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Kære Medborger
Du sidder nu med valgprogrammet for Det Konservative Folkeparti i Horsens Kommune.
Kunne du tænke dig?
-

Sammenhæng mellem arbejde og pasningstilbud med familien i centrum
Udvikling af folkeskolen og et højere fagligt niveau hos eleverne
Kvalitet og anstændighed i ældreomsorgen
En visionær og kontrolleret udvikling af Horsens Kommune, hvor borgerne kan følge
med
Sammenhæng mellem miljø og udvikling
Ja til fjernvarme, men nej til tvang
Sammenhæng i den kommunale økonomi
Sikre en stærk infrastruktur
Det bredest mulige samarbejde
Et fortsat rigt og alsidigt kulturliv – hvor vi får kulturen ”tilbage til kommunen”
En initiativrig og energisk ledelse af arbejdet i byrådet

Rettidig omhu - med styr på økonomien – kort sagt sund fornuft!
Kerneopgaver
For Konservative er det vigtigt at fokusere på kerneopgaverne. Disse opgaver skal udføres til
borgernes tilfredshed og vores energi koncentrere sig om disse. Vi ønsker derfor, at der ryddes
ud i de opgaver, som ikke er kerneopgaver. Dette ønsker vi for sikre, at vi har de rette midler
til kerneopgaverne. Vi skal passe godt på borgernes penge og bruge dem til at udvikle
kommunens kerneydelser.
Det Konservative Folkeparti mener det overordnet set er byrådets vigtigste opgave at sikre
borgerne i Horsens Kommune et højt serviceniveau. Det gælder specielt for niveauet på
kommunens institutioner, på folkeskoleområdet, i ældreomsorgen og en stærk infrastruktur i
hele kommunen. Forudsætningen for at opretholde et højt serviceniveau er imidlertid, at der er
orden i økonomien. Uorden i økonomien fører til skatteforhøjelser og uacceptable
serviceforringelser på de kommunale kerneområder.
Orden i økonomien forudsætter en langsigtet økonomisk planlægning. Betingelsen er derfor, at
byrådet hele tiden kigger et par år frem i tiden og vurderer, hvordan kommunens økonomi vil
udvikle sig. Konservative vil derfor arbejde for, at der er styr på økonomien både på kort og
lang sigt.
Med vores politiske program som udgangspunkt ønsker vi først og fremmest at formidle et
bredt samarbejde mellem de af byrådets partier, der pragmatisk og energisk vil arbejde for at
skabe de bedst mulige rammer for borgerne i Horsens Kommune, men vigtigst af alt ønsker vi
at skabe en ny energi. Vi vil have ny energi i kommunen, vi vil have ny energi i de kommunale
tilbud og sidst, men ikke mindst vil vi have ny energi i byrådet.
Et afgørende vigtigt omdrejningspunkt for Det Konservative Folkeparti er med et nyt hold at
genskabe initiativlysten blandt de 27 medlemmer af byrådet. Vi ønsker decentralt lederskab i
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kommunens institutioner, hvor medarbejderne involveres. Den enkelte medarbejder skal have
plads til initiativ og tiden skal fokuseres på de borgerrettede opgaver.
Vi vil tilføre Horsens byråd sund fornuft.
Kommunen har brug for en sikker og stabil politisk ledelse og Konservative ønsker en borgerlig
ny borgmester. Den sidste valgperiode har budt på alt for mange planer, som har været i alt
for langt afstand for borgerne. Konservative vil sikre sund fornuft i den proces.
Med din stemme vil vi sikre fremgang for Horsens Kommune. Vi vil give borgerne i hele
Horsens Kommune lys i øjnene.

Ny borgmester, ny fremgang, nyt liv til Horsens byråd.
Stem konservativt ved kommunalvalget i 2017.

Med venlig hilsen

Allan Hjorth
Borgmesterkandidat
Det Konservative Folkeparti, Horsens
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Valgprogram
De 14 indsatsområder som Det Konservative Folkeparti vil tage udgangspunkt i til valget d. 17.
november, er et langsigtet, visionært og ambitiøst program til glæde for alle borgere i Horsens
Kommune. Vi vil arbejde for, at alle 14 indsatsområder bliver omsat til handling, når vi får
muligheden i byrådet. De kommunale kerneydelser udgør essensen i vort program og
indsatsområderne er med udgangspunkt i 4 hovedområder, som præsenteres på de følgende
sider.
1.: Social anstændig velfærdspolitik
Det kan aldrig være nogens interesse, at mennesker fratages retten for medindflydelse på eget
liv. Som social anstændig kommune skal man hjælpe de som har mest brug for hjælp, uden
det dog bliver en sovepude, som holder mennesker fra muligheden for at klare sig selv.
Konservative går i spidsen for, at der føres en anstændig og ordentlig socialpolitik i
kommunen, der tages hånd om de allersvageste i vores kommune, og hvor vi fortsat støtter
lokale initiativer for at hjælpe vores medborgere.
Konservative ønsker at Horsens bliver en kommune hvor pengene prioriteres til de som har
brug for en håndsrækning, mens de som kan klare sig selv, ikke skal have fra kommunens
kasser.
2.: En stærk infrastruktur
Horsens er en by i vækst, og adgangen til og fra byen er under stadig større pres. Samtidig er
der en række omkringliggende små bysamfund, som har brug for at kunne komme ind til
Horsens.
Konservative er godt tilfredse med den nye plan for infrastrukturen, som byrådet har vedtaget.
Vi ser særligt positivt på, at vi har fået sat omfartsvejene på dagsordenen, så en del af
trafikken kan ledes udenom midtbyen. Det er dog vigtigt at vi fortsat kæmper for en stærk og
sund infrastruktur, så vi fortsat kan sikre nye borgere velkommen til byen, og så vi kan
tiltrække besøgende til vores by og vores handelsliv.
Konservative ønsker at infrastrukturen bliver et fast punkt i behandlingen af alle kommende
udviklingsprojekter i kommunen.
3.: En dynamisk kommune
Horsens kommune er en kommune i vækst, og fremtiden byder på en udvikling som
fremtidens politikere skal sikre. Hvordan vi sikre en attraktiv kommune, samtidig med at vi
udvikler kommunen på en anstændig og ordentlig måde, vil blive Konservatives hovedfokus i
fremtiden.
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Konservative mener at som by og kommune ikke må gå i stå, men vi vil samtidig være det
parti i byrådet, som sikre en anstændig demokratisk proces, hvor intet holdes skjult, og hvor
økonomien er ansvarlig for fremtidens borgere i kommunen.
Vi vil kæmpe for, at fremtidens udviklingsplaner vil blive implementeret på en borgernær og
demokratisk måde, så borgerne i Horsens føler at de bliver hørt. Samtidig nægter vi at lægge
navn til projekter, som på et ufuldstændigt grundlag, tvinger borgerne i en bestemt retning.
Konservative vil sikre en ordentlig og anstændig behandling af politikken i Horsens.
4.: Familien i centrum
Folkeskolen og de kommunale pasningstilbud har stor betydning for børnefamiliernes hverdag
og for Konservative skal det være familiens liv, der skal være i centrum.
Konservative kæmper for stærke og faglige pasningstilbud til vores børn, som kan være med
til både at udvikle vores børn og samtidig give familierne mulighed for at fungere i et moderne
samfund, hvor far og mor arbejder. Frit valg er afgørende, og vi vil hele tiden have fokus på,
at der er forskellige og alsidige tilbud, som den enkelte familie kan vælge imellem.

Desuden vil konservative have en folkeskole i Superligaen. En skole der giver lys i øjnene på
eleverne ved, at vi sætter rammerne for et godt, decentralt, lederskab og læring, hvor byrådet
også sikrer optimale rammer for de fysiske omgivelser. En god folkeskole er alfa omega for at
tiltrække og udvikle et godt erhvervsliv. Fremme af læring og bevægelse skabes kun gennem
decentralisering af skolernes ledelse. Dygtige skoleledere skal have selvstændige kompetencer
og mulighed for selvledelse. Konservative vil belønne og fremme det gode lederskab. Vi mener
en selvstændig og decentral ledelse skaber de bedste læringsmiljøer. Kun en folkeskole i
Superligaen er tilfredsstillende. Alt andet er uambitiøst.
Konservative vil kæmpe for at frit valg, så familien kan indrette deres liv som de ønsker.
5.: Kulturen tilbage
Et samfund uden kultur er et fattigt samfund. I Horsens er vi kendt for store koncerter og et
nedlagt fængsel, men kulturen i det brede bybillede halter.
For Konservative er kulturen afgørende for et velfungerende samfund, og vi ønsker seriøst at
det vil blive prioriteret højere i de fremtidige budgetter for Horsens Kommune.
Kultur er bindeleddet i menneskers liv, hvor familierne kan vælge at bruge tiden på kunst,
koncerter, sport eller en hvilken som helst anden form for kultur. Et moderne samfund må
aldrig glemme netop kulturen.
Konservative ønsker en kortlægning og planlægning af kulturen i Horsens kommune, som vi
ønsker prioriterer kulturen højere.
6.: At byen udvikles i et tempo, så borgerne kan følge med
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Det går rigtigt stærkt i Horsens kommune. Befolkningstilvæksten er en af de største i
Danmark, og samtidig med ”fortættes” befolkningen inde i Horsens by. Herunder på
Nordhavnen, og i de kommende år vil der bosætte sig flere tusinde borgere i midtbyen.
Samtidig med foregår campus rokaden + andre store tiltag omkring ”Kvickly-grunden”. De
fleste borgere taber næsten pusten.
Konservative vil følge udviklingen nøje, og sikre, at byen fremadrettet udvikles i et tempo,
hvor borgerne kan følge med.
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1: Familiens hverdag i
centrum
1.1: Børn og unge
Konservative vil:




Lade børn være børn og værne om barndommen
Give forældreansvaret tilbage til forældrene
Styrke forældrebestyrelsernes reelle indflydelse

(Ny Energi 1)

Lad børn være børn
For Konservative er det vigtigt at værne om barndommen og lade børn være børn. De kan
hurtigt nok blive voksne. Børn er vidt forskellige og skal derfor også have vidt forskellige tilbud
for at kunne udvikle sig. Børn er på den måde ikke forskellig fra voksne. De vigtigste personer
i børnenes liv er og bør være deres forældre. Her er ansvaret for opvæksten, trygheden og
kærligheden. Desværre oplever man sommetider, at forældreevnen svigter. Her vægter
konservative barnets tarv tungere end forældrenes. Vi skal sætte ind ved den første mistanke
og støtte op om familien, så længe det har positive udsigter.
Konservative mener det er forældrenes ansvar at opdrage deres egne børn. Det er ikke
skolernes eller børnepasningens opgave. Naturligvis vil der være en stor påvirkning fra
hverdagen, men i sidste instans er det forældrenes ansvar. Det skal vi huske og respektere.
Ligeledes skal vi respektere de kommunalt ansatte for deres opgaver og faglighed. Der skal stå
respekt om læreren og pædagogen. Både fra barnet og fra hjemmet. En sådan respekt skal
naturligvis gengældes og være gensidig.
Et stort forældreengagement
Et stort forældreengagement er en stor gave og en væsentlig forudsætning for et godt
børneliv. Det skaber muligheder for god sparring og inspiration i børnenes hverdag, hvad
enten det er i skolen, klubben eller børnepasningen. Derfor skal forældrebestyrelserne opleve
reel indflydelse på børnenes hverdag. De steder, hvor forældreopbakningen er svær, skal vi
skabe samarbejde med familieafdelingerne og derved øge forældrerollen. Alle forældre har det
til fælles, uanset oprindelse, at de vil deres børn det allerbedste.
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1.2: Dagtilbud og børnepasning
Konservative vil:







Fremme et varieret udbud af børnepasningsmuligheder
Fremme sunde madordninger
Sikre at kommunale madordninger finansieres separat
Sikre mulighed for at der kan søges om ”kostfriplads”
Garantere en maksimumssats til en klart defineret service
Sikre attraktive rammeaftaler for indkøb til kommunale
madordninger

(Ny Energi 2)

I Horsens Kommune skal der være et varieret udbud af pasningsmuligheder. Det gælder både
udendørsbørnehaver, dagplejere og vuggestuer m.m. For konservative er det ikke afgørende
om det er et offentligt eller privat tilbud; blot skal vi sikre at barnets tarv varetages og, at
pasningsgarantierne kan overholdes. Vi ser gerne at viften af forskelligheder udvides. Det kan
f.eks. være til fordel for børn, der har behov for mere rolige rammer end i en institution.
Konservative ønsker at læring og bevægelse sættes i højsædet allerede fra børnehaven, så
børnene motiveres til at tilegne sig viden.
Madordning
Bespisning af børnene er i princippet forældrenes ansvar, men Konservative anerkender, at der
kan være behov for, at kommunen skal tilbyde forskellige madordninger.
Informationsindsatsen overfor forældrene skal øges i retning af, at børnene får tilstrækkelig og
korrekt kost hjemmefra. Vi er tilhænger af, at kommunen skal tilbyde et sundt måltid mad om
dagen i alle institutioner. Finansieringen skal foregå separat i forbindelse med den normale
opkrævning for at gå i institutionerne og således ikke via forhøjede normaltakster. Vi kan ikke
være tjent med, at der er risiko for takststigning. Samtidig skal vi sikre en valgfrihed, der kan
gennemføres ved at indføre modulordning efter taxameter. Princippet er, at man skal betale
for det, man bruger. Konservative vil nemlig sikre, at der er mulighed for i de enkelte familier
at planlægge økonomien i årene fremover, og det garanterer bl.a. et stop for takststigninger.
Vi ønsker åbenhed omkring kommunale madordninger, så borgeren kan se, hvad maden
koster og evt. ressourcesvage familier kan søge om ”kostfriplads”.
Vi er tilhænger af, at kommunale kostordninger konkurrenceudsættes, så der ud fra fastsatte
kvalitetsrammer sikres det bedste produkt til den bedste pris.
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1.3: En folkeskole i Superligaen
Konservative vil:



















Styrke brugen af læringsstile
Sikre at specialundervisning tager hensyn til det enkelte barns behov samt
forholdet til normalklassen
Redefinere begrebet begrebet ”normalklasse”
Styrke disciplinen
Øge idrætsundervisningen for at sikre en bedre indlæring og skabe sundere
børn
Sikre alle børn daglig bevægelse i skolen udover idrætsundervisningen
Tilvejebringe tilstrækkelige og tidssvarende undervisningsmidler
Forbedre de fysiske undervisningsforhold
Have gode idrætsfaciliteter
Have 5-årige vedligeholdelsesplaner
Sikre samspil mellem institutioner
Fokusere på trivsel
Fokusere på indlæring og skolestart
Skaffe flere faggrupper i skolens hverdag
Bruge eksterne studievejledere i folkeskolen
Øge samspillet mellem virksomheder og undervisningen i folkeskolen
Give mulighed for modersmål og undervisning i 3. sprog i privat regi
Have en international skole i Horsens

(Ny Energi 3)

Folkeskolen er vores vigtigste kulturbærende institution. Her mødes alle sociale og kulturelle
lag i vores samfund. Skolen skal sikre de unge de nødvendige færdigheder for at kunne
gennemføre et uddannelsesforløb. Vi mener samtidig, at skolen skal sikre en god overgang til
livet efter skolen, bl.a. gennem en optimeret vejledningsindsats. Hvis man forlader skolen med
dårligere karakterer, eller dårlige forudsætninger i øvrigt, så vil disse forfølge dig resten af
livet. Samtidig er det regeringens mål, at 95% af alle unge skal have en uddannelse.
Grundstenen til en god uddannelse starter i folkeskolen. Skolen skal desuden også sikre en
forståelse af vores samfund og de gensidige forpligtelser, vi har overfor hinanden. Skolen skal
være ledet af en stærk leder, der kan styre budgetter og sikre undervisningsmålsætningerne.
Vi skal sikre det bedst mulige samspil mellem institutionerne, og vi skal sikre en stor
handlefrihed på den enkelte institution. Stor økonomisk frihed skal være tesen for de
institutioner, der selv kan håndtere de daglige prioriteringer. De skoler der har svært ved at
løse denne opgave, skal have hjælp og støtte til dette.
Fysiske rammer
I forhold til vedligeholdelsen af de fysiske rammer på skoler og institutioner m.m., så skal
kommunen have 5-årige vedligeholdelsesplaner. Det skal fremgå, hvordan kommunen
10
Følg os på: horsens.konservative.dk og Facebook
Udgiver: Horsens Konservative Vælgerforening

prioriteter, og de enkelte institutioner og dermed de enkelte bestyrelser skal kunne vurdere,
hvilken økonomi, der kan forventes fremover, og hvilke anlægsinvesteringer der er udsigt til.
Dermed kan de enkelte skoleledelser selv tage ansvar for udviklingen og vedligeholdelsen af
de fysiske rammer de respektive steder.
En del af de fysiske rammer er gode idrætsfaciliteter; og et godt idrætsliv er med til at skabe
trivsel og sundhed. At tilbudene er gode og tilgængelige overalt i kommunen er vigtigt.
Vi skal have fokus på trivsel, og vi skal foretage undersøgelser i de forskellige institutioner,
således at vi sikrer, at vi er på forkant med en udvikling. De enkelte institutioner skal være
præget af godt miljø. Det medfører bl.a., at der selvfølgelig omgående skal iværksættes en
forureningsundersøgelse, hvis der kan være mistanke om f.eks. jordforurening eller andet i en
institution, som huser byens børn. En sådan undersøgelse skal altid finansieres via en
kommunal tillægsbevilling, så det ikke påvirker det normale driftsbudget i negativ retning. Det
er kun med den rette trivsel og det rette arbejdsmiljø, at man kan fremme indlæring.
Læring
Konservative mener det er vigtigt, at vi har fokus på indlæring i vores skoler. Vi skal have en
løbende dialog med de enkelte skoler om, hvordan vi sikrer, at der er tale om et højt niveau på
alle skoler. Når CEPOS eller andre foretager undersøgelser af karakterniveauet, skal vi med
glæde se frem til undersøgelsen i stedet for at frygte den. Vi skal have fokus på indlæring før
0. klasse til og med 10. klasse.
Dermed skal vi sikre et samspil mellem børnehaver og skole, der garanterer mulighed for en
glidende skolestart. De fleste vil stadig starte op i skolen efter sommerferien, men der skal
være mulighed for at samle bør hurtigt op, både fra skolen til børnehaven men også fra
børnehaven til skolen med udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle behov.
Vi mener, at den enkelte lærer i størst mulig omfang skal undervise i få fag (med størst
kompetence) for at sikre det faglige niveau. Eleverne skal motiveres til at tage et ansvar for
egen situation og egen indlæring med støtte fra forældrene. Dermed sikres, at vi får
ansvarsbevidste samfundsborgere. Undervisningen skal sikre, at alle elever mødes på deres
eget niveau. Læringsstile, rullende indskoling og fokus på de livlige drenge er blot nogle af de
redskaber konservative ønsker at fokusere på.
Folkeskolen skal rumme alle børn. Men der skal tages hensyn. Hensyn til det barn, der skal
rummes, men også hensyn til den klasse, der skal rumme et krævende barn. Det er sundt for
børn at opleve, at der er forskel på folk. Men i nogle tilfælde er det bedre at trække et barn ud
af normalklassen og give barnet nogle andre muligheder i et miljø, der passer bedre. Begrebet
normalklasser mener konservative i det hele taget skal redefineres, da en del undervisning kan
niveaudeles og foretages på tværs af klassetrin og i forskellige læringsmiljøer tilpasset de
enkelte børns læringsstile, som kan være forskellig fra fag til fag.
Heldagsskoler
Konservative mener samtidig kun, at den faglige læring skal ske i skolen. Vi ønsker adskillelse
mellem skole og fritid og er derfor imod heldagsskoler. Ligesom voksne har også børn både
behov for at vide, hvornår de har fri og for at have fritid. Der skal selvfølgelig være en rød tråd
mellem skole og kommunale fritidsaktiviteter som f.eks. SFO. Men vi mener det er de enkelte
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familiers eget ansvar at beslutte om de ønsker at benytte sig af de kommunale fritidstilbud.
Konservative vil sikre, at rammerne er i orden for de forskellige tilbud, men vi vil ikke fratage
familierne det personlige ansvar.
Skoletilbud tilpasset behov
Konservative vil sikre, at alle unge i Horsens Kommune får et skoletilbud, der matcher deres
behov. Folkeskolen skal ikke kun være rettet mod de gymnasiale uddannelser. Der skal være
flere faggrupper inde over skolen, så de unge stifter bekendtskab med flest mulige aspekter af
samfundet. Studievejledning bør derfor ikke foretages af folkeskolelærere, men af personer
med forbindelse til erhvervsliv og arbejdsmarked. Vi vil øge samspillet mellem virksomhederne
og undervisningen i folkeskolen, så elevernes interesse for de forskellige fagområder skærpes.
Vi ønsker at give mulighed for, at en virksomhed kan adoptere en skoleklasse eller enkelte
elevgrupper og følge dem gennem alle skoleårene.
Folkeskolen og integration
Folkeskolen skal i høj grad også være med til at integrere udlændinge og danskere med anden
etnisk herkomst til det danske samfund. Dog skal skolens rummelighed også sikre, at alle
elever undervises i kulturel mangfoldighed, da dette er med til at øge elevernes globale
orientering. Vi mener også, at kommunen skal give mulighed for undervisning i såvel
modersmål som andre sprog af interesse for den enkelte elev. Denne undervisning skal ses
som et ekstratilbud til den kommunale kerneydelse og skal derfor egenfinansieres. Samtidig
må det ikke gå ud over den normale undervisning og integrationsindsats.
Endelig skal vi gøre Horsens mere attraktiv for udenlandske statsborgere, der arbejder i vores
internationale virksomheder. Når vi ikke kan tilbyde deres børn undervisning, fravælges
Horsens, og byer med internationale skoler tilvælges. Vi skal samarbejde med
omegnskommunerne, for at disse kan støtte op omkring initiativet, og vi skal selvfølgelig
samarbejde med en privatskole om etableringen.

1.4: Familie og Forebyggelse
Konservative vil:




Oplyse og informere unge om konsekvenserne af alkohol, rygning og sex
Gribe ind overfor unge, der er på vej ud i kriminalitet og ekstremisme
Øget indsats med Street team og andre aktører, der yder en forebyggende
indsats

(Ny Energi 4)

At være ung handler også om at lære sig selv at kende, prøve grænser af og acceptere hvem
man er. Konservative har et realistisk billede af ungdommen. Man kan forbyde alkohol og
rusmidler o.l. Men vi ved grundlæggende godt, at ungdommen vil teste sine egne grænser.
Det er derfor vores opgave at sikre, at det ikke bliver ødelæggende for de unges liv og, at de
unge kender konsekvensen af deres handlinger. Naturligvis skal vi gøre alt, hvad vi kan for at
formindske de unges indtag af alkohol og tobak. Men dette er i høj grad forældrenes ansvar.
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Hvis elever i folkeskoler og ungdomsklubber udvikler sig i retning af kriminalitet og
ekstremitet, er det skolens og klubbens ansvar, at der i SSP-regi tages initiativer til at bringe
eleven tilbage på rette spor. For Konservative er det vigtigt, at vi yder en forebyggende
indsats overfor unge i overhalingsbanen, som har behov for støtte og opmærksomhed for at
komme tilbage på rette spor. Vi vil derfor arbejde for at øge indsatsen med Street team og
give de unge mulighed for et samlingssted og voksenkontakt. Der er alt for mange unge i
Horsens uden uddannelse, eller som er ”parkeret” på diverse skoler. F.eks. skal der
tilbydes mesterlære pladser til alle, som måtte ønske det. Konservative vil her være
et bindeled mellem skoler og erhvervsliv.

1.5: Horsens som videnscenter
Konservative vil:












Etablere uddannelsescenteret Campus efter udenlandsk forbillede
Skabe et attraktivt undervisningsmiljø med internationale relationer
Markedsføre Horsens som uddannelsesby
Sikre billige boformer f.eks. kollegiebyggerier
Give boliggaranti for nye studerende
Øge samspil med private virksomheder
Indstifte en uddannelsespris
Samarbejde med Team Danmark
Samarbejde med f.eks. Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet og
Københavns Universitet
Forbedre brugen af eksisterende faciliteter så som skoler etc.
Undersøge muligheden for – og skabe rammer for etablering af et privat universitet i
Horsens

(Ny Energi 5)

Konservative ønsker at tiltrække videregående uddannelser til Horsens for at skabe en positiv
synergieffekt og dermed også tiltrække vidensvirksomheder. Med fokus væk fra rene
produktionsvirksomheder får vi ressourcestærke borgere til kommunen, som bidrager med en
højere indkomst og dermed en højere skattebetaling.
Horsens skal derfor være et kraftcenter inden for uddannelsesområdet. Ved at etablere
Horsens som en uddannelsesby har man også mulighed for at skabe rammerne for mennesker,
både når man vokser op, når man uddanner sig, og når man efterfølgende opnår arbejde. Det
skaber en hel by. Tilgængelighed er nøgleordet.
Campus i attraktivt miljø
I stationsområdet på bl.a. slagterigrunden skal der etableres et Campus med stor regional
tilgængelighed. Et Campus er et uddannelsescenter for hele regionen, hvor vi samler lange
uddannelser i samarbejde med nogle af landets universiteter eller et privat universitet.
Ved at skabe et attraktivt og innovativt uddannelsesmiljø, gerne efter et internationalt
forbillede og med internationale relationer, så er vi samtidig tæt ved målet om at etablere
Horsens i regionens bevidsthed som en attraktiv uddannelsesby.
13
Følg os på: horsens.konservative.dk og Facebook
Udgiver: Horsens Konservative Vælgerforening

Vi skal markedsføre Horsens som det naturlige regioncenter, også på uddannelsesområdet og
tage hånd om de studerende. Samtidig skal vi sikre, at der udlægges områder med en høj
bebyggelsesprocent, hvor der er mulighed for at etablere billige kollegiebyggerier.
Inddragelse af virksomheder
Vi ønsker at inddrage vores virksomheder. De store virksomheder, f.eks. inden for
medicinalbranchen og vores erhvervsforeninger, skal være med til at definere, hvilke
uddannelsesretninger, der skal være i Horsens. Lad os sætte fokus på de gode rollemodeller.
Derfor vil konservative indstifte en uddannelsespris, som vi uddeler hvert år til glæde og gavn
for de, der gør en forskel inden for dette område. Mentorordninger i handels- og
erhvervsuddannelserne skal vi være med til at sikre.
Samarbejde med Team Danmark
Vi ønsker at udvikle i et meget tæt samarbejde med Team Danmark omkring
uddannelsesretninger – derved fremhæver vi både Horsens som en uddannelsesby men også
som et sted, som er et kraftcenter inden for idræt. Konservative ønsker at skabe tætte
relationer til de universiteter, der er i vores nærhed i håbet om, at vi kan få enkelte af de
kommende universitetslinier inkorporeret i vores Campus. Vi skal være kreative og sørge for,
at der er liv på skoler og andre uddannelsesinstitutioner i så mange timer som muligt om
dagen. Så forbedrer vi effektiviteten i de pågældende ejendomme, og derved opnår vi mere for
færre penge.
Konservative ønsker at samarbejde med erhvervene og deres organisationer med henblik på at
udvikle erhvervsuddannelserne i kommunen, da det er af helt afgørende betydning, når det
gælder et fleksibelt arbejdsmarked til glæde for den enkelte ansatte og for helheden. Samtidig
sikres alle mulighed for at komme på arbejdsmarkedet gennem bl.a. mulighed for relevante
praktikpladser i nødvendigt omfang. Uddannelsesinstitutionerne i Horsens kommune omfattes
med stor interesse af arbejdsmarkedets parter, og kommunen skal i de kommende år
fastholde og udbygge vore uddannelsesinstitutioners positioner, så Horsens kommune fortsat
er Danmarkshurtigst voksende uddannelseskommune, og så uddannelserne har en
international profil med mange udenlandske studerende.
Kommunen skal i samarbejde med erhvervslivets parter og andre aktive understøtte initiativer,
der kan bringe flere uddannelser til Horsens kommune.
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2. En dynamisk kommune
2.1: Miljø, natur og ren by
Konservative vil:














En samlet bæredygtig miljøpolitik
Være ressourcebesparende
Være en grøn kommune
Fjernvarme, hvor den er - men ikke under tvang i resten af byen
Udbrede høje miljøstandarder
Gennemføre systematiske miljøundersøgelser
Sikre miljøundervisning i skoler og andre institutioner
Afholde temadage i skolerne
Afholde temadage i institutioner
Afholde temadage på kommunens arbejdspladser
Have flere affaldsspande til bl.a. papir i midtbyen
Have en ren kommune; ikke kun i Horsens
Arbejde for, at kontanthjælpsmodtagere mv. er med til at holde
kommunen ren

(Ny Energi 6)

Konservative ønsker at bevare vores natur og værne om vores miljø. Horsens Kommune byder
på en stor naturrigdom og mangfoldigheden er omfattende. Vi ønsker at skovarealet såvel som
antallet af skove som rekreative naturområder forøges. Vi finder, at nye skovområder kan
være nyttige til at sikre vores vandressourcer og være med til at optage CO2. Vi ønsker også
en løbende udvikling og udvidelser af parker og grønne områder i hele kommunen.
Horsens Kommune CO2 neutral
Konservative ønsker, at Horsens Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Dette ønske
forpligter og stiller krav til, at vi opfører lavenergi byggerier og tænker klima ind i mange
sammenhænge.
Vi skal derfor sætte miljøbevidsthed højt på dagsordenen. Det gør vi ved at lave en samlet
miljøpolitik. Miljøpolitik er andet end blot et spørgsmål om forbrug af ressourcer.
Miljøbevidsthed er spørgsmålet om at vurdere alt fra arbejdsmiljø til indkøb til virksomheder,
man samarbejder med, og vurdere de pågældendes egen miljøpolitik og miljøansvarlighed. Det
handler om at gå forrest.
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Fokus på ressourcer og miljøstandarder
Vi skal fokusere på at spare på og prioritere ressourcerne, og vi skal have en klar og
offentliggjort plan herfor. Samtidig skal vi signalere at være en grøn og bæredygtig kommune,
og vi skal stille krav til os selv, vores medarbejdere og vores samarbejdspartnere. Vi skal
foretrække at samarbejde med virksomheder, der har samme tilgang som vores kommune.
Når man selv har fokus på at have høje miljøstandarder, og når man efterlever samme
synspunkt, så kan man også stille det som krav til omverdenen. Vi skal forsøge derigennem at
udbrede høje miljøstandarder. Konservative vil herigennem også sikre vores medarbejdere et
godt arbejdsmiljø, og derfor skal vi gennemføre systematiske arbejdsmiljøundersøgelser.
Vi skal sætte miljøundervisning på skemaet i skolerne, og det skal være en årligt
tilbagevendende begivenhed. Vi skal sikre, at samme uge hver dag har dette tema.
Derigennem fastholder vi en grøn oplevelse blandt vores elever, men vi er også med til at
sætte en dagsorden. Derudover mener vi der skal afholdes temadage i vores andre
institutioner samtidig med skolerne. Hele kommunen skal være grøn den pågældende uge. Vi
skal selvfølgelig også holde temadage om miljø og miljøansvarlighed i kommunens enkelte
forvaltninger og ude på de enkelte arbejdspladser. Vi skal drive en grøn udvikling.
De Konservative i Horsens er ikke modstandere af fjernvarme, hvor den er, og er frivillig.
Konservative er modstandere af fjernvarmeudbygningen i kommunen, som vi mener er
baseret på et alt for optimistisk budget, og overordnet slet ikke er nødvendig. Det kan aldrig
blive en kommunal opgave at tvinge sine borgere over på en bestemt varmekilde, som i øvrigt
hverken er særlig klima- eller miljøvenlig. Vi vil derfor kæmpe hårdt for at fjerne
tilslutningspligten til Horsens Fjernvarme i hele kommunen samt få kulegravet hele processen
bag, så vi kan få alle fakta på bordet i en sag, der mildest talt har båret mere præg af tvang
og skjulte dagsordener end åbenhed og demokratisk gennemsigtighed. Alle skal have
ordentlige svar, også når det går imod Horsens kommune, her tænker vi på tilslutningspligten
og fritagelsen fra denne.
Det må også være på sin plads at Fjernvarme Horsens giver sine kommende kunder ordentlige
og hurtige svar, når der kun er få muligheder for at slippe for tvangen. Det arbejder vi hårdt
på for bliver rettet.
Der er et stort set forrentet gasrørs-ledningsnet i kommunen, som man nu vil lukke for at
grave et nyt rørledningsnet ned. Det virker klima- og miljø-uvenligt. Det ville være mere logisk
og klimavenligt at købe en mængde biogas årligt til fortrængning af naturgas, hvilket i snit
ville koste hver borger 300 kr. om året. Det ville være billigere, 100% CO2-neutralt og langt
mere behageligt for borgerne, der slipper for at få gravet gaderne op og blive påført en
minimumsudgift på 25.000 kr., for at blive tvangstilsluttet fjernvarmen samt et kollektivt
gældsbevis på ca. 900 millioner kr. og fremtidige forventede stigende udgifter til et
prestigeprojekt, der bygger på alt for optimistiske beregninger.
Det næstmest klimavenlige og C02-reducerende tiltag, man fra Horsens Kommune kunne have
foretaget var at installere varmepumper i husstandene, så man borgerne i Horsens side kunne
have udnyttet den stigende vindkapacitet og gennemgribende elektrificering af den danske
energisektor. Ved at tilføre alle husstande en hybridvarmepumpe, ville C02-udslippet kunne
blive reduceret med ca. 75% i gennemsnit pr. husstand, og gassen ville primært blive brugt i
de koldeste måneder og til varmtvandsproduktion. Denne modificering ville kunne være blevet
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gjort for ca. 25.000 kr. pr. husstand i snit, når man medregner boligjob fradraget samt
energibesparelser og kvantumrabat ved en så stor opgave. Så havde borgerne altså sparet et
gældsbevis på samlet ca. 900 millioner kr., og Horsens kommunes kombinerede gas og
varmepumpehusstande ville kunne agere buffere i elnettet, således at forstå, at skulle vinden
blæse meget lidt en dag, ville de kunne skrue op for gasforbruget i Horsens og derved øge
forsyningssikkerheden og omvendt bruge mere vindenergi og lidt eller ingen gas på vind rige
dage.

2.2: Horsens – En ren by
For Konservative er det vigtigt, at Horsens Kommune fremstår som ren og præsentabel. En
kommune, hvor der ikke flyder affald. Dette gælder ikke kun for Horsens by, men i høj grad
også for vores landsbyer og andre store byer i kommunen. Men en ren kommune kommer ikke
kun af at ansætte flere renovationsmedarbejdere og sætte flere skraldespande op. En ren
kommune kommer også af, at vi alle forstår og værdsætter vores ansvar for ikke at smide
affald i naturen og på gaden. Kun sådan kan vi vise fremtidige generationer forståelsen for
disse normer og værdier. Samtidig er en præsentabel og ren kommune sundere at leve i,
tiltrækker flere nye borgere og giver et godt indtryk overfor byens gæster.
Konservative vil derfor gå meget langt for at sikre en ren og præsentabel kommune.

2.3: Horsens Havn
Konservative vil:







Sikre havnen en fortsat og stærk fremtid
Flytte havnen til området mellem Fjordparken og Boller Slot, så den gamle
havn i Horsens C. inddrages til byudvikling
Styrke havnen som en væsentlig medspiller i kampen for at mindske CO2
Hurtigst muligt få vedtaget en samlet masterplan for hele havneområdet
med fredede grønne områder og en naturlig sammenhæng til midtbyen
Umiddelbart efter vedtagelsen af masterplanen flytte den del af
erhvervshavnen der støjer og sviner (sten, grus og jernskrot) mod Syd til
den anden indsejling
Etablere et samlet søsportscenter i samarbejde med Team Danmark og
uddannelsesinstitutionerne i Horsens.
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(Ny Energi 7)

Horsens Havn er en af byens arbejdspladser og mulighed for interessant byudvikling. Havnens
udvikling ligger derfor konservative meget på sinde. Vi ønsker derfor, at havnen skal have
optimale forhold for sine aktiviteter. Hensynet til havnen skal være stort, men den må ikke stå
i vejen for byens udvikling. Derfor er det vigtigt, at havnen kan eksistere selvom byen rykker
tættere på.
Konservative mener også, at havnen er en væsentlig medspiller i kampen om at mindske CO2
udledningen. Hovedparten af den CO2, der udledes kommer fra godstransport. Jo mere vi
derfor kan få over på skibe, desto mere forbedrer vi vores klima og miljø. Konservative ser
derfor en flytning af havnen som en væsentlig del af vores klimaindsats og gode bymiljø. Det
betyder også, at det er vigtigt med gode adgangsforhold til og fra havnen.
Æstetisk er havnen dog en skændsel for Horsens by. Der er blevet iværksat mange gode
initiativer for at profilere Horsens by og tiltrækker turister og nye borgere – senest en
reklamekampagne på landsdækkende TV – det er ikke underligt at vi ikke har set optagelser
fra havnen, hvor nærmeste nabo er en stor bunke skrot.

2.4: Horsens centrum
Konservative vil:











Have bilerne ud af Søndergade
Skabe en dynamisk midtby med gode oplevelser
Etablere en allé med træer og bænke ned gennem Søndergade
Systematisere samarbejdet med de handlende og erhvervslivet
Forbedre markedsføringen
Skabe et café- restaurant- og kulturmiljø på Torvet
Foretage bruger- og tilfredshedsundersøgelser blandt borgerne
Løbende opdatere visionerne for erhvervsudviklingen
Have 5-års plan for erhvervsudvikling
Etablere hotspots og intelligente legepladser

(Ny Energi 8)

Horsens by er kommunens naturlige centrum. Her mødes de store veje og de kollektive
trafikruter. Der er mulighed for en omfattende pendling til og fra byen, og
mange arbejdspladser koncentreres derfor i forbindelse med Horsens by. Privat og
offentlig service, der skal tiltrække ansatte og brugere fra et større område, vil naturligt
samles her. Horsens by er ikke blot et centrum i kommunen. Den er også et landsdelscenter
med et varieret erhvervs- handels- og kulturliv, som kan tiltrække mennesker fra et langt
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større område end kommunen. Noget af det udefrakommende og lokale dog bemærker i
Horsens, er den manglende dynamik i centrum.
Søndergade
Konservative ønsker bilerne ud af Søndergade i Horsens. Det kan ikke være rigtigt, at man
skal være bange for at ens børn bliver kørt ned i det, der burde være en gågade. Samtidig er
bilerne i Søndergade med til at fjerne dynamikken i midtbyen.
Søndergade skal i stedet for en bilgade være en gade, hvor den gode oplevelse er i højsædet.
Bl.a. ønsker vi at der etableres en fast friluftsscene foran turistkontoret, at der etableres en
allé med træer og bænke ned gennem Søndergade og at der etableres et aktivt caféliv i gaden.
Samtidig vil vi have en gågade med intelligente legepladser og et centrum med hotspots, hvor
man kan på udvalgte steder kan komme på trådløst Internet.
Med bilerne ude af Søndergade skabes også et mere sikkert gadebillede til glæde for borgerne
og handelslivet. Søndergade kan dermed blive en del af det dynamiske bybånd, der gerne
skulle skabes fra banegården til havnen.
Samtidig kan Søndergade bidrage til en del af erhvervsudviklingen i Horsens, hvor
Konservative ser mange muligheder.

2.5: Lokalsamfundene
Konservative mener, at vækst og udvikling skal ske i hele kommunen til gavn for alle
kommunens borgere uanset bopæl, hvilket vil indebære mulighed for større bosætning og
dermed mere liv og mere lokal service. Det er derfor vigtigt at udviklingsinitiativer tænkes
bredt i hele Horsens Kommune.
Øget vækst vil også betyde endnu bedre indkøbsmuligheder i hele kommunen. En positiv
afledt virkning af væksten vil være flere og mere varierede spisesteder og caféer samt
kulturelle tilbud på kommerciel basis. Samtidig støtter Konservative naturligvis op omkring den
Lokale Aktionsgrupper – LAG, der er et nyt organ støttet af EU-midler med formål at fremme
den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet
samt med kommunale og regionale aktører for eksempel om projekter i landdistrikterne.
Konservative ønsker at fortsætte dialogen med LAG og såfremt der er projekter, der er
interessante også støtte økonomisk idet bevarelsen af landskaber og naturværdier ligger os
meget på sinde, samtidig med at borgerne sikres tilgængelighed på en måde, der sikrer mod
uhensigtsmæssig brug og nedslidning.

2.6: Landsbyråd
Konservative mener, at landsbyrådene er et vigtigt organ for kommunens landsbyer og har
tradition for en forpligtende dialog med kommunen. Konservative ønsker, at denne
udmærkede dialog skal udvikles yderligere, så byrådet kommer tættere på alle kommunens
borgere. Vi mener, at lokal deltagelse og indflydelse, giver en mere dynamisk og stærk
kommune. Samtidig kan en forpligtet dialog med landsbyrådene åbne øjnene for
lokalsamfundenes behov og øge den kommunale service alle steder i kommunen. Vi mener det
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er hensigtsmæssigt at være decentrale i tankegangen og inkludere f.eks. landsbyrådene i de
kommunale beslutningsprocesser.

2.7: Brædstrup
Brædstrups status som vigtig handels-, erhvervs- og bosætningsby skal fastholdes og styrkes,
og byen skal fortsat have borgerservice, en bred offentlig service og aktive private
servicevirksomheder. Konservative mener, at kommunen skal medvirke aktivt til, at antallet af
arbejdspladser i Brædstrup på sigt øges; bl.a. gennem fortsat salg af erhvervsjord i området
Virkefeltet. Konservative vil fortsat sikre arealer til erhvervsudvikling, men vi vil ikke for en
enhver pris opkøbe jord med henblik på videresalg. Til gengæld vil vi fremme den kommunale
sagsbehandling, så evt. private investorer ikke bliver bremset. Konservative mener, at
Midtbyplanen for Brædstrup skal være med til at gøre byens centrum til et endnu mere
attraktivt og levende bymiljø.
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3. En stærk infrastruktur
3.1: Plan og Vej
Konservative vil:












Benytte sig af intelligent trafikregulering og grønne bølger
Fremme motivationen til at cykle
Have en cykelhandlingsplan
Sikre skolevejene og mindske bilismen omkring skolerne
Tilpasse den kollektive trafik til brugerne
Have pendlerbusser fra Horsens station til pendlerparkeringerne ved motorvejen
Flytte pendlerparkeringen på Horsens V. over til Burger King
Ikke bruge hastighedsbegrænsning som trafikregulering
Lave vandrestier hele vejen rundt om Nørrestrand
Overdække cykelstativer i byerne, så det er nemt og behageligt at være cyklist
Genåbne stationen i Hovedgård

(Ny Energi 9)

Mobilitet
En god mobilitet er det mest afgørende element i et velfungerende samfund. En stærk og
veludbygget infrastruktur danner baggrund for den vækst, der skal sikre Horsens en god
fremtid. For konservative er vedligeholdelse og opgradering af vej- og forsyningsnettet et
basalelement i styringen af kommunens udvikling. Vi ønsker der løbende sættes penge af til
vedligeholdelse af vores forsyningsnet, veje og parker.
Trafikafvikling
Trafikafviklingen eller med et andet ord infrastrukturen er Horsens Kommunes helt store
udfordring i de kommende år. Det er vigtigt med en investeringsplan, så det er åbenbart for
enhver, hvornår de forskellige forbedringer gennemføres – alt i takt med at den nødvendige
anlægsøkonomi tilvejebringes. Dog er der behov for at fremskynde udbygning af syd ringvejen
fra Bjerrevej over Bollervej til Havnen. Denne forbindelse vil aflaste bycentrum, herunder
Høegh Guldbergsgade væsentligt.
Trafikreguleringen i Horsens bør samtidig tilrettelægges, så der er så kort ventetid som muligt.
Derfor vil konservative arbejde for, at der skabes grønne bølger for at få afviklet trafikken i
mylretiden og, at Horsens Kommune i højere grad benytter sig af intelligente trafiksystemer.
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På denne måde behøves heller ikke hastighedsbegrænsninger. Vi skal sikre en forsvarlig
trafikafvikling efter de eksisterende hastighedsbestemmelser.
Ved samtidig at belønne arbejdspladser, der prøver at indtænke en forsvarlig politik for egen
trafikafvikling, så kan vi være med til at drive en grøn udvikling i kommunen.
Trafikregulering og trafikpolitik i Horsens skal tage hensyn til de bløde trafikanter. Derfor
ønsker konservative en cykelhandlingsplan. De mest udsatte i trafikken kræver de største
hensyn. Det drejer sig om børn. Børnene skal kunne begive sig til skole og fritidsaktiviteter på
en sikker måde. Vi skal derfor motivere borgerne til ikke at bruge bilen til at bringe børn i
skole, men i stedet cykle eller gå. Det fremmer også sundheden.
Konservative vil fokusere på at få den bedst mulige kollektive trafik. En god busdrift er vigtig.
Derfor ønsker vi at der etableres busruter mellem Horsens station og pendlerparkeringerne ved
motorvejstilkørslerne i Horsens N, V og S, der er tilpasset brugernes behov med hyppige
frekvenser i morgen- og eftermiddagstimerne og mindre frekvenser midt på dagen og om
aftenen. Busdriften fra Horsens til lokalsamfundene rundt om i kommunen skal også tilpasses
brugernes behov. Vi er ikke tilhænger af at bruge penge på busruter blot fordi der skal være
en rute. Vi ønsker at vise økonomisk ansvarlighed og derfor skal busruter og frekvenser
tilpasses brugernes behov. F.eks. kan man udbygge teletaxiordningen, så den fungerer
optimalt eller optimere driften af allerede eksisterende ordninger.
3.2: Infrastruktur i lokalsamfundene
Generelt skal den offentlige transport udvikles mod borgernes behov, hvorfor det ligger os
meget på sinde at lytte til borgerne i alle hjørnerne af kommunen og være åbne overfor deres
behov og idéer. Det er borgerne, der kender behovene. Vi vil give dem mulighederne. F.eks.
vil konservative i samarbejde med de øvrige kommuner i Østjylland og trekantsområdet
arbejde for øgede lyntogsforbindelser til Hamburg med stop i Horsens. Samtidig vil vi arbejde
for at togstationen i Hovedgård genåbnes til glæde for borgerne.
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4. En god borgerservice
4.1: Borgerservice
Konservative vil:




Have en overskuelig og effektiv borgerservice
Have en forbedret telefonservice
Undersøge mulighederne for ændring i åbningstiderne, så de er tilpasset borgerne

(Ny Energi 10)

For Konservative er borgerservice indgangen til den offentlige sektor. Deri ligger hele
grundfunktionen. Derfor er det ikke blot et spørgsmål om at have en indgang. Det skal også
være en let og tilgængelig indgang. Derfor mener vi, der bør være mål for, hvor lang en
ventetid der må være i borgerservice, både telefonisk og personligt. Samtidig er det vigtigt, at
mulighederne for IT-selvbetjening udvides og videreudvikles. Vi ønsker også at kigge på om
åbningstiderne skal ændres eller tilpasses borgere med arbejde udenfor kommunen således, at
disse også får mulighed for personlig kontakt med borgerservice.

4.2: Beskæftigelsescenter
Konservative vil:












Indføre resultatløn for medarbejdere på beskæftigelsesområdet
Konkurrenceudsætte beskæftigelsesopgaven
Indføre iværksættermentorer for unge og nydanskere mv., der ønsker at blive
selvstændige
Arbejde for flere mentorordninger i erhvervsliv, byggebranche og i den offentlige
sektor
Sætte dialogen i system
Stille krav om gensidige forpligtelser
Hente erfaring fra ”de bedste” i klassen
At kommunale arbejdspladser går foran
Finde nye samarbejdsrelationer i det private erhvervsliv
Gennemføre nultolerance
Lave pilotprojekter
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(Ny Energi 11)

Konservative mener, at beskæftigelsesindsatsen løbende skal tilpasses den aktuelle situation. I
perioder med lav arbejdsløshed er det vigtigt at få folk hurtigt ud på arbejdsmarkedet, mens
det i perioder med stigende ledighed er vigtigt, at ledigheden bruges fornuftigt på
opkvalificeringer og efteruddannelser.
Vi mener, at beskæftigelsesindsatsen skal forstærkes og, at Horsens Kommune med fordel
kunne konkurrenceudsætte beskæftigelsesindsatsen.
En del af de personer, der er på varig passiv forsørgelse i kommunen, ville sagtens kunne
udfylde krævende stillinger. Vi skal derfor motivere flere til aktivt at vende tilbage på
arbejdsmarkedet, selvfølgelig under hensyntagen til deres situation. Således skal vi bruge
mulighederne for at få langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet; f.eks. ved øget brug af
flexjob.
Integration
Beskæftigelsesindsatsen er også vigtig i forhold til en vellykket integration af udlændinge i
Horsens Kommune. Vi mener at integration og arbejde går hånd i hånd; ligesom integration og
dialog går tilsvarende hånd i hånd.
Vi skal prøve at identificere de ”spillere”, der er og som tegner borgere af anden etnisk
oprindelse. Vi skal sikre en løbende og tillidsvækkende dialog i håbet om derigennem at
forbedre integrationen.
Vi skal sikre, at vi tilbyder relevant danskundervisning af høj kvalitet i kommunen, og vi skal
stille krav til den enkelte. Gensidige forpligtelser vækker respekt for deltagerne. Vi skal
indhøste erfaringer fra ”de bedste” i klassen. Det vil sige, at vi skal følge op på de kommuner,
der løser integrationsudfordringen bedst og forsøge at importere de bedste erfaringer fra disse.
Vi skal sikre, at vores kommunale arbejdspladser går foran i forsøget på at få integration og
arbejde til at gå hånd i hånd. Vi skal have mentor-ordninger, og vi skal derigennem forsøge at
sætte en dagsorden. De gode rollemodeller skal gå foran i Horsens Kommune. Den nye
dagsorden om integration og arbejde skal vi udbrede til vores samarbejdsrelationer med det
private erhvervsliv. Vi skal støtte de virksomheder, der forsøger at integrere og skaffe
personer af anden etnisk baggrund arbejde i virksomhederne.
Vi skal have en fast hånd og vise nultolerance over for de, der ikke har et mål om at fremme
integrationen. Vi kan ikke på den ene side blive modarbejdet og på den anden side udbetale
ydelser til nogle, der ikke fremmer integrationen og fællesskabet efter de grundlæggende
værdier, vi har i det danske samfund. Vi skal forsøge med pilotprojekter for også selv at
forsøge at høste så positive erfaringer som muligt. Vi skal vise mod og handlekraft, og vi skal
stå ved vores forsøg – også selv om de ikke alle er lige vellykkede.
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4.3: Sundhed og omsorg
Konservative vil:













Investere i sundhed og forebyggelse fra 0-100 år.
Sikre sund og betalbar mad – så langt ”frit valg” modellen holder.
Have eget vikarkorps i ældreplejen, så den offentlige service forøges.
Sikre aktivitetsmuligheder for ældre i lokalsamfundene.
Centralt sundhedscenter i Horsens - med lokale sundhedstilbud.
Støtte forsamlingshuse, aktivitets- og kulturtilbud i lokalområderne.
Værdsætte og optimere det frivillige sociale arbejde
Have Sund By butikken flyttet til Horsens Sundhedscenter
Sikre skoleveje så børnene kan gå eller cykle til skole
Skabe flere naturstier med skilte om plante- og dyrelivet, som gør det sjovere at
gå ud i naturen
Decentralisere lederskabet
Involvere og motivere medarbejderne, så de bl.a. får indflydelse på deres arbejde

(Ny Energi 12)

Konservative mener, at sundhed kan gøres til såvel det sjove som det personlige valg. Det er
vigtigt at slå fast, at sundhed og forebyggelse fra 0-100 år betaler sig. Horsens har de
naturlige rammer for, at livet kan gøres spændende, godt og trygt og vi kan konstatere, at
langt de fleste borgere godt kan - og godt vil selv.

Service og ældrepleje
Den gode ældrepleje kommer af et godt personale og præcise beskrivelser af servicen. Det er
vigtigt at tydeliggøre, hvori den kommunale ældrepleje består, således at den enkelte og
dennes pårørende ved, hvad de kan forvente. Samtidig er klare beskrivelser med til at sætte
gode rammer på arbejdspladsen for vores fagpersonale. Kvalitetsstandarderne skal være
udførlige og lettilgængelige for både personale, de ældre og de pårørende. De ældre skal
tilbydes fornøden pleje og omsorg og de mange restriktioner på hjemmehjælpens tilbud skal
afskaffes. Det skal være muligt at købe offentlige tillægsydelser. De ældre skal have mulighed
for frit valg af pleje mellem det kommunale tilbud og tilsvarende private tilbud. For at sikre en
gennemskuelighed i økonomien på området, vil vi arbejde for en adskillelse af drift og pleje og
udnytte rammerne således, at vore ældre borgere kan danne netværk og evt. være en del af
det frivillige arbejde. Vi vil hente inspiration fra vores dialog med de ældres
interesseorganisationer for løbende at sikre, at vi har tidssvarende tilbud til de ældre.
Vi opfatter ældre borgere som en ressource - ikke en ”byrde”.
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Børn, unge, handicappede og ældre skal sikres mulighed for sund og betalbar mad med
valgmuligheder i eget hjem, på institutioner, skoler og i bosteder.
Aktiviteter
Aktiviteter og aktivitetscentre skal planlægges med stor opmærksomhed på gode
transportmuligheder. - Alternativet er, at borgerne bliver hjemme. Derfor skal Sund By
butikken flyttes til Horsens Sundhedscenter for at optimere og samle sundhedsindsatsen.
Hjælp og pleje skal være til rådighed, når der er behov, men med helhed i tilbuddet - det
gælder også de svage familier. Vi arbejder for en model, der prioriterer få og kendte hjælpere i
de hjemmehjælperteams, der kommer og går hos borgerne.
Ældreplejen skal have eget vikarkorps, så vikarkontoen kan minimeres.

Omsorg og frivillige
De ældre skal opleve bedre tid ved ”ansigt til ansigt opgaverne”, dvs. mere omsorg, og der
skal være en reel mulighed for at bytte ydelser.
Små ”mini-Grønnegadecentre ” - drevet på frivillig basis - vil hæve livskvaliteten. I det hele
taget mener Konservative, at frivilligt arbejde er en god måde at give noget tilbage til
samfundet og samtidig få noget med hjem i bagagen. Det frivillige arbejde øger trygheden for
så mange mennesker hver eneste dag. Det frivillige arbejde og foreningsliv styrker også
sammenhængskraften i lokalsamfundet og kan bl.a. hjælpe med at styrke integrationen og
forbedre folkesundheden. Frivillige skal ikke erstatte, men supplere de offentlige tilbud, så vi
får det bedste af begge verdener; for frivillighed giver et fællesskab og en tryghed, vi ikke kan
købe os til.
Sundhed
Vi vil dog også slå fast, at sundhed ikke kun handler om at spise gulerødder og gå i
træningscenter, og det behøver ikke koste en masse penge. Sundhed kan være noget så
enkelt som at cykle på arbejde, tage trappen, gå en tur i skoven eller spille bold i haven. Og
sundhed skal tænkes bredt, så det f.eks. også kan gavne miljøet og give nye
læringsmuligheder for børn og unge. Forebyggelse er altid bedre end behandling, men
sundhed er ikke kun et spørgsmål om at undgå sygdom- det er et spørgsmål om bedre
livskvalitet.
Det er nemmere at være sund, hvis omgivelserne indbyder til det. Konservative vil indrette
kommunen sådan, at det er lidt nemmere for både store og små at få en sund og aktiv
hverdag.
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Sundhed er den enkeltes ansvar. Vi skal sikre rammer, muligheder og oplysning om sundhed
og konsekvenserne af en usund levevis. Men det er i sidste instans den enkeltes personlige
ansvar at leve et sundt liv.

4.4: Medarbejdere i Horsens Kommune
Konservative mener, at de kommunalt ansatte er kernen i leverancen af vores velfærdsservice.
De ansatte er vigtige medspillere, når det gælder dialogen om, hvordan kommunen bedst lever
op til borgernes berettigede forventninger. Derfor ønsker vi en medarbejderstab, der satser på
udviklingsmuligheder, initiativ, medindflydelse og medansvar, og som vil være med til at
udvikle den kommunale service i de kommende år. Den enkelte medarbejder skal sikres
uddannelsesmuligheder og muligheder for udvikling af kompetencer, sikring mod nedslidning
og mulighed for individuelle aftaler om tilrettelæggelse af arbejdet.

Ledelse og arbejdsmiljø
Konservative vægter et godt arbejdsmiljø højt for at sikre vore medarbejderes
helbred og velfærd. At det også økonomisk set betaler sig at satse på det gode
arbejdsmiljø, er en ekstra gevinst! Derfor skal medarbejderne også inddrages i deres arbejde
og have lov til at tænke selvstændigt. Medarbejderne skal behandles med respekt, hvor
åbenhed er i højsædet sammen med sikkerheden for, at både øverste og nærmeste leder
lytter aktivt. Vi ønsker på de kommunale arbejdspladser en kompetent ledelse, der forstår at
motivere medarbejderne og satse på at udnytte deres idékraft og initiativ. Derfor vil
Konservative også sikre mere decentralisering og frihed i ledelsen. Vores filosofi er, at ledere
og ansatte arbejder bedst med frihed under ansvar i et åbent og dialogbaseret miljø.
Rekruttering af ledere er derfor en vigtig opgave i den kommende valgperiode.

4.5. Ledelsen af Horsens byråd
Samtidig med, at der til stadighed skal sættes ind med initiativer, som f.eks. videreuddannelse
af eksisterende ledere og direktører, så vil Konservative også optimere den øverste
kommunale ledelse, som vi i højere grad mener bør videreuddannes til at spille bedre sammen
med byrådet og de politiske udvalg. Konservative ønsker ikke en centraliseret øverste ledelse,
hvor beslutningerne er truffet på direktørgangen inden de sendes ud i de politiske udvalg.
Ellers kan Horsens Kommune ikke leve op til dyderne om en åben og dialogbaseret kommune.
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5. Generelt
5.1: Økonomi
Konservative vil:












Løbende vurdere, hvor skatteindtægterne gør mest gavn og prioritere de kommunale
kerneydelser højt
Koncentrere den direkte hjælp til dem, der ikke kan klare sig selv
Udarbejde servicemål for forvaltningens ydelser, så borgerne ved, hvad de kan
forvente af kommunen
Arbejde for en principiel beslutning om, at Horsens Kommune ikke må gældsættes
medmindre det er et led i anlægs- og fremtidsinvesteringer
Sikre at borgerne kan se, hvad de betaler til og hvad de får på det takstfinansierede
område
Afvikle de fleste kommunalt ejede ejendomme
Øge økonomisk frihed hos institutionerne
Forbedre kommunens samlede indkøbsfunktion
Udfærdige 5-års planer med løbende opfølgning
Samarbejde med konsulentvirksomheder
Optimere forvaltningerne og sætte lederskab i fokus

(Ny Energi 13)

Fokus på kerneopgaver
For Konservative er det vigtigt at fokusere på kerneopgaverne. Som kommune har vi en lang
række obligatoriske og lovbundne opgaver. Disse opgaver skal vi udføre til borgernes
tilfredshed og koncentrere vores energi om disse. Igennem årene er Horsens Kommune vokset
og har påtaget sig flere og flere opgaver. Det presser økonomien og er med til at tage
opmærksomheden fra kerneopgaverne. Vi ønsker derfor, at der ryddes ud i de opgaver, som
ikke er kerneopgaver. Dette ønsker vi for sikre at vi har de rette midler til kerneopgaverne. Vi
skal passe godt på borgernes penge og bruge dem til at udvikle kommunens kerneydelser.
Den kommunale opgaveløsning, giver borgerne mulighed for personligt ansvar, indflydelse og
valgfrihed. Ansvarlighed og tryghed er afgørende når borgernes penge skal forvaltes.
Konservative er garanten for en administration med omtanke og kommunal service med et
varmt hjerte.
Det handler om mennesker
Når det handler om mennesker, skal vi bruge vores ressourcer på dem, der har brug for hjælp
i stedet for at omfordele en masse mellem folk, der sagtens kan klare sig selv. Det er for
Konservative det eneste anstændige. Jo mere det sociale sikkerhedsnet spændes ud; jo flere
falder igennem, for så går pengene væk fra dem, der virkelig har brug for hjælp.
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Konservative ønsker et fast stabilt skattetryk, hvor den gode kvalitet er vigtigere end
skattesænkning. Samtidig mener vi, at kommunen kun bør gældsætte sig som led i store
fremtidsinvesteringer og udviklingsplaner.
På det takstfinansierede område skal taksterne afspejle de faktiske udgifter og må ikke være
skjulte skatter. Borgerne skal have sikkerhed for, at kommunen ikke akkumulerer overskud,
der ikke kan komme tilbage til borgerne.
Derfor er en forsvarlig økonomisk udvikling er afgørende for os. Horsens Kommunes borgere
skal vide, hvad de kan stille af forventninger til fremtiden. Vi skal være garanter for, at
skattestoppet fastholdes og ikke omgås ved forhøjede afgifts- og brugerbetalinger.
Konservative vil være er garanter for, at anlægsindtægter ikke medgår til at finansiere
kommunens løbende drift. Vi skal tværtimod afvikle de fleste kommunalt ejede ejendomme
gennem salg. Indtægterne skal vi bruge til at investere i bl.a. institutioner, skoler og
infrastruktur.
Økonomisk frihed
Vi skal øge den økonomiske frihed hos de enkelte institutioner og stille krav om positiv
selvforvaltning. Dermed skal vi også arbejde på at blive bedre. Vi skal forbedre indkøbet i
kommunen i forventning om, at der herved er penge at hente.
Oplandet skal kende kommunens 5-års-planer også hvad angår anlæg, og vi skal lave en
løbende opfølgning, så borgerne ved, hvad borgerne kan forvente i de kommende år.
Vi skal være bedre til at samarbejde med det private erhvervsliv. Konsulentvirksomheder kan
hjælpe os til at blive bedre. Der vil f.eks. givet være mulighed for at indgå No Cure No Payaftaler omkring f.eks. indkøb i kommunen.
Vi skal hente inspiration udefra til at effektivisere forvaltningerne til glæde og gavn for
borgerne og til glæde og gavn for skattetrykket. Effektiviseringen og serviceforbedringer kan
gå hånd i hånd via digitale løsninger, og vi skal sikre en målrettet udvikling mod disse.

5.2. Kultur & Fritid
Konservative vil:








Forbedre breddeidrætten ved at tilbyde foreningsservice
Fastholde tilbud om en skøjtebane i vinterhalvåret
Forbedre åbningstider i idrætshallerne
Have DGI-by i Horsens inden 10 år
Have et udbygget samarbejde med Team Danmark
”Parken” i Horsens
Sælge kommunens andel af CASA-Arena når rammerne er på plads

(Ny Energi 14)
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Et rigt kultur og fritidsliv er med til at gøre Horsens til en attraktiv kommune. Konservative har
gennem de seneste valgperioder bl.a. haft formandsposten i Kulturudvalget, som er blevet
brugt til at gøre Horsens by og kommune til det vi er berømte for i dag. Vi har fået et flot nyt
stadion og er blevet kendt internationalt for et rigt og alsidigt kulturliv; herunder store
koncerter osv. Samtidig er byen gået fra et kedeligt fængselsry til en by man gerne vil flytte til
pga. sin alsidighed. Det er vi som konservative stolte af. Men vi mener alligevel vi kan gøre det
lidt bedre. Både for byens egne borgere, men også for byens gæster. Kommunen har det
brede folkelige fritidsliv og den folkelige kultur kombineret med forskellige eliteudøvere.
Tilbage til græsrødderne
Konservative ønsker at bevare og udbygge byens kultur- og fritidsrigdom. Horsens har
styrken, størrelsen og beliggenheden til at kunne skabe nyt og samtidig sikre gode forhold i
hverdagen for vores mange kultur- og fritidsbrugere. Dog er det også vigtigt at fastslå, at
Konservative ikke ser kultur som en kommunal kerneydelse. Generelt mener vi, at kommunen
skal sparke gode initiativer i gang, men ikke holde dem i gang. Horsens er blevet kendt for at
have formået at etablere græsrødder til at yde en stor frivillig indsats, hvor kommunen har
understøttet de gode initiativer. Konservative vil have kulturen tilbage til græsrødderne i hele
kommunen.
Alle fritidsbrugere er ens
Konservative ønsker at behandle alle fritidsbrugere ens. Hvad enten man dyrker sport eller
ikke idrætslige aktiviteter. For os er det også vigtigt, at lokalområderne i kommunen er godt
dækket ind med mange og mangfoldige fritidstilbud. Den gode geografiske spredning kan være
en lettelse i hverdagen, hvor transporttid er kostbar. Musikskoler, klubber og idrætsforeninger
skal have ligeværdige muligheder for at udvikle sig, fastholde og tiltrække brugerne.
Respekt for faciliteterne
Vi skal have stor respekt for de faciliteter, som borgerne har vænnet sig til og som har været
velbesøgte. Vi skal fastholde, at der i Horsens Kommune er et tilbud i vinterhalvåret for børn
og barnlige sjæle, hvor man kan prøve kræfter med en skøjtebane. Vi skal sikre, at vores
idrætshaller har de rigtige åbningstider, og vi skal ikke være bange for at indlede samarbejde
herom med de forskellige foreninger.
Kultur til flere
Samtidig mener vi, at kulturen skal ud til flere, så kommunens borgere kan opleve, hvad der
sker på den kulturelle scene. Øget markedsføring og flere privatfinansierede kulturtilbud, vil
være med til at drive kulturen ud til kommunens borgere. Kulturlivet skal favne bredt og favne
fra barn til senior. Kulturen skal underbygge de små og smalle forestillinger, men samtidig
sikre, at det bredden og det folkelige har plads og rum i Horsens. Vi ønsker at udvikle i et
meget tæt samarbejde med Team Danmark omkring idræt – derved fremhæver vi både
Horsens som en uddannelsesby men også som et sted, som er et kraftcenter inden for idræt
og kultur.
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”Parken” i Horsens
Vi forestiller os, at der etableres en ”Parken Sport og Entertainment” i Horsens, som vi kender
det fra København, hvor oplevelser tænkes ind i en større helhed med både sport, koncerter,
events, turistattraktioner og kulturelle tilbud. Det er en kommunal forpligtelse at sikre
rammerne er til stede for oplevelser og underholdning; herunder markedsføring af kommunen
og byen. Til gengæld er det ikke en kommunal opgave at drive disse områder. Når rammerne
er til stede, skal kommunen derfor sælge sin andel i CASA-Arena og bruge pengene på
kommunens kerneydelser. Konceptet kunne sagtens indtænkes i området ved CASA-Arena, og
vi skal hele tiden sikre, at arenaen byder på gode og tidssvarende faciliteter, således at
borgerne kan få gode kultur- og idrætsoplevelser på dette sted. Samtidig skal kommunen
optimere sine tilskud til den professionelle elitesport i Horsens, så der kun ydes til 1 enhed
frem for mange forskellige. Dette vil give mulighed for bedre resultater i alle enheder uden at
disse konkurrerer med hinanden. Som inspiration kan man forestille sig enten OB Sport eller
Aarhus Elite, der f.eks. har fodbold, håndbold og basketball under samme tag.
Økonomi og tilskuerattraktion skal hænge sammen.
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Det konservative hold
med Ny Energi:
Det konservative hold der skal arbejde for Ny Energi til byrådet til valget og i den
kommende valgperiode er:

Allan Hjort
Esben Hedeager
Flemming Ejlersen
Thomas Højgaard
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