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Forord
Den 21. november 2017 skal vælgerne igen sammensætte kommunalbestyrelsen i Rebild
kommune. Venstre stiller med et stærkt hold af kandidater, der repræsenterer alle hjørner
af kommunen.
Venstre går til valg med afsæt i dette valgprogram. Her findes Venstres svar på en lang
række af de spørgsmål der i hverdagen, har stor betydning for kommunens borgere.
Venstre har stået i spidsen for Rebild kommune, siden kommunesammenlægningen og
har lagt grunden til en rigtig god kommune. De sidste 4 år med Radikal ledelse har ikke
lavet om på dette, fordi Venstre fortsat har spillet en aktiv rolle, taget ansvar, gået forrest i
formulering af politikken selv om andre har haft borgmesterposten. Nu vil Venstre igen
tilbage i borgmesterstolen, og sætte yderligere retning på udviklingen af vores kommune.
Rigtig god fornøjelse med Venstres Valgprogram KV2017

Vision
Rebild kommune skal være et attraktivt sted at slå sig ned, hvad enten det handler om
bosætning eller etablering af virksomhed. Venstre ønsker at sikre en effektiv og veldrevet
kommune med et højt serviceniveau på de kommunale kerneområder.
Venstre i Rebild ønsker at skabe en stærkere Rebild Kommune, hvor der er fokus på den
enkelte som en del af fællesskabet, hvor der søges decentrale og borgernære løsninger.
Gennem tillid og mindre kontrol skal den kommunale organisation tage større ansvar for
opgaverne og sikre at kommunen yder den bedst mulige service til kommunens borgere.
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Et stærkt Rebild
Rebild Kommune er en god og velfungerende kommune, men der er plads til forbedring.
Venstre ønsker at styrke Rebild kommune, og gøre den endnu bedre. Vores bedste skoler
ligger højt i diverse landssammenligninger, men de kan blive endnu bedre, det samme
gælder de, der ikke klarer sig så godt.
Erhvervsudviklingen er positiv, men andre kommuner overhaler Rebild i at skabe et bedre
erhvervsklima, det vil vi i Venstre gøre noget ved.
Vi oplever, at Rebild kommune er attraktiv for nye borgere og særligt Støvring trækker nye
borgere til. Den udvikling skal fortsætte og udbygges i de kommende år, men skal også
omfatte resten af kommunen.
Venstre ønsker at styrke den offentlige sektor, det skal ske gennem styrkelse af ledelsen,
og ikke mindst gennem større tillid til de medarbejdere, der har fingeren på pulsen ude
ved borgerne.
Kommunens økonomi er sund, men vi skal sikre os, at vi også i fremtiden har råd til den
nødvendige velfærd og det serviceniveau, der gør Rebild til en attraktiv kommune for både
borgere og erhvervsliv.
Vi ønsker at skabe et stærkere Rebild, hvor der er fokus på den enkelte som en del af
fællesskabet og hvor der søges decentrale og borgernære løsninger.

Skolen
Venstre vil sætte særligt fokus på folkeskolen, som en af samfundets vigtigste
institutioner. Vores børn og unge skal have den bedst mulige start på deres uddannelse for
at være rustet til fremtiden.
Et stærkt skoletilbud er den vigtigste funktion i den fortsatte tiltrækning af nye borgere til
Rebild Kommune. Venstre ønsker, at Rebild Kommune skal kunne tilbyde kommunens
børn et skoletilbud, der er blandt de bedste i Danmark.
Venstre vil give et skoletilbud i topklasse til alle elever, uanset om de er blandt de
dygtigste eller har mere brug for hjælp.
Venstre vil i de kommende 4 år sikre en udvikling af kommunens skoler, og det vil i den
kommende periode være nødvendigt at tage stilling til kommunens skoletilbud. Venstre
ønsker med afsæt i lokale løsninger at åbne op for alternative muligheder for at sikre et
borgernært skoletilbud, der både fagligt og socialt giver eleverne et udbytte på et højt
niveau, og som samtidig er økonomisk forsvarligt i forhold til kommunens øvrige skoler.
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Særlige individuelle tilbud
Venstre ønsker, at der skal etableres en pulje til yderligere læringstilbud uden for den
normale skoletid til udfordrede elever, hvor der kan gives tilbud til de elever, der ligger
under gennemsnittet i dansk og matematik, således disse elever gennem en koncentreret
kort indsats kan løftes til et niveau, hvor de kan følge klassen i den almindelige
undervisning.
Puljen skal særligt sætte fokus på eleverne i overgangen fra indskolingen til
mellemtrinnet.

Elite Klasser/Talentklasser
Venstre ønsker, at der etableres forsøg med tilbud om elite undervisning, som tillæg til
den eksisterende undervisning. Klasserne etableres på tværs af kommunens skoler, og er
et tilbud til udskolingselever i fagene dansk, matematik og naturfag, der efter indstilling
fra klassens lærer får mulighed for at indgå i eliteklasserne.
Eliteklasserne skal give et ekstra tilbud til de allerbedste elever, så disse bevarer deres
naturlige nysgerrighed gennem faglige udfordringer. Klasserne tilrettelægges med
udgangspunkt i de 3 hovedfag, men det er vigtigt, at der sættes ekstra fokus på teknologi/
IT.

En Skole for Fremtiden
Venstre ønsker en skole, der er rustet til fremtiden og som sikrer, at eleverne er rustet til
fremtiden. Det betyder, at Skolerne i Rebild kommune skal forberede eleverne til en
fremtid, hvor nøgleordene i undervisningen er nytænkning, innovation og Tech.

Alternativ skoletilbud
Venstre ønsker, at der i fremtiden kan arbejdes med alternative skole tilbud, således at der
på tværs af de eksisterende skoler kan etableres faglige forløb og klassedannelser, der
styrker og underbygger læringen. Den alternative skolestruktur skal styrke fagligheden og
medvirke til en mere effektiv skoledrift. Ved at benytte alternative skoletilbud kan der
opnås en forbedring i forhold til elever i de pågældende skoletilbud, således at kvalitet og
drift er forsvarlig sammenlignet med den øvrige drift på skoleområdet.
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Profilskoler
For at styrke skolernes arbejde ønsker Venstre, at der kan etableres forsøg med profilspor
på de enkelte skoler. Således at skolens profilvalg gennemsyrer undervisningen på tværs
af fagene. Det er de enkelte skoler, der skal udvikle deres egen profil.

Skolekapaciteten
Venstre ønsker at sikre skolekapaciteten i kommunen i takt med den stigende
befolkningstilgang.
Det er særligt vigtigt i forbindelse med nybygning og/ eller tilbygning til skolerne, at der
tænkes i helheder, og at skolens fremtid i lokalsamfundet bliver en del af løsningen.
Venstre forudser, at der inden for kort tid bliver behov for at tilpasse skolekapaciteten i
Støvring, og på længere sigt også i andre dele af kommunen.
Venstre ønsker en skole, der er bygget efter de mest moderne principper, og som er
fremtidssikret. Derfor skal der hurtigst muligt sættes gang i en analyseproces, der skal
afdække behovene for og kravene til moderne skolebyggeri både i Danmark og i udlandet.
Det bør også tages i betragtning hvilke øvrige offentlige funktioner, der naturligt kan
placeres sammen med en skole og skabe værdi for byen.

Vækst
Vækst er et nøgleord for Venstre i forhold til at beskrive udviklingen i Rebild Kommune de
kommende år frem. Venstre ønsker, at Rebild kommune bliver en rugekasse for
iværksættere, hvor iværksættervirksomhederne har adgang til viden og netværk, der giver
de bedste betingelser for virksomhedernes udvikling.
Rebild kommune har tidligere været langt bedre placeret i Dansk byggeri 's måling af
lokalt erhvervsklima. Her bør Rebild kommune sigte mod at være blandt de bedste i
landet. Det er ikke bare små og nystartede virksomheder, der skal tiltrækkes, men også
større virksomheder skal i højere grad i fokus i Rebild kommune. Der er bl.a. udlagt gode
og attraktive arealer til erhvervsbyggeri, hvorfor der skal langt mere fokus på at få solgt
den kommunale erhvervsjord gennem en mere målrettet strategi.

Vækst miljøer
Rebild kommune skal kunne skabe rammerne for, at der kan skabes nye virksomheder i
Kommunen. Venstre ønsker at styrke Rebild Kommunes erhvervskontor, for at kunne
intensivere indsatsen overfor kommunens vækstvirksomheder og iværksættere, som
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Kommunen kan facilitere gennem råd om etablering. Erhvervskontorets indsats skal
opprioriteres, bl.a. gennem en styrkelse af Rebild Kickstart, øget fokus på rådgivning og
formidling af øvrige muligheder, men også gennem Væksthus Nordjylland.
Herudover skal prioriteres skabelse af synergi ér mellem virksomhederne – gennem
forskellige netværksaktiviteter, herunder etablering af forskellige erhvervsklynger.
Videre skal brugen af erhvervskontoret udbredes til hele kommunen.

Erhvervsklima
Rebild Kommune er nu placeret som nummer 77 af 98 kommuner på Dansk byggeri ’s
liste over lokalt erhvervsvenlighed, denne placering skal forbedres i fremtiden. Venstre
ønsker, at Rebild Kommune skal være blandt de bedste i landet. Målet er mindst en top 10
placering i løbet af den næste valgperiode.
En bedre placering er inden for rækkevidde - særligt taget i betragtning, at de faktorer der
i undersøgelsen trækker ned, er nemme at gøre noget ved. Skal det lokale erhvervsklima
forbedres skal Rebild Kommune bl.a. øge brugen af private leverandører. Ligesom den
kommunale sagsbehandling skal forbedres.
Et kommunalt task force skal nedsættes med henblik på at sikre udviklingen i det
kommunale erhvervsklima.

Erhvervsgrunde
Salg af erhvervsjord i Rebild kommune skal i fokus de kommende år. Rebild kommune
skal med sin attraktive placering tæt på motorvejen og lufthavnen tiltrække virksomheder
til anlæg af produktion og domicil faciliteter i Rebild Kommune.
Venstre ønsker, at grundsalget varetages af professionelle erhvervsmæglere og developere,
dette kan f.eks. ske gennem en egentlig udlicitering eller endnu bedre gennem et offentligprivat-partnerskab, hvor kommunen, developer og mægler sammen sikrer de mest
gunstige vilkår for salget af kommunens erhvervsjord.

Bosætning
Rebild kommune har gennem de seneste mange år været et attraktivt område for
bosætning, og kommunen har oplevet markant tilflytning, denne udvikling skal fortsætte i
de kommende år. Venstre ønsker, at fastholde den markante tilflytning gennem fortsat
udstykning af nye boligområder. Det er vigtigt, at udviklingen foregår i hele kommunen,
og at det sker gennem tilpassede indsatser. I bl.a. Støvring, hvor efterspørgslen er høj, er
det vigtigt, at der fortsat udbydes traditionelle byggegrunde, i et tempo der understøtter
efterspørgslen.
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Andre steder i kommunen skal der arbejdes med alternative typer af udstykninger bl.a.
storparceller for at tiltrække en øget bosætning. Udbuddet af grunde skal også afspejle de
forskellige behov, idet efterspørgslen efter boliger ikke er den samme som ung
børnefamilie og når den tredje alder indfinder sig.
Venstre vil sikre, at der kan tilbydes et varieret udbud af boligformer, som tilgodeser de
forskellige samfundsgruppers boligbehov.
Bosætningen skal ikke alene øges gennem udstykninger, men også ved at sikre, at det er
attraktivt at bosætte sig i også de mindre byer, hvilket betyder, at der skal være fortsat
fokus på at få fjernet skæmmende bygninger og renovere byrummene.
I forbindelse med den store tilflytning er det vigtigt, at de øvrige kommunale funktioner,
herunder skole og børneinstitutioner tilpasses, så der ikke opstår kapacitetsproblemer.

Byudvikling
Venstre ønsker, at der fortsat skal være mulighed for yderligere byudvikling i hele
kommunen, men særligt ønsker Venstre at sætte mest mulig fokus på udviklingen i de
områder af kommunen, hvor der er den største tiltrækning af nye borgere.
Det skal dog sikres, at der løbende er udvikling i hele kommunen, ved at kommunen kan
tilbyde byggegrunde i alle dele af kommunen.
Salget af byggegrunde og den øgede tilflytning til de forskellige bysamfund, skal
understøttes af udbygning af de øvrige offentlige faciliteter der forventes af et moderne
bysamfund. Følgeeffekten af en øget bosætning er bl.a. flere skoler og børnehaver, hvor
dette er nødvendigt. Herudover forventes og skal gives mulighed for flere butikker og
mere liberalt erhverv.
Byudviklingen lokalt skal ske i et samarbejde mellem lokale initiativer og kommunen. Det
er Venstres opfattelse, at Rebild kommune skal understøtte lokale initiativer, som har til
formål at øge bosætningen og udviklingen af de lokale bysamfund – kommunale
initiativer gør det ikke alene.

Byer, centerbyer og landsbyer
Venstre ønsker, at der er en positiv udvikling i byerne i Rebild kommune, men vi skal også
tilbyde muligheder for udvikling i centerbyer og landsbyerne. Særligt er det vigtigt, at
landsbyernes miljø bevares, og at kommunen er en aktiv spiller i bevarelsen af attraktive
miljøer i landsbyerne.
Vi skal ikke trække løsninger ned over hovedet på byerne, vi skal have de kreative ideer i
spil. Vi ønsker en dialogbaseret udvikling, hvor de konkrete og individuelle løsninger i de
enkelte byer kommer i spil. Det er dog vigtigt, at huske at kommunen ikke kan gøre det
alene, men i samspil med de lokale ressourcer.
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De flygtninge, som Rebild Kommune fra statens side er pålagt at modtage, ønsker Venstre
At integrere bedst muligt. Det søges placeret med en jævn fordeling rundt i hele
kommunen, der står i forhold til de eksisterende indbyggertal i de forskellige bysamfund.
På den måde sikres, at antallet ikke er en hindring for, at lokale foreninger og institutioner
har mulighed for bidrage positivt til integrationen, uden at det tærer på deres ressourcer.
Venstre ønsker, at flygtningene hurtigst muligt lærer dansk og tilegner sig viden om det
danske samfund, for på den måde at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Storparceller
Rebild kommune er kendetegnet ved at kunne tilbyde tilflyttere grunde i områder med
stor forskellighed, en styrke som Venstre ønsker at understøtte ved bl.a. at udlægge flere
storparceller, særligt i de mindre byområder, idet der er efterspørgsel efter denne type af
byggegrunde. Større fokus på udlægning af storparceller vil samtidig gøre de mindre
byområder langt mere attraktive.

Den offentlige sektor
Den offentlige sektor er central i forhold til at sikre den offentlige service, Venstre ønsker i
de kommende år at sikre en stærkere - men ikke nødvendigvis større offentlig sektor. Det
handler ikke om at spare på de varme hænder i ældreplejen eller den voksen tid børnene
oplever i vores daginstitutioner.
Venstre ønsker i højere grad at bruge de fælles ressourcer på de borgernære opgaver og i
langt mindre grad på kontrol og registrering.
Venstre ønske større tillid til medarbejderne i de borgernære funktioner. Vi skal stole på,
at kommunens medarbejdere yder deres bedste hver dag, og at de gennem større
selvbestemmelse og indflydelse på egen hverdag, tager det nødvendige ansvar for
opgaven.
Venstre ønsker, at styrke ledelsen i Rebild kommune - ikke gennem flere ledere, men
gennem en øget fokus på ledelse og lederudvikling.
Så når venstre siger, at vi vil en stærkere offentlig sektor, handler det om færre og bedre
ledere, samt flere og mere ansvarlige medarbejdere i de borgernære funktioner.

Tillid til medarbejderne
Venstre ønsker at fjerne unødig kontrol af medarbejderen, for at opnå større ejerskab,
højere service og mere kvalitet. Når der vises mere tillid til den enkelte medarbejder,
stiller det også større krav til medarbejderne og lederne, som de skal være klædt på til at
håndtere.
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Venstre tror på medarbejderne og deres kompetencer, og vil gennem tillid skabe større
ejerskab hos medarbejderne, med større arbejdsglæde og mindre sygefravær til følge.

Ledelse i det offentlige
Venstre ønsker at styrke ledelsen i Rebild kommune gennem en omfattende
lederudvikling. Venstre ønsker at skabe en organisation, der er mere attraktiv for gode
ledere, end det er tilfældet i dag. Ved at skabe en ledelse med mere ansvarsfulde job vil
Venstre understøtte en kultur, hvor det er mere attraktivt at være leder i Rebild kommune.
Dermed opnås en bedre og mere kontinuerlig ledelse med fokus på høj faglighed.

Beskæftigelse
Venstre ønsker, at færrest mulige falder ud af arbejdsmarkedet og ressourcer går tabt. At
sikre den enkelte en tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtigt, hvad enten den manglende
tilknytning skyldes en pause mellem jobs eller andre mere permanente årsager.

Størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet
Venstre ønsker, at Kommunen skal opleves som en støtte i at komme tilbage på
arbejdsmarkedet helt eller delvist.
Det er en forudsætning for en effektiv indsats, at indsatsen ydes hurtigst muligt, når det er
konstateret, at en tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke er umiddelbart forestående.
Rebild kommune skal arbejde med borgerne og skabe et tillidsfuldt partnerskab for at må
det fælles mål at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.
Forvaltningen skal gøre sig fortjent til borgerens tillid ved at møde borgeren i øjenhøjde,
udvise tillid til borgeren, løbende støtte med relevant hjælp og vejledning, og når der skal
træffes afgørelser, at disse træffes på et fyldestgørende grundlag, hvor borgeren oplever at
være blevet taget seriøst i processen, og hvor de retssikkerhedsmæssige spilleregler er
fulgt.
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Et Rebild i balance
Rebild kommune er kendetegnet ved en skøn og alsidig natur, som vi skal værne om og
gøre brug af. Naturen og landbrugserhvervet skal gå hånd i hånd. Venstre vil sikre, at der
er den rette balance mellem naturen og landbrugserhvervet, hvor landbruget har
mulighed for at udvikle sig, men at vi samtidig passer på fremtidens naturressourcer i
form at bl.a. grundvandsressourcer, engområder og ikke mindst skoven.

Natur
Rebild Kommune er beriget af en fantastisk variation af natur og landskaber med alt - lige
fra kildespring, vandløb, engområder, bakkelandskaber til større og mindre skovarealer.
Bedst kendt er selvfølgelig Rold Skov og Rebild Bakker, men faktisk er der skøn natur at
finde rundt i hele kommunen.
I Venstre ønsker vi at prioritere vedligeholdelse af de mange dejlige naturarealer, som vi
allerede har, således at både den naturmæssige og rekreative værdi sikres. Alt for mange
områder vokser til med utilsigtet vegetation, og vi skal sørge for, at disse områder plejes
og vedligeholdes, inden nye naturområder overvejes.
Venstre i Rebild Kommune ønsker, at kommunens fantastiske natur skal komme endnu
flere borgere og turister til gode – både ved at øge information og tilgængelighed, men
også ved at udfordre rammerne for bosætning og turisme ude i naturen.

Landbrug
Både landspolitisk og lokalpolitisk har landbrugserhvervet høj prioriteret for Venstre.
I Rebild Kommune ønsker Venstre at understøtte landbruget ved at sikre hurtig og smidig
sagsbehandling samt at have en vedvarende god dialog med erhvervet og dets
organisationer. Venstre i Rebild Kommune ønsker at nedbryde den opfattelse, der
eksisterer i visse kredse af samfundet, om at natur/miljø og landbrug er hinandens
modsætninger. Landbruget skal fortsat udvikle sig, og det kan og skal ske i fornuftigt
samspil med naturen og det omkringliggende miljø.

Infrastruktur
Venstre ønsker at sikre en stærk infrastruktur i hele Rebild Kommune. Motorvejen er et
stort aktiv for Rebild Kommune, og Venstre ønsker at styrke tilknytningen til
motorvejsnettet for flest mulig områder i Rebild Kommune. En del af det at være en
attraktiv kommune, handler også om at sikre en velfungerende infrastruktur.
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Dette gælder særligt i forhold til standarden af den eksisterende infrastruktur. Huller i
vejene, skæve fortov og ødelagte cykelstier er tegn på forfald. Venstre ønsker, at Rebild
Kommune fremstår som en attraktiv kommune, hvor der er styr på tingene og
infrastrukturen er i orden.

Veje og stier
I Rebild Kommune skal vi sikre, at vores veje er i god stand, og at de løbende
vedligeholdes. Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesstrategi, der sikrer at de
begrænsede ressourcer, der tildeles til vejvedligehold også udnyttes bedst muligt.
Cykel og gangstier er en vigtig del af vores infrastruktur og skaber sammenhængskraft i
vores lokalsamfund. Driften, vedligeholdelsen og anlæg af nye stier er derfor vigtige i den
kommende valgperiode. Venstre vil arbejde for at prioritere cykel- og gangstier, hvor der
er et behov i forhold til skoler og naturoplevelser.

Offentlig transport
Venstre ønsker at styrke sammenhængen mellem de enkelte områder i kommunen også
for de, der ikke har adgang til bil. At styrke sammenhængen på tværs af kommunen
behøver ikke blot at være et spørgsmål om busser. Der findes i forvejen gode alternative
løsninger, som fleks trafik, delebilsordninger, samkørsels ordninger, GO-more mv.
Venstre ønsker, at øge kendskabet til de alternative løsninger, da det kan være med til på
en langt mere fleksibel og miljømæssig måde at øge mulighederne for at komme derhen,
hvor man har brug for det – uden at være begrænset at køreplaner og faste ruter.
Venstre vil også være positiv overfor at understøtte de private aktører på dette område i
forhold til at skabe mulighed for, at borgerne kan benytte disse tjenester gennem en fælles
tilgang.

Forbrug
Venstre vil arbejde for, at Rebild Kommune søger at opnå energieffektive løsninger i
forhold til el, vand og energiforbrug i egne bygninger i forbindelse med renoveringer og
nybyggeri.
Venstre ønsker samtidig at bakke op om initiativer, hvor man søger nye løsninger gennem
energieffektive tiltag.
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Et aktivt Rebild
Venstre ønsker at styrke en aktiv Rebild Kommune for både børn, unge og ældre. Venstre
ønsker, at det frivillige foreningsliv løfter en central samfundsopgave ved at skabe et aktivt
tilbud særligt til de unge. Venstre ønsker at understøtte udviklingen i de frivillige
foreninger i vores kommune. Det gælder også, når det handler om vores kulturliv, der skal
være et aktivt kulturliv som et lokalt supplement til de store arrangementer, som naturligt
findes i Aalborg.
Venstre vil arbejde aktivt for at tiltrække mennesker udefra - ikke kun de, der ønsker at
bosætte sig i vores kommune, men med en aktiv turistpolitik, skal vi også tiltrække flere
gæster til unikke events, og faste tilbud i vores unikke natur - herunder Regan Vest.
De mindste børn skal have et aktivt og attraktivt pasningstilbud, hvor vi sikrer den rette
kapacitet og et tilbud af høj kvalitet.
På samme måde skal vi sikre en ældrepleje med fokus på nærhed, værdighed og høj
livskvalitet.

Fritid
Et aktivt og varieret fritidstilbud til kommunens borgere er vigtigt for Venstre.
Fritidstilbuddene - særligt til børn og unge - skal understøttes, så foreningerne i
kommunen har mulighed for at tilbyde et attraktivt udbud af fritidsaktiviteter.

Frivillige og Foreninger
Det skal være attraktivt at deltage i foreningslivet og yde en frivillig indsats. De frivilliges
indsats er sammenhængskraften i idræts-, kultur og foreningslivet, og danner grundlaget
for mangfoldigheden og mængden af tilbud i kommunen. Venstre ønsker at sætte fokus
på, at 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.
Som ung og aktiv i foreningslivet, får den unge en unik mulighed for i en meget tidlig alder
at prøve kræfter med ledelse, deltage i bestyrelsesarbejde, tage ansvar, få indsigt i
samfundsforhold, lære konflikthåndtering, udvikle sit netværk og meget mere.
Kompetencer som arbejdsgiverne senere i livet vægter meget højt. Venstre ønsker, at
Rebild Kommune gennem tilbud til foreningerne skal understøtte rekrutteringen af
frivillige til foreningerne ved at gøre det attraktivt at være frivillig i foreningerne,
eksempelvis ved at forbedre de uddannelsesmæssige tilbud til frivillige i foreningerne.
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Kultur
Kulturen og kulturlivet i Rebild Kommune er vigtigt på flere fronter. Venstre mener, at der
skal mere fokus på kulturcentrene omkring Kulturstationen, Stubhuset og Kig ind
Rebild Kommune skal ikke konkurrere med Aalborg om kulturtilbud og aktiviteter, men
tilbyde et lokalt funderet alternativ.

Event
De større events i Rebild Kommune er allerede med til at sætte Rebild Kommune på
landkortet, dette bør udvikles yderligere i de kommende år for at skabe unikke oplevelser
for borgere og gæster og sætte Rebild Kommune positivt på landkortet.
Mountainbike, opera i bakkerne mv. kan tiltrække turister, hvor vi kan bruge vores unikke
rammer. Venstre ønsker at understøtte denne udvikling, og sikre at private arrangører har
de bedst mulige betingelser for at udvikle interessante arrangementer i kommunen.

Oplevelsesturisme
En styrkelse af oplevelsesturismen i Rebild Kommune er også med til at sætte Rebild
Kommune på landkortet. De unikke rammer, som er en del af vores hverdag med Rold
skov og Rebild bakker, skal i fremtiden i langt højere grad deles med andre i form af en
styrket turisme.
Herunder skal Rebild Kommune medvirke til, at adgangen til Regan Vest sikres, så
turister nemt kan komme til denne unikke turistattraktion.
Venstre vil også understøtte, at der bliver bedre muligheder for at etablerer hoteldrift i
området.

Børn
Børnene er vores fælles fremtid, og i Rebild Kommune skal børnene have den bedst
mulige start på livet. Vi skal stille krav til kvaliteten af vores institutioner, de skal give et
udviklende tilbud til børnene, det fortjener de og det forlanger moderne forældre. Venstre
anerkender, at skoletilbud og børnepasning spiller en stor rolle i forbindelse med
bosætningen, derfor understøtter en aktiv børnepolitik og et højt serviceniveau på
børneområdet, ambitionen om øget tilflytning. Venstre ønsker at understøtte, at jo mindre
børnene er desto mere lokalt er tilbuddene til børnene organiseret.
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Dagplejere
Dagplejerne har oplevet en omtumlet tilværelse, og tilbuddet er blevet udvandet af
kommunens stres mod dette pasningstilbud. Dagplejer er det nære og trygge tilbud om
pasning af de mindste. Det vil Venstre styrke.

Vuggestue/Småbørnsgruppe
Der bør arbejdes med strategien for at sikre småbørnsgrupperne, særligt i by
institutionerne, hvor der er større behov for fleksibiliteten i kapaciteten.

Børnehaver
Børnehaverne skal være et trygt og skoleforberedende tilbud, hvor voksenkontakten er i
centrum. Venstre vil sikre, at der i institutionerne opnås større kontinuitet i
medarbejdergruppen og at der sikres mere voksen tid, der også giver mulighed for flere
aktiviteter ud af huset.

Pladsanvisning
Venstre ønsker at forældre i god tid informeres om hvornår deres barn har en
pasningsplads. Familierne skal have mulighed for at få en positiv start på pasning af deres
børn, og mulighed for at planlægge deres tilbagevenden til arbejdet efter endt barsel.
Venstre ønsker, at der oprettes en digital løsning, som giver overblik over, hvor
pasningsmulighederne er på hvilke tidspunkter.

Unge
Det skal være attraktivt at være ung i Rebild Kommune. Vi vil arbejde for, at sports, fritids-, og friluftsmulighederne er mangfoldige og tilgængelige for alle de unge i
kommunen.

Vores ungdomsskoletilbud skal koordineres og tilbydes, så alle vores unge i kommunen
får mulighed for at deltage heri.

Vi vil støtte op om lokale initiativer, der bidrager til et positivt og udviklende ungdomsliv i
hele kommunen.
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Ældre
Når vi bliver ældre, er nøgleordene for Venstre livskvalitet og værdighed. Venstre ønsker
at sætte øget fokus på disse to elementer i den kommunale ældrepleje, og give mulighed
for at prioritere disse værdier gennem samarbejder med andre samfundsgrupper.

Mad
Maden kommer i alderdommen til at spille en vigtig rolle i forhold til livskvalitet. For flere
ensomme ældre er måltidet en af hverdagens højdepunkter, derfor det skal sikres, at
maden også lever op til forventningerne hos de ældre, hvor udgangspunktet bør være
traditionel dansk mad, men også gennem tilvalg eller valg af alternativ leverandør at få
andre muligheder.

Tilbud i eget hjem
Pasning og hjælp i eget hjem, Rebild Kommune bør i samarbejde med private aktører
udvikle et tilbud, der giver de ældre mulighed for og adgang til et varieret tilbud af ydelser
i eget hjem, hvad enten disse tilbud er egen betalte eller betalt af kommunen.

Ældrecentre
Venstre vil arbejde for, at der i fremtiden sikres en optimal udnyttelse af kommunens
faciliteter på ældrecentrene, og at den rette kapacitet løbende udvikles, for at tilbyde vores
ældre medborgere og deres pårørende en høj service, hvor vi kan anvise pladser, når
behovene opstår.

Lokale Sundhedshuse
Venstre vil arbejde for, at kommunen understøtter de processer, der kan føre til
samarbejde og udvikling af fremtidige sundhedshuse i de områder af kommunen, hvor der
opstår behov for dette i forhold til at sikre lokalområdets sundhedsfaglig dækning. Venstre
mener ikke at det er en kommunal opgave at bygge og drive lokale sundhedshuse, men det
er i kommunens interesse, at de private aktører kan finde sammen om opgaven. Venstre
vil støtte arbejdet omkring en sådan løsning.
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Venstres Kandidater
Gert Fischer, Elinstallatør / Borgmesterkandidat
Anna Oosterhoff, Turismeudviklingschef, Guldbæk
Ole Frederiksen, Lagerchef, Skørping
Jeppe Ugilt Hansen, Selvstændig, indehaver af Volstrup Golf, Volstrup
Leif Nielsen, Afdelingsleder, Veggerby
Thomas Simoni Thomsen, Landmand, Øster Hornum
Bente Søgaard, Administrerende direktør, Bælum
Peter Hjulmann, Værkfører, Haverslev
Anette Hovesen, Konsulent, Støvring
Kristina Guldbæk, Projektkoordinator, Polar Seafood A/S, Rebild
Klaus Danmark, Kundeservicechef, Støvring
Henrik Buus, Elektriker, Nørager
Wanda Søgaard, Klinikassistent, Suldrup
Henrik Glad Frøstrup, Direktør HF Group, Skibsted
Allan Lund Sørensen, Afdelingsdirektør, Veggerby
Steen Nyby, Konsulent, Støvring
Thorkild Bækkelund, Konsulent, Støvring
Aage Elkjær, Servicemedarbejder, Sørup
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