FREMTIDENS KOMMUNE
Liberal Alliance i Hjørring Kommune
VALGPROGRAM TIL KOMMUNALVALGET 21. NOVEMBER 2017

DER HVOR VI SELV
LEVER OG BOR
Den 21. november skal vi til stemmeurnerne – og vi skal stemme om meget
mere, end om hvem der skal have en god plads oppe i byrådssalen. Nemlig
om det sted hvor vi selv lever og bor.

• Der hvor vi gerne selv vil have vores børn til at vokse op…
• Der hvor vi gerne selv vil være unge…
• Der hvor vi gerne selv vil blive ældre…
• Der hvor vi tør risikere at blive syge…
• Der hvor vi gerne selv vil være iværksættere og drive vores virksomhed…
• Der hvor vi gerne selv vil være frivillige ildsjæle…
Det har vi i Liberal Alliance valgt at beskrive som Fremtidens Kommune - og
det kan du læse meget mere om her.
Det er nemlig vigtigt, at vi som politikere tør tænke længere frem end kun til
næste valg, og at vi tør sige, hvordan vi gerne vil have verden til at se ud på
lang sigt.

MERE FRIHED, STØRRE UDVIKLING
OG BEDRE PRIORITERING
Vores politik er præget af frihed og tillid. Vi bør nemlig have meget mere tillid
til hinanden og hylde det selvstændige initiativ – og så skal vi prioritere vores
kræfter på dem, der reelt er svage.
Alt for mange politikere er præget af frygt for vælgerutilfredshed, og det
forhindrer udvikling. Vi skal turde at forandre og turde gøre op med modviljen
mod nytænkning.
Vi håber du har lyst til, at læse lidt om hvordan vi gerne vil påvirke fremtiden i
Hjørring Kommune, og så håber vi, at du husker at gøre brug af din stemme
den 21. november.
Lad os sammen skabe Fremtidens Kommune
Venlige hilsner

Michael Vajhøj
Byrådsmedlem & spidskandidat

DER HVOR VI GERNE SELV VIL HAVE
VORES BØRN TIL AT VOKSE OP
I Liberal Alliance tror vi på, at mennesker trives bedst i frihed, hvor de selv har
indflydelse på deres dagligdag, og hvor de har albuerum og plads til at
indrette sig, sådan som de finder det bedst.
Derfor skal vi sikre en mangfoldighed af tilbud og frihed til at vælge imellem
dem.
"De mindste skylder vi det bedste, og det
giver vi dem desværre ikke altid i dag.”

E
H
I
R
F
E
R
STØR

BEDRE

E
N
E
R
D
L
Æ
D TIL FOR

MERE TILLID TIL DEM TÆTTEST PÅ

HÅND

OM DE

M DER

IKKE P
ASSER

IND

DER HVOR VI GERNE SELV VIL HAVE
VORES BØRN TIL AT VOKSE OP
Forældrene er de, der er bedst til at vurdere, hvilke pasningsformer og hvilke
skoletilbud der passer bedst til deres børn. Derfor skal vi sikre dem et reelt frit
valg, hvor vi tager udgangspunkt i det forældrene efterspørger, og ikke kun i
hvad kommunen tilbyder.
Derfor vil vi:

• Lade pengene følge det enkelte barn
• Skabe større fleksibilitet i daginstitutionernes åbningstider
• Sikre at alle pasnings- og skoletilbud får samme synlighed, uanset om de er
kommunale eller private

STØRRE FRIHED TIL FORÆLDRENE

DER HVOR VI GERNE SELV VIL HAVE
VORES BØRN TIL AT VOKSE OP
Vores daginstitutioner og skoler styres og drives bedst, at dem der er tættest
på børnene; lærerne, skolelederne og de forældrevalgte bestyrelser. Det er
dem der er bedst til at tilrettelægge en god skolegang. Derfor skal vi have et
opgør med tanken om, at skolerne drives bedst fra rådhuset, og i stedet have
fokus på at udvise tillid og handlerum til dem tættest på børnene.
Derfor vil vi:

• Arbejde fokuseret på at afskaffe måltalsstyring og dokumentation i
•
•

folkeskolen
Genindføre et reelt frit skolevalg, hvor den enkelte skole får muligheden for
selv at prioritere fokusområder, skabelsen af temaklasser og skoledagens
længde
Fritage folkeskolen for velmenende politisk prioriterede opgaver, så tiden
kan bruges på det, der reelt skaber værdi for eleverne

MERE TILLID TIL DEM TÆTTEST PÅ

DER HVOR VI GERNE SELV VIL HAVE
VORES BØRN TIL AT VOKSE OP
Alt for mange børn får ikke den opmærksomhed og det tilbud de har krav på i
dag. Det gælder både elever med særlige behov, men også de elever der
efterspørger større udfordringer.
Derfor skal vi arbejde for en skole, hvor den enkelte elev får det tilbud, som
passer til deres behov.
Derfor vil vi:

• Afsætte en ekstra pulje til inklusion, så ingen tabes på gulvet på grund af
•
•

økonomiske prioriteringer
Sikre at en langt større del af pengene afsat til eleverne med særlige behov
følger det enkelte barn
Skabe endnu større mulighed for at lade skolerne tilbyde differentieret
undervisning

BEDRE HÅND OM DEM DER IKKE PASSER IND

DER HVOR VI GERNE SELV
VIL VÆRE UNGE
Hjørring Kommune har mange muligheder for at studere, holde sig aktiv, og
holde fri - men der er plads til at skrue op for blusset.
I Liberal Alliance bakker vi op om de mange unge, som vælger at forfølge
deres drømme - også selvom det indebærer, at de ofte søger lykken udenfor
vores kommune. Til gengæld vil vi skabe den kommune, de husker tilbage på,
som et fedt sted at være.
“Frie fugle flyver, men vi har selv indflydelse
på om de har lyst til at flyve hjem igen.”
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DER HVOR VI GERNE SELV
VIL VÆRE UNGE
Det afgørende for at unge har lyst til at bo og leve i vores kommune er, at der
er steder hvor de har lyst til at mødes. Mange unge fravælger Hjørring
Kommune fordi den mangler de rigtige tilbud og aktiviteter.
Vi skal derfor blive meget bedre til, at tillade initiativer der understøtter vores
gågader i at summe af aktivitet – også efter butikkernes lukketid.
Derfor vil vi:

• Bakke op om private initiativer, der skaber større dynamik og aktivitet i
•

vores gågader, og i langt højere grad tillade butikker og foreninger at gøre
brug af de åbne offentlige arealer til at skabe liv
Understøtte skabelsen af et bynært Ungdommens Hus, hvor unge frivillige,
studerende og de ungdomspolitiske organisationer kan mødes om deres
interesser

MERE LIV

DER HVOR VI GERNE SELV
VIL VÆRE UNGE
Dem der har størst indsigt i det, der har indflydelse på de unge, er de unge
selv – og de vil heldigvis rigtigt gerne både tage ansvar og påvirke
udviklingen.
Det kræver, at vi tør lade flere ting være op til dem selv, og at vi tør give dem
indflydelse på, hvordan vi skaber et fedt sted at bo og leve som ung.
Derfor vil vi:

• Have større inddragelse af Ungeforum og gøre dem til høringspart i alle
•

beslutninger vedrørende de unge
Turde lægge konkrete beslutninger ud til de unge, og lade dem styre
udviklingen i vores kommune

STØRRE INDFLYDELSE

DER HVOR VI GERNE SELV
VIL VÆRE UNGE
Mange unge vælger at bo i Hjørring Kommune på grund af vores gode
uddannelsesmuligheder, og mange vælger endda at flytte hertil.
Jo flere og bedre tilbud vi har, for at de unge kan få en uddannelse, jo flere
unge vil både blive her og også vælge os til.
Derfor vil vi:

• Arbejde målrettet på at fastholde og tiltrække flere uddannelser til vores
•

kommune, blandt andet socialrådgiveruddannelsen
Styrke samarbejdet imellem vores eksisterende uddannelsesinstitutioner,
og støtte dem i deres ønsker om at vokse, så Hjørring Kommune er attraktiv
for både dem og de studerende

FLERE UDDANNELSESMULIGHEDER

DER HVOR VI GERNE SELV
VIL BLIVE ÆLDRE
Det er vores ældre medborgere, der har skabt den gode verden vi lever i, og
som vi hver dag nyder godt af.
Derfor mener vi i Liberal Alliance, at vi skylder dem, at der bliver tager godt
hånd om dem - og at deres alderdom skal være fyldt med ligeså megen
livsmod og handlefrihed, som deres liv hidtil har været.
“Når vi bliver ældre begynder vores krop langsomt at
sige fra, men lysten til stadig at være aktiv og have
indflydelse på vores egen dagligdag forsvinder ikke.”
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DER HVOR VI GERNE SELV
VIL BLIVE ÆLDRE
Det er dem, der passer vores forældre og bedsteforældre, der også en dag
skal passe os selv. Desværre bruger plejepersonalet en stor del af deres tid
på at dokumentere deres arbejde, og bliver derfor tvunget til at prioritere
papirer fremfor mennesker. Det skal vi have gjort op med.
Et venligt klem, et lyttende øre og tid til at være der for hinanden betyder
mere, end et korrekt udfyldt skema.
Derfor vil vi:

• Drage på gode erfaringer fra andre kommuner, som f.eks. Køge, og sætte
•

midler og ressourcer af til at frigive tid hos vores plejepersonale, så de kan
bruge deres varme hænder på flest mulige varme timer
Skabe et arbejdsmiljø hvor tillid til den ansatte, værdighed for den ældre og
livskvalitet i dagligdagen er nøgleordene

FLERE VARME HÆNDER SKAL LØSE VARME OPGAVER

DER HVOR VI GERNE SELV
VIL BLIVE ÆLDRE
Igennem hele vores liv har vi muligheden for selv at vælge til og vælge fra, og
når vi bliver ældre skal vi ikke fratages den rettighed.
At have indflydelse på eget liv handler ikke kun om retten til at bo i eget hjem
eller ej, men om retten til at være en aktiv spiller i eget liv, og om selv at kunne
bestemme over, hvordan det skal indrettes.
Derfor vil vi:

• Styrke mulighederne for frit valg, og arbejde målrettet for, at de ældre selv
•

har indflydelse på hvilke tilbud de gør brug af, og hvem der udfører dem
Arbejde for en udvidelse af klippekortsordningen, så endnu flere ældre kan
deltage i meningsgivende aktiviteter efter eget valg

BEDRE TILBUD OG MULIGHED FOR AT VÆLGE

DER HVOR VI GERNE SELV
VIL BLIVE ÆLDRE
Flere og flere af vores borgere rammes desværre af demens. Det påvirker ikke
kun den enkelte sygdomsramte, men hele familien – og det medfører at
ægtefælle og børn kan have svært ved at fortsætte deres liv som hidtil.
Derfor vil vi:

• Styrke den tidlige indsats overfor demensramte borgere
• Sikre at de pårørende får større mulighed for at fortsætte både deres fælles
liv, men også deres eget liv, sammen med deres demensramte
familiemedlem

STØRRE INDSATS OVERFOR DEMENSRAMTE BORGERE

DER HVOR VI SELV TØR
RISIKERE AT BLIVE SYGE
Når vi pludselig rammes af sygdom, mister vi ikke kun vores evne til at
arbejde, men også en stor del af vores identitet.
Pludselig er vi ikke længere, den vi har været hidtil, og derfor er det
nødvendigt, at vores rehabilitering og arbejdsmarkedspolitik tager
udgangspunkt i hele mennesker.
“De der kan komme tættere på arbejdsmarkedet,
skal vi sikre kommer det - og så skal vi turde give
plads til dem der ikke kan.”
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DER HVOR VI SELV TØR
RISIKERE AT BLIVE SYGE
Målet er, at skabe det bedste udgangspunkt for at den enkelte borger får en
bedre tilknytning til igen at komme ud på arbejdsmarkedet, og ikke den
kommunal proces.
Derfor vil vi:

• Arbejde målrettet på, at sikre den enkelte borger får det rette tilbud og
•

hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet
Understøtte den personlige udvikling, der sikrer, at den enkelte borger får
troen på igen af generobre arbejdsmarkedet

STØRRE FOKUS PÅ DEN ENKELTE BORGERS POTENTIALE

DER HVOR VI SELV TØR
RISIKERE AT BLIVE SYGE
Når vi bliver syge, tænker vi ikke på, om den hjælp vi har brug for kommer fra
kommunen eller regionen.
Desværre ser vi, at alt for mange borgere falder ned imellem de regionale og
kommunale systemer, og det medfører at ventetiden på genoptræning bliver
unødigt lang. Det skal vi gøre bedre.
Derfor vil vi:

• Gøre op med kassetænkningen, og turde gå forrest for at sikre den enkelte
•
•

borger hurtig hjælp til genoptræning
Arbejde målrettet for at nedbringe antallet af genindlæggelser som følge af
for hurtige udskrivninger fra hospitalet
Sikre at ingen borgere med ond i sjælen skal føle sig efterladt af psykiatrien

BEDRE SAMMENHÆNG IMELLEM REGION OG KOMMUNE

DER HVOR VI SELV TØR
RISIKERE AT BLIVE SYGE
Det er vores mål, at alle borgere der kan komme i arbejde skal i arbejde – men
der er også nogle der ikke kan, og der skal vores dygtige medarbejderes
sunde fornuft kunne råde.
Derfor vil vi:

• Arbejde for at udvide frikommuneprojektet, til også at omfatte de krav vi
•

stiller overfor de mest udsatte borgere
Sikre en hurtigere afklaring, så ingen borgere fanges i årelange
ressourceforløb

TURDE SIGE TIL OG TURDE SIGE FRA

DER HVOR VI GERNE SELV VIL VÆRE
IVÆRKSÆTTERE OG DRIVE VORES
VIRKSOMHED
Det er vores mange arbejdspladser, der sikrer, at vi har råd til at tage os godt
af hinanden. Derfor fortjener det også større opmærksomhed og fokus, end
det får i dag.
Samtidig nyder vi godt af de mange turister der kommer til vores kommune,
og den stærke detailhandel er med til at sikre gode tilbud for såvel os der bor
her, og dem der besøger os som gæst.
“Vores land er en eksportnation, og Hjørring Kommune
er i den grad begunstiget af mange virksomheder
indenfor eksportsektoren og de tilknyttede erhverv.”
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DER HVOR VI GERNE SELV VIL VÆRE
IVÆRKSÆTTERE OG DRIVE VORES
VIRKSOMHED
I mange år har vi desværre set en faldende arbejdstyrke, og det har været
svært for vores virksomheder at tiltrække de nødvendige medarbejdere. Det
risikerer vi at få færre arbejdspladser af, og det har vi ikke råd til.
Samtidig skal vi gøre op den restriktive indgangsvinkel hvor vi laver stramme
lokalplaner, som vi efterfølgende skal dispensere for. Både vores borgere og
virksomheder fortjener at vide hvad de kan rette sig efter.
Derfor vil vi:

• Skabe friere lokalplaner, og hilse udvikling og vækst velkommen
• Arbejde imod ethvert ønske om yderligere skatter og afgifter
• Fokusere endnu mere på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

BEDRE RAMMEVILKÅR FOR VORES ARBEJDSPLADSER

DER HVOR VI GERNE SELV VIL VÆRE
IVÆRKSÆTTERE OG DRIVE VORES
VIRKSOMHED
Initiativrige iværksættere har ikke brug for styring, men brug for at kunne
udveksle og udvikle ideer.
Garagen har i flere år været et godt tilbud til vækstiværksættere, men vi skal
også turde at prioritere de mindre iværksættere, og understøtte deres behov,
så deres drømme kan føres ud i livet.
Derfor vil vi:

• I samarbejde med Hjørring ErhvervsCenter skabe et bredere funderet
•

væksthus med fokus på iværksætteri, events og vidensudvikling
Sikre at Hjørring ErhvervsCenter fungerer som sparringspartner og indgang
til det tunge offentlige system

FLERE IVÆRKSÆTTERE

DER HVOR VI GERNE SELV VIL VÆRE
IVÆRKSÆTTERE OG DRIVE VORES
VIRKSOMHED
Ligesom vores mange virksomheder indenfor fødevarer, logistik og industri er
vores mange detailbutikker og turisterhverv med til at skabe uundværlige
arbejdspladser og skattekroner til vores kommune.
Derfor vil vi:

• Arbejde benhårdt for at tiltrække nye butikskæder, og skabe et frie
•
•

lokalplaner med plads til at de selv kan bestemme hvordan deres forretning
skal indrettes
Lempe kravene for vores turisterhverv, og turde lade dem sætte standarden
for nye initiativer og ferieboliger, og sikre at nye spillere som for eksempel
surferne i Løkken får bedst mulige vilkår for at skabe en god forretning
Bakke op om private initiativer, der skaber større dynamik og aktivitet i
vores gågader, og i langt højere grad tillade butikker og foreninger at gøre
brug af de åbne offentlige arealer til at skabe liv

STØRRE FOKUS PÅ TURISME OG DETAILHANDEL

DER HVOR VI GERNE SELV VIL
VÆRE FRIVILLIGE ILDSJÆLE
Det er vores mange frivillige ildsjæle der sikrer det mangfoldige og rige udbud
af fritids- og kulturaktiviteter vi har rundt om i hele vores kommune, og det er
dem der skaber den sammenhængskraft som kendetegner vores del af
landet.
I Liberal Alliance ønsker vi flytte opmærksomheden og påskønnelsen tilbage
til de frivillige ildsjæle.
“Vi skylder de frivillige en langt større
værdsættelse, end vi giver dem i dag.”

E
S
L
E
D
Y
L
F
D
N
I
G
I
L
E
K
L
TØRRE FO

S

MERE SELVE

JE

STØRRE LOKALT EJERSKAB

DER HVOR VI GERNE SELV VIL
VÆRE FRIVILLIGE ILDSJÆLE
Heldigvis er vores kommune kendetegnet ved mange frivillige, som overalt i
kommunen er med til at skabe liv og aktivitet.
Vi tror på at foreningslivet skal støttes, men ikke styres – for det er de frivillige
der sikrer, at initiativer har rod i lokalsamfundet.
Derfor vil vi:

• Flytte en større del af fritids- og kulturbeslutningerne til
•

Folkeoplysningsudvalget hvor de frivillige selv sidder
Inddrage klubberne og foreningerne i brugen af vores anlægskroner, og
lade dem definere hvilke opgaver der sikrer gode forhold bredt i kommunen

STØRRE FOLKELIG INDFLYDELSE

DER HVOR VI GERNE SELV VIL
VÆRE FRIVILLIGE ILDSJÆLE
Rundt omkring i kommunen ser vi hvordan de selvejende haller og
foreningshuse er med til at skabe engagement og udvikling.
Det er samtidig dem der sikrer at mange af vores byer har et samlingspunkt
om aftenen og i weekenden.
Derfor vil vi:

• Arbejde for at endnu flere haller får muligheden for at overgå til selveje
• Udlicitere driften af blandt andet Vandhuset og de af Hjørring Hallernes
•

faciliteter, som de frivillige foreninger ikke ønsker at gøre til selveje
Afvikle enhver form for konkurrenceforvridende cafeteriadrift i de
kommunale haller

MERE SELVEJE

DER HVOR VI GERNE SELV VIL
VÆRE FRIVILLIGE ILDSJÆLE
Rigtigt mange af vores medborgere vil gerne gøre en ekstra indsats for den
del af kommunen, som de bor i.
Desværre kan det være svært at få lov til at løse mange af de praktiske
opgaver, som ellers påhviler og belaster kommunen.
Derfor vil vi:

• Turde give samfundet tilbage til borgerne, og selv lade dem bestemme
•
•

hvordan de offentlige arealer skal indrettes
Prioritere at en langt større del af de afsatte udviklingsmidler til går til
borgernære prioriteringer
Understøtte de mange “grå mænd” rundt om i kommunen med materiel, så
de får mulighed for at tage over hvor kommunen har svært ved at prioritere

STØRRE LOKALT EJERSKAB

VORES HOLD
lad

Michael Vajhøj

Nadia Taalab

August D. Lytzen

Michael Andersen

LAD OS SAMMEN SKABE

FREMTIDENS KOMMUNE
læs mere på FREMTIDENSKOMMUNE.dk

