ARBEJDSPRORAM 2018 - 2021
Et socialdemokratisk oplæg til KV 2017

Resumé
Socialdemokratiet Silkeborg Kommune går til kommunevalget
2017 med dette arbejdsprogram som grundlag for de mange
vigtige og udfordrende opgaver, som det kommende byråd
kommer til at beskæftige sig med, vi glæder os rigtig meget
til arbejdet de kommende 4 år.
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Kære læser
Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Arbejdsprogrammet 2018-2021 for
Socialdemokratiet i Silkeborg kommune.
I Socialdemokratiet har vi tradition for, at medlemmerne har direkte
indflydelse på vores arbejdsprogram. Vores meget velbesøgte stormøde d. 12.
november 2016 har sammen med cafemøder, vores arbejdsgrupper og vores
organisatoriske struktur været medvirkende til, at medlemmernes holdninger
hele tiden har haft mulighed for at komme til udtryk.
Arbejdsprogrammet giver derfor udtryk for nogle af vores fælles pejlemærker
og visioner, og det giver dermed et billede af, hvordan vi prioriterer mange af
vores mærkesager.
Arbejdsprogrammet er ikke en facitliste. Det er i højere grad en retning for
væsentligste indsatsområder i den kommende byrådsperiode, og programmet
vil være en væsentlig del af fundamentet for den socialdemokratiske
byrådsgruppes arbejde i den kommende byrådsperiode.
Vi håber, at du får lyst til at høre mere eller måske være med til at præge
udviklingen i Socialdemokratiet, når du læser dette. Hvis du vil være med, er
du hjertelig velkommen.
Arbejdsprogrammets indhold er vedtaget på Den Socialdemokratiske
Fællesledelses generalforsamling den 18. maj 2017.

Søren Kristensen
Borgmesterkandidat
Poul Erik Heunecke
Formand for Fællesledelsen.
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Silkeborg Kommune – set udefra og indefra.
”Bor du i Midtjylland i nærheden af Silkeborg – det er da et fantastisk sted”. En
sådan bemærkning har mange af os sikkert hørt i en eller anden
sammenhæng.
Vi er en fantastisk kommune med et enestående grundlag for at leve et godt
liv og virke i vores dagligdag. Søer, skove, åbne landskaber, højdedrag,
fredede områder og meget andet som hjertet begærer er lige udenfor døren
her inde midt i Jylland.
Hvis vi samtidig lægger attraktioner som Hjejlen, Aqua, Tollundmanden, JornMuseet, Silkeborg Bad, Bryrup-banen, Blicheregnens museum, Jysk
Automobilmuseum og mange flere, så får vi en spændende vifte af både
kulturelle og naturmæssige seværdigheder.
Der er et grundlag i vores fælles kommune for at få flere til at vælge Silkeborg
og omegnsbyer til, når det handler om bosætning, ferier, korte
overnatningsforløb og endags-turister. Uforløst vil nogen sige – måske. Vi kan
gøre det bedre, hvis vi vil.
De kreative miljøer trives, og på idrætsfronten er elite på højeste niveau i
nationale sportsgrene kombineret med masser af aktivitet i klubber, foreninger
og grupper. På musikfronten er der et væld af musikere, hvoraf flere i tidens
løb er blevet til både nationale og internationale stjerner – og i øvrigt gælder
det også for mange andre med rødder og opvækst her, som har været
ambassadører for os.
Socialdemokratiet vil MERE for Silkeborg Kommune – gæster udefra skal føle
sig mere end velkomne. Og alle, som bor her, skal kunne opleve de små og
store eventyrmuligheder, som er her i rigt mål.
Med 90.000 indbyggere, som er stolte af deres hjemsted, så er frøene også
lagt til en spirende fremtid for en kommune med ganske særlige kendetegn og
muligheder.
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Socialdemokratiet – MERE for Silkeborg Kommune.
Silkeborg Kommune er et godt sted at bo, vokse op og leve sit liv – også når
man bliver ældre. Vi har nogle grundlæggende gode betingelser, som bl.a. er
skabt ved, at vi i forrige byrådsperiode fik styr på det økonomiske fundament,
og også fik sat nogle udviklingstiltag i gang.
I den indeværende periode har vi nydt godt af den rettidige omhu. Derfor er
2017 også et år, hvor mange projekter bliver færdige og klar til at blive taget i
brug. Det er rigtig godt.
Vi vil MERE for Silkeborg Kommune. Vi kan ikke læne os tilbage og sige, at
opgaven er løst, for verden og udviklingen omkring os ruller videre. Nye
udfordringer presser sig på samtidig med, at mange velfærdsområder lider
under mangel på hænder og resurser.
Kommunens økonomiske drift er stadig under pres, og dagligdagen hos
medarbejderne er ofte præget af løsninger, der ikke har den kvalitet, som vi
som socialdemokrater ønsker os. Der er kommet lidt flere midler til nogle
områder, men grundlæggende har vi været igennem årlige reduktioner, som
har udhulet nogle af de større velfærdsområder. Medarbejderne har været
gode til at skabe løsninger og resultater, men erkendelsen af, at der skal mere
til, ligger i umiddelbar forlængelse.
Den daglige drift er presset, og de nødvendige anlæg til daginstitutioner,
skoler, plejecentre og mange andre områder er skubbet i baggrunden. I den
kommende byrådsperiode bliver det nødvendigt at se grundlæggende nærmere
på prioriteringerne – der skal være plads til nye og konstruktive løsninger for
de alt for Silkeborg Kommunes institutioner og bygninger.
Vi vil fortsat have fokus på, hvordan berettigede krav og forventninger fra
borgerne, kan indfries i en offentlig sektor, der er under økonomisk pres. Den
stramme styring fra Folketingets side mærkes, og mange års konstante krav
om effektiviseringer i Silkeborg Kommune har medvirket til, at medarbejdernes
dagligdag er presset, og de oplever ofte manglende tid til kernopgaverne.
Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune vil fortsat arbejde konstruktivt og
seriøst med udfordringerne med fokus på, at de mest sårbare af vores borgere
ikke lades i stikken. Socialdemokratiet har altid været klar til at løfte de svære
politiske opgaver, og det vil vi også være i fremtiden. Vi vil arbejde for, at
genindføre høj kvalitet samt ordentlige tilbud og vilkår for både borgere og
medarbejdere.
Derfor – Socialdemokratiet vil MERE FOR SILKEBORG KOMMUNE.
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For fremtidens skyld – de yngste mellem 0 og 16 år.
For Socialdemokratiet betyder børne- og ungepolitikken, at alle uanset social
baggrund og økonomisk formåen skal ses ligeværdige. Børnene er vores
fremtidige byggesten, som skal lægge fundamentet til Silkeborg Kommune i
mange år frem. Det er vigtigt, at vi møder børnene og de unge der, hvor de er
i deres liv lige nu og her – livskvalitet er også for børn.
Vi skal udvikle tilbuddene til den helt naturlige mangfoldighed, som gruppen af
børn og unge heldigvis indeholder. Vi skal acceptere, at området altid vil være
i udvikling, og vi skal sikre, at medarbejderne er klædt på til opgaven.
Socialdemokratiet ønsker at unødig administration fjernes, så der bliver mere
tid til samværet med børnene. Det er vigtigt, at fokus er på børnene, og at
medarbejderne dermed bruger deres kompetencer på det, som de er så gode
til.
Folkeskolen er hjerteblod og et emne, der altid ligger Socialdemokratiet stærkt
på sinde. Folkeskoletilbuddet skal være stærkt, og det kræver resurser at sikre
elevernes læring og trivsel. Vi skal sikre de mindre boglige elevers udvikling,
så de bliver klar til en ungdomsuddannelse og til det liv, som er efter
folkeskoletiden. Alt for mange havner senere i en situation, hvor mangel på
uddannelse holder dem væk fra det liv, de ønsker sig.
Vi vil sætte fokus på blandt andet bygningsmassen og arbejde for, at
standarden højnes. Vi har f.eks. ikke bygget nye skoler i de seneste 15 år, og
skoler holder altså ikke evigt.
På dagtilbudsområdet er historien nogenlunde den samme. Rammerne for
børnene i deres dagligdag skal matche forventningerne her tæt på 2020´erne.
Derfor kan det også komme på tale at flytte anlægsmidler fra asfalt til skoler
og daginstitutioner.
Medarbejderne i dagtilbuddene giver børnene en tryg hverdag, men der er
blevet betragteligt længere mellem de voksne inden for de seneste 10-12 år.
Det presser i speciel høj grad de børn, som har brug for en ekstra indsats for
at begå sig sprogligt og socialt. Det er ikke godt nok, og det kræver handling
for at sikre netop denne gruppe børn en god start på et langt liv.
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Vi vil arbejde for:


Et tilbud om børnepasning og folkeskoleliv med en bedre normering end i
dag.



At den relevante dokumentation er til stede – og ikke mere. Og vi ser
gerne, at der gennemføres forsøgsprojekter med ændring af nuværende
lovgivet dokumentation.



At børn med en svær dagligdag tilgodeses i meget højere omfang.



At udvikle tilbud til børn og unge så vi hele tiden er på forkant.



At sikre børns lyst til læring ved en større grad af metodefrihed, som
tager hensyn til netop den enkelte børne- og elevgruppe.



At give den digitale verden en naturlig platform, og samtidig sikre børns
udvikling gennem leg, pædagogisk mangfoldige aktiviteter og målrettede
indsatser.



At der arbejdes målrettet med overgangen til ungdomsuddannelserne og
skabe et bedre fundament for at vælge den rigtige retning.
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Ungdomsårene – uddannelse, muligheder og tilbud.
Årene efter folkeskolen står for de fleste uforglemmelige – det er her, at
selvstændigheden og livsbanen ofte grundlægges, og rygsækken pakkes med
viden og muligheder. Derfor skal alle sikres lige muligheder for at få en
uddannelse, fordi uddannelse er en grundpille på vejen til at sikre
sammenhæng i livet på den lange bane.
Målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en uddannelse, er
så vigtig. Desværre ser vi en nedadgående tendens, så det er nu, at der skal
strammes op og satses på, at vi også får de mere sårbare ind i holdbare
uddannelsesforløb.
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal styrkes, så vejledningen i
folkeskolen ikke overlader de unge og deres forældre til sig selv i junglen af
hjemmesider og masser af information på alle mulige måder. UU skal i højere
grad spille sammen med specielt udskolingsårgangene i folkeskolerne, så
forældre og elever føler sig oplyst og vejledt på et højere plan.
Holdbare uddannelsesforløb er ikke begrænset til en studentereksamen. Vi skal
i langt højere grad sikre en ligeværdig stilling mellem specielt de gymnasiale
uddannelser og erhvervsuddannelserne. Med de nye EUX-uddannelser har vi
fået et konstruktivt bud på at sammentænke det gymnasiale niveau og
erhvervsuddannelserne, og i de kommende år skal indsatsen for at udbrede
kendskabet til EUX styrkes.
De unges fritidsliv er truet af store krav i uddannelserne og måske ikke mindst
IT´s udbredelse i dagligdagen. Mange unge interesser sig for IT-spil – vi vil
tage denne nye interesse alvorligt og på forskellig vis få den til at foregå uden
for hjemmets vægge, så fællesskabet i denne nye ”sportsgren” kan blive et
centralt element. Sammenhængen med andre idrætsgrene i tilknytning til
haller eller udendørsfaciliteter kunne blive et nyt indsatsområde.
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Vi vil arbejde for:


At der er praktikpladsgaranti ved start på en erhvervsuddannelse eller
EUX.



At flere unge får en erhvervsuddannelse.



At der bliver mere fokus på unge med særlige livsvilkår.



At Ungdommens Uddannelsesvejledning styrkes, og at samarbejdet med
folkeskolernes udskolingsafdelinger forstærkes.



At styrke Garantiskolesamarbejdet – med fokus på den enkelte unge.



At Jobcentret styrkes, så samarbejdet omkring de uddannelsesparate får
et løft.



At afsøge mulighederne for at få flere videregående uddannelser i
Silkeborg-området.
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Erhvervsindsats og arbejdspladser til alle.
Det lokale arbejdsmarked oplever i disse år store forandringer, hvor
virksomhederne står overfor store og nye udfordringer for at kunne klare sig i
den tiltagende internationale konkurrence.
Samhandel over landegrænserne, den stigende globalisering og
teknologiudviklingen gør, at der stilles stadigt stigende krav til virksomhederne
om fornyelse og tilpasningsevne. Og netop erhvervspolitikken skal støtte
virksomhederne i denne proces.
For Socialdemokratiet er hovedsigtet med erhvervspolitikken at fremme
vækstbetingelserne for både eksisterende og nye virksomheder, samt
understøtte beskæftigelsen og skabe udviklende arbejdspladser. I den
forbindelse er det vigtigt for Socialdemokratiet, at der sættes fornyet fokus på
at tiltrække industri- og produktionsarbejdspladser. I forhold til vores
nabokommuner har vi her ikke tiltrukket nye virksomheder i særligt stort
omfang. Silkeborg Kommune har mange erhvervsgrunde, men salget går
trægt. Det kan vi gøre bedre, specielt set i forhold til nogle af vores
nabokommuner.
Der er masser af erhvervstalent, og vi skal have sat skub i væksten af de
mindre virksomheder. Her skal kommunen bl.a. sammen med
ErhvervSilkeborg have mere fokus på at spotte fremtidens vækstvirksomheder
gennem et stærkt og bredt samarbejde, gerne med arbejdsmarkedets parter
som centrale medspillere.
Socialdemokratiet finder det samtidig vigtigt, at den erhvervspolitiske indsats
koordineres bedre med andre politikområder. Og her er koordinering med den
lokale beskæftigelses- og uddannelsespolitik af afgørende betydning.
En betingelse for en succesfuld erhvervspolitik er således, at fundamentet i
form af gode menneskelige og faglige resurser er til stede. Kommunen er
begavet med mange erhvervsaktive, der kører ud af kommunen for at arbejde
på højt kvalificerede arbejdspladser. Netop dette gør, at arbejdskraften er til
stede i nærområdet – og det skal udnyttes aktivt.
Socialdemokraterne vil føre en aktiv og offensiv erhvervspolitik, da det er et af
midlerne til at sikre en fortsat udvikling af den lokale velfærd.
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Vi vil arbejde for:





At der skabes et forpligtende samarbejde mellem lokale erhvervs- og
arbejdsmarkedsaktører med fokus på optimisme og målrettet indsats
med fokus på vækst.



At der via formelle netværk og uformel networking øves politisk
indflydelse på Region Midtjyllands, Kommunernes Landforening og
Folketingets beslutninger i forhold til erhvervs-, uddannelses- og
beskæftigelsespolitikken.



At sikre en mere smidig kommunal sagsbehandling med kort svarfrist,
hurtigere indsats og mindre bureaukrati.



At skabe jobs og plads til mennesker med kortere uddannelse.



At motivere offentlige og private arbejdspladser til at skabe et rummeligt
arbejdsmarked.



At sikre at alle uddannelsesparate får mulighed for en
kompetencegivende uddannelse.



At erhvervsindsatsen for specielt de unge arbejdsmarkedsparate kommer
op i gear.



At afprøve muligheder for nye, skæve og mere mangfoldige
virksomheder.



At skabe et erhvervsområde med en grøn vækstprofil.



At invitere erhvervsfolk og andre nøglepersoner udefra ind til en dialog
for at give deres kvalificerede input til udvikling af Silkeborg Kommunes
erhvervsindsats.
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Når hjælp er vigtig: Ældre, handicappede og sårbare
medborgere.
For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vores ældre medborgere og mennesker
med særlige behov for hjælp har mulighed for at vælge det liv, de vil leve.
Det betyder, at vores hjemmepleje og andre tilbud fortsat skal udvikles og give
mulighed for, at borgerne kan blive i eget hjem, hvis det ønskes. Samtidig skal
vi fortsat kunne tilbyde og udvikle ophold på kvalitetsplejehjem og andre
tilbud, hvis dette behov opstår.
Vi vil et bedre senior- og ældreliv med nærvær, værdig ældrepleje,
medbestemmelse og respekt. Derfor vil vi i de kommende år have fokus på en
værdig pleje og mere plejepersonale, hvor der er plads til hjerte og nærvær.
Vi ved, at der vil komme flere ældre medborgere i fremtiden, og det kræver, at
vi er på forkant med at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. Derfor
vil Socialdemokratiet have særligt fokus på at afskaffe unødvendig
dokumentation, så medarbejderne bruger deres uddannelse, kompetencer og
tid på det, de er bedst til. Og ved hjælp af nye hverdagshjælpemidler skal den
forebyggende indsats i borgernes nuværende hjem styrkes, så det også er
trygt at være i hjemlige omgivelser.
Det vigtigt, at der er respekt om vores lokalområder og plejecentre, og at de
er helt centrale samlingspunkter for lokalområdernes seniorer. Vi vil derfor
investere i at få renoveret vores plejecentre og bygge nyt der, hvor behovet
er. Vi vil sikre, at der er rum og mulighed for, at lokalsamfundet kan være en
aktiv del af livet på kommunens plejecentre.
Socialdemokratiet vil udvikle vores plejehjem med fokus på, at hjem og
medarbejdernes arbejdsplads forenes i så stor udstrækning som muligt. En
væsentlig del af dagligdagen er måltiderne, og derfor skal der fokuseres på det
tilberedte og duftende måltid helt tæt på beboerne.
Ældre med demens og deres pårørende har særlige udfordringer. Dem skal vi
tage hånd om ved at sikre veluddannet personale, specialindrettede
demensboliger og hjælp til de pårørende. Derfor vil vi i Socialdemokratiet gå
målrettet efter at bygge et nyt og demensegnet plejecenter, der skal blive en
spydspids og et videnscenter indenfor demensområdet.
Vi går ind for frit valg af leverandør. Men de mange konkurser, vi ser i
ældreplejen, skaber utryghed. Derfor skal der stilles større krav til private
leverandører. Konkurrencen skal være fair og kommunale leverandører skal –
ligesom de private – kunne tilbyde tilkøb af ekstra hjælp.
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Ingen borgere må lades i stikken, og der skal tages hånd om de udsatte
grupper. Socialdemokratiet vil arbejde målrettet for, at alle mennesker er en
integreret og ligeværdig del af samfundet. Uanset hvor man er i livet, skal der
være plads til et rigt børne-, unge-, voksen- og seniorliv indenfor social- og
handicapområderne.
Vi bliver sundere og lever længere – men det gælder ikke alle. Vi skal have
endnu mere fokus på netop den gruppe, som har det vanskeligt med en
sundere livsstil. Nytænkning af indsatserne er vigtig – korte kurser for en lille
gruppe gør det ikke – det skal være attraktivt at bevæge sig og spise sundere.
Uligheden i sundhed er et samfundsproblem, der gør livet kortere og i nogle
tilfælde også med livsstilsygdomme og tab af livskvalitet til følge. Men
uligheden er ikke kun i sundhed. Den findes også på det sociale område, og
det er socialdemokratiske kerneværdier, at de grupper i befolkningen skal
kunne opleve et liv med kvalitet og et positivt fremtidssyn.
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Vi vil arbejde for:


At udvikle en partnerskabsaftale 2.0 i samarbejde med de faglige
organisationer for at tilgodese medarbejdernes og brugernes behov for
en kvalitetsindsats.



At der bygges et nyt plejecenter, som skal være spydspids og
videnscenter indenfor demensområdet.



At de enkelte plejehjem udvikles til gavn for nærområderne.



At de kommunale tilbud udvides med mulighed for tilkøbsydelser.



At sundhedstilbuddene bliver mere målrettede mod at fjerne uligheden i
sundhed.



At mulighederne for hverdagshjælpemidler i højere grad sikrer, at vi kan
blive længst muligt i eget hjem, hvis det ønskes.



At frivillige kræfter understøttes i højere grad og anerkendes for
indsatsen.



At der nedsættes en særlig task-force på psykiatriområdet, som skal
undersøge og udvikle løsningsmodeller for de mennesker, der har behov
for hjælp.
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Bredde og elite: Idræt, kultur og fritid.
Kultur, idræt og fritidsaktiviteter er med til at skabe relationer mellem
mennesker. Værdierne og indholdet er med til at bestemme, hvordan vi
udvikler os. Aktiviteterne har derfor stor betydning for vores udvikling,
sundhed og velvære samt at sikre sammenhængskraften mellem os. Derfor er
det vigtigt at sikre gode rammer og et bredt udbud af aktiviteter, der rammer
så bredt som muligt.
For Socialdemokratiet er det vigtigt, at alle har mulighed for at deltage og
bidrage. Der har været en tendens til at fokusere på større kulturelle og
idrætsmæssige begivenheder. Det er i høj grad aktiviteter i dagligdagen, der er
med til, at vi begiver os uden for hjemmets fire vægge og møder andre med
tilsvarende interesser – og i det møde opstår ofte venskaber på tværs og
fællesskab med andre.
Kultur og fritidslivet flytter sig, og nye initiativer løfter sig op. Vi skal
understøtte dynamikken og være på forkant med de strømninger, som
bevæger sig. Særligt blandt børn og unge skal der være fokus på at kombinere
nye strømninger med andre aktiviteter af ældre dato. Med IT-alderens indtog
skal vi være mere på forkant, så børn og unge i højere grad kan se sig selv i
sammenhæng og fællesskab med andre, og det må gerne ske på tværs af
foreninger, kommunale tilbud og andre aktører.
De kulturelle institutioner og miljøer spiller en stor rolle, og de er
mangeartede. Mangfoldigheden i kulturlivet er Silkeborg Kommunes
kendetegn, og det skal vi bygge videre på. De lokale initiativer skal
understøttes med specielt fokus på netop det lokale kendetegn og
engagement. To nærmiljøer er sjældent ens og nærmiljøerne skal opleve en
nysgerrighed og et engagement fra kommunens side til at få tingene til at ske.
Derfor skal der også arbejdes massivt videre med lokalområdernes egenart.
Faciliteter til idræts, fritids og kulturaktiviteter er i søgelyset – og de er ofte for
få. Der skal være balance i kommunens udbud, og der skal tages hensyn til
lokale forhold. Derfor skal det også nøje analyseres, hvor behovene er størst,
hvis og når der skal opføres nye anlæg.
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Vi vil arbejde for:


At skabe bedre rammer for frivillige ledere.



At sikre gode fysiske rammer inde og ude til aktiviteter.



At udvikle outdoor-faciliteter som sigter på den brede befolkning.



At understøtte breddeidrætten i højere grad.



At have særligt fokus på nye målgrupper i idræts- og fritidslivet.



At sikre den folkeoplysende voksenundervisning bedre vilkår.



At målrettet sikre mere liv i byer og lokalområder.



At udvikle et nyt udstillingssted for lokale kunstnere.



At Jorn og Tollundmanden understøttes som særlige markører.



At understøtte lokalhistoriske oplevelser.
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Byer, kommune og infrastruktur.
Silkeborg Kommune er centralt placeret i Region Midtjylland, hvor specielt de
unikke naturgivne forhold adskiller sig markant fra andre kommuner. Det giver
både forpligtelser og udfordringer.
Silkeborg by er den centrale centerby med funktioner, som både dækker behov
for hele kommunen og for regionen som helhed. Der skal være et stort fokus
på at udvikle netop Silkeborgs detailhandel i en stadig større konkurrence
mellem handelsbyerne.
Som en del af en stærk centerdannelse omkring Aarhus vil det også være til
Silkeborg Kommunes fordel at rette blikket specielt mod udviklingen i
Østjylland og på den måde være et naturligt tilvalg for tilflyttere og
virksomheder.
Der vil blive bygget en del nye boliger i de kommende år. Mangfoldighed,
variation og respekt for arkitektur er nøglen til de unikke bysamfund.
Parkerede bilerne skal i højere grad ”under jorden”, så der skabes liv og luft
der, hvor mennesker lever i deres hverdag.
I de seneste 10 år er udviklingen gået stærkt – ikke mindst i de mindre
bysamfund. Mange mindre bysamfund har stærke identiteter og sammenhold,
og denne udvikling skal fortsætte.
Byggeriet af Silkeborg-Motorvejen har også præget hverdagen i de seneste 10
år, og nu står den endelig færdig. Vi skal sikre en infrastruktur, som binder
kommunens infrastruktur sammen med motorvejen. Men vi skal også i højere
grad have fokus på den bløde trafik, som kan skabe både en mere
hensigtsmæssig trafikafvikling, som gavner både fremkommelighed, miljø og
klima.
Silkeborg Kommune er en grøn kommune – både i bogstavelig forstand og i
vores forståelse af os selv. Silkeborg Forsyning har en stærk miljøprofil, og der
er taget initiativer til en ambitiøs affaldssortering. Det er vigtig at fortsætte af
det spor og udvikle nye grønne løsninger og hele tiden med inddragelse af
miljøteknologiske fremskridt.
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Vi vil arbejde for:


At der sker byudvikling i hele kommunen.



At der skabes variation og mangfoldighed i nye boligbyggerier, bl.a. med
fokus på billige boliger og kreative løsninger i udpegede områder.



At motivationen til at lave parkering under terræn styrkes.



At kommunen bindes bedre sammen af kollektiv trafik.



At kommunen får en ambitiøs miljøprofil ved bl.a. at understøtte bløde
trafikanter og animere til fokus på miljøtiltag i hverdagen.



At de unikke naturomgivelser respekteres i nybyggeri og i omdannelsen
af byer og ejendomme.



At det rekreative islæt styrkes til gavn for både kommunens borgere og
turister.
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Natur, miljø og klima.
Silkeborg Kommune er unik på mange måder, og det gælder også indsatsen
for at have fokus på natur- og miljømæssige tiltag.
Silkeborg Kommune kan blive mere grøn på miljøområdet – ingen tvivl. Vores
omgivelser med søer, skove og andre naturmæssige perler skal være basis for
en ambition om, at være Jyllands grønne by nr. 1.
Mens den socialdemokratiske byrådsgruppe havde formandsposten i Silkeborg
Forsyning A/S blev det økonomiske og planmæssige grundlag lagt for et
solenergianlæg i verdensklasse. Dette skete alene af den årsag, at daværende
Borgmester Hanne Bæk Olsen bad bestyrelsen i Silkeborg Forsyning A/S om
målrettet, at arbejde med følgende: Energi, klima og miljø i en økonomisk
effektiv sammenhæng. Resultat er bl.a. at Silkeborg by nu forsynes med
varme fra vedvarende energi i et meget stort omfang.
Ambitionen skal være, at fjernvarmeforsyningen i specielt Silkeborg skal være
nr. 1 i Jylland, når det handler om brugen af vedvarende energikilder
I denne periode har der været debat om vindmølleplaceringer. Debatten
gjorde, at vindmølleprojekter blev stoppet for at afvente en rapport om
lavfrekvent støjs mulige negative virkninger på sundheden hos
omkringboende.
Når denne rapport er færdig og analyseret er Socialdemokratiet klar til igen at
drøfte vindmølleprojekter.
Trafik er biler – det er den generelle og kortfattede opfattelse. Men det er det
ikke for Socialdemokratiet. Cykeltrafikken er faldende. Det skal der helt klart
laves om på, og det er ikke nok med flere cykelstier og kampagner. Vi kan
lære rigtig meget af større cykelbyer, og målsætningen skal være at blive
Jyllands cykelby nr. 1.
I denne periode er der blevet arbejdet seriøst med en affaldsstrategi, hvor
Socialdemokratiet har været ambitiøse omkring størst mulig genanvendelse i
forhold til både økonomiske omkostninger og CO2-mæssige udledninger. Dette
spor skal vi forfølge, være ambitiøse i husholdningerne og blive endnu
skarpere på sortering af affald.
Spildevandshåndteringen er gammeldags. Det største spildevandsanlæg i
vores kommune, som renser spildevand fra 75% af kommunen, er over 40 år
gammelt. Det skal fornyes, og der skal stilles store krav til udledningen af
renset spildevand til Gudenåen. Det er naturbeskyttelse og teknologi i en
højere enhed. Vi vil understøtte, at der bygges nye spildevandsanlæg, som
placerer os som Jyllands nr. 1, når det gælder levering tilbage til naturen.
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Vi vil arbejde for:


At Silkeborg Forsyning A/S har en ambitiøs miljøprofil.



At Silkeborg Kommunes natur- og landskabsmæssige værdier tages i
seriøs betragtning ved udlægning af nye bolig- og erhvervsområder.



At der udpeges nye vindmølleområder.



At der etableres et markant cykelbyprojekt, som har klare målsætninger
om en større vedvarende andel af cykeltransport.



At specielt skoleveje gøres attraktive og sikre ved bl.a. at indføre
hastighedsdæmpende tiltag.



At der laves forsøg med indsamling af nye affaldssegmenter som bl.a.
udtjent elektronik til genanvendelse.



At der sættes høje standarder for nye spildevandrensningsanlæg, som
peger 40-50 år ud i fremtiden.
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