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Den 21. november står borgerne i Holbæk 
Kommune overfor det vigtigste valg i mange år. 

Enten skal vi fortsætte de seneste fire års 
økonomiske slingrekurs, der gang på gang 
har budt på nye økonomiske ubehagelighe-
der. En slingrekurs, hvor nedskæringerne 
særligt har ramt velfærden for vores børn 
og ældre. Eller også skal vi lægge en ny kurs.

En kurs, hvor vi igen får råd til velfærd og til 
investeringer i fremtiden. En kurs, hvor bor-
gerne igen kan have tillid til den politiske le-
delse. En kurs, hvor nedskæringer og bespa-
relser bliver afløst af tryghed i hverdagen.

I Socialdemokratiet er vi klar til at se udfor-
dringerne i øjnene og tage det politiske an-
svar på os, for at få Holbæk Kommune tilba-
ge på sporet.

Det bliver ikke nemt, og der findes ingen let-
te løsninger – men det kan lade sig gøre. Vig-
tigst af alt er der brug for klare prioriteringer.

Vores vigtigste prioritering er klokkeklar: Vel-
færd for vores børn, ældre og udsatte bor-
gere er vigtigere end skattelettelser, når der 
mangler penge i kommunekassen.

Det er grunden til, at vi med dette valgpro-
gram lancerer forslaget om en ”velfærds-
procent”. En velfærdsprocent vil betyde, at 
vi hæver kommuneskatten med én procent 
og øremærker pengene til velfærd.

Vi har ikke brug for nye eksperimenter eller 
en ”det bliver nok bedre i morgen”-tilgang til 
tingene. Med dette valgprogram fremlæg-
ger vi en række konkrete politiske forslag.

Nogle forslag skal løse problemerne på kort 
sigt. Andre på længere sigt. Men fælles for 
vores tilgang er, at byrådets beslutninger 
skal bygge på brede forlig hen over midten, 
så vælgerne igen kan få tillid til det politiske 
system.

Vi har brug for en ny start for vores kommu-
ne. Med en ny borgmester, der både tør se 
problemerne i øjnene og fremlægge bud på, 
hvordan vi sammen løser problemerne.

Valget er naturligvis i sidste ende op til væl-
gerne. I Socialdemokratiet er vi klar til at 
tage ansvaret på os. Og jeg er klar til at stå i 
spidsen som borgmester.

Rigtig godt valg!

Med venlig hilsen

Christina Krzyrosiak Hansen
Borgmesterkandidat

Socialdemokratiet
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Den økonomiske situation har aldrig været så 
alvorlig, som den vi oplever i dag. Borgerne 
i Holbæk Kommune har de seneste år op-
levet, hvordan kommunale besparelser har 
haft voldsomme konsekvenser for velfærden.

Det er Socialdemokratiets vigtigste prioritet 
at få ryddet op og hurtigst muligt få gen-
skabt en sund økonomi, så vi igen kan få råd 
til velfærd. Det kan lade sig gøre, men det 
kræver politisk vilje at gennemføre.

Socialdemokratiets genopretning af økono-
mien og velfærden i Holbæk Kommune skal 
ske ved at indføre:

 •  En velfærdsprocent øremærket 
børn, unge og ældre.

 •  En troværdig økonomistyring, så 
borgerne igen kan have tillid til den 
politiske ledelse.

 •  En mere fokuseret beskæftigelses-
indsats, så flere kommer i beskæfti-
gelse.

VELFÆRDSPROCENTEN
Velfærdsprocenten er en kontrakt med 
kommunens borgere om at hæve kommu-
neskatten med et procentpoint. Pengene fra 
velfærdsprocenten skal øremærkes børn, 
ældre, handicappede og andre udsatte.

Det er en forudsætning for vores velfærd, at 
vi sikrer, at der er penge i kommunekassen. 
Vi er klar over, at vi ikke kommer i mål med 
det samme.

Kommunens økonomiske problemer er store, 
og der findes ingen nemme løsninger. Men 
velfærdsprocenten giver os mulighed for at 
løfte velfærden nu og her - og det er tiltrængt.

STYR PÅ DRIFTEN AF 
HOLBÆK KOMMUNE
Gang på gang har kommunens borgere væ-
ret vidne til, at de fastlagte budgetter ikke 
er blevet overholdt, og at der ikke har været 
styr på driften i Holbæk Kommune. Bedre 
velfærd på den lange bane kræver, at vi lyk-
kes med at få styr på kommunens drift her 
og nu.

Der er behov for en stram økonomistyring i 
Holbæk Kommune i de kommende år. Det 
kræver fokus og et samlet overblik over øko-
nomien. Det betyder, at der er behov for tæt 
koordination og budgetopfølgning.

Socialdemokratiet foreslår derfor et må-
nedlig økonomiopfølgnings møde mellem 
borgmester, udvalgsformændene og direk-
tionen.

SKARPT FOKUS PÅ 
BESKÆFTIGELSESOMRÅDET
I den kommende byrådsperiode er det vig-
tigt for Socialdemokratiet, at beskæftigel-
sesområdet i højere grad tænkes ind som et 
redskab til at sikre en bedre økonomi. I Hol-
bæk Kommune er stigende ledighed blandt 
unge og voksne en stor udfordring.

For at bekæmpe den ledighed kræver det, 
at byrådet fokuserer på dette område hele 
tiden. Og det er klog politik at fokusere på 
beskæftigelsen: Hver gang vi får flyttet en 
borger fra passiv forsørgelse til uddannelse 
eller beskæftigelse, sparer det både kom-
munen penge til forsørgelse og giver flere 
indtægter i form af skatter. Penge, vi kan 
bruge til velfærd.

ORDEN I ØKONOMIEN
- PENGE TIL VELFÆRD



5

Der findes ingen lette løsninger på kommu-
nens økonomiske problemer.

Velfærdsprocenten kan give et tiltrængt løft 
på kort sigt. Men skal vi sikre en økonomi i 
balance på langt sigt, kræver det, at vi hele 
tiden har styr på både udgifter og indtægter.

Vi skal ikke være en kommune, der kun skæ-
rer ned. Vi skal derimod investere i menne-
sker og kunne tilbyde alle borgere en vel-
færd, vi kan være bekendt.

Skal vi lykkes med det, kræver det, at vi ser 
ud over næste valgperiode og lægger fun-
damentet til en ansvarlig økonomi i balance.
I Socialdemokratiet ønsker vi at sikre en 

holdbar økonomisk fremtid i kommunen 
gennem fire økonomiske pejlemærker:

 •  Kommunen skal udnytte service-
rammen fuldt ud.

 •  Anlægsniveauet fastsættes til 150 
mio. kr. årligt.

 •  Kommunens gæld afvikles gennem 
fire valgperioder.

 •  Den gennemsnitlige likviditet byg-
ges gradvist op til 150 mio.

ANSVAR FOR ØKONOMIEN 
PÅ LÆNGERE SIGT
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God ledelse i Holbæk Kommune handler 
ikke kun om gode ledere, men i ligeså høj 
grad om, hvilke rammer og vilkår lederne 
skal agere under.

Socialdemokratiet har store forventninger til 
kommunens velfærdsinstitutioner. Vi ved, at 
de offentlige institutioner kan og skal flytte 
mennesker.

Vi skal derfor sikre, at rammevilkårene for 
lederne i kommunen skaber de bedste for-
udsætninger for et godt arbejdsmiljø og for 
god offentlig service. Procesregler og doku-
mentationskrav har mange steder i kommu-
nen medført væsentlige indskrænkelser af 
ledelsesrummet. Den udvikling vil Socialde-
mokratiet vende.

Vi vil tage et lokalt opgør med New Public 
Management og give friheden tilbage til le-
derne og deres medarbejdere.

FOKUS PÅ RESULTATER
I Socialdemokratiet mener vi, at de offentlige 
ledere i Holbæk kommune skal have større
ledelsesmæssigt handlerum til at sætte en 
faglig retning for medarbejderne.
Frem for politisk detailregulering skal vi sty-
re efter velvalgte mål for kvaliteten af opga-
verne. Der skal være fokus på om indsatsen 
rent faktisk virker, frem for på overholdelse 
af procesregler.

Det kræver tilbageholdenhed fra borgme-
sterkontoret og administrationen i forhold 
til at indføre nye procesregler og dokumen-
tationskrav, der indskrænker de offentlige 
leders ledelsesrum.

FREMGANG KRÆVER ARBEJDSRO
De fleste medarbejdere i Holbæk Kommune 
vil kunne nikke genkendende til, at der i den 
sidste byrådsperiode er sket store struktur-
ændringer på mange af kommunens kerne-
områder. Det er vigtigt for Socialdemokra-
tiet, at ledere og medarbejdere får tid til at 
implementere store ændringer.

Derfor foreslår vi, at når byrådet vedtager 
større ændringer eller ruller projekter ud, 
skal de berørte offentlige institutioner ef-
terfølgende garanteres en periode med ar-
bejdsro.

FLERÅRIGE BUDGETTER
I Socialdemokratiet mener vi, at der bør ar-
bejdes og planlægges på en sådan måde, at 
budgetter og mål strækker sig længere end 
et enkelt år. I stedet bør de lægges fast over 
en flerårig periode, så offentlige institutions-
ledere får mere stabile rammevilkår. På den 
måde vil lederne kende til de økonomiske 
rammer for de kommende år og dermed 
have større overblik og bedre mulighed for 
at planlægge arbejdet og prioriterede ind-
satser i institutionen.

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 •  Afskaffe unødigt bureaukrati og kontrol og dermed frigøre tid, som medar-

bejderne kan bruge sammen med borgerne.
 • Give større ledelsesrum til kommunens offentlige ledere.
 • Garantere medarbejderne arbejdsro efter større kommunale ændringer.
 • Arbejde med flerårige budgetter.

FRIHED TIL FAGLIGHED
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En god start på livet er det vigtigste funda-
ment for en tryg og god opvækst. For Social-
demokratiet er det derfor en klar prioritet, 
at børneområdet løftes.

Vi vil satse på en tidlig indsats, der sikrer, at 
alle børn har de bedste forudsætninger for 
at udfylde deres potentiale.

Vi ved, at den tidlige indsats er afgørende 
for barnets sproglige, faglige og sociale ud-
vikling.

Lige muligheder i livet starter i hjemmet, i 
daginstitutionen og i dagplejen.

EN KOMMUNE FOR BØRNEFAMILIER
Socialdemokratiet vil sikre, at alle børn får 
den bedst tænkelige start på livet. Vi skal 
skabe attraktive tilbud til børnefamilierne, så 
de oplever, at Holbæk kommune er et godt 
og trygt sted at bo.

Pasningsgaranti er en selvfølge for Social-
demokratiet. Vi ønsker frit valg til alle typer 
pasningsordninger, ligesom vi ønsker, at 
åbningstiderne i hvert distrikt gøres mere 
fleksible for at imødekomme behovet hos 
forældrene.

Gode og aktive børnemiljøer er et vigtigt 
element i børnenes udvikling. Holbæk skal 
være en attraktiv kommune for børnefami-
lier.

FLERE PÆDAGOGER I DAGINSTITUTIO-
NERNE
Forældre skal trygt kunne aflflevere deres 
barn i en af vores daginstitutioner velvi-
dende, at pædagogen har tiden til at støtte 
barnet i at udvikle sig. Det skylder vi både 
børnene, forældrene, pædagogerne og hin-
andens fremtid.

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 •  Sikre at der er de hænder og den faglighed i den enkelte institution, der skal 

til for at alle børn kan rummes og udvikles.
 • Arbejde for fleksible åbningstider i daginstitutionerne.
 • Sikre at unødvendigt papirarbejde undgås.
 •  Der skal arbejdes med ”den gode overgang” til skole. Der har allerede været 

forsøgt nogle spændende modeller, der kan videreudvikles.
 • Den faglige udvikling skal fastholdes og videreudvikles.
 •  De 4 distrikter skal have størst mulig frihed til at udvikle sig lokalt, og så tidlig 

dele viden og nye erfaringer distrikterne imellem.
 • Dagplejen skal fortsat være en valgmulighed og et alternativ til daginstitution.

BØRNEOMRÅDET
SKAL LØFTES
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Vi kan i dag konstatere, at der er for få med-
arbejdere på daginstitutionsområdet og at 
det skaber utryghed både for forældrene og 
medarbejderne.

For Socialdemokratiet er det derfor en klar 
prioritet, at der skal være flere pædagoger i
daginstitutionerne.

MERE TID TIL LEG
Socialdemokratiet oplever pædagogerne på 
daginstitutionsområdet som fagligt stærke 
og ansvarsbevidste. Men vi er klar over, at 
de rammer, som mange medarbejdere ar-

bejder under ikke er optimale. For mange 
steder er ledelsesrummet begrænset, mens 
de pædagogiske medarbejdere mister en 
stor del af deres faglige frihed.

Det sker blandt andet, når kommunen kø-
ber nye pædagogiske koncepter ind, uden 
at tage udgangspunkt i den enkelte instituti-
ons ressourcer. Det skal vi gøre op med.

Socialdemokratiet vil give institutionerne 
større ro om rammerne, mere ansvar og 
større frihed til at sætte fagligheden i cen-
trum.

Vi ved, at den tidlige indsats er afgørende for 
barnets sproglige, faglige og sociale udvikling. 
Lige muligheder i livet starter i hjemmet, i dag-

institutionen og i dagplejen.
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Socialdemokratiets mål med folkeskolen er, 
at alle elever bliver så dygtige som muligt. 
Ligeså vigtigt er det, at hverdagen i skolen er 
sjov og spændende for eleverne.

Vi har dygtige og engagerede lærere på alle 
kommunens skoler. Men rammerne og øko-
nomien for skoleområdet har i mange år 
været udfordret. Det skal der rettes op på.

Folkeskolen skal have mulighed for at udvikle 
sig i samspil mellem ledelse, medarbejdere, 
forældre og det omliggende lokalområde.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at folke-
skolen bliver det naturlige valg, når forældre 
skal vælge skole til deres barn.

EN LOKAL ARBEJDSTIDSAFTALE
Der skal arbejdes for, at folkeskolen er for-
ældres og elevers førstevalg. Det sker ikke 
fra den ene dag til den anden - det bliver et 
langt sejt træk.

Men allerede i dag er der ting, der kan og skal 
arbejdes med: f.eks. en smidigere overgang 
fra børnehave til skole, overgangen mellem 
de enkelte skolers trin og ikke mindst ud-
skolingen. På samme måde skal vi sikre, at 
arbejdsmiljøet for lærerne forbedres.

Derfor går Socialdemokratiet ind for, at der 
indgås en lokal arbejdstidsaftale for lærer-
ne. Målet er 750 undervisningstimer og en 

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 • Sørge for at den nuværende skolestruktur evalueres.
 • Indføre en lokal arbejdstidsaftale.
 • Sikre at gode erfaringer deles på tværs af skoledistrikterne.
 •  Bevare de nuværende skoler i de kommende år, således at lokalområder-

ne har mulighed for at have deres børn i det nære miljø. Skolerne er vigtige 
samlingspunkter i lokalsamfundene.

 • At der skabes respekt for lærer/pædagogarbejdet i folkeskolen.
 •  At folkeskolerne indgår partnerskaber med lokale virksomheder. Det kan ske 

som en del af ”den åbne skole”.
 •  Lærlinge inviteres på besøg på folkeskolerne for at fortælle om det attraktive 

valg at blive faglært.

VORES FÆLLES
FOLKESKOLE SKAL
VÆRE FØRSTEVALGET



10

sikring af forberedelsestiden for den enkelte 
lærer.

VI SKAL SE UDFORDRINGERNE 
I ØJNENE
Vi skal turde at se udfordringerne på skole-
området i øjnene. Det gælder de udfordrin-
ger, der er opstået ved indførelsen af den 
nye skolestruktur, og de forringelser, der er 
kommet som konsekvens af kommunens 
dårlige økonomi. Socialdemokratiet vil ar-
bejde for at vende den udvikling.

Vi vil sørge for, at der laves en evaluering af 
skoleområdet i forhold til den nye distrikts-
struktur, med henblik på eventuelle tilpas-
ninger og ændringer.

Vi skal sætte målrettet ind og give skolerne 
bedre mulighed for at lykkes med opgaven.

EN STÆRKERE VEJLEDNINGSINDSATS
Vejledning til uddannelse begynder i grund-
skolen allerede i de mindste klasser.
Når flere unge skal tage en uddannelse kræ-
ver det, at de opfylder karakterkravene for
optagelse til de enkelte uddannelser, samt 
at de modtager en god og alsidig vejledning.

Socialdemokratiet ønsker, at der arbejdes 
for en endnu bedre overgang fra folkesko-
le til ungdomsuddannelse.Vi vil sikre, at den 
enkelte elev kommer godt i gang og med det 
rigtige valg af uddannelse.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at folkeskolen 
bliver det naturlige valg, når forældre skal 

vælge skole til deres barn.
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Socialdemokratiet har høje forventninger til 
ungdommen. Vi ønsker for dem, at de alle 
udlever deres drømme, og vi vil give dem 
muligheden for at kunne gøre det. 

Flere af Holbæk kommunes unge skal tage 
en uddannelse. En fremtid som ufaglært er 
usikker i en tid, hvor de ufaglærte job kun 
bliver færre. Adgangsbilletten til en tryg 
fremtid med et fast job og en god indtægt er 
en uddannelse. 

Socialdemokratiet ønsker en reel uddannel-

sesgaranti, der sikrer, at ingen ung lades i 
stikken. Vi skal derfor sikre en bedre over-
gang mellem folkeskole og ungdomsuddan-
nelse. Unge, der får afbrudt et uddannel-
sesforløb, skal hurtigt samles op og guides 
tilbage i et andet uddannelsesforløb. 

ALLE UNGE SKAL HAVE EN EKSTRA 
CHANCE
Vi skal muliggøre vejen til uddannelse. So-
cialdemokratiet vil fastsætte en målsætning 
om, at 30 procent af kommunens unge ta-
ger en erhvervsuddannelse. 

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 •  Fastsætte en intern målsætning om, at 30 % af kommunens grundskoleele-

ver skal tage en erhvervsuddannelse.
 •  Arbejde for, at kommunen hjælper med at ”matche” mindre virksomheder, 

der gerne vil tage en lærling.
 •  Etablere en partnerskabsaftale mellem UU-vejledningen, den lokale erhvervs-

skole, relevante brancheorganisationer og kommunen. Parterne forpligter 
hinanden til at skaffe et bestemt antal praktikpladser inden for en bestemt 
periode.

 •  Indføre sociale klausuler, med kædeansvar, ved offentlige anlægsprojekter. 
Klausulerne beskriver, hvor mange praktikpladser virksomheden skal tilknyt-
te projektet. Kommunen fører efterfølgende tilsyn for at sikre, at kontrakten 
overholdes.

 •  Sikre at kommunen understøtter et godt ungdomsmiljø omkring ungdoms-
uddannelsesinstitutionerne.

 •  Sikre at unge der får afbrudt et uddannelsesforløb, hurtigt samles op og gui-
des tilbage i et uddannelsesforløb.

 • Arbejde for flere billige boliger til unge.

VI SKAL UNDERSTØTTE
DE UNGES DRØMME
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Vi ved, at dele af erhvervslivet snart vil mang-
le kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det alt-
afgørende, at flere unge tager en uddannel-
se - og særligt en erhvervsuddannelse. 

Det kræver, at vejledningen omkring vores 
unge målrettes mere og at der skabes fle-
re lærepladser. Mangel på lærerpladser kan 
sætte en stopper for den unges drømmeud-
dannelse. Det må ikke ske. 

Kommunen skal i et endnu tættere samar-
bejde med vores virksomheder og erhvervs-
uddannelserne om denne udfordring. 

GODE UNGDOMSMILJØER
Sociale relationer og gode ungdomsmiljøer 
er afgørende for, at unge gennemfører de-
res uddannelse. 

Derfor er det vigtigt for Socialdemokratiet, at 
kommunen understøtter et godt ungdoms-
miljø omkring ungdomsuddannelsesinstitu-
tionerne. Alle unge skal føle de er en del af 
et godt fællesskab. 

Det er vigtigt, at kommunens unge har mu-
lighed for at blive boende i Holbæk Kom-
mune. Derfor skal vi arbejde for flere billige 
boliger til unge.

Flere af Holbæk Kommunes unge skal tage en 
uddannelse. En fremtid som ufaglært er usikker 
i en tid, hvor de ufaglærte job kun bliver færre. 
Adgangsbilletten til en tryg fremtid med et fast 

job og en god indtægt er en uddannelse. 
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Arbejde er en del af langt de fleste menne-
skers identitet. Det er en vigtig del af, hvem 
vi er. Det er vigtigt for vores egen økonomi i 
husholdningerne. Men allervigtigst er det at 
føle, at man bidrager, at man har noget at 
stå op til om morgenen, og at man er en del 
af et arbejdsfællesskab. På den måde har 
arbejdet en klar værdi i sig selv.

VI SKAL NEDBRINGE LEDIGHEDEN
Når borgere bliver ramt af arbejdsløshed, er 
det vigtigt at sørge for, at borgeren hurtigt 

får et job igen. Det kræver en solid jobfor-
midlingsindsats og et godt samspil mellem 
a-kasserne og jobcentret.

Nogle borgere har været uden arbejde læn-
ge og skal have en ekstra hånd fra fælles-
skabet for at vinde fodfæste på arbejdsmar-
kedet.

Socialdemokratiet vil arbejde for at borgere, 
der bliver berørt af arbejdsløshed, modta-
ger en langt mere koordineret indsats fra 
kommunen, end i dag.

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 •  Arbejde for, at kommunen udnytter alle de muligheder for efteruddannelse 

og generel uddannelse af arbejdsløse, som kom med trepartsaftalen om kva-
lificeret arbejdskraft:

 -  Et mere fleksibelt uddannelsesløft (opkvalificering til faglærte på 
dagpenge)

 -  Bedre muligheder for arbejdsløse ufaglærtes adgang til voksenlærlinge-
ordningen

 -  Mere fleksibel ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse til dagpenge-
modtagere

 -  Pulje til opkvalificering af arbejdsløse inden for mangelområder (Opkvali-
ficeringsjob: ordinær ansættelse koblet med efteruddannelse).

 •  Sikre at kommunen indgår i dialog med det lokale erhvervsliv for at under-
søge, hvilken type faglært arbejdskraft der efterspørges. Opkvalificeringen af 
arbejdsløse i kommunen rettes til efter dette.

 •  Fastsætte et konkret mål for, hvor mange arbejdsløse der skal efteruddan-
nes.

 •  Arbejde for at styrke mulighederne for at få en kompetencegivende uddan-
nelser

 •  Arbejde for at borgere der bliver berørt af arbejdsløshed modtager en langt 
mere koordineret indsats fra kommunen end i dag.

 • Styrke samarbejdet med de omkringliggende kommuner
 • Bruge integrationsgrunduddannelsen (IGU) til at få flere flygtninge i job.

ARBEJDE GIVER VÆRDI
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Det kræver en koordineret indsats med 
fokus på uddannelse, beskæftigelse og er-
hverv hvor jobkonsulenter, uddannelses-
konsulenter og erhvervskonsulenter arbej-
der sammen om at bringe borgerne tilbage 
på arbejdsmarkedet.Til glæde for borgere 
og virksomheder, der har adgang til velkvali-
ficeret arbejdskraft.

FOKUS PÅ OPKVALIFICERING OG EFTER-
UDDANNELSE
Nogle borgere oplever, at deres kompeten-
cer skal opgraderes, for at de lettere kan fin-
de job i fremtiden på et arbejdsmarked, der 
stiller stadigt større krav.

Det betyder, at kommunens beskæftigelses-
politik bør være rettet mod opkvalifificering 
og efteruddannelse.

Med trepartsaftalen om kvalificeret arbejds-
kraft fra 2016 er der kommet nye mulighe-
der for videre- og efteruddannelse. Dem 
skal vi udnytte til fulde i Holbæk Kommune.

Socialdemokratiet vil investere i mennesker 
med initiativer, der på sigt vil løse en del af
kommunens strukturelle, økonomiske pro-
blemer. Netop fordi vi får flyttet borgere fra 
offentlig forsørgelse til varig beskæftigelse 
gennem et uddannelsesløft.

FLERE UDDANNELSER TIL KOMMUNEN
Mens andre kommuner er lykkedes med at 
tiltrække nye uddannelsesmuligheder, så er
mulighederne for at få en kompetencegi-
vende uddannelse blevet ringere i Holbæk. 
Det er afgørende at den udvikling vendes.

Det kan være ved at bruge nye teknologiske 
muligheder som fjernundervisning o. lign., 
men også ved at tiltrække hele eller dele af 
uddannelser med stor efterspørgsel på ar-

bejdskraft.

Det kan for eksempel være uddannelsen af 
lærere eller af sygeplejersker eller andre
uddannelser, som efterspørges af de lokale 
offentlige og private arbejdspladser.

ET TÆTTERE SAMARBEJDE MED OM-
KRINGLIGGENDE KOMMUNER
Jobcentret skal yde en god service overfor 
virksomhederne. Det betyder også, at når 
jobcentret ikke selv har nogle ledige kandi-
dater, skal de samarbejde med de omkring-
liggende jobcentre, så virksomhederne ikke 
oplever at gå forgæves, når de går til jobcen-
teret.

Det er en vigtig forudsætning for, at vi kan 
bevare arbejdspladserne i Holbæk. Det kan 
både bidrage til en bedre service, men også 
en mere effektiv service, der kan være med 
til at sætte nogle penge fri som kan investe-
res i velfærden. For at det kan lade sig gøre, 
vil Socialdemokratiet styrke samarbejdet 
med de omkringliggende kommuner.

FLERE FLYGTNINGE SKAL I JOB
Med integrations-grunduddannelsen har 
kommunerne fået et redskab til at få flygt-
ninge i gang på arbejdsmarkedet. Ordnin-
gen er kommet langsomt fra start og ikke 
alle kommuner er lige gode til at anvende 
ordningen.

Det er afgørende, at vi får integreret vores 
nye medborgere på arbejdsmarkedet, så de 
bliver en del af fællesskabet i Holbæk Kom-
mune.

Derfor vil Socialdemokratiet gøre en særlig 
indsats og hjælpe virksomhederne med det
administrative bøvl, så der kan blive oprettet 
flere IGU-stillinger. Til glæde for både inte-
gration og kommunens økonomi.
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Holbæk Kommune er over de seneste årtier 
en af de kommuner, der har mistet flest
produktionsarbejdspladser. Store virksom-
heder som Superfos, Slagteriet, Beauvais og 
Schulstad er lukket, og har tvunget mange 
til at pendle til nabokommuner som Kalund-
borg og Ringsted, hvor der skabes mange 
nye arbejdspladser.

Socialdemokratiet i Holbæk Kommune vil ar-
bejde hårdt for at sikre flere arbejdspladser 
inden for kommunegrænsen, samtidig med 
at vi erkender, at vores nyere historie har 
skabt en arbejdsdeling i Nordvestsjælland, 
hvor industrien foretrækker Kalundborg, 
mens turisterhvervet trives i Odsherred. Vi 
skal ikke konkurrere med vores naboer på 
de områder, hvor de er stærkest, men glæ-
de os over, at det også skaber arbejde til 
Holbæk Kommunes borgere.

For socialdemokraterne handler erhvervs- 
og vækstpolitik i høj grad om at skabe jobs, 
indtægter til familien og velfærdskroner til 
kommunen.

Socialdemokratiet ønsker, at det er borgme-
steren, der går forrest i erhvervsindsatsen. 
Man skaber ikke gode vilkår for virksomhe-
derne gennem kampagner, men først og 
fremmest ved at der er politisk vilje fra øver-
ste politiske niveau.

IVÆRKSÆTTERE OG HURTIGERE SAGSBE-
HANDLING I STEDET FOR KAMPAGNER
Den bedste måde at skabe vækst i Holbæk 
er at sikre, at de virksomheder, der er i kom-
munen er tilfredse med at være her. Er de 
det, vil de også anbefale den over for andre.
Vi skal stoppe de mange marketings- og 
kampagneinitiativer på erhvervsområdet og 
i stedet satse på at gøre det godt for dem, 
der vil skabe nye virksomheder og arbejds-
pladser lokalt.

Socialdemokratiet vil hellere bruge kræfter-
ne på at hjælpe en dygtig lokal iværksætter 
på vej, end på at betale for busreklamer i 
København, som ingen effekt har haft.

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 •  Stoppe for reklamekampagner. Pengene skal i stedet bruges på at sikre gode 

tilbud til kommunens iværksættere.
 • Arbejde for en hurtigere sagsbehandling for virksomhederne.
 •  Styrke erhvervsuddannelserne på byggeområdet i vejledningen og det kom-

munale samarbejde med virksomhederne.
 •  Skabe en helhed sammen med vores nabokommuner, frem for at bruge 

kræfterne i internationale initiativer.
 • Sikre grundlag for vækst i hele kommunen, også uden for Holbæk by.

STYRK VÆKSTKRAFTEN
- DER HVOR DEN ER
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Vi skal give kvalificeret hjælp lokalt til de 
iværksættere, som skaber langt de fleste nye
arbejdspladser og sikre en hurtigere sags-
behandling for virksomhederne.

STYRK BYGGERIET GENNEM 
UDDANNELSE
I Holbæk arbejder mange indenfor byggeri-
et. Hvis vi også skal have de arbejdspladser 
i fremtiden kræver det, at vores erhvervsud-
dannelser lokalt bliver opretholdt og styrket.

Desværre går det i dag den modsatte vej: På 
januar holdet på mureruddannelsen starte-
de der i 2017 fem elever, mens der i 2007 
startede 55. Det er en udvikling, der skal 
vendes, og det kræver aktivt partnerskab fra 
kommunens side.

Socialdemokratiet vil gøre EUC Nordvest-
sjælland til den førende erhvervsskole in-
denfor byggeriet, og vi skal tiltrække nye 
videregående uddannelser inden for er-
hvervsakademiområdet, fx som installatør 
eller bygningskonstruktør.

HELLERE COSTA KALUNDBORG END 
GREATER COPENHAGEN
Udviklingen går stærkt hos vores vestlige 
nabo i Kalundborg, og det betyder også me-
get for Holbæk Kommunes borgere. Hvis 
man bor i Jyderup er der kortere til Novo 
Nordisk end til Holbæk centrum, og mange 
får et godt job der.

I Nordvestsjælland udfylder Holbæk rollen 
som handelsby og center for de liberale er-
hverv, i samspil med Kalundborg og Odsher-
red. Derfor skal vi blive dygtige til at skabe 
arbejdspladser, der understøtter vores na-
boers og vores egne virksomheder: under-
leverandører, konsulentydelser, et sted at 
spise, når man skal ud om aftenen.

Der er penge nok i omløb i Nordvestsjælland, 
men vi kan kun skabe flere lokale jobs, hvis 
folk bruger dem lokalt i stedet for at tage til 
Roskilde eller København. Både for borge-
re og virksomheder skal Holbæk Kommune 
skabe tilbud inden for liberale erhverv, de-
tailhandel og oplevelser, som de øvrige byer 
i landsdelen er for små til.

Det betyder også, at vi i vores erhvervspo-
litik i langt højere grad skal koordinere og 
samarbejde med vores naboer, frem for at 
bruge kræfterne i Kina-initiativer eller presti-
geprojekter med udgangspunkt i hovedsta-
dens erhvervsliv.

STYRK HELE KOMMUNEN
Mange af de største virksomheder i Holbæk 
Kommune er opstået uden for Holbæk by. 
Derfor er det også vigtigt, at der fremadret-
tet er mulighed for at drive virksomhed, dér 
hvor man bor og lever.
De fleste vil helst være tæt på deres virk-
somhed, og derfor skal det sikres, at de har 
mulighed for det i den måde vi planlægger 
vores kommune.

Socialdemokratiet vil hellere bruge kræfterne 
på at hjælpe en dygtig lokal iværksætter på vej, 
end på at betale for busreklamer i København, 

som ingen effekt har haft.
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Alle har ret til en tryg og værdig alderdom.  
Ældre er lige så forskellige som alle andre
befolkningsgrupper. Derfor skal de heller 
ikke behandles ens, men efter behov.

Mange ældre har et fint og indholdsrigt liv 
til de er højt oppe i årene, før de får brug 
for praktisk eller personlig hjælp. Når den tid 
opstår for den ældre, skal kommunen være 
til stede med de relevante tilbud.

Ældre der har brug for hjælp til at klare hver-
dagen, skal have en værdig ældrepleje med 
nærvær, medbestemmelse og respekt.

Holbæk Kommune skal være et sted, hvor 
man har lyst til at blive gammel. Og hvor vi 
ikke bare tager os af de ældres sundhed, 
men også kan tænde livsgnisten i hverda-
gen.

SUNDHED OG NÆRVÆR 
GÅR HÅND I HÅND
Socialdemokratiet vil investere i sundheds-

fremme og forebyggelse, fordi vi ved, at det 
kan komme alle til gode. Alt for mange ældre 
føler sig ensomme. Bare fordi man bliver æl-
dre, skal livet ikke gå i stå. Sociale aktiviteter 
og samvær med andre, har stor betydning 
for livskvaliteten.

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for at 
sikre ældre mulighed for at deltage aktivt 
i kultur- og fritidslivet, og vi vil arbejde for, 
at de aktiviteter, der foregår i lokalområdet 
også bliver en del af de ældres hverdag.

EN TRYG HVERDAG
Hjemmeplejen er et af de bærende ele-
menter i velfærdssamfundet, og derfor skal 
vi fastholde og udbygge den kommunale 
hjemmepleje, så vi sikrer størst mulig tryg-
hed for borgerne.

Den ældre skal sikres støtte, vejledning og 
mulighed for at vælge. Men vi skal ikke kli-
entgøre raske ældre. Der skal tages ud-
gangspunkt i den ældres ønsker og behov, 

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 •  Arbejde med initiativer, som bekæmper ufrivillig ensomhed og understøtter 

et aktivt seniorliv.
 • Støtte de frivillige foreningsdannelser og tilbud til ældre.
 •  Prioritere genoptræning og vedligeholdende træning højt, så den enkelte 

borger får bedre sundhed og livskvalitet.
 •  Sikre at unødvendig dokumentation undgås, så medarbejdernes tid bruges 

på at hjælpe vores ældre og handicappede borgere.
 •  Sikre at medarbejdere har gode arbejdsforhold og løbende bliver efterud-

dannet.
 • Arbejde for en værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt.
 • Arbejde for trygge boformer til ældre i hele kommunen.

DET GODE SENIORLIV
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og den ældre skal kunne bevare indflydelsen 
på sit eget liv. Derfor skal hjemmehjælpen 
også være fleksibel.

Socialdemokratiet vil arbejde for nærledelse i 
hjemmeplejen, så man hurtigt kan ændre på
opgaverne i den daglige drift. Medarbejderne 
skal kunne bruge mindre tid på papirarbejde 
og have mere tid til menneskelig kontakt.

Hverdagens opgaver, som giver livskvalitet 
for ældre, skal i så høj grad som muligt stadig 
kunne udføres. Et eksempel på det er mad-
lavning. Socialdemokratiet vil arbejde for, at 

borgerne i højere grad kan være med, når 
den varme mad skal tilberedes på vores ple-
jehjem.

TRYGGE BOFORMER
Alle skal have et trygt hjem. Vi er alle forskel-
lige og derfor bør vi have mulighed for at bo, 
som vi selv gerne vil. Derfor vil Socialdemo-
kratiet arbejde for, at der er en bred vifte af 
ældreboliger og boformer rundt om i Holbæk 
Kommune. Boligerne skal give ældre mulig-
hed for aktive og gode oplevelser, der skaber 
tryghed for den enkelte og familien.

Ældre der har brug for hjælp til at klare hverda-
gen, skal have en værdig ældrepleje med nær-

vær, medbestemmelse og respekt.
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Det er en socialdemokratisk grundholdning 
at holde hånden under de svage i samfun-
det. Derfor vil vi arbejde for, at borgere med 
sociale problemer får en værdig tilværelse 
med en plads i fællesskabet og et trygt livs-
forløb. Og vi vil forpligte os til, at finde en 
plads til alle – uanset evner og mulighed.

Fysisk og psykisk handicappede skal gen-
nem en helhedsorienteret indsats sikres 
mulighed for en tilværelse så tæt på det nor-
male som muligt.

Medborgere med et handicap skal garante-
res samme adgang til den grundlæggende 
velfærd.

Der skal skabes bofællesskaber for såvel 
yngre som ældre, og vi vil sikre efterlevelse 
af den politik, vi vedtager på handicapom-
rådet.

Det skal bl.a. ske ved at sørge for, at der er 
fokus på tilgængelighed, både når det gæl-
der det fysiske rum, eksempelvis til kommu-
nens bygninger og når det gælder elektro-
nisk tilgængelighed for synshandicappede 
eller hørehæmmede.

Ligeledes vil vi arbejde for, at Center for spe-
cialundervisning, CSU, i Holbæk, også i frem-
tiden kan hjælpe vores unge borgere, der 
har problemer med indlæring og adfærd.

PLADS TIL ALLE

Medborgere med et handicap skal garanteres 
samme adgang til den grundlæggende velfærd.
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Kultur- og foreningslivet er grundlaget for et 
aktivt liv i fællesskab. Kultur og idræt bevæ-
ger os fysisk og flytter  vores verden. Social-
demokratiet vil gøre det let at være udøven-
de. Sammen vil vi skabe rammerne for gode 
oplevelser af høj kvalitet i hverdagen.

FORENINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE
Socialdemokratiet vil styrke integrationen 
mellem foreninger og skoler, så kulturelle 
oplevelser og foreningsaktiviteter bliver en 
naturlig del af børnenes hverdag.

Alle børn i Holbæk Kommune skal i løbet 
af deres uddannelse have mulighed for at 
være udøvende i en sports eller kulturel for-
ening.

I løbet af deres skolegang skal de møde pro-
fessionel kunst og kultur. Oplevelse, delta-
gelse og læring er grundlaget for dannelse, 
men også for en spændende og indholdsrig 
hverdag.

KULTUREN SKAL KOMME HELE 
KOMMUNEN TIL GODE
Vi vil have offentlige rum, der indbyder til 
aktivitet og ophold. En aktiv arkitekturpoli-
tik skaber livskvalitet og stolthed over byen. 
Vi skal bygge på de styrker og forskelle, der 
er på land og by. Kommunen skal gøre det 
let for foreninger og borgere at få adgang 
til faciliteter og lokaler. Det skal være let og 
attraktivt at dyrke sport i naturen. De ældre, 
som ikke selv kan opsøge kulturen skal have 
tilbud på plejehjemmene.

NATUROPLEVELSER
Tæt kontakt med skov og vand, masser af 
himmel og udsyn er nogle af kvaliteterne 
ved at bo i Holbæk Kommune.

Vi skal sikre let adgang hvad enten det er i 
form af stier, en smuk udsigt i forbifarten el-
ler mulighed for at bruge naturen til sport 
eller fordybelse.

KULTUREN SKAL
BERØRE OG BEVÆGE
SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 •  Styrke samarbejdet mellem skoler og fritids- og kulturlivet.
 • Sikre let adgang til faciliteter og lokaler for foreninger og borgere.
 • Skabe livskvalitet og fællesskab gennem natur- og kulturoplevelser.
 • Sikre at kulturen er tilgængelig og tæt på din hverdag.
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Vore lokale samfund er en vigtig del af Hol-
bæk Kommunes DNA. Her kommer man 
hinanden ved, vi bor ikke bare i en by eller 
landsby – vi lever i et lokalsamfund, og vi er 
en del af et fællesskab.

Hvert enkelt af vores lokalområder er med 
til at gøre Holbæk til en kommune, som vi 
kan være stolte af. Socialdemokratiet går ind 
for, at der skal ske en positiv udvikling i hele 
kommunen. Det gælder lige fra tilflytning til 
arbejdspladser og kulturtilbud.

FÆLLESSKABER HVOR VI KAN SAMLES
Fællesskabet i de lokale samfund giver tryg-
hed for borgerne. At man kender hinanden 
og hilser, når man går forbi hinanden på ga-
den, er med til at gøre, at vi føler os hjemme, 
der hvor vi bor.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at der 
i lokalområderne findes sociale aktiviteter, 
foreninger og fællesskaber, der giver lokalt 
liv og sammenhold.

Vi vil arbejde for, at der i lokalområderne er 
offentligt tilgængelige naturområder og fysi-
ske samlingssteder.

DET SKAL VÆRE NEMMERE AT VÆRE 
LOKAL ILDSJÆL
De gode ideer blomstrer og lever i kommu-
nens lokalområder. Mange borgere er frivil-
lige og tager ansvar for det lokalsamfund, 
som de er en del af. Det er en styrke for 
kommunens sammenhængskraft. Desvær-
re oplever for mange borgere og ildsjæle, at 
det gode initiativ bliver stoppet af bureau-
krati eller langsommelig sagsbehandling. 
Det vil Socialdemokratiet gøre op med.

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 • Afdække muligheder for at skabe byggegrunde i alle lokalområderne.
 •  Medvirke til at der skabes rum for nye og anderledes boformer, og at disse 

hjælpes på vej og understøttes af kommunen.
 •  Styrke samarbejdet og dialogen mellem kommune, politikere og lokalområ-

derne.
 • Arbejde målrettet for hurtigere og mere smidig sagsbehandling.
 • Sikre at vækstpotentialet afdækkes i alle lokalområder.
 •  Indføre en fast dag om måneden på rådhuset, hvor borgerne kan stille 

spørgsmål og komme med gode ideer til borgmesteren.

LOKAL UDVIKLING
I HELE KOMMUNEN
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Vi vil derfor igangsætte initiativer, der skal 
gøre samarbejdet mellem kommunen og lo-
kalområderne bedre og sørge for hurtigere 
hjælp og mere smidig sagsbehandling.

Derudover ønsker vi fortsat at udvikle dialo-
gen mellem politikerne og lokalområderne.  
Konkret ønsker vi, at bevare Fællesskaberne 
som dialogfunktion mellem lokalområderne, 
kommunen og politikerne.

UDVIKLING I VORES LOKALOMRÅDER
I flere af kommunens lokalområder har vi op-
levet, hvordan mangel på byggegrunde har 
sat en stopper for en ellers positiv udvikling 
af et lokalsamfund.

Et eksempel på det er Svinninge, der indtil for 
nyligt ikke havde haft en eneste byggegrund 
til salg siden kommunesammenlægningen i 
2007.

Lokale byggegrunde er med til at sikre udvik-
ling og tilflytning i vores lokalsamfund. Vi skal 
derfor arbejde målrettet for, at alle mulighe-
der for at skabe flere byggegrunde i lokalom-
råderne afdækkes, og på den måde skabe 
mulighed for udvikling og tilflytning.

DIREKTE ADGANG TIL BORGMESTEREN
Det er vigtigt for os, at der bliver skabt en tæt-
tere dialog mellem borgerne og den politiske 
ledelse.

Derfor ønsker Socialdemokraterne at give 
borgerne bedre adgang til borgmesteren 
med spørgsmål og gode ideer. Socialdemo-
kratiet foreslår, at rådhuset åbnes ved at 
”Borgmesteren tager imod” borgere og orga-
nisationer en fast dag om måneden.

Vore lokale samfund er en vigtig del af Holbæk 
Kommunes DNA. Her kommer man hinanden ved, 

vi bor ikke bare i en by eller landsby – vi lever i et 
lokalsamfund, og vi er en del af et fællesskab.
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Vi skal passe godt på vores miljø, natur og 
klima, så vores børn kan vokse op i en kom-
mune, der er mindre forurenet og mere bæ-
redygtig. Hvor vi kan trække vejret frit uden 
at blive syge. Hvor vi kan drikke rent vand af 
hanerne, og hvor vi kan spise mad uden at 
udvikle allergier.

For Socialdemokratiet er det en bunden op-
gave at forny den måde, vi forbruger vores 
ressourcer på. Vi vil gå forrest for en bære-
dygtig fremtid lokalt.

EN BÆREDYGTIG VÆKST
Holbæk Kommune skal være en kommune 
i vækst og fremgang. Socialdemokratiet vil 
arbejde for, at gøre udviklingen bæredygtig.
Vi skal vælge miljøvenlig teknologi og gå for-
rest i den grønne omstilling, ved at være den 
mest bæredygtige kommune i landet.

Holbæk Kommune er en kommune med 
store landområder. Landbrugsjorden dyr-
kes intensivt. Det presser vores natur og 
miljø. Miljøkrav og vækst er ikke hinandens 
modsætninger. Derfor ønsker Socialdemo-
kratitet bæredygtig dyrkning og produktion. 
Den strategi skal vi følge i fremtiden – for 
miljøets skyld.

ØKOLOGI PÅ DAGSORDENEN
Socialdemokratiets ønske om økologiske fø-
devarer er større end nogen sinde. Det er 
godt for både miljø, dyrevelfærd og sund-
hed. Efterspørgslen efter økologiske pro-
dukter vil fortsat stige.

En grøn, økologisk politik for Holbæk Kom-
mune er ikke en modsætning til ønsket om 
vækst. Tværtimod. Bærer vi os klogt ad, vil 
det kunne skabe værdi og jobs i fremtiden.

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 • Afsætte et årligt fast beløb til cykelstier.
 • Være med til at fremme omstillingen til økologisk landbrug.
 • Fremme natur genoprejsningsprojekter.
 •  Fremme klimaindsatsen ved bl.a. skovrejsning og beskyttelse 

 af naturområder.
 • Støtte op om den økologiske og bæredygtige nytænkning.
 • Fremme lokale og økologiske råvarer i kommunens institutioner.
 • Arbejde for en bedre og mere fleksibel offentlig transport.

BÆREDYGTIG FREMTID,
MILJØ OG VÆKST
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EN TRYG OG FLEKSIBEL KOMMUNE AT 
FÆRDES I
Socialdemokratiet vil gøre Holbæk til en sik-
ker kommune at cykle i. Vi skal derfor udbyg-
ge vores cykelstier så vores skolebørn og an-
dre cyklister kan færdes trygt, når de cykler 
til skole, fritidsaktiviteter, på arbejde eller blot 
ønsker at cykle en aftentur.

Socialdemokratiet vil ikke være med til, at der 
sker ulykker, der kunne have været undgået. 
Vi ønsker en kommune, der er bundet sam-
men af sikre veje og cykelstier.

Det skal være nemt, at anvende offentlig tra-
fik i Holbæk Kommune. Mange vælger den of-
fentlige trafik fra, fordi det kan være besvær-
ligt eller tidskrævende.

Socialdemokratiet ønsker god infrastruktur 
med en god kollektiv trafik, der skal binde vo-
res kommune sammen. Ligeledes er det vig-
tigt for Socialdemokratiet, at Orø-færgen be-
vares og skaber sammenhæng mellem Orø 
og Holbæk.

En grøn, økologisk politik for Holbæk Kommune er 
ikke en modsætning til ønsket om vækst. Tværtimod. 

Bærer vi os klogt ad, vil det det kunne skabe
værdi og jobs i fremtiden.
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Den bedste integration er lokalt forankret. 
Det er i mødet med hinanden i skolen, på 
arbejdet eller i foreningslivet at integratio-
nen sker.

Den nuværende flygtningesituation stiller 
høje krav til kommunerne. Det er vigtigt, at 
vi sikrer en ordentlig integration og at der 
bliver taget hånd om de nye borgere. Social-
demokratiets har tre overordnede fokus-
områder i integrationspolitikken: Arbejde, 
Bolig og Relationer.

DET HANDLER OM RET OG PLIGT
For Socialdemokratiet er balancen mellem 
det personlige ansvar og fællesskabet ker-
nen i vores tilgang til integration. Vi må aldrig 

være bange for at stille krav til hinanden.

Socialdemokratiet tror på, at mennesker ud-
vikler sig, når vi forventer noget af hinanden.
Vi ser arbejde som et vigtigt redskab til at 
sikre et stærkt fodfæste i samfundet.

Vi vil derfor udvide dialogen med erhvervsli-
vet, fagbevægelsen og kommunens offentli-
ge arbejdspladser for, at der bliver etableret 
de nødvendige arbejdspladser.

Det er vigtigt, at integration sker med ud-
gangspunkt i den enkeltes behov. Nogle har 
mere brug for sprogundervisning end andre 
og ligeledes kan nogle komme i arbejde hur-
tigere end andre.

SOCIALDEMOKRATIET VIL:
 •  Udvide dialogen med erhvervslivet, fagbevægelsen og kommunens of-

fentlige arbejdspladser for, at der bliver etableret de nødvendige arbejds-
pladser.

 • Fastholde ’Min plan’ (handleplan for den enkeltes integrationsforløb).
 •  Bevare integrationsrådet i Holbæk Kommune så dialogen mellem kom-

munen, frivillige og fagfolk på integrationsområdet bevares.
 •  Sikre at integration af flygtninge sker med udgangspunkt i den enkeltes 

behov.
 •  Arbejde for at boligplaceringen af flygtninge tager et samlet integrations-

hensyn.
 •  Arbejde for at flere flygtninge og indvandrere bliver en aktiv del af for-

eningslivet.

INTEGRATION ER ET
FÆLLES ANSVAR



26

Socialdemokratiet ønsker derfor at fortsætte 
arbejdet med ’Min plan’. En handleplan, der 
tager udgangspunkt i den enkelte, og som 
sikrer, at ingen overlades til sig selv.

INTEGRATION DER HVOR VI BOR
For Socialdemokratiet er bolig en vigtig for-
udsætning for integration. Der hvor vi bor er 
med til at forme vores normer og værdier.

Vi har set, hvordan mange lokalsamfund bi-
drager til at flygtninge og indvandrere bliver 
en aktiv del af vores lokalsamfund. Det har 
stor betydning for integrationen.

Følelsen af at føle sig hjemme er helt afgøren-
de for den ro, der skabes i integrationen.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at bolig-
placeringen af flygtninge tager et samlet inte-
grationshensyn. Det betyder, at vi skal sørge 
for, at flygtningene bliver fordelt i hele kom-
munen og får en fast bolig hurtigst muligt.

Vi vil i samarbejde med de almene boligorga-
nisationer og indvandrerforeninger styrke de 
enkelte boligmiljøer, således at beboersam-
mensætningen fører til en god udvikling.

RELATIONEN MELLEM DU OG JEG
Relationer helt afgørende for en god integra-
tion. Mange venskaber og relationer starter i
foreningslivet. Foreningerne er med til at ska-
be en social sammenhængskraft på tværs af 
sociale skel og kulturer.

Mange foreninger i Holbæk Kommune tager 
allerede et stort socialt ansvar for integratio-
nen. Det er vigtigt og prisværdigt. Den retning 
skal fortsætte.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at endnu 
flere flygtninge og indvandre bliver aktive i 
foreningslivet. Vi skal sikre, at alle har mulig-
hed for at være aktive i foreningslivet; også 
i udsatte familier, hvor økonomien er udfor-
dret.

Vi har set, hvordan mange lokalsamfund bidrager 
til at flygtninge og indvandrere bliver en aktiv del af 

vores lokalsamfund. Det har stor betydning for 
integrationen. Følelsen af at føle sig hjemme er helt 

afgørende for den ro, der skabes i integrationen.
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