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Introduktion til Venstres program for byrådsperioden 2022-2025
Velkommen til Venstres program for næste byrådsperiode.
Programmet skal læses med to vinkler: Hvad er Venstres holdninger og tanker generelt til
forskellige emner? Og hvad vil vi konkret gøre ved dem?
Programmet er opbygget på følgende måde:
●
●
●

Præsentation af politisk vision
Mærkesager med politiske forslag
Send gerne inputs, holdninger, spørgsmål eller lignende til programmet til
hanne.greve@greveparken.dk
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Indledning
Aalborg Kommune er en stærk og attraktiv kommune, hvor det er dejligt at bo, og som byder på
rigtig mange muligheder. Med en beliggenhed ved Limfjorden, en østlig kyststrækning med
børnevenlige badestrande, Lille Vildmose og Mulbjergene samt flere naturperler rundt omkring i
kommunen, så er der noget for enhver smag.
Lufthavnen ligger i baghaven, vi har en centralt placeret havn, en jernbane gennem byen,
adskillige tilkørsler til motorvejsnettet samt et universitet i den absolutte Europæiske top, så
her er et kæmpe vækstpotentiale. Det skal vi udnytte, så vi kan sikre den fremtidige velfærd.

Danmarks bedste kommune
I Venstre har vi visionen om at skabe Danmarks bedste kommune at bo og leve i. Her nøjes vi
ikke blot med den underspillede Nordjyske tilgang ”Det går jo nok”. Vi tør godt at sige, at vi vil
skabe Danmarks grønneste kommune og Danmarks bedste folkeskole. Vi vil være Danmarks
bedste studieby, Danmarks bedste erhvervskommune, Danmarks førende idræts- og
kulturkommune – ja, vi vil simpelthen være den kommune, som andre vil kigge til for inspiration.

En kommune i balance
Vi vil skabe en kommune i balance, hvor der er fleksible udviklingsrammer i både land og by, og
hvor gode idéer og ildsjæle understøttes, lige meget hvor i kommunen de befinder sig.
”Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne”. Vi har visionerne, og vi har determinationen til at
få dem realiseret. Vi må aldrig stille os tilfreds med status quo, for så går vi i stå.

Ordentlighed frem for overskrifter
Ordentlighed og troværdighed er grundlæggende. Vi skal lytte til borgerne og agere på deres
bekymringer. Vi skal respektere de lokalplaner, som vores politiske forgængere har vedtaget
med borgernes opbakning, og vi skal stå ved de beslutninger og budgetter, som vi har indgået
sammen med de andre partier.
Vi går ikke ind for ”Breaking News”-politik, men er garanter for det lange seje træk. For selvom
det ikke altid skaber smarte overskrifter, sikre det en stabil politik, hvor vores liberale værdier
kommer til deres ret.

Tillid og samarbejde med det private
Velfærden skal sikres gennem udvikling og vækst. Vi skal skabe flere arbejdspladser og øge
skatteindtægterne. Vi skal ikke længere sælge ud af vores kommunale arealer og bygninger for
at lukke hullet i kommunekassen, men til gengæld investere i erhvervsfremme og skabe
attraktive erhvervsvilkår.
Vi skal væk fra mange års tankegang om, at det offentlige skal være involveret og styrende, hvis
et udviklingsprojekt skal fungere. Vi skal udvise tillid til det private erhvervsliv og involvere dem
i langt højere grad, end der sker i dag. Vi kan opnå meget mere, hvis vi samler offentlige og
private kompetencer, lærer af hinanden og spiller hinanden gode.
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Bedre kommunikation
I en stor kommune som Aalborg behandles der årligt over 5.000 byggeansøgninger, og hertil
kommer cirka 100 lokalplaner foruden alle de vej- og kloakprojekter, der løbende gennemføres.
Vi vil sikre åben og klar kommunikation mellem kommunen og de berørte borgerne, så der ikke
opstår misforståelse og konflikter. Ofte bekymres vores borgere unødigt grundet dårlig og
mangelfuld kommunikation, hvilket skaber mistillid til den kommunale sagsbehandling og
politikernes beslutninger.
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Værdigrundlag
Vores værdier sætter en retning for den måde, vi arbejder på.

Frihed under ansvar
Venstres mener, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Ansvar for eget liv og
medansvar for fællesskabet. Vi ønsker at fremme valgfrihed og sikre sund fornuft i det offentlige
system og give frihed og tillid til den enkelte.

Mennesket frem for systemet
Det er centralt for Venstre, at både byrådet og direktionen i kommunen udviser ansvarlighed og
handler ud fra devisen om, at vi forvalter borgernes skattekroner. Det forudsætter orden i
økonomien, men også at politikerne husker, at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt.
Mennesket frem for systemet er Venstres hjerteblod i Aalborg Kommune. Men vi vil også:
Være en kommune, som understøtter:

Og vi vil arbejde:

Lighed

Innovativt

At der er muligheder for udvikling for alle.

Nye idéer skal hele tiden skubbe på
udviklingen.

Tryghed

Resultatdrevet

At folk føler sig trygge og ér trygge.

Vores indsatser virker, og målene er
opnåelige.

Sundhed

Inddragende

At vi er fokuserede på sundhed for alle.

Alle stemmer skal høres.

Nærhed

Værdsættende i forhold til medarbejdere

At borgerne føler, at de kan regne med
kommunen og har tillid til embedsværket.

Vi understøtter medarbejderne og er stolte af
vores kommunale ydelser.

Levende bysamfund

Tillidsskabende

At Aalborg er den evigt dirrende dynamo, og
at de mindre bysamfund understøtter liv og
aktivitet decentralt.

Vi arbejder åbent, etisk og med
gennemsigtighed.

Vækst

Sammenhængende

At vi byder flere borgere og virksomheder
velkommen!

Vi understøtter borgerne på tværs af
forvaltninger og afdelinger i kommunen, så de
oplever, at vi er én kommune.
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VENSTRES POLITIK PÅ DE FORSKELLIGE OMRÅDER
Vækst og arbejdspladser
Velfærdsniveauet i en kommune er helt afhængigt
af skatteindtægterne. Tager man “erhvervsbrillerne” på, har Aalborg Kommune et helt
fantastisk fundament med en velfungerende
lufthavn, en jernbane gennem byen, en centralt
placeret havn, adskillige motorvejstilkørsler og et
universitet i europæisk topklasse. Dette potentiale
skal simpelthen forløses, så vi kan fjerne os fra
den bundplacering i arbejdsløshed, som vi nu har
indtaget gennem flere år.

Øget erhvervsservice
Vi har allerede mange stærke og innovative virksomheder i Aalborg Kommune, men de skal altså
understøttes og serviceres, så de kan målrette deres fokus på vækst og udvikling. Vi skal bl.a.
være klar til at hjælpe med byggetilladelser, miljøgodkendelser, rekruttering af arbejdskraft,
understøtte bæredygtig produktion og ressourceoptimering.

Onboarding-program
Vi skal etablere et onboarding-program for nye virksomheder og iværksættere, som ønsker at
investere i vores kommune. Der skal være én indgang og en fast kontaktperson, der kan
understøtte de behov, som vil opstå, når en ny aktør gerne vil etablere sig i vores kommune.

Netværk og samarbejde
Vi vil skabe netværk, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og skabe fælles
forretningsidéer. Vi vil afholde løbende møder, hvor kommune og rådgivningsbranchen udveksler
erfaringer, lærer af hinanden, og skaber nyttige samarbejdsrelationer. Vi skal lærer mest muligt
af hinanden gennem dialog og respekt, hjælper hinanden i udbudssituationer, så kunde og
leverandør kan afstemme deres forventninger og være præcise i opgaveløsningen.

International satsning
Med en velfungerende lufthavn i baghaven ligger vejen til den store verden helt åben. Vi skal
styrke vores internationale satsning, og få Aalborg Kommunes mange kompetencer solgt i andre
lande, så vi kan lokke nye spændende virksomheder til.

Prioritering af nye erhvervsområder
Udlægning af nye erhvervsområder skal prioriteres, så der bliver noget at vælge imellem.
Placering af nye erhvervsarealer i forbindelse med det nye Supersygehus er helt oplagt, ligesom
et nyt erhvervsområde i nærheden af Aalborg Lufthavn skal realiseres hurtigst muligt.
Samtidig skal lokale ønsker om erhvervsudvikling understøttes og imødekommes, da
iværksætteri og virksomhedsudvikling også skal kunne ske i kommunens mange oplandsbyer.
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Turisme- og oplevelsesindustrien
Turisme fra både ind- og udland er med til at sikre
liv og kendskab til vores dejlige nordlige plet
heroppe i nord. Samtidig er det med til at skabe
og sikre vigtige arbejdspladser i hotel- og
restaurationsbranchen samt hos turistattraktioner,
kulturinstitutioner og detailhandel.

Turisterhverv skal have et skub
En turismeindsats for vores erhvervsliv er derfor meget vigtig, og vi skal politisk støtte op
omkring tiltag, der kan styrke vores tilbud til turisterne og gøre Aalborg Kommune til en
attraktiv turistdestination hele året rundt. Det er i den sammenhæng helt centralt for Venstre,
at aktørerne på området involveres mest muligt, så handlinger og tiltag matcher erhvervslivets
behov og udfordringer.
Turisme og oplevelsesindustrien er det erhverv, der den kommende tid vil have mest brug for
støtte og opbakning til at rejse sig efter corona-pandemien. I Venstre ser vi derfor denne
branche som et meget væsentligt fokus- og indsatsområde.
“Flerdagsturist” i hele kommunen
Vi har en kommune, der har mange forskellige tilbud til turister, både når det gælder varieret
natur og spændende historie. Det skal vi være bedre til at sælge, så vi får turisterne til at blive i
flere dage. F.eks. en strandtur i Hals, købstads- og havnemiljø i Nibe, vikingemuseum i
Nørresundby og shopping og seværdigheder i Aalborg. Endags-turister bliver til flere -dagsturister, da vi har tilbud i hele kommunen.
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Senior- og ældrepolitik
Udviklingen på senior- og ældreområdet vil fortsat
medføre, at der bliver flere seniorer og ældre.
Samtidig viser udviklingen, at vi lever længere.
Gruppen af seniorer og ældre er derfor meget
stor, og behovene vil være forskellige. Både
plejebehov, aktivitetsniveau og opfattelsen af en
god alderdom vil variere.

Frie valg og valgmuligheder
Hos Venstre værner vi om frie valg og valgmuligheder. Det er vigtigt for os, at mennesker også
ses som individer, og at fællesskaber og boformer etableres med plads til forskellighed.
I Venstre er vi også fortalere for, at de gode erfaringer fra friplejehjem inddrages, og at
friplejehjem er en del af tilbudsviften, som udvider valgmulighederne for de ældre. Det
offentlige og private skal supplere og komplementere hinanden – til borgernes fordel.
Samtidig ønsker vi, at plejehjem og øvrige boformer etableres geografisk udbredt, således det
bliver det muligt at forblive i lokalområdet – også når den sidste bolig skal vælges.

Rehabilitering og træning
Dét, at kunne klare mest muligt af hverdagen selv, giver det enkelte menneske frihed. Derfor er
det også vigtigt for Venstre, at vi kommunalt understøtter, at vores seniorer og ældre træner,
opbygger og vedligeholder egne færdigheder og evner til at mestre hverdagen.

Ensomhed
Ensomhed er udbredt i hele befolkningen, og ikke mindst ældre mennesker kan føle sig
ensomme. Ensomhed forringer livskvaliteten og kan decideret gøre et menneske syg. Derfor
mener vi i Venstre, at vi skal have et stærkt fokus på fællesskaber, der giver mulighed for at
mødes omkring aktiviteter og meget andet. Gerne koblet op på vores stærke foreningsliv.

Mindre bureaukrati – mere omsorg
Derudover ønsker vi en omsorgs- og plejesektor med mindre bureaukrati og dokumentation.
Eksempelvis ser de såkaldte frikommuneforsøg lovende ud.
Også velfærdsteknologi skal spille en stigende rolle i pleje- og omsorgssektoren – ikke mindst for
at frigive vigtig tid for medarbejderne til nærværende omsorg for borgeren.

Mere medindflydelse på plejehjem
Vi skal hele tiden have fokus på at levere den bedst mulige pleje og omsorg, hvor der også er
plads til nærhed og til at imødekomme de ældres behov. Det er brugerne og de pårørende, der i
det daglige oplever kvaliteten af plejen, og det er derfor afgørende for Venstre, at deres
stemmer høres. Venstre vil i den sammenhæng arbejde for, at der nedsættes bestyrelser på de
enkelte plejehjem, hvor brugere og pårørende tages med på råd.
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Socialområdet
For Venstre er det centralt, at sociale indsatser
sker med udgangspunkt i det enkelte menneskes
konkrete behov. Vi tror ikke på standardløsninger
for mennesker – slet ikke for de mennesker, der er
socialt udsatte og lever med komplekse problemer
så som psykiske lidelser, misbrug og omsorgssvigt.
For Venstre er det ligeledes meget vigtigt, at vi så
tidligt som overhovedet muligt får øje på – og handler – når et barn har brug for hjælp på grund
af mistrivsel. Vi skal hellere investere i menneskers trivsel tidligt i livet fremfor at behandle
senere i livet – så vidt overhovedet muligt.

Tag udgangspunkt i det enkelte menneske
På det sociale område er der ofte rigtig mange aktører inde over hjælpen til det enkelte
menneske. Det kræver en høj grad af samarbejde, koordinering og ikke mindst forståelse for det
enkelte menneskes behov for hjælp. Der kan alt for let gå systemtænkning i indsatserne frem for
at holde et knivskarpt fokus på, hvad der skal til og hvornår for at skabe en positiv udvikling. I
Venstre har vi et stærkt fokus på, at det aldrig må blive sådan, at systemet er til for systemets
skyld, men at systemet er til for borgerne og til for at finde de løsninger, der virker.
Venstre vil således arbejde for, at Aalborg Kommune på socialområdet – som de øvrige
velfærdsområder sættes fri af de regler, der kan begrænse og modarbejde, at fokus er på at
finde de rigtige og virkningsfulde løsninger for borgerne. Dette kan eksempelvis ske ved, at
Aalborg Kommune anmoder om at blive såkaldt frikommune, da en kommune med frikommune
status i langt højere grad vil kunne handle ud fra borgerens præmisser frem for reglerne og
systemtænkningens præmisser.
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Handicapområdet
I Venstre mener vi at mennesker med handicap skal
kunne leve et værdigt og indholdsrigt liv med støtte til
at kompensere for funktionsnedsættelser. Vi skal støtte
mennesker der lever med funktionsnedsættelser til at
leve det bedst mulige liv – og hvis muligt – hjælpe den
funktionsnedsatte til at leve så selvstændigt og
selvhjulpent som muligt.

Tilknytning til arbejdsmarkedet
Mennesker med handicap skal have tilknytning til arbejdsmarkedet i det omfang, det er muligt.
Nogle kan varetage et ordinært job, mens andre kan bidrage sporadisk. Det er vigtigt, at alle
uanset funktionsniveau føler, at der er brug for én. For Venstre er det derfor essentielt at
mennesker, der lever med funktionsnedsættelser, får hjælp til at finde denne tilknytning.

Hurtig afklaring
Mennesker med handicap skal have mulighed for hurtigt at blive afklaret, i forhold til hvad de
kan bidrage med, så de hurtigt kan finde den rette hylde på arbejdsmarkedet.

Fleksjob
Vejen til fleksjob skal gøres lettere – det er ikke vigtigt hvor meget man bidrager, så længe man
bidrager efter evne. Som reglerne er nu, risikerer man at tabe for mange mennesker på gulvet.

Jobcentre
Vi skal sikre, at jobcentrene bliver bedre klædt på til at håndtere borgere med
funktionsnedsættelser, således disse kan hjælpes bedst muligt.

Individuel plan
Der skal altid laves en individuel plan for den enkelte – det enkelte menneske og dets behov må
altid komme forud for systemet.

Frivilligt arbejde
Såfremt en borger ikke kan bidrage til arbejdsmarkedet indenfor de rammer der er i forhold til
fleksjob, skånehensyn etc. Skal det tilskyndedes at en borger yder et stykke frivilligt arbejde
efter evne. Det er ikke vigtigt, hvad man bidrager med, men det er vigtigt at være en del af - og
føle sig som – en del af et fællesskab uanset om man er frivillig eller lønnet.

Pårørende
Pårørende til mennesker med handicap varetager ofte en stor opgave, og for Venstre er det
vigtigt, at pårørende støttes i denne rolle. Det kan blandt andet gøres ved støttegrupper,
mulighed for sparring hos fagprofessionelle eller psykologhjælp. Det bør altid være en individuel
vurdering, hvad der er behov for.
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Sundhed for mennesker med handicap
Venstre mener, at der i sundhed skal være lige adgang for alle uanset funktionsnedsættelse. Det
er derfor vigtigt, at vi sikrer, at borgere med funktionsnedsættelser også deltager i de
screeninger og tilbud, som bliver givet.

Tilbud uanset alder
Desuden er der i øjeblikket en ulighed baseret på alder, idet det specialiserede sundhedstilbud
forsvinder, når borgeren bliver 18 år. Fra det tidspunkt er der ikke længere faste specialister
tilknyttet og borgeren har ikke krav på den samme nære behandling som tidligere. Dette mener
vi i Venstre er kritisabelt og derfor vil vi arbejde for et ensartet sundhedstilbud uanset hvor
gammel man er. Det handler ikke om alder, men om behov, så derfor mener vi, at der skal
etableres et handicapteam på voksenområdet bestående af behandlere, socialrådgivere og
øvrige faggrupper, som kan varetage de behov, som borgeren måtte have.
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Børnene er vores fremtid
Børnene er vores fremtid. De fortjener en god start
på livet og trygge rammer i dagligdagen.
Vi ved, at en styrket tidlig indsats har stor
betydning for børnenes skolegang og liv. Den er
derfor afgørende for at bekæmpe den negative
sociale arv. Derfor vil Venstre styrke
dagtilbuddene.

Fleksible pasningstilbud til pressede børnefamilier
Der er brug for fleksibel børnepasning i det moderne familieliv, hvor vi ser flere solo-forældre og
skæve arbejdstider.
Venstre vil derfor fortsat understøtte, at forældrene har forskellige og fleksible valg i forhold til
pasningstilbud, hvor institutionernes åbningstider ikke bliver forringet. Det gælder både
kommunale og private pasningstilbud.

Lokale dagplejere og vuggestuer
Aalborg er en stor kommune både geografisk og i antal indbyggere. Det er derfor vigtigt for os,
at der er pasningstilbud til børn i alle aldre i vore lokalområder. Børn skal kunne blive en del af
den by, de bor i, så de kan slå rødder og finde deres første kammerater tæt på hjemmet.
I Venstre mener vi derfor, at det er vigtigt at bevare de lokale pasningstilbud.

Bedre overgang fra daginstitution til skole
Da det fra årsskiftet er lykkedes Venstre at få flyttet børneområdet for de 0-5-årige sammen
med skoleområdet, vil vi fortsat have fokus på at sikre den bedst tænkelige overgang mellem
daginstitution og skole. Det skal ske i samarbejde mellem barn, pædagoger fra dagtilbuddet,
lærere og pædagoger i skolen, samt forældre.
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Skoleområdet
Folkeskolen er til for alle børn, og den skal
understøtte alle børn. Vi skal passe på med ikke
kun at sætte ressourcer af til de allersvageste
specialelever, da vi så forsømmer at dygtiggøre og
udvikle en meget stor gruppe elever. Alle skal
have gode muligheder for at blive så dygtige,
socialiserede og uddannelsesparate, som de hver
især kan blive - både de børn med udfordringer,
dem med ekstraordinært talent og dem imellem.

Ord- og talblinde indsatser
Ord- og talblindhed kan være stærkt begrænsende for det enkelte barn/den unge. Med den rette
tilgang og effektive metoder målrettet ord- og talblinde elever, er det dog muligt at styrke
elevens forudsætninger for læring. Derfor mener vi i Venstre, at ord- og talblinde indsatser er
helt centrale for at give børn og unge med denne type udfordringer de bedste muligheder for
videre uddannelse og job.

Inklusion
Der skal investeres i almenområdet med henblik på at udvikle nye og forbedrede tilbud til børn
med særlige behov, som gør det muligt, at flere børn kan blive i almenskolen – tæt på hvor de
bor. Investering i almenområdet skal ligeledes være med til at bremse stigningen i den
efterspørgsel efter specialpladser, der er vokset år for år gennem en længere periode og fortsat
forventes at stige.

Talentudvikling
Elever med et særligt talent skal have mulighed for at udvikle sit talent mest muligt. Det er ikke
kun elever med særlige behov eller behov for specialundervisning, der skal have ekstra støtte –
det samme gælder for de særligt dygtige elever.

Styrke et bredere uddannelsesvalg
Flere unge skal vælge de uddannelser, som arbejdsmarkedet efterspørger. Det skal de dels for at
sikre, at der er et job efter endt uddannelse, men også fordi de unge i højere grad skal vælge de
uddannelser, som deres kompetencer og interesser matcher.
Vi skal eksempelvis i folkeskolen anerkende kompetencer mere bredt – både de boglige, kreative
og praktiske evner. Dette kan motivere til, at unge vælger uddannelser mere bredt.

Fysisk og mental sundhed
Fysisk sundhed er en forudsætning for den bedste læring og trivsel. Derfor skal vi styrke
bevægelse og sunde vaner i folkeskolen.
Derudover skal vi skal lære af de erfaringer, vi gjorde os under Covid-19. Eksempelvis hvordan
online-undervisning kan anvendes som et supplement i den samlede undervisning. Hvordan
undervisning i det fri kan styrke læringen. Samt hvordan anvendelsen af undervisning i mindre
hold vil styrke læring og trivsel.
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By, land og infrastruktur
Aalborg Kommune er en stor kommune, hvor
Aalborg by er lokomotivet godt suppleret af 11
oplandsbyer med særligt vækstpotentiale og
adskillige velfungerende landsbyer.
Indbyggertallet vokser støt med ca. 2.000 nye
borger om året, hvilket er særdeles positivt, men
det stiller samtidig krav om rettidig planlægning.
For hvor skal alle de nye indbyggere bo, hvor skal
børnene gå i daginstitution og skole, og hvor skal
de dyrke fritidsaktiviteter?

Strategisk planlægning og bæredygtigt byggeri
Det tager ofte flere år, fra beslutningen om at bygge nye skoler, idrætshaller og børnehaver er
truffet, før byggeriet står færdigt. Derfor skal vi hele tiden være på forkant med udviklingen, så
vi kan stå klar med det rette byggeri og den rette placering.
Vi vil bygge generationernes hus, der er fleksibelt indrettet og kan rumme alle aldersgrupper.
Således kan børn og ældre kan få gavn af hinanden, de fysiske rammer kan udnyttes bedre, og
ensomhed kan i højere grad bekæmpes, hvorfor livskvalitet forøges.

Flere cykelstier
By og land er hinandens forudsætninger i en kommune i balance. Dét, der fysisk binder os
sammen, er infrastrukturen. Nye mobilitetsformer kommer hele tiden til, og senest er el-cyklen
for alvor blevet udbredt.
Vi vil prioritere anlæg af nye cykelstier i hele kommunen, og arbejde for en sammenkædning af
de mange delstrækninger, som blandt andet findes i den vestlige del af Aalborg.

Grønne byrum – blå by
Venstre fik sikret penge til forskønnelse og udvikling af flere oplandsbyer og områder ved
budgetforhandlingerne 2021. Og vi vil fortsat arbejde for at sikre midler, der kan skabe
attraktive og grønne byrum. Samtidig vil vi stille krav til kvaliteten af fremtidige byggerier med
hensyn til materialevalg, facade og bæredygtighed.
Vand skaber liv, og med en placering ved Limfjorden, med Vesterå, Østerågade, Kanalstien og
andre maritime indikatorer skal vi fremover åbne Aalborg by mod Limfjorden, og inddrage
fjorden aktivt i byudviklingen.

Danmarks mindst støjende motorvej
Et bredt forlig om den 3. Limfjordsforbindelse er blevet en realitet, og nu gælder det om, at den
skal etableres, så den får færrest mulige konsekvenser for dens naboer.
Vi vil målrette investeringer i støjdæmpende tiltag, så vi kan etablere Danmarks mindst støjende
motorvej, og vi vil arbejde for at reducere støjen fra de eksisterende motorveje i kommunen.

Mere vedligehold af fortove, cykelstier og veje
Mange er sikkert stødt på huller i asfalten på vejene, skæve og revnede fortovsfliser og utydelige
vejstriber. Det er blot nogle af indikationerne på, at vedligeholdelse af kommunens infrastruktur
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er blevet nedprioriteret gennem flere år. Det årlige efterslæb antager nu 130 millioner kroner,
og hvis ikke efterslæbet skal blive uopretteligt, skal der handles nu. Derfor vil vi prioritere
”asfaltkontoen”, så vi får vendt den nuværende situation med løbende nedslidning.

Tilgængelighed i midtbyen
Etableringen af den nye +PlusBus har medført en lang række trafikale begrænsninger og gener
for borgerne i midtbyen. Mange veje er blevet ensrettede, nogle er lukket, mange sving er
blevet begrænset til enten højre eller venstre, og bussernes indtog i Danmarksgade har bevirket,
at bygninger revner, og borgerne oplever forstyrrende rystelser i deres hjem.
Vi støtter op om +PlusBussen, men etableringen skal ikke ske på bekostning af bilisterne og
borgerne i midtbyen.

Afskaf indtægtskravet
”Husholdningsbudgettet” i Aalborg hænger ikke sammen. Vi bruger flere penge, end vi tjener,
hvorfor vi løbende er tvunget til at sælge ud af kommunens arealbeholdning og bygninger. Det
stiller os i en dårlig position, hvor vi for at få flest mulige kroner i kassen kan blive tvunget til at
gå på kompromis med vores politikker omkring byggeri.
Mulighed for flere boligkvadratmeter giver større indtægt ved grundsalg, men jo mere vi sælger,
jo mere spilder vi muligheden for at kunne styre udviklingen af vores by.

Investeringssikkerhed og respekt for plangrundlaget
Lokalplaner er bindende. Alligevel sker det alt for tit, at planer laves om, hvilket er til stor gene
for både naboer, erhvervsdrivende og investorer.
Vi vil sikre tilliden til plangrundlaget i vores kommune, så vores borgere og erhvervsdrivende kan
have tiltro til de vilkår, som det indeholder. Samtidig vil vi ensrette sagsbehandlingen, så det er
uden betydning, om man har sagsbehandler a eller z.
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Landdistrikter
Af Aalborg Kommunes 221.000 indbyggere, er omkring
80.000 bosat uden for Aalborg by. Vi ønsker en
kommune i balance, og derfor har Venstre stor fokus
på vores landdistrikter.
Der skal være mulighed for at bosætte sig i alle
kommunens bysamfund, og derfor skal vi
understøtte, at der altid er byggegrunde i alle
hjørner af kommunen.

Kommunal service
Der skal ikke være særlig forskel på det serviceniveau, der udføres af kommunen i Aalborg by og
i landdistrikterne. Eksempelvis skal borgerservice decentraliseres, så der på de lokale biblioteker
og i bogbusser kan gives hjælp til bestilling af nyt kørekort og sygesikringsbevis mm.
Offentlige arealer som gadekær, byparker, fodboldbaner, cykelstier, veje, fortove skal
vedligeholdes på samme niveau som i Aalborg by.

Infrastruktur til hele kommunen
Infrastrukturen skal være i orden. Det vil sige, at vi ikke må skære ned på behovet for busdrift
eller anden befordring - både til uddannelsessteder og arbejdspladserne.
Der er behov for sikre skoleveje flere steder i landområderne. Derfor skal der etableres
cykelstier de steder, hvor der mangler.
Vi understøtter den nuværende decentrale skolestruktur, da skolerne ofte er små kraftcentre for
lokalsamfundene, der skaber stor aktivitet og samfundsmæssig værdi.

Lokal erhvervsudvikling
Lokalsamfundene rummer ofte ledige erhvervsarealer, og her skal der i fremtiden være mere
fokus på at udnytte eksisterende muligheder samt understøtte udviklingen af disse, hvis behovet
byder sig. Markedsføringsindsatsen for salg af erhvervsgrunde i landdistrikterne skal øges
markant, og det rette plangrundlag skal udarbejdes, så eksisterende virksomheder for mulighed
for at vækste.
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Kultur
Vores kulturliv er med til at sætte Aalborg på
landkortet. Vi skal fastholde vores høje
niveau, og ingen skal være i tvivl om, at vi vil
kulturen i Aalborg Kommune. Kulturinstitutionerne
er meget forskellige og skal derfor understøttes
individuelt uden kassetænkning. Kultur har
desuden en helbredende og lindrende effekt på
specielt psykiske sygdomme, hvilket skal udnyttes.

Kultur for alle
Der skal være let adgang til kultur, så alle kommunens børn og unge for rig mulighed for at stifte
bekendtskab med vores kulturtilbud.
Venstre vil sikre let og gratis busafgange for skolebørn til kulturinstitutioner, så alle skoler
uanset geografi kan tage skolebørn med i teater og på museum mm. Og så vil vi sikre, at
kulturlivet også i fremtiden afholder arrangementer for børn ved at belønne børnekultur.

Kultur på et højt niveau
Vi skal fortsat være ambitiøse som kulturby, så vi bliver en endnu større turistdestination både
nationalt, men også internationalt.
Derfor vil Venstre have færdiggjort projektet på Spritten, så den bliver lige så fantastisk, som vi
drømmer om. Og så vil vi kæmpe for, at Aalborg teater får et nyt teater.

Kultur hvor talenterne lykkes
I Aalborg flytter alt for mange talenter fra byen for at finde vejen til at kunne blive
fuldtidskunstnere. Det er både ærgerligt og problematisk for Aalborg, da vi herved mister mange
unge ildsjæle, som kan være med til at berige vores by.
Derfor vil Venstre skabe Danmarks bedste kulturelle talentmiljø, ved at udvikle og udbygge
miljøet omkring KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg). Herudover vil vi sikre, at
billedkunstnere og scenekunsten får endnu bedre rammevilkår for råd og vejledning.
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Fritid
De frivillige skal understøttes og det skal være let
at drive en frivillig forening i Aalborg Kommune. Vi
er alle steder i kommunen afhængige af et rigt
foreningsliv. Vores foreninger er en af
grundstenene for, at det er attraktivt at bosætte
sig i Aalborg Kommune - især i landdistrikterne.

Flest idrætsaktive i Danmark
Aalborg skal fortsat være førende idrætskommune i Danmark. Derfor er det vigtigt at vi laver en
aktiv investering i at få mange nye ind i foreningslivet og aktive tilbage efter Covid-19.
Derfor vil Venstre oprette en pulje for at få nye børn og unge ind i foreningslivet.

Endnu bedre fysiske rammer for idrætten
De gode fysiske rammer er afgørende for et godt foreningsliv, og dette er Venstre villig til at
investere i at sikre endnu bedre rammer for foreningslivet, bl.a. ved at sætte flere midler af til
halrenoveringer, kunstgræsbaner og en ny tennishal.

Bedste kommune at være frivillig
I Venstre vil vi lave pulje til at uddanne og efteruddanne vores frivillige ledere og instruktører.
Herudover vil vi sikre hjælp til alle de barrierer, som de frivillige møder på deres vej.
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Sundhed
Sunde vaner, mentalt overskud og et godt helbred
er fundamentet for et godt og langt liv. Vi skal have
det godt for at kunne yde stort. Og det er vigtigt
for Venstre, at vi investerer i at have det godt –
både fysisk og mentalt.

Investering i forebyggelse
Vi bruger mange penge på behandling i Aalborg Kommune. Ved at investere penge i forebyggelse
af livsstilssygdomme, kommer vi forhåbentlig til at spare penge på behandling i den anden ende.
Men det er ikke kun pengene, det handler om, det er også en investering i bedre livskvalitet.
Vi vil investere i nye og bedre idrætsfaciliteter og prioriterer elitesport og stævner. Derudover
vil vi gøre det mere fordelagtigt at aktivere sig selv både som ung og gammel.

Fortsat førende på mental sundhed
Stress, angst og depression rammer os i disse år som en tsunami, og det bliver vi nødt til at have
endnu mere fokus på. Venstre har været bannerfører for, at Aalborg Kommune som den første i
landet har oprettet et center for mentalt sundhed, hvor vi hjælper folk der har fået ondt i
sindet. Derfor vil Venstre udbygge de tilbud vi har i forvejen, ved også at kunne have fokus på
angst og depression

Sikre lokale sundhedstilbud
Sundhedshusene som er blevet etableret i Aalborg Øst, Gandrup og Storvorde, har vist, at der er
behov for flere af den slags. Det sikrer lægedækning, hvor de er oprettet, og har samtidig sikret en
bedre mulighed for efterbehandling efter sygehusindlæggelse.
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Klima og Miljø
Den grønne omstilling bliver et fokuspunkt i årene
fremover, og vi skal gøre det klogt i Aalborg
Kommune. Vi skal sætte ind der, hvor det giver
bedst mening og skaber den største effekt.

Klar til flere elbiler
Flere og flere udskifter deres benzin- og dieselbil til en hybrid eller ren elbil, og der skal vi som
kommune sammen med leverandører være klar til at etablere el-ladestandere rundt om i
kommunen.

Affaldssortering
Vi vil understøtte projekter med vedvarende og CO2-neutrale energikilder – herunder omstilling
til grøn fjernvarmeproduktion. Herudover ser vi affald som en ressource, vi skal blive bedre til at

genbruge. Hvis indsamlingen af affald kan gøres bedre og billigere af private aktører, skal det være
muligt.

Spildevand og oversvømmelser
Aalborg Kommune har flere end 100 overløb fra kloakker, som årligt belaster Limfjorden med
uønsket spildevand. Derfor skal separat kloakeringen holdes i et tempo, så vi får hele kommunen
kloakeret færdig. På nuværende tidspunkt er cirka 65 procent udført.
Vi har i de senere år oplevet at vores vandløb ikke har kunnet bortlede de stigende
regnmængder, der til tider har belastet dem. Det har ført til oversvømmelser, som kunne have
været undgået, hvis vi havde været bedre til at vedligeholde vores vandløb. Derfor er det for
Venstre vigtigt, at vedligeholdelsen opretholdes og gerne forbedres.

Udvikling og understøttelse af naturen
Vi vil sikre og udvikle vores eksisterende naturområder i samarbejde og med respekt for de
private lodsejere, og vi vil sikre en god balance mellem beskyttelse og benyttelse af vores natur,
så borgernes rekreative muligheder kan øges.
Vi vil indtænke smarte klimaløsninger og fremtidssikre nye udstykninger og infrastruktur, så
regnvand anvendes som en ressource, og arealer sikres til grønne frirum.

Blomsterhav
Ved seneste budget fik Venstre afsat en pulje til store arealer med vilde blomster samt ”bybede”. Vi vil fortsætte og øge vores indsats med etablering af blomsterhav på kommunalt ejede
landbrugsarealer og etablere flere ”by-bede” med frugttræer og bærbuske.
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