o

Psykisk og fysisk syge

o

Flygtninge

• Nærdemokrati
o

Byrådet ud til borgerne

o

Gennemsigtigt og åbent demokrati

o

Styrkelse af lokalrådene

o

Udvikling af lokalområderne

o

Gode vilkår for frivillighed

• Bæredygtighed
o

Vedvarende energi

o

Fokus på miljø/klima

o

Sikkerhed i trafikken

o

Gode vilkår for erhvervslivet

o

Styrkelse af kulturlivet

o

Økonomisk ansvarlighed

Omsorg og tryghed
➢

Familien

En tryg opvækst skaber grobund for et godt liv. Derfor skal familien have gode muligheder for trivsel, så der
bliver god balance mellem familie- og arbejdsliv.
Dette gøres blandt andet ved valgfri og fleksible pasningsmuligheder. Herunder kommunalt tilskud til
forældre, der ønsker at passe egne børn. Deltidspladser i institutioner og SFO skal også være en mulighed i
vores kommune.
Børnene er primært forældrenes ansvar. For at tilgodese den enkelte families behov bedst muligt og give
mere tid til familie- og fritidsliv, ønsker KD bl.a. at arbejde for kortere skoledage.
En forebyggende indsats i familierne vil også give større trivsel hos børnene og være både en menneskelig
og økonomisk gevinst for alle. KD vil derfor fortsat hjælpe familier i krise bl.a. med parterapi og
forældrekurser. Målet er at styrke relationerne i familien.

➢

Handicappede

Alle mennesker har lige stor værdi. KD ønsker derfor, at socialt udsatte, handicappede, psykisk og fysisk
syge får de bedste betingelser for at trives i samfundet på lige fod med alle andre. Det kræver omsorg,
støtte og en målrettet forebyggende indsats at skabe trivsel og udvikling. Der skal bl.a. være forskellige
tilbud såsom væresteder, fysisk træning, sociale tiltag og tilpassede jobmuligheder, herunder flere socialøkonomiske virksomheder.
Uanset plejebehov og støtte er det vigtigt, at både den enkelte borger og de pårørende får lov til at være
aktive medspillere i tilbuddene gennem bl.a. dialog og forventningsafstemning. Samtidig er det vigtigt, at
alle borgere har tilknyttet en fast kommunal tovholder, som kan handle helhedsorienteret, hurtigt og
fleksibelt til gavn for den enkelte.

➢

Ældre

Ældre trives bedst, når de har mulighed for at fastholde et netværk og generelt har gode livsvilkår. KD vil
derfor sikre en høj kvalitet i den personlige pleje og den praktiske hjælp og bibeholde mulighed for
plejeboliger til ældre i lokalområderne. Velfærdsteknologi skal kun bruges, hvor det højner livskvaliteten og
giver mening, og det skal altid være et tilvalg. KD vil have særligt fokus på de stigende tilfælde af demens og
på demografien.

➢

Psykisk og fysisk syge

Både psykisk og fysisk syge har brug for støtte, opmuntring og helhedsorienteret hjælp.
Patienter, der udskrives fra sygehusene, skal efterfølgende have den bedst mulige pleje, så de hurtigt kan
vende tilbage til deres hverdag. Der skal bl.a. være tilbud såsom sygepleje, praktisk hjælp, fysisk træning og
sociale tiltag for at undgå genindlæggelser.
Ingen skal stå alene med sin sygdom. Kommune, region og andre aktører skal derfor også forbedre
samarbejdet omkring udskrivelser af patienterne og om den højtspecialiserede hjælp til socialt udsatte og
til borgere med handicap.
I en tid med tiltagende livsstilssygdomme er det også vigtigt, at forebyggelse og sundhedsfremme
prioriteres højt. Information herom skal også indgå i skolernes undervisning. Bl.a. emner som motion, sund
kost, afhængighed og ansvarlig alkoholkultur skal indgå i det forebyggende arbejde.

➢

Flygtninge

Danskundervisning, kulturforståelse og beskæftigelse går hånd i hånd som den bedste vej til integration og
selvforsørgelse. Flygtninge kommer med forskellige forudsætninger og fra forskellige vilkår. Nogle lider
f.eks. af traumer. Derfor er det vigtigt, at integrationsindsatsen er individuel og tager hensyn til det enkelte
menneske.
Derfor skal en 37-timers uge i integrationsperioden indeholde en kombination af sprogundervisning,
kulturforståelse og beskæftigelse i et individuelt tilrettelagt forløb -primært i dagtimerne, så forældre selv
kan drage omsorg for børn, der også skal trives midt i deres intensive sprog- og kulturtilegnelse. Vores nye
medborgere skal integreres som ligeværdige borgere. Socialt samvær og netværk er også vigtige
forudsætninger. Målet er selvforsørgende borgere, der kan tage ansvar for eget liv.

Nærdemokrati
➢

Byrådet ud til borgerne

Siden kommunalreformen i 2007 er der blevet længere mellem borgerne og politikerne. KD ønsker, at
byrådet skal gøre sig umage for at møde borgerne. Det skal gøres ved, at man to gange om året holder
byrådsmøde ude i lokalområderne med mulighed for spørgetid for borgerne.
➢ Gennemsigtigt og åbent demokrati
Demokratiet sikres bedst, når borgerne oplever at have medindflydelse og indsigt i den politiske proces. KD
vil derfor i fællesskab med borgerne arbejde for et åbent og gennemsigtigt demokrati.

➢

Styrkelse af lokalrådene

I et tiltagende centraliseret samfund er det vigtigt, at vi styrker nærdemokratiet, herunder lokalrådene,
bl.a. ved høringsret i forhold til sager, der vedrører ens egne lokalområder.

➢

Udvikling af lokalområderne

Borgerinddragelse og medindflydelse sikrer ejerskab og ansvarsfølelse for lokalområdet. Udvikling af
lokalområderne skal ske så tæt på borgerne som muligt ved, at lokalrådene inddrages i den fælles udvikling
af hele kommunen.
➢ Gode vilkår for frivillige
De frivilliges indsats er af afgørende betydning for borgerne. Frivillighed er med til at skabe tryghed,
nærvær og netværk. Desuden tilfører det vores kommune merværdi, da frivillige kan noget, som det
offentlige ikke kan. Det handler om sammenhængskraft.
Frivillige foreninger og sociale organisationer skal derfor gives de bedste vilkår. KD ønsker at styrke en
fælles koordineret indsats for hele frivillighedsområdet. Det vil styrke fællesskabet, give livskvalitet for den
enkelte og give mulighed for at dele viden og erfaringer. Det gælder både hos modtageren og hos den
frivillige, som yder noget.
Frivillige i kommunale institutioner må aldrig erstatte de faglige medarbejdere. Frivillighed er noget ekstra,
noget særligt, som ligger ud over de kommunale tilbud.

Bæredygtighed
➢

Vedvarende energi

For at sikre sundhed og velfærd for de kommende generationer, skal kommunen gå foran på energi- og
miljøområdet. Alle kommunale bygninger skal løbende energirenoveres, så der opnås et minimalt
energiforbrug. Vedvarende energikilder (vind-, sol-, jord-) skal fremmes, både i den offentlige og den
private sektor.
Biomassen skal sorteres fra affaldet og energiudnyttes i lokale biogasanlæg. Det gælder også biomassen fra
rensningsanlæg. Kommunen bør vise vejen ved at kildesortere affald fra alle kommunale institutioner og
administrative huse. Fx kan skoler, institutioner og erhvervsliv arbejde sammen omkring bæredygtighed for
at sikre kommende generationers ansvarlighed.

➢

Fokus på miljø/klima

For at imødegå klimaforandringer skal kommunen som helhed have en målsætning om at være CO2neutral. Den fysiske planlægning skal bl.a. tage højde for fremtidens ekstremvejr. Kommunens
miljøinformation og vejledning til borgerne skal også være dialogbaseret, så man opnår størst muligt
ejerskab til de nødvendige tiltag.

➢

Sikkerhed i trafikken

For at øge sikkerheden i trafikken, vil KD prioritere anlæg af cykelstier og sikring af skolevejene. Det vil
medvirke til, at flere vælger cyklen, og det vil bidrage til folkesundheden og klimaet. Det vil også øge
sikkerheden for de svage trafikanter. I forbindelse med vejanlæg og lokalplaner skal sikring af vejene indgå
i beslutningsprocessen. Der skal også udarbejdes en trafikpolitik for kommunens køretøjer.

➢

Gode vilkår for erhvervslivet

For at bibeholde Hedensted Kommune som en stærk erhvervskommune, skal der være gode vilkår for
erhvervslivet. KD ønsker derfor, at kommunen bidrager med bl.a. rådgivning, forenklet og hurtig
sagsbehandling, støtte til iværksættere og mulighed for at omdanne nedlagte landbrug til erhverv, så der
kan skabes flere private arbejdspladser lokalt. Kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og
lærepladser skal samarbejde om at udvikle erhvervslivet. KD ønsker også et erhvervsliv, der tager ansvar for
miljø, klima og bæredygtighed.

➢

Styrkelse af kulturlivet

KD mener, at kultur er et udtryk for, at mennesket ikke kun har materielle behov. Kulturel udfoldelse er
udtryk for menneskets kreativitet og virketrang. Et mangfoldigt og levende forenings- og kulturliv er en
forudsætning for dialog, tolerance og mangfoldighed i samfundet. Det styrker de sociale netværk og skaber
samhørighed bl.a. mellem generationerne.
Et rigt kulturliv er med til at skabe vækst, samarbejde på tværs af grænser og rum til forskellighed. Derfor
ønsker KD at medtænke kulturen som en ressource på tværs af bl.a. frivillighed, erhvervsliv og sociale
grupper. Fokus på kulturen gavner både den enkelte og fællesskabet. KD ønsker derfor at understøtte
kulturelle tilbud såsom sport, musik, drama og billedkunst. For eksempel ved at en gruppe af handicappede
borgere uden sprog udtrykker sig gennem kunst.
I en tid hvor mange kulturer mødes i Danmark, ønsker KD også at stå ved og understøtte den kristne
kulturarv, som afspejler sig i værdisæt og lovgivning.

➢

Økonomisk ansvarlighed

KD vil være et økonomisk ansvarligt parti, der prioriterer kerneopgaver, som børnepasning, uddannelse,
social- og ældreservice, og som klart vægter at investere i forebyggende indsatser til gavn for både den
enkelte borger og den langsigtede økonomi.
Samtidigt prioriterer KD en helhedsorienteret og nytænkende politik, så der bliver synergi mellem de
forskellige indsatsområder. KD ønsker hermed at sikre en bæredygtig velfærd, der giver trivsel for alle.

