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REBILD I FRONT
DIG I CENTRUM

Rebild er en dejlig kommune
med potentiale til at blive endnu bedre. Venstre vil med Jesper
Greth som borgmester forløse
det potentiale. Barren skal sættes højt – og vi skal se på muligheder frem for begrænsninger.
Og det skal ikke blot være en
kliche! Netop ønsket om at ﬁnde
muligheder og gode løsninger
skal skinne igennem i dagligdagen - både i det politiske og i det
administrative arbejde. Gode
løsninger skabes og implementeres oftest bedst, hvis de er bredt
forankrede, og derfor vil Venstre
søge et bredt samarbejde om
ﬂest mulige sager i byrådet.
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Rebild Kommune er trods sin lille
størrelse i stor vækst. Støvring
har vist potentialet som en af
Nordjyllands
største
bosætningsbyer, og den position skal vi
fastholde. Samtidig blæser der
også positive vinde over en lang
række af kommunens øvrige
byer. Desværre har vi de seneste
par byrådsperioder været på
bagkant med udviklingen, og
det er både dyrt for kommunen
og frustrerende for borgere
og erhvervsliv. Med Venstre for
bordenden bliver det en topprioritet at komme langt mere på
forkant med udviklingen i HELE
kommunen.
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Både for nuværende og kommende borgere i Rebild Kommune er det enormt vigtigt, at vores
kernevelfærdsområder, som fx
daginstitutioner, skoler og ældreområdet, er velfungerende.
Det er og bliver en kommunes
fornemmeste opgave, og derfor vil Venstre bygge videre på
de gode resultater som vores
borgernære personale præsterer. Venstre kommer ikke med
populistiske forslag om blindt
at smide ﬂere penge efter kernevelfærden, men vi politikere
skal sammen med eksperterne
på området sørge for at gøre det
bedst muligt, for de midler der
er – men også søge at ﬁnde ﬂere
midler til områder, hvor der er
behov for det.
Fundamentet for at drive og ikke

mindst udvikle Rebild Kommune
er at have styr på økonomien.
Det kræver, at vi sammen i byrådet udarbejder realistiske
budgetter, og at budgetterne så
efterfølgende overholdes. Venstre vil være garant for at sikre
en solid økonomi, så vi har råd til
at investere i fremtiden.
Alle, der stiller op til byrådet for
enten Venstre eller andre partier, gør det, fordi de gerne vil
bidrage positivt til udviklingen af
Rebild Kommune. Hvordan det
skal gøres, er der så forskellige
ideer til. Fra Venstres side vil vi
påtage os det store ansvar at
skabe konsensus på ﬂest mulige
områder, så der kan sættes en
fælles retning, der gør Rebild til
et endnu bedre sted at bo og
leve!

VENSTRES HOLDNING:
Jesper Greth vil lede kommunen ud fra principper om ordentlighed
og dialog. Han vil i tæt samarbejde med det øvrige byråd, skabe
vækst og udvikling i hele Rebild Kommune, som skal være det bedste
sted at leve og bo.

I R E B I L D KO M M U N E
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JESPER GRETH
B O R G M E S T E R K A N D I D AT
FOR VENSTRE
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Hvorfor gik jeg ind I politik?

Hvad er mine visioner?

Jeg har gennem årene mærket
og oplevet konsekvenser af
manglende politisk grundighed
og ordentlighed. Den form for
uretfærdighedsfølelse, som jeg
ﬂere gange har oplevet, har skabt
et drive hos mig – og ﬁk mig til at
gå ind i politik med målet om at
skabe politisk forandring.

I vil opleve, jeg kæmper for et
Rebild på forkant. Rebild skal ikke
fortsætte med blot at tilpasse sig
til konsekvenserne, vi skal komme
konsekvenserne i forkøbet og
undgå dyre og forringende lappeløsninger. Jeg tør arbejde for et
Rebild i vækst, og ser et stort potentiale for god sund vækst, som
fortsat tiltrækker børnefamilier
og erhvervslivet som vækstdynamo. Vi er en lille kommune med et
stort potentiale.

Hvad er mine værdier?
Den politiske dagsorden skal
være karakteriseret af grundighed, ordentlighed og saglighed.
Borgerne skal føle sig inddraget,
inkluderet og hørt.
Hvorfor vil jeg være borgmester
i Rebild kommune?
I mit byrådsarbejde har jeg fået
en yderligere bekræftelse af min
oplevelse som borger. Jeg mener,
problemet skal løses fra toppen.
Derfor vil jeg gerne sætte mig
selv i spidsen som Borgmester
for borgerne i Rebild Kommune.
Jeg vil skabe en Rebild Kommune,
som har borgeren i centrum - og
ordentlighed i udførelsen af
politik i praksis.

Hvad er mit vigtigste fokuspunkt?
Som medlem af Børne- og Familieudvalget, og i særdeleshed
som familiefar, er det vigtigt for
mig, at både mine egne og alle
børn i Rebild Kommune oplever
gode rammer for et godt børneog familieliv. Børn og unge skal
vokse op i gode læringsmiljøer,
som er karakteriseret af høj kvalitet. Som følge af den store vækst
i kommunen er det vigtigt, at
daginstitutioner og folkeskolerne
fokuserer på kvaliteten og møder
børnene i børnehøjde. Børn skal
understøttes og stimuleres i dag-
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ligdagen, da god trivsel er forudsætningen for en god hverdag.
Hvorfor vil jeg være dialogsøgende?
Jeg står klar til at mødes med
borgerne, som ønsker en konstruktiv dialog. I en tid hvor mere

FAKTA OM VENSTRES
BORGMESTERKANDIDAT:
NAVN: Jesper Greth
ALDER: 51 år
FAMILIE: Gift med Mette, som er
praktiserende læge og de har
sammen to børn på 16 & 14 år

og mere af hverdagen overgår
til de sociale medier, ønsker
jeg fortsat at bevare en ansigt
til ansigt dialog med borgerne.
Alle skal have muligheden for
at komme af med tilfredshed,
konstruktiv kritik eller bidrage
med gode ideer. Jeg vil afholde
“Mød
Borgmesteren”,
hvor
borgerne får tid og plads til at
blive hørt. Hermed skaber vi et
Rebild, som borgerne holder af,
og som tager udgangspunkt i
personlig dialog. Jeg ønsker at
skabe borgernære relationer,
idet borgerne har oplevelserne
og viden om hverdagen og lokalsamfundet. Det vil jeg gerne
lære fra, og derfor vil jeg være
dialogsøgende.

BOPÆL: Støvring
Hvordan vil I opleve mig som
borgmester?

STILLING: Afdelingsleder ved
Energinet
FRITIDSINTERESSER: Natur, jagt- og
ﬂugtskydning og selvfølgelig politik
POLITISK ERFARING: Har siddet
i byrådet siden 2017 (Børne- og
familieudvalget, Økonomiudvalget,
Rebild Ungdomsskole)
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Jeg vil være der for alle i Rebild
kommune. Jeg vil lede med
udgangspunkt i principper om
synlighed, dialog og ordentlighed. Derfor – vælg mig som
Borgmester ved kommunalvalget i efteråret 2021.
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E F F E K T I V A D M I N I S T R AT I O N
- M E R E K E R N E V E L FÆ R D

Administration er en stor del af at
drive en moderne kommune. Og
sådan skal det være. For uden en
dygtig forvaltning, der varetager
regler, lovgivning og politiske beslutninger, vil dagligdagen ikke
hænge sammen for de mange borgere og erhvervsliv, der er afhængige af det. Omvendt er det også
vigtigt, at vi hele tiden har fokus på
ikke at udføre meningsløs administration. Det kan ske, når en organisation, hvad end den er privat
eller offentlig, vokser sig større og
større. Venstre vil italesætte unødvendigt bureaukrati, og sikre op-

rydning i administrative opgaver.
I Venstre tror vi ikke, at al unødvendigt bureaukrati kan fjernes med et
trylleslag, men vi lover, at når Venstre og Jesper Greth kommer til at
sidde for bordenden, bliver der sat
stor fokus på, at vi hverken overadministrerer eller overimplementerer. Hver gang vi laver et stykke
arbejde, skal vi spørge os selv og
hinanden: Hvem laver vi det her
for, og hvem gavner det? Det gælder både politikere, direktion og
medarbejdere hele vejen igennem
organisationen.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre ønsker at forenkle systemer og procedurer, så vi hele tiden
driver en effektiv kommune og bruger ressourcerne, så de gavner
borgerne bedst muligt.

I R E B I L D KO M M U N E
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EN BARNDOM MED
LEG, LÆRING OG
LIVSDUELIGHED

Rebild Kommune skal være det
bedste sted at vokse op. Derfor
vil Venstre sikre dagtilbud af høj
kvalitet, hvor normeringerne fastholdes og om muligt forbedres.
Venstre anerkender, at forældre
ønsker forskellige typer dagtilbud
og hilser ligeledes private institutioner og børnepassere velkommen. Der er brug for ansvarlig
fornyelse, der kan sikre variation i
dagtilbuddene.
Rebild Kommunes skoler skal
være blandt landets bedste målt
på resultater, faglighed, elevtrivsel og forældretilfredshed.
Ambitionerne for skolerne skal
være krystalklare, og vi vil prioritere børne- og skoleområdet
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højt. Undervisningen skal tage
udgangspunkt i det enkelte barn
og have fokus på stadigt bedre
faglige resultater og personlig
udvikling. Venstre ønsker, at hvert
enkelt barn får mulighed for at
blive den bedste version af sig
selv, og vi vil arbejde for, at der
kommer mere fokus på de elever,
som har talent og særlige evner.
Livsduelighed skal være en integreret del af skolegangen, og
i den forbindelse vil vi initiere et
styrket forældresamarbejde med
skolerne. Venstre hilser private
skoler velkommen, og det skal
være en klar målsætning, at alle
elever kommer videre til en ungdomsuddannelse.
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De fysiske rammer - på såvel dagtilbud som skoleområdet - skal
være tidssvarende, og kapaciteten skal følge den lokale befolkningsudvikling. Venstre ønsker
således en decentral skole- og
daginstitutionsstruktur, så børn
kan gå i skole i deres nærområde. Det skal prioriteres, når de
kommunale budgetter forhandles
på plads. Både på dagtilbud og
skoleområdet gælder endvidere,
at ledelse og dygtige medarbejdere er en afgørende ressource.

Venstre støtter klar ledelse og
udvikling af medarbejdernes
kompetencer og i øvrigt indgå
i tæt dialog med bestyrelser og
forældre om, hvordan områderne bedst udvikles. Indenfor det
specialiserede område støtter
Venstre
inklusionsstrategien,
så ﬂest mulige kan fortsætte i
normal- og nærmiljøet. Nye og
forebyggende tiltag skal baseres
på bedste og nyeste viden på
området.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre mener, at hvert enkelt barn skal støttes i at blive den bedste
version af sig selv. Forskellighed skal respekteres og ses som en styrke.
Vi ønsker tryghed, læring og trivsel i dagtilbud og skoler – og vi har en
klar ambition om, at alle kommer videre til en ungdomsuddannelse.

I R E B I L D KO M M U N E
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E N S E N I O R T I LVÆ R E L S E M E D
L I V S K V A L I T E T O G VÆ R D I G H E D

Der bliver flere ældre i Rebild
Kommune de kommende år, og
nøgleordene for Venstre er livskvalitet og værdighed.
Rebild Kommune skal sikre botilbud for ældre, der afstemmes
efter behov og sikrer de ældre og
deres pårørende tryghed både i
eget hjem og på plejecenter. Der
skal være forskellige boligformer
for ældre, eksempelvis seniorbofællesskaber og friplejehjem.

Der skal tilbydes ældre- og
plejeboliger af høj kvalitet, men
først og fremmest skal vi være
klar med hjælp og forebyggelse,
så borgeren kan forblive i egen
bolig så længe som borger og
pårørende ønsker det.

Venstre vil også sikre bedre forhold for ældre i det offentlige

Når behovet for hjælp opstår,
skal hjælpen så vidt muligt til-
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rum – det skal være sikkert at
færdes ude på stier og fortove,
og detaljer, såsom mulighed for
at holde hvil undervejs, skal tænkes ind i løsningen.

I R E B I L D KO M M U N E

03-09-2021 16:07:04

rettelægges i dialog med borgeren og med fokus på størst mulig
værdighed og medbestemmelse
for borgeren.

Når der tilbydes hjælp i eget
hjem, skal Rebild Kommune
samarbejde mere med private
aktører om at udvikle tilbud, der
giver de ældre mulighed for og
adgang til et varieret tilbud af
ydelser, uanset om tilbuddene er
med egenbetaling eller betalt af
kommunen.

Kvalitetsstandarder skal danne
grundlag for visitationen, så
både brugere og udøvere kender
indholdet af de enkelte ydelser.
For Venstre er det vigtigt med en
hjemmepleje, hvor der udvises
varme, omsorg og respekt for

den enkeltes behov. Det samme
gør sig gældende ved behov for
genoptræning og rehabilitering.
Der skal arbejdes med alle mulige tiltag, der vil gøre de ansattes
arbejde nemmere og lette administrationen, så der er fuld fokus
på den personlige omsorg for
borgeren.

Der skal sikres optimale rammer for det sunde liv i form af
forebyggelse, aktivitetstilbud og
vejledning.

Venstre vil sikre fortsat opbakning til det frivillige arbejde
både i foreningslivet og omkring
plejecentre - og sikre ældre borgere i eget hjem et mangfoldigt
udvalg af både fysiske og sociale
aktiviteter.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil sikre høj kvalitet i tilbud og aktiviteter til de ældre borgere,
som skal have mulighed for at forblive i egen bolig så længe som ønsket. Der skal være tilstrækkeligt med plejeboliger, som skal danne en
tryg ramme for seniorernes hverdag.

I R E B I L D KO M M U N E
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BEDRE VILKÅR TIL FRIVILLIGE

I Rebild Kommune skal det
være attraktivt at deltage
i foreningslivet og yde en
frivillig indsats. De frivilliges
indsats er sammenhængskraften i idræts-, kultur og
foreningslivet, og den indsats
danner grundlaget for mangfoldigheden og mængden af
tilbud i kommunen.
Venstres holdning er, at de
mange frivillige, der yder en
stor indsats på kultur og fritidsområdet, er af uvurderlig

14
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betydning. Det at være frivillig i en forening er andet end
timer lagt i det lokale klubhus.
At være frivillig er også kompetenceskabende
og
kan
være med til at give især de
unge ekstra redskaber med i
bagagen.
Venstre vil fastholde og støtte
det frivillige foreningsliv efter
princippet om hjælp til selvhjælp. Vi vil dermed støtte det
eksisterende foreningsliv inden
for kultur og fritidsliv og byde
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nye initiativer velkommen til
gavn for kommunens borgere i
alle aldre.
Der skal skaffes midler til at
igangsætte nye initiativer til
aktiviteter for foreningsløse
unge, hvor motion og socialt
samvær indgår. Og så vil
Venstre understøtte Frivilligcenter Rebilds arbejde med at
udvikle fritidslivet.
Kultur og kulturlivet i Rebild
Kommune er vigtigt for alle
aldersgrupper.
Venstre vil arbejde for at sætte
fokus på udviklingen af kultur-

centrene omkring Kulturstationen, Stubhuset og Kig ind samt
understøtte de lokale forsamlingssteder i alle kommunens
byer. Kulturlivets udbredelse
bygger på de frivilliges indsats
og kommunens rolle er at understøtte den indsats.
Venstre vil forsat understøtte
større
kulturbegivenheder,
events og stævner i samarbejde med andre institutioner og
private aktører. Det profilerer
Rebild Kommunes unikke natur,
de frivilliges kreativitet og tiltrækker publikum fra et større
geografisk område.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil skabe rammer, der giver borgere i alle aldre de bedste muligheder for at leve et aktivt og sundt liv. Der skal være mulighed for
social- og kulturel udfoldelse i alle kommunens bysamfund. Forvaltningen og øvrige interesseorganisationer skal samarbejde med de frivillige kulturbærere.

I R E B I L D KO M M U N E
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T U R I S M E S A M A R B E J D E PÅ
T VÆ R S A F H I M M E R L A N D

De store naturlandskaber i Rebild
Bakker danner et naturligt afsæt
for turismesamarbejdet på tværs
af Himmerland. Turismeudvikling
bør derfor fremadrettet foregå i
samarbejde med Mariagerfjord og
Vesthimmerlands kommuner i regi
af Destination Himmerland.
Venstre ønsker Rebild med i det
allerede etablerede samarbejde
på tværs af kommunerne, så vi
samlet kan sætte Himmerland på
Danmarkskortet.
Vi vil i tæt samarbejde med turismevirksomhederne sikre en bedre
markedsføring samt en øget om-

sætning i lokalområdet. Vi tror på,
at både nuværende og kommende
gæster efterlyser naturoplevelser
af høj kvalitet. Derfor vil vi investere
i bedre adgang til naturen ved at
forbedre stisystemer og cykelstier.
Den historiske underjordiske koldkrigsbunker Regan Vest åbner
for offentligheden i 2022. Det nye
museum har potentiale til at sætte
Rebild på både det nationale og
det internationale landkort. Venstre
vil arbejde for, at der kommer maksimal opmærksomhed på den nye
attraktion til gavn for kommunens
øvrige turismeerhverv.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil søge tilslutning til det tværkommunale samarbejde i “Destination Himmerland” i forhold til markedsføring og udvikling af det
lokale turismeerhverv.

16
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BEDRE UDVIKLINGSMULIGHEDER
I LANDBRUGET

Landbruget er en vigtig hjørnesten i Rebild Kommune og er med
til at skabe vækst og jobs i vores
landdistrikter.
Fra Venstres side ønsker vi at understøtte landbruget bedre ved
at sikre en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Derudover

ønsker vi en tættere formaliseret
dialog med landbrugserhvervet,
ligesom vi i forvejen praktiserer
med andre dele af erhvervslivet.
Dette skal bidrage til, at vi på
konstruktiv vis forsat kan udvikle
landbruget i fornuftigt samspil
med naturen og det omkringliggende miljø.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil styrke landbrugets udviklingsmuligheder ved en hurtigere
og smidigere sagsbehandling og i en tæt dialog med erhvervet.

I R E B I L D KO M M U N E
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BEDRE RAMMER FOR
ALLE VIRKSOMHEDER

- Penge skal tjenes, før de kan bruges Vækst og velstand er en forudsætning for velfærd. Derfor skal det
være lettere at drive virksomhed
i Rebild Kommune. Med Venstre
i spidsen sikres et stærkt lokalt
erhvervsliv. Det er vigtigt med
levende bysamfund, og derfor
skal vi sikre de bedste rammevilkår for detailhandlen, så Rebild
Kommunes borgere har mulighed
for at bruge deres penge i lokale
butikker. Vi vil arbejde for, at de
rigtige rammer for erhvervslivet
er til stede og samtidig sikre et
højt serviceniveau gennem dialog
og samarbejde.

blikket mod Rebild Kommune, når
virksomheden skal etableres eller
ﬂyttes.

For Venstre er det afgørende, at
eksisterende virksomheder har lyst
til at investere i vores kommune,
og at nye virksomheder retter

Iværksætteri skal understøttes af
Business Rebild, der understøtter
og fremmer start af egen virksomhed og dermed nye lokale
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Vi har som mål at få en positiv
udvikling i de årlige målinger af
det lokale erhvervsklima. Venstre
vil derfor også fremadrettet have
fokus på korte sagsbehandlingstider som forudsætning for vækst
hos erhvervslivet. Vores mål er en
hurtig byggesagsbehandling på
alle typer af byggerier, og speciﬁkt på simple byggerier har vi et
mål om en sagsbehandlingstid på
tre uger.
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arbejdspladser.
Vores mål er at blive Nordjyllands
førende e-handelsområde. Vi
vil fortsat arbejde for, at der er
erhvervsjord til rådighed til eksisterende og kommende virksomheder. De private erhvervsmæglere
skal fortsat bistå kommunen med
at varetage salgsopgaverne.
Mange konkurrenceegnede offentlige opgaver løses i kommunalt regi. I Venstre ønsker vi ﬂere
opgaver løst af private virksomheder, da vi mener, at der kan være
penge at spare, hvis opgaverne
løses på markedsvilkår.
Venstre vil arbejde for, at ﬂere
offentlige opgaver skal sendes i
udbud. Her skal der være fokus på
lokale arbejdspladser, og derfor
skal dialogen med virksomheder
intensiveres. For at tilgodese de
mindre virksomheder vil vi konkret

arbejde for en fravigelse af sikkerhedsstillelse ved mindre entrepriser under 500.000 kr. Desuden
vil vi satse på ﬂere åbne arrangementer med erhvervslivet for, at vi
kan sikre størst mulig ﬂeksibilitet i
forhold til erhvervslivets udfordringer generelt.
Erhvervslivets vækst er betinget
af, at der kan skaffes kvaliﬁceret
arbejdskraft. Venstre vil have fokus
på et ﬂeksibelt arbejdsmarked,
understøtte at ledige uddanner sig
og deltager aktivt i opkvaliﬁceringen af kompetencer, så alle kan
bidrage på arbejdsmarkedet.
Venstre arbejder med bæredygtighed ved at satse på den cirkulære
økonomi. Ikke alene for at skabe
innovation, vækst og jobs, men
også for at der kan hentes gevinster i form af mindre affald og
bæredygtigt byggeri, hvor der kan
spares på energi.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil skabe de bedste rammer for erhvervslivet, så Rebild bliver
en attraktiv kommune for både nye og eksisterende virksomheder. Det
skal være lettere at drive virksomhed i Rebild, derfor er det nødvendigt
med tæt dialog og samarbejde med erhvervslivet.
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ET SUNDT LIV
- HELE LIVET

Venstre vil sikre det bedst
mulige fundament for, at
borgerne i Rebild kan leve et
sundt og aktivt liv - hele livet.
Det gælder både den patientrettede forebyggelse, der
skal lindre og modvirke kroniske sygdomme, og den borgerrettede forebyggelse, der
skal sikre, at raske borgere
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ikke bliver syge.
Det sker ved at sikre høj
kvalitet i de kommunale
sundhedstilbud - både dem
til børn og til voksne. Det kan
for eksempel være tilbud til
genoptræning, indsatser mod
alkohol, rygning og diabetes,
hjælp til motion og sund kost –
eller tandplejen for de yngste.
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Sundhed og forebyggelse
er et vigtigt fokusområde
for Venstre, og her tænker vi
sundhed bredt - både fysisk,
socialt og mentalt. Forebyggelse sker gennem motiverende indsatser og attraktive
tilbud, men i høj grad også i
samvær, relationer og fællesskaber blandt borgerne.
Sundhedsindsatsen
tager
udgangspunkt i borgerens
behov og skal sikre sunde,
livsglade og aktive borgere.
På sundhedsområdet er det
væsentligt at sikre en tæt
koordination mellem de kommunale
sundhedsområder,
regionen og de praktiserende
læger. Der kan med fordel

samarbejdes
med
andre
kommuner i tværkommunale
samarbejder, dels for at sikre
en effektiv drift, dels for at
sikre bedst mulig vidensdeling. En succesfuld god ide i
Rebild skal også kunne bruges
i f.eks. Mariagerfjord – og
omvendt.
Rebild Kommune er ikke
blevet tilgodeset nok i forhold
til speciallæger. Venstre vil
i samarbejde med Region
Nordjylland motivere speciallæger til at etablere praksis
i kommunen. Det kan f.eks.
være i forbindelse med etableringen af sundhedshuset i
Støvring eller andre steder i
kommunen.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil sikre de bedst mulige rammer for, at borgerne kan leve
et sundt og aktivt liv. Indsatsen skal ske så tæt på borgeren som
muligt og, så vidt som muligt, på borgerens præmisser.
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BY E R M E D L I V
-MED BORGERE DER TRIVES

13 år er der gået siden kommunesammenlægningen. Både
politisk og blandt borgerne er
der en voksende forståelse for,
at vi er én samlet kommune.
Selv om alle naturligt har en
forkærlighed for eget nærområde, så er sammenhængskraften blevet bedre.
Ved seneste valg var Venstres
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slogan: ”Et Rebild i balance”.
Bag ordene lå ønsket om at
finde den rette balance for at
sikre udvikling i HELE Rebild
Kommune. Det har været en
topprioritet for os i det daglige
politiske arbejde og vil også
være det fremadrettet.
Rebild kommune har ikke en
STORBY, men vi har en STOR BY.
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Støvring har gennem mange
år været en af de førende
bosætningsbyer i Nordjylland,
og den position skal vi gøre
alt for at fastholde ved smart
og tilstrækkelig planlægning.
Samtidig skal vi sikre, at der er
attraktive varer på hylden i de
mange andre fantastiske byer
rundt i kommunen, som hver
har deres styrker. Og netop
det at udnytte og fremhæve
de forskellige styrker og kendetegn i hver enkelt by skal vi
være langt bedre til. For ingen
byer er ens – og det skal de
heller ikke være. Borgere og
erhvervsliv har ikke nødven-

digvis de samme behov og
ønsker, og derfor at det vigtigt
at lytte og indgå i dialog med
interessenter i de forskellige
byer.
Venstres
byrådsmedlemmer
er bredt repræsenteret i hele
kommunen. De ni nuværende
byrådspolitikere kommer fra
ni forskellige by- og landområder i kommunen - derfor
er Venstre garant for både at
udnytte det kæmpe potentiale
som vores største by rummer,
samtidig med at vi sikrer
perfekte forudsætninger for
vækst og udvikling i hele
Rebild Kommune.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil skabe en spændende og varieret byudvikling med fokus
på byernes individuelle styrker og med inspiration fra borgerne og
erhvervslivet i de respektive nærområder.
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INFRASTRUKTUR OG MOBILITET

Rebild Kommune ligger centralt
placeret i Himmerland og er
begunstiget med gode hovedfærdselsårer til resten af landet
- blandt andet E45, Hadsund
Landevej og Løgstørvej. Derfor
udvikler Rebild Kommune sig i stor
hast som en pendlerkommune, og
den udvikling skal vi understøtte
med fokus på at sammenkoble
vores kommunale infrastruktur
bedst muligt med de statslige
hovedfærdselsårer.
Den store vækst i hele Rebild
Kommune betyder et stigende
behov for både at udvikle ny infrastruktur og samtidig forbedre
den nuværende. Et meget aktuelt
eksempel er Ny Nibevej, som er
blevet udskudt igen og igen. I
Venstre mener vi, at det projekt
skal færdiggøres og ikke skubbes
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yderligere.
I takt med udviklingen i Rebild
Kommune de seneste år er der
kommet mere opmærksomhed
på at øge traﬁksikkerheden for
de bløde traﬁkanter. De større
byer har et stigende behov for at
sikre ordentlige traﬁkforhold i takt
med udviklingen.
Venstre ønsker i højere grad, at
traﬁksikkerheden for cyklister og
gående tænkes ind i byernes udvikling – ikke mindst i vores skoledistrikter. Løsningerne skal være
nytænkende og bæredygtige.
Rebild Kommune har i de senere
år etableret nye cykelstier, og
Venstre ønsker fortsat udbygning
af cykelsti-nettet på tværs af hele
kommunen.
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Der bør fortsat være stor opmærksomhed på mobilitet på tværs af
kommunen. Den offentlige traﬁk
er i de seneste mange år blevet
udhulet. Vi skal derfor have fokus
på, at behovet for mobilitet for
vores borgere forandrer sig i takt
med udviklingen i forskellige dele
af kommunen. Derfor foreslår
Venstre, at vi søger en dialog med
nabokommunerne om, hvordan

vi sammen kan forbedre mobiliteten – også imellem kommunerne.
I Venstre ønsker vi at få belyst de
behov, der opstår i takt med kommunens udvikling. Vi skal sikre, at
de ressourcer, der bliver stillet til
rådighed, bliver brugt med fornuft
og indfrier de behov, der opstår i
takt med udviklingen.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre ønsker en langsigtet handleplan for infrastrukturen i Rebild
Kommune. Planen skal både tilgodese pendlerne til og fra kommunen,
men også borgere, der har brug for mobilitet på tværs af kommunen –
blandt andet de såkaldte ”bløde trafikanter”.
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H U S K O G S Å R E G I O N S R Å D S VA LG E T

Vi har et velfungerende nordjysk
sundhedsvæsen, hvor specialister
og sundhedsfaglige ansatte hver
dag har fokus på at undersøge
og behandle patienter. Ovenpå
en lang periode med Covid-19 og
strejke, er det nu tid at norma-
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lisere sundhedsindsatserne og
igangsætte nye udviklingstiltag.
Det vil Venstre gerne stå i spidsen
for. Og det kan gøres bedre, bl.a.
ved nærværende ledelse, mindre
fravær og større arbejdstilfredshed, og nye behandlingsmetoder
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og teknologier skal bringes i spil.
Vi skal kort og godt have mere
sundhed for de penge der til rådighed og det nye Universitetshospital, NAU, skal tages i brug.

oplever ofte lange ventetider i
akutmodtagelsen. Venstre vil af
hensyn til patienterne nedbringe
ventetiden i akutmodtagelsen og
sørge for effektive skadeklinikker
på mindre sygehusmatrikler.

Nye sundhedsklynger
Fra 2022 får Region Nordjylland
3 nye Sundhedsklynger, knyttet
op til de tre Akuthospitaler i
Aalborg, Hjørring og Thisted. Her
skal repræsentanter fra region,
kommuner og almen praksis,
bane vejen for at skabe et endnu
tættere samarbejde for borgere
med kroniske sygdomme, psykiske lidelser og ældre. Venstre har
det som et klart mål, at se på nye
samarbejdsmetoder der kan give
sårbare borgere og patienter
mere sammenhængende tilbud i
nærområdet, f.eks. at tage blodprøver og EKG i de kommunale
sundhedshuse.

Forebyggelse
Vi skal udnytte og formidle viden
for at undgår sygdom og bevare
en god livskvalitet. Det gælder
tidlig opsporing af kræftsygdomme, patienter med hjertesygdomme,
diabetespatienter,
knogle- og skelet, øjensygdomme
og overvægt hos både børn og
voksne. Venstre vil sikre, at ny
forskning og nye teknologiske
løsninger bringes i anvendelse
og patienter inddrages i egne
behandlingsforløb. Forebyggelse
og behandling hos børn, unge og
voksne med psykiske sygdomme
skal prioriteres lige så højt som
alle andre sygdomme.

Akutområdet
For tilskadekomne gælder det
om en hurtig og effektiv indsats
af det præhospitale beredskab,
ambulancer, akutbiler, akutlægebiler og i særlige tilfælde
helikopter. Vi måler konstant
på, hvor hurtig en bil med blå
blink kan være fremme ved den
tilskadekomne, men patienter

Dialog
Venstre vil dialogen, vi vil lytte til
konstruktiv kritik og gode forslag,
og være parate til at tage nyskabende forslag i brug. Det gælder
også mulighederne for at tiltrække og fastholde medarbejdere
og det gælder ikke mindst klimadagsordenen.
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