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Forandring til fordel for alle!
I Socialdemokratiet ønsker vi et skifte – et andet flertal i byrådet. Hvis borgerne stemmer på et af de
partier, som peger på en Venstreborgmester, finder de ikke ud af, at et andet flertal kan skabe
forandring – en forandring til fordel for alle.
Der sker meget i vores kommune. Vi har i mange år været kendetegnet ved store
produktionsvirksomheder. Gode arbejdspladser og selskabsskatter gør, at Billund Kommune har
muligheder, som mange andre misunder os.
De fleste har meget at være glade for i vores kommune, som på mange områder er i vækst, men der
er stadig udfordringer og her tænker vi mest på vore udsatte borgere. Hvordan mærker de, at vi er en
kommune rig på selskabsskatter?
Vi har givet flere penge til ældreområdet, men vi skal sikre, at de bruges, så de kommer dem, der har
mest behov, til gavn.
Pengene skal ikke bruges på administration og konsulenthonorarer. Vi skal til stadighed sikre at vi har
den rette struktur på ældreområdet, så vi får mest mulig velfærd til de ældre for de penge vi har til
rådighed.
Tillid er godt men kontrol er bedre, skal Lenin engang have sagt. Det dur ikke! Uden tillid til de
mennesker, der tager hånd om os når vi bliver gamle, er hjælpeløse eller syge, går det ikke. Det bliver
vanskeligere at rekruttere medarbejdere til social- og sundhedssektoren samtidig med, at
befolkningen bliver ældre og får mere brug for hjælp. Vi skal vise tillid til kommunens medarbejdere
og kun dokumentere der, hvor det er nødvendigt. I Socialdemokratiet vil vi lytte til borgerne, deres
behov og indsigelser samt huske hvem vi er til for.
Som kommune skal vi gå forrest ift. biodiversitet og grøn omstilling – her er et område hvor vi som
kommune ikke har det tilstrækkelige fokus. Det kan vi gøre meget bedre!
Vi ønsker at borgerne får let adgang til politikerne. Politikere skal ikke sagsbehandle, det har vi
forvaltningen til, men politikerne skal lytte til borgerne, således vores serviceniveau afspejler
borgernes behov.
Man hører tit, at det kan være lige meget, hvilket politisk flertal der er i byrådet, men der er afgørende
forskelle mellem Socialdemokratiet og Venstre – både ideologisk og i praktisk kommunalpolitik.
Mennesker fødes ikke med de samme forudsætninger og har ikke de samme vilkår i livet. Derfor
kæmper vi til kommunalvalget for forandring til fordel for alle!
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Økonomi
Økonomisk bevidsthed og ansvarlighed er forudsætninger for at have et økonomisk råderum, hvilket
er afgørende for, at vi kan træffe langsigtede og holdbare beslutninger. Det er en del af den
økonomiske ansvarlighed at have fokus på de langsigtede konsekvenser af de kommunale udgifter.
Derfor må vi prioritere udgifter til forebyggende indsatser og til investeringer, der på længere sigt
formindsker driftsudgifterne.
Vi skal samtidig også både drifte og bygge med grøn omstilling for øje - det er der både god fornuft og
økonomi i.
Selv om Billund Kommune for øjeblikket har en god økonomi, er det økonomiske råderum ikke
ubegrænset.
De årlige kommuneaftaler mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) lægger
nogle snævre rammer for kommunernes økonomi (både m.h.t. skatteprocent, driftsudgifter og
anlægsudgifter). Det er vigtigt, at vi udnytter det økonomiske råderum. Det er derfor også vigtigt, at
vi opretholder den nuværende skatteprocent.
Vi foretrækker at give så megen velfærd som muligt til dem, der har brug for det, frem for at give
skattelettelser, som især er til gavn for de velstillede. Desuden er der en risiko forbundet med at sænke
skatteprocenten. Kommuneaftalerne mellem Finansministeriet og KL gør det nærmest umuligt at
sætte skatteprocenten op igen, hvis der senere skulle blive behov for det.
Der skal større fokus på bosætning og iværksætteri i hele kommunen, bl.a. gennem i et udvidet
samarbejde med Billund Erhvervsfremme.

Vi vil arbejde for at
-

-

-

få flere til at bosætte sig i Billund Kommune, så skattegrundlaget kan øges. Vi skal arbejde
konstruktivt med at få højtuddannede til at bosætte sig i kommunen. Vores uddannelsesgrad
og indkomstgrundlag i kommunen er lav, hvilket har en negativ påvirkning på grundlaget for
personskatter.
o Ved at ansætte bosætningskoordinator og iværksætterkonsulent, gerne forankret i
Billund Erhvervsfremme, vil vi investere betragteligt mere i at få mange af vores
indpendlere til at bosætte sig i kommunen samtidig med at vi kan få skabt nye
erhvervseventyr og arbejdspladser.
det bliver mere attraktivt at etablere og drive virksomhed i hele kommunen, hvilket også skal
være med til at tiltrække bosætning. Alle byer skal opleve øget bosætning.
udlicitering begrænses – især på velfærdssamfundets kerneområder (pasning og pleje af børn,
syge og ældre, rengøring). Hvis udlicitering – på grund af lov- og bekendtgørelseskrav - ikke
kan undgås, vil vi lægge vægt på, at arbejdet udføres på anerkendte danske løn- og
arbejdsvilkår, at der tages hensyn til miljø og arbejdsmiljø samt at kommunale enheder får
mulighed for selv at byde på opgaverne.
der i udbudskontrakter indsættes arbejdsklausuler (herunder bestemmelser om kædeansvar),
uddannelsesklausuler og sociale klausuler.
have en stram økonomistyring og bruge metoder og værktøjer, der hurtigt slår alarm, hvis det
begynder at gå den forkerte vej.
kontrollere, at de politiske beslutninger faktisk føres ud i livet af forvaltningen.
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Forvaltning
Byrådets opgave er at udvikle visioner og fastlægge mål. Forvaltningens opgave er at føre byrådets
visioner og mål ud i livet og at sørge for, at byrådet har det bedste grundlag at træffe deres
beslutninger på. Byrådet skal ikke sagsbehandle, og forvaltningen skal ikke politisere.

Vi vil arbejde for at
-

flere overordnede beslutningsprocesser begynder på det politiske niveau, inden forvaltningen
udarbejder forslag til beslutning.
det beslutningsgrundlag, forvaltningen udarbejder, bliver mere fuldstændigt.
der så vidt muligt foreligger flere beslutningsforslag, når politikerne skal træffe deres
beslutning.

Ledelse og medarbejdere
En kommune fungerer kun godt, hvis de mennesker, der skal føre politikernes visioner og mål ud i
livet, er veluddannede og trives i deres job.
Dygtig ledelse er en af grundstenene til trivsel og udvikling på en arbejdsplads.
Kun derved kan borgerne få den bedste service - og kun derved kan medarbejderne give børn, syge
og ældre den tryghed og trivsel, de har behov for.

Vi vil arbejde for at
-

-

-

forvaltningen er præget af en ”flad” organisationsstruktur.
alle kommunalt ansatte anerkender de politisk vedtagne mål og strategier.
medarbejderne får mulighed for – og er parate til – at tage et ansvar.
medarbejderne motiveres til at komme med forslag og ideer til opgavernes løsning – en
tilgængelig ideboks til forvaltning og politiker vil sikre, at gode ideer bliver omsat til praksis.
En god ide behøver ikke at have groet i ens egen baghave for at være en god ide!
medarbejderne inddrages ved større udviklingsprojekter.
afdelinger og forvaltninger koordinerer på tværs med henblik på at optimere indsatsen.
der iværksættes forebyggende initiativer for at nedbringe sygefraværet blandt de kommunalt
ansatte. Hjemmearbejdsdage implementeres der hvor det er muligt og giver mening – bl.a.
for at nedbringe vikarudgifterne.
medarbejderne har mulighed for at udvikle sig, så de trives og oplever arbejdsglæde.
kommunens personalepolitik er så god, at den kan tiltrække og fastholde velkvalificerede
medarbejdere.
der afsættes de nødvendige midler til opkvalificering og efteruddannelse.
ledelsen får den sparring og efteruddannelse, der er nødvendig for at kunne tilgodese
ovenstående.
medarbejdernes ret til indflydelse og medbestemmelse gennem MED-systemet ikke bare er
formel, men også er reel.
at så mange personalerettede initiativer som muligt forankres i MED-systemet.
at politikerne har adgang til referaterne fra alle MED-udvalgsmøder.
formindske brugen af ekstern konsulentbistand.
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Borgerinddragelse
For os handler borgerinddragelse om reel medindflydelse. Det er vigtigt, at borgerne får information
og indsigt, ligesom det er vigtigt, at kommune og byråd kender borgernes ønsker og behov. Åben
dialog skal være i højsædet.

Vi vil arbejde for at
-

-

borgerne bliver hørt og inddraget i alle væsentlige politiske beslutninger i kommunen. Et
middel hertil kan være at nedsætte flere borgergrupper (særlige udvalg i henhold til lov om
kommunernes styrelse § 17, stk. 4), der kan rådgive politikerne.
større udviklingsprojekter bygger på borgernes aktive medvirken
høringssvar fra borgerne tages alvorligt. Borgerne skal kunne se, at der er blevet taget stilling
til høringssvarene.
kommunikationen mellem borgere og byråd er klar og entydig.
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Beskæftigelse
Et godt arbejde bør være en ret og en pligt for alle, der kan varetage et job. Derfor vil
Socialdemokratiet arbejde for at sikre beskæftigelse til dem, som kan arbejde. Arbejde giver identitet
og personlig tilfredsstillelse for den enkelte, fordi man kan forsørge sig selv, og fordi man gennem
arbejdet får sociale kontakter, der er svære at undvære. Derfor vil næsten alle gerne have et arbejde
- og derfor har alle, der overhovedet har mulighed for at arbejde, krav på den bedst mulige støtte til
at finde et job, der passer til deres formåen.

Vi vil derfor give alle – både ledige og beskæftigede - en mulighed for nye kvalifikationer, sådan at
matchet mellem udbud og efterspørgsel optimeres.

Vi vil arbejde for at
-

-

-

Ingen virksomheder skal forgæves efterspørge arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår
Kompetenceniveauet blandt ledige som ansatte skal højnes således, at de til en hver tid
matcher de behov markedet efterspørger.
Ledige og andre uden fast fodfæste på arbejdsmarkedet får tilført de nødvendige
kompetencer, så de hurtigt kan få fast og varigt fodfæste.
Tidlig indsats på alle niveauer
Vi vil arbejde for at bevare den danske model og vil modarbejde social dumping på alle
niveauer. Det betyder, at vi vil medvirke til et øget samarbejde mellem virksomhed og
fagforening.
Der stilles krav til virksomheder, der udfører arbejde for kommunen, om at de lever op til
nogle sociale og uddannelsesmæssige forpligtelser (bl.a. kædeansvar, sociale klausuler og
praktikpladser)
Personer med en restarbejdsevne i behold skal sikres en plads på arbejdsmarkedet efter de til
enhver tid gældende regler herom (bl.a. nyttejob, fleksjob og skånejob)
Samarbejde med virksomhederne om oprettelse af flere voksenlærlingepladser
Gøre mere brug af de omskolings- og revalideringsmuligheder, der findes
Formindske sygefraværet for kommunens ansatte
Styrke netværket mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter og det primære
sundhedsvæsen
Styrke og sikre en bedre koordinering af indsatsen over for unge, der har svært ved at finde
fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
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Teknik- og miljøområdet
Socialdemokratiet ønsker, at Billund Kommune skal være kendt som en grøn kommune. Et fokuspunkt
bør være, at vi skal være energikommune – evt. i samarbejde med andre kommuner. Vedvarende
energi, miljøtiltag, varmeinitiativer, genbrug, bygningsrenoveringer, bevidst indkøbspolitik - vi skal i
langt højere grad bruge alle de muligheder, der findes til at sikre en bedre verden for os selv og vore
efterkommere.

Affald og genbrug
Vi smider stadig store mængder affald ud hver eneste dag. Billund Kommune er kommet langt med
affaldssorteringen og er i gang med at vedtage en ny affaldsplan, som er et stort skridt i den rigtige
retning, men vi kan blive endnu bedre. Al affald skal ses som en ressource. Vi skal være del af den
cirkulære økonomi.

Vi vil arbejde for at
-

-

genbruge så meget som muligt på alle niveauer i kommunen.
det er let for borgerne at sortere deres affald, så mest muligt genbruges.
alle kommunale institutioner og erhvervsvirksomheder er med til at affaldssortere
alle turismeområder er med til at affaldssortere.
affaldsbeholderne i byerne er rigelige og rummelige.
vores byer fremstår rene og præsentable. Særlig fokus på Grindsted midtby i forbindelse med
weekendens aktiviteter samt særligt fokus på Billund midtby, med den øgede mængde af
turister i centrum.
vi som turismekommune skal have løst problemet med de manglende offentlige toiletter i
Grindsted og Billund midtby.

Energi- og Miljø
Billund Kommune skal tage CO2-problemet og klimaforandringerne alvorligt i langt højere grad end
det er tilfældet i dag. Vi skal turde at være ambitiøse på dette område og vi vil derfor sætte os i spidsen
for at få udarbejdet en ny klima- og miljøpolitik for kommunen.

Vi vil arbejde for at
-

når kommunen bygger nyt eller renovere, bygger så miljørigtig og energibesparende som
muligt.
de energibesparelser, der opnås ved renovering af eksisterende kommunale bygninger, deles
fifty-fifty med de involverede institutioner.
der sker en opprioritering af grønne, alternative energiformer.
kommunen får en grøn indkøbspolitik i forhold til den daglige drift men også i forbindelse med
indkøb at biler, maskiner osv.
at kommunen gennem byplanlægning og andre virkemidler skaber incitament til at bruge
grønne transportmidler.
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I Billund Kommune er der mange og store landbrug. Det giver udfordringer og muligheder. Blandt
udfordringerne er risikoen for forurening og lugtgener. Blandt mulighederne ser vi f.eks. de
forbedrede teknologier for en mere rationel gylleseparering og for biogasproduktion. Hermed kan vi
være med til at begrænse henholdsvis udvaskning af kvælstof og udledning af CO2.
Vi vil arbejde for, at kommunen fortsætter dialogen med landbruget om alternative former for
behandling og håndtering af husdyrgødning.

Natur
Billund Kommune er beriget med en række naturområder, som har stor værdi - både for os der bor
her, for dem der måske vil flytte hertil samt for turisterne.

Vi vil arbejde for at
-

naturområderne bliver mere tilgængelige ved at anlægge stier og ved at opstille oversigtskort.
kommunen i landskabet bl.a. benytter sig af QR-koder som en hurtig genvej til nyttig
information.
den øgede tilgængelighed ikke slider naturen ned og at kommunen laver naturplejeplaner for
udsatte naturområder.
øge mængden af uplejede og vilde områder til gavn for dyre- og plantelivet samt
biodiversiteten.
generelt sikre en bedre biodiversitet i kommunen.

Forurening
Billund er en kommune, som af bitter erfaring bør kende nødvendigheden af et højt beredskab mod
forurening.

Vi vil arbejde for at
-

miljøberedskabet og miljøkontrollen er i top, så vi kan matche udfordringerne fra
erhvervslivet.
vores kloaksystem er opdateret til at klare skybrud.
spildevands- og regnvandsnettet er sikret mod forurening.
lægge aktivt pres på Region Syddanmark og staten for at generationsforureningen i Grindsted
fjernes og oprenses.
bruge Grindsted-forureningen positivt til at udvikle Grindsted og bakke op om visionen om
Den Grønne Hovedstad.
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Lokalplaner/udbud af boliger og grunde
Al tale om udvikling og fremgang for Billund Kommune afhænger bl.a. af, at flere vælger Billund som
bopælskommune. Derfor er det vigtigt, at der udbydes spændende boligformer og bomuligheder i
hele kommunen, som er til at betale for almindelige borgere.

Vi vil arbejde for at
-

Grindsted midtby bliver et mere attraktivt sted at opholde sig.
boligforeningerne til stadighed tilbyder attraktive lejligheder/huse til de boligsøgende i hele
kommunen.
påvirke boligforeningerne til at etablere flere ungdomsboliger.
efterspørgslen efter attraktive byggegrunde til enhver tid kan efterkommes i alle bysamfund i
kommunen.
forsætte den positive udvikling for Billund by i forbindelse med udrulning af Billund Byvision.

For at sikre den fortsatte udvikling af Billund Kommune er det nødvendigt, at der er nok arealer lagt
ud til erhvervsbyggeri i hele kommunen.

Vil vi arbejde for at
-

vores centerområder hele tiden kan opfylde ønsker og behov for udvidelser eller nye tiltag
vores erhvervsområder er placeret, så de er til mindst mulig gene for borgerne
nedlagte landbrugsbygninger kan bruges til ikke-forurenende erhverv i landområderne
vi generelt bliver betragtet som en erhvervsvenlig kommune med de rigtige grunde, den rette
infrastruktur samt en korrekt og hurtig sagsbehandling.
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Landsbyer og landdistrikter
Landsbyerne er en vigtig brik i bestræbelserne på at skabe liv og vækst i hele kommunen. Det skal også
være attraktivt at bosætte sig udenfor centerbyerne.

Vi vil arbejde for at
-

skabe sikre skoleveje.
støtte lokalt forankrede initiativer.
fremme dialogen mellem centerbyer, landsbyer og landdistrikter.
inddrage lokalrådenes udviklingsplaner i den konkrete planlægning i kommunen.
der arbejdes på at indføre en ”landsbypedelordning”.
landdistriktspuljen også kan støtte allerede eksisterende aktiviteter i landdistrikterne.
der er et tilstrækkeligt antal attraktive byggegrunde i alle landsbyer.
der er lejeboliger til rådighed over hele kommunen.
der er et passende antal erhvervsgrunde i hele kommunen.
der etableres en ”sløjfebusordning”.
det nyligt vedtagne ungdomskort til den kollektive trafik i kommunen udbredes til andre
grupper (specielt til ældre).

Veje og trafik
I Billund er presset på vejnettet steget til bristepunktet. Det er derfor godt, at Billund Kommune har
vedtaget en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen og en trafikafviklingsplan for Billund by.

Vi vil arbejde for at
-

-

alle lokalplaner bliver trafiksikkerhedsvurderet af kommunens vejmyndighed og politiet,
således at nye boligområder og butikscentre mm. bliver trafiksikre og ikke efterfølgende skal
have bekostelige ombygninger.
kommunens byer skal bindes sammen af cykelstier.
den kollektive trafik - herunder taxabetjeningen - tilgodeser borgernes og turisternes behov.
udvikle Flextur-ordningen, så den bliver billigere.
fastholde og fremme jernbaneforbindelsen fra Vejle til Billund.
at Hærvejsmotorvejen gennemføres.

-

motortrafikvejen nord for Billund videreføres fra Karlskovkrydset helt frem til lufthavnen.
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Uddannelse
Det er helt centralt, at vi fokuserer på de unge i forhold til beskæftigelsen. Vi ved, at hvis man hænger
fast i ledigheden som ung, så er det svært at komme ud af dette igen. Derfor vil vi sætte tidligt og
forebyggende ind på dette område og arbejde med en håndholdt og koordineret indsats i forhold til
de unge, hvor vi vil sikre tilknytningen til arbejdsmarkedet. Her er samarbejdet med virksomhederne
samt fokus på at undgå langtidsledighed helt centralt.

Vi vil arbejde for at
-

-

Kommunens gode 10. klassetilbud herunder 10+ fortsat udnyttes og udvikles, så alle elever er
parate til at starte på en ungdomsuddannelse.
UU-vejledningen giver en kvalificeret vejledning i forhold til studie- og jobvalg. Der skal holdes
fast i det nuværende niveau med individuel vejledning mv.
UU-vejledningen målrettes uddannelser i Billund Kommune, hvis de findes.
Ungdomsskolens aktiviteter er attraktive og udbydes over hele kommunen.
Klubtilbuddene i Ungdomsskolen fastholdes med fokus på udvikling, herunder også fokus på,
at der er relevante lokaler, i de nuværende byer samt, at der etableres klubtilbud i
Stenderup/Krogager og Filskov.
SSP-arbejdet har et udadvendt fokus i timerne efter normal arbejdstid.
FGU fortsat er et kvalificeret tilbud for de unge i målgruppen.
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Ungdomsuddannelser
På fremtidens arbejdsmarked bliver det at have en uddannelse mere og mere nødvendigt. Billund
Kommune skal derfor fortsat understøtte, at der er et attraktivt og bredt udbud af
ungdomsuddannelser i kommunen. Da de fleste ungdomsuddannelsesinstitutioner er statslige
selvejende institutioner, er det begrænset, hvor meget Billund Kommune kan blande sig i de enkelte
ungdomsuddannelsesinstitutioners arbejde.

Vi vil arbejde for at
-

-

Campus Grindsted fortsat styrkes og udvikles samt for, at der i folkeskolerne i kommunen fra
7. årgang sikres kendskab og tilknytning til Campus Grindsted.
Optagelsesfrekvensen til ungdomsuddannelserne fortsat er høj.
Billund Kommune lever op til den nationale målsætning om, at andelen af unge, der vælger
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025 ligger på minimum 30 procent.
Kommunen fungerer som en aktiv samarbejdspartner for ungdomsuddannelserne. For
eksempel i forhold til at sikre et attraktivt ungdomsmiljø i og omkring Campus.
Netværket til de nærmeste uddannelsesbyer udbygges og udvikles til gavn for
ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
Mulighederne for transport til og fra ungdomsuddannelserne, også efter skoletid, forbedres
markant.
Der er en koordineret indsats for de unge med en indgang, så de ikke oplever at blive
kastebold mellem forskellige forvaltninger og afdelinger i kommunen. Her spiller
ungeafdelingen en stor rolle. Derudover er mentorordningen vigtig.
At der i forbindelse med planerne om uddannelser i hele landet også etableres videregående
uddannelser i Billund Kommune.
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Fritid, idræt og kultur
Et blomstrende foreningsliv og aktiviteter på idræts- og kulturområdet er afgørende for et aktivt og
meningsfuldt fritidsliv. Gode kultur- og fritidstilbud af høj kvalitet er væsentlige elementer i
familiernes hverdag. Det er vigtigt, at kultur- og fritidslivet kommer godt i gang efter Corona krisen og
kan fastholde et højt aktivitetsniveau. Det er afgørende, at de frivillige sikres gode vilkår samt
mulighed for støtte og vejledning – bl.a. i form af kursustilbud og temadage.

Vi vil arbejde for at
-

-

-

Det stærke foreningsliv fortsat udbygges og udvikles. Det er vigtigt, at foreningslivet bliver
afhjulpet med de udfordringer, der har været i forbindelse med Corona-krisen. Herunder
særligt rekruttering af frivillige.
Samarbejdet mellem foreningerne på tværs i kommunen styrkes. Her spiller Kultur- og
Fritidsrådet en vigtig rolle.
Foreningslivet ikke pålægges ekstra bureaukratiske byrder.
Der også etableres aktiviteter, der imødekommer børn og unge, der ikke dyrker idræt.
Herunder særlig fokus på de børn og unge, der ikke er startet på at dyrke idræt igen efter
Corona.
Idrætscentre og haller lever op til intentionerne i Billund Kommunes sundhedspolitik.
Kulturelle aktiviteter i Billund Kommune generelt understøttes.
Bibliotekernes funktion både som kultur- og informationsformidlere støttes.
Der er attraktive tilbud i Billund Kulturskole, og disse bidrager til et stærkt kulturliv i hele
kommunen.
Billund Museums samling ved Karensminde prioriteres højt således, at det nye
museumsbyggeri bliver et fyrtårn. Besættelsessamlingen skal spille en central rolle her.
Kultur- og Fritidspolitikken fortsat udfoldes i Billund Kommune i et tæt samarbejde mellem
Kultur- og Fritids rådet og det politiske udvalg.
Talent Billund følges og udvikles som en mulighed for dels en udvikling af kultur- og fritidslivet
men også for at tiltrække og fastholde flere elever i Campus Grindsted.
Sammenspillet mellem skole, foreningsliv og forvaltning styrkes. Her tænkes eksempelvis på
den åbne skole.
Den nye musikcentral i Grindsted bliver et samlingssted med masser af liv og muligheder.
Ungdomsskolen og Kulturskolen bliver stærke aktiver i den nye musikcentral.
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Unge set i et bosætningsperspektiv
Det er velkendt, at der hvert år er mange unge fra Billund Kommune, der rejser til de store
uddannelsesbyer for at tage en uddannelse. Det er desværre også velkendt, at mange af disse unge
mennesker ikke ser i retning af Billund Kommune igen, når de er færdige med deres uddannelse. Vi vil
derfor også se arbejdet med unge i et bosætningsperspektiv.

Vi vil arbejde for at
-

-

Billund Kommune igangsætter brandingindsatser overfor de unge mennesker, der er
bosiddende i de større byer. Her kan der ses mod tiltagene i eksempelvis Ringkøbing-Skjern
Kommune og Hedensted Kommune.
Billund Kommune i større grad har succes med at nogle af de unge vender hjem igen.
Billund Kommune laver en decideret strategi for, hvordan man vil lykkes med denne indsats.
Der er attraktive boliger for aldersgruppen.

Unge med særlige behov
Vi har i Billund Kommune unge mennesker, der af en årsag har brug for hjælp og støtte. For os er det
vigtigt, at vi sikrer, at dette rent faktisk sker i et ungeperspektiv, så også denne gruppe får muligheden
for at leve et ungeliv.

Vi vil arbejde for at
-

-

Unge i denne målgruppe inddrages i centrale beslutninger i deres liv og oplever et godt liv
med mulighed for udfoldelse og aktivitet.
STU fortsat anvendes og udvikles til gavn for unge med særlige behov. STU igangsættes så vidt
muligt efter det fyldte 18. år og det skal tilstræbes at STU forløbet for den enkelte unge har
fokus på at udvikle den unge til mest mulig selvhjulpenhed og deltagelse i det almindelige
samfundsliv i voksenlivet efterfølgende.
At unge handicappede ikke skal flyttes på plejecentre for ældre. Der skal sikres særlige
bofællesskaber for unge fysisk og psykisk handicappede.
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Børneområdet
I Billund kommune skal børn have den støtte og omsorg samt de udviklingsmuligheder, de har behov
for. Helt centrale værdier for arbejdet med børnene er trivsel og tillid. Desuden er det afgørende for
dagtilbuddene, at de er for alle børn.

Vi vil arbejde for at
-

-

-

-

Medarbejderne i dagplejen og daginstitutionerne har et højt uddannelsesniveau. I forbindelse
med efteruddannelse skal vi sikre tilstrækkelige midler til vikardækning.
Der er gode normeringer i Billund Kommune. Det er en forudsætning for tilstrækkelig omsorg
og kvalitet i arbejdet med børnene. Vi følger den anbefaling der hedder 1 til 6 i børnehave og
1 til 3 i vuggestue.
Det uddannede personale i daginstitutionerne udgør mindst 80%.
Førstegangsforældre får tilbud om at blive en del af en gruppe bestående af vordende
forældrepar, hvor der er tilknyttet en fast sundhedsplejerske.
Der til de mindste skal være et reelt valg mellem dagplejeplads eller institutionsplads.
Madordninger indgår som et led i det pædagogiske arbejde. Der skal være fokus på sundhed
og trivsel og på børnenes behov.
Der skal være plads til mangfoldighed. Alle børn skal føle de er værdifulde.
Nærhed prioriteres. Der skal i alle institutioner være mulighed for at etablere mindre,
overskuelige enheder, da det giver ro og tryghed. Rammerne for ”det små i det store” skal
være til stede.
Vi vil sikre at børn med fysiske eller psykiske handicap, har de bedste udviklingsmuligheder
ved at have videns- og sparrings personale.
Børn med motoriske vanskeligheder får den rette hjælp.
Have specialbørnehave som et særligt tilbud.
Sikre at de ansatte er klædt på til at modtage børn med forskellige udfordringer og behov og
anden kultur end dansk eller et andet sprog. Det tilstræbes at alle disse børn kommer i et
pasningstilbud for at fremme udvikling og integration.
Ordningen med fleksibel åbningstid ikke forlænges. I stedet tilstræbes det, at åbningstiderne
tilgodeser forældrenes behov i et samarbejde, hvor eksempelvis en enkelt daginstitution kan
have udvidet åbningstid.
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Skole
Udvikling og kvalitet skal være kendetegnende for skolerne i Billund Kommune. Motivation er
nøgleordet for at lære noget og skabe succeser i hverdagen. Derfor skal vi sikre, at de rette betingelser
for motivation er til stede. Helt centrale værdier for arbejdet med børnene er tillid og trivsel. Det er
vigtigt at folkeskolen er for alle.

Vi vil arbejde for at
-

-

-

Bruge uddannet personale til undervisning.
Klassekvotienter på 25 udløser 2-lærer ordning.
Alle børn skal være en del af et meningsfuldt fællesskab.
Alle børn skal lære at læse.
Alle skoler skal sikre børns udvikling og trivsel. Der skal være plads til at barnet i en periode,
kan få støtte i mindre rammer, for så at vende tilbage til fællesskabet.
Fællesskabstænkning og demokrati støtter og udvikler undervisningen.
Alle børn inddrages i skolens dagligdag – bl.a. gennem elevråd – således, at eleverne oplever
fællesskab og demokrati.
At sikre at de ansatte er klar til at modtage børn med forskellige udfordringer og kulturer.
Alle børn i folkeskolen skal have mulighed for at købe et sundt og varieret måltid, så de er i
stand til at få det bedst mulig udbytte af undervisningen.
Målstyring anvendes i begrænset omfang. Målstyring kommer let til at tage tid fra
kerneopgaven.
IT inddrages og anvendes i de læringsmæssige sammenhænge, hvor det giver mening. En
forudsætning for dette er ordentligt udstyr på skolerne.
Skolerne fortsat har engagerede lærere, der både har medindflydelse samt rum og tid til at
tilrettelægge deres undervisning.
Lærernes kompetencer fortsat udvikles og udbygges gennem efteruddannelse. I forbindelse
med efteruddannelse er det nødvendigt at sikre tilstrækkelige midler til vikardækning.
Forældrene inddrages i et forpligtende samarbejde.
De mindste skoler støttes i deres bestræbelser på at skabe bæredygtige undervisningsmiljøer
– f.eks. samlæsning af klasser og opbrydning af aldersdelt undervisning. Der skal desuden
åbnes mulighed for samarbejde og samlæsning på tværs af skoler, for at sikre og bibeholde et
bæredygtigt undervisningsmiljø. Det er helt centralt at der er kvalitet i undervisningen.
Foreningslivet, erhvervslivet og andre samarbejdspartnere i lokalsamfundet inddrages i et
konstruktivt samarbejde med folkeskolerne i overensstemmelse med tankerne om den åbne
skole.
UU-vejledningen giver en kvalificeret vejledning i forhold til studie- og jobvalg. Der skal holdes
fast i det nuværende niveau med individuel vejledning mv.
UU-vejledningen som udgangspunkt målrettes uddannelser i Billund kommune, hvis de findes.
Ungdomsskolens aktiviteter udbydes i hele kommunen.
Der etableres faciliteter for ungdomsskolen i tilknytning til Campus Grindsted i forbindelse
med den nye musikcentral.
Billund kulturskole er et tilbud for alle i kommunen. Prisen for deltagelse skal fastsættes, så
alle kan være med. Der bør være mulighed for økonomisk friplads.
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Børn og unge med særlige behov
Det er vigtigt, at børn og unge med særlige behov kan få samme muligheder for et godt børne- og
ungeliv, uddannelse og arbejde, som andre børn og unge har. Vi skal forbedre deres vilkår og prioritere
indsatsen, så de menneskelige, faglige og økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt. Vi forpligter
os på at have et særligt ansvar for børn og unge med særlige behov og udfordringer.

Vi vil arbejde for at
-

-

Vi til enhver tid har det fornødne beredskab til at hjælpe børn og unge med særlige
udfordringer.
Opprioritere den tidlige indsats, så færrest mulige børn for behov for mere indgribende
hjælpeforanstaltninger.
Hjælpen ydes i tæt dialog med forældrene og barnets øvrige netværk.
Fortsat at prioritere det anbringelsesforebyggende område.
Specialtilbuddet på folkeskoleområdet har høj kvalitet, så trivsel og læring for målgruppen
sikres.
Der fortsat er et 10+ -tilbud med kvalitet.
Daginstitutioner, dagpleje og skoler har klare retningslinjer for, hvornår der skal ske
underretning om børn og unge, der mistrives. Der skal være fokus på, at en underretning skal
laves så tidlig som muligt i barnets liv.
Familier der er i sorg pga. dødsfald blandt deres nærmeste, tilbydes særlig hjælp.
Vi til stadighed have fokus på ankestyrelsens afgørelser og tage læring af disse.
Der skal være et frirum for søskende til børn med indgribende eller livstruende sygdomme, så
disse søskende føler sig værdifulde.
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Sundhed og forebyggelse
I Billund Kommune skal alle borgere have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv uanset baggrund.
Det skal bl.a. opnås ved en høj grad af forebyggelse.

Vi vil arbejde for at
-

skabe større fokus på forebyggelse, bl.a. ved at - daginstitutioner og skoler tilbyder god og
sund mad - motion bliver en integreret del af det, der foregår på kommunens institutioner og
arbejdspladser - intensivere det forebyggende arbejde, så færre bliver overvægtige, begynder
at ryge, bliver alkoholikere eller begynder at tage euforiserende stoffer.

Sundhedsvæsen
Vi ønsker et sundhedsvæsen, der bygger på at skabe helhed og sammenhæng for borgerne.
Forebyggelse, behandling og genoptræning skal opleves som et sammenhængende forløb for både
patienter og pårørende. Vi vil arbejde for at
•

•

Samarbejdet mellem regionen og kommunen skal fungere godt, så borgerne oplever at få den
behandling, de har behov for. Det forbedrede samarbejde mellem regionen og kommunen
med fokus på en sammenhængende indsats skal bl.a. forhindre de mange genindlæggelser.
Der skal etableres et sundhedshus i Billund Kommune. Sundhedshuset skal være et anker i
den forebyggende og helhedsorienterede indsats. I et sådant sundhedshus skal der være
forskellige faggrupper. Der skal desuden gøres en indsats for at sikre lægedækningen i Billund
Kommune. Vi vil arbejde for, at der fortsat er et sygehus i Grindsted.

Trivsel
Trods stort fokus er ensomhed stadig en stor udfordring. Corona og sociale platforme har ikke gjort
udfordringen mindre. Det gælder i særlig grad unge og ældre. Ensomheden påvirker livskvaliteten.
Undersøgelser viser, at der er en væsentlig sammenhæng mellem ensomhed, mobning, misbrug og
selvmord. Derfor bliver vi nødt til at tage ensomhed alvorligt.

Vi vil arbejde for at
-

-

personalet, der arbejder med borgere, får mere tid til at spotte de, der er ensomme og
mistrives, for at hjælpe dem videre. Personalet skal have redskaber og metoder, så de er rustet
til opgaven
borgere får i højere grad mulighed for at deltage i kommunale eller frivillige fællesskaber
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Arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på social- og sundhedsområdet vil give dem mulighed for at
gøre en forskel i deres daglige arbejde. Det skal desuden gøres mere attraktivt at være medarbejder
på området i Billund Kommune.

Vi vil arbejde for at
-

skabe en kultur, som bygger på tillid og dialog mellem ledere og medarbejdere
fjerne så meget bureaukrati som muligt
sikre en høj medarbejdertrivsel, som skal føre til lavere sygefravær og lavere forbrug af vikarer
sikre et veluddannet personale og en høj grad af efteruddannelse
sikre reel medarbejderindflydelse gennem velfungerende MED-udvalg.
etablere seniorfællesskaber i Billund Kommune

Ældrepleje
Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at ældre får den omsorgsfulde hjælp og pleje, der er nødvendig.
Der skal skabes fleksible løsninger, så medarbejderne og borgerne sammen får større frihed til at
planlægge hjælpen.

Vi vil arbejde for at
-

hjælpen til de ældre udføres på en værdig måde med venlighed og omtanke. Det er vigtigt, at
borgerne bevarer deres værdighed i forbindelse med hjælp fra kommunen.
den aktiverende og forebyggende indsats prioriteres højt således, at funktionsniveauet
opretholdes.
personalet, der har med ældre at gøre, får bedre tid til at hjælpe de ældre.
ensomhed forebygges også under pandemier.
det især er behovene hos de svageste, der tilgodeses.
relevant velfærdsteknologi bliver brugt der, hvor den gør gavn og nytte for både de ældre og
medarbejderne. Det skal give mening for den ældre.
sikre, at der er god kvalitet og sund mad på Billund Kommunes plejecentre.
sikre, at der stadig bliver mulighed for levering af mad til ældre hjemmeboende.
behovet for plejehjemspladser skal til enhver tid dækkes af de kommunale plejecentre.
sikre den nødvendige specialisering og ekspertise på de enkelte plejecentre.
de kommunale plejehjemstilbud skal være ens for alle og skal dække behovene indenfor den
personlige pleje og praktisk bistand, så der ikke er brug for at tilkøbe ekstra ydelser.
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Demens
Med en ændret alderssammensætning i Billund Kommune får flere og flere borgere demens.

Vi vil arbejde for at
-

borgere med demenslignende symptomer bliver undersøgt så tidligt som muligt, så den
forebyggende behandling kan iværksættes.
borgere med demens og deres pårørende sikres en sammenhængende indsats.
pårørende til demente har mulighed for at få den nødvendige aflastning – både i eget hjem
og via Billund Kommunes dagcentre.
der altid kan leveres kvalificeret hjælp og rådgivning til den enkelte demente og de pårørende.
der er tilstrækkeligt med plejeboliger indrettet efter de demensramtes behov. Det er vigtigt,
at de personalemæssige ressourcer er til stede ved de borgere, der er demente.

Genoptræning
Muligheden for genoptræning efter uheld, ulykker og operationer kommer til at betyde mere og mere
for vores samlede sundhed og oplevelse af livskvalitet. Vi skal i endnu højere grad have fokus på
genoptræningens betydning.

Vi vil arbejde for at
-

den kommunale genoptræning tilbydes umiddelbart efter uheld, ulykker og operationer, så
den samlede tid inden tilbagevenden til arbejdsmarked og normalt familieliv afkortes.
der tilbydes en hurtig og relevant genoptræning med værdige tilbud, hvor der både er
mulighed for individuelle og holdforløb.
genoptræningen ved hjerneskader inddrager den enkeltes samlede ressourcer – herunder
familie og omgangskreds – mest muligt samt sikre mulighed for at være sammen med
ligestillede.
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Handicap- og psykiatri
Borgere med handicap og psykisk sygdom skal støttes, så de har samme muligheder som andre
borgere, når det gælder botilbud, uddannelse, beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Vi vil arbejde for at
-

-

Der bliver en god overgang fra barn til voksen.
stille en vifte af tilbud til rådighed med hensyn til både botilbud og samværs- og
aktivitetstilbud og være varsomme med at slå tilbud for forskellige borgergrupper sammen.
unge handicappede ikke flyttes på plejecentre for ældre. Der skal sikres særlige
bofællesskaber for unge fysisk og psykisk handicappede. Disse skal indrettes med fokus på
borgergruppen så den bliver tilgængelig og brugbar for flest muligt.
alle – uanset karakteren af handicappet – skal have mulighed for at deltage i samfundslivet.
Derfor skal der være mulighed for individuel ledsagelse for borgere – også borgere i botilbud.
sikre, at handicappede får den nødvendige seksualvejledning.
borgere med en dobbeltdiagnose - herunder også eksempelvis misbrug - sikres en
sammenhængende behandling.
sikre, at personalet har den tilstrækkelige viden til at give de handicappede den nødvendige
hjælp.
relevant velfærdsteknologi bliver brugt der, hvor den gør gavn og nytte for både borgeren og
medarbejderne. Det skal give mening for borgeren.
sikre at hjælpemidler som borgere i henhold til lovgivning er berettiget til bevilges og
anskaffes smidigt og hurtigt så et selvstændigt, godt liv så vidt muligt kan bibeholdes.
de kommunale tilbud skal dække behovene indenfor den personlige pleje og praktisk bistand,
så der ikke er brug for at tilkøbe ekstra ydelser.

Misbrugere
Billund Kommune skal sørge for at forebygge og sikre, at misbrug konstateres og behandles hurtigst
muligt – uanset om problemet er alkohol, stoffer eller medicin. Derudover skal Billund Kommune
prioritere det opsøgende arbejde i misbrugsmiljøet.

Vi vil arbejde for at
-

området bliver en del af den forebyggende indsats, så færre bliver misbrugere.
sikre et fortsat stærkt lokalt tilbud.
der udvikles et tæt samarbejde på tværs af de traditionelle fagskel og forvaltningsområder, så
indsatsen bliver helhedsorienteret.
der sker en løbende evaluering af, om behandlingen er den bedst mulige.
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Integrationspolitik
I Billund Kommune bor der folk fra mange forskellige kulturer. Vi skal behandle alle ordentligt og gøre
en indsats for, at de hurtigt bliver integreret på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet. Billund
Kommune har i så henseende et stort ansvar. Men vi må samtidig gøre det klart for de nytilkomne, at
de også selv har et ansvar for, at integrationen lykkes. Det er særlig vigtigt, at de nytilkomne forstår,
at de skal lære at begå sig på dansk så hurtigt som muligt. Alle nytilkomne have de samme rettigheder
og de samme pligter som andre borgere i kommunen. Vi skal gøre os umage for at alle borgere i Billund
Kommune føler sig som en værdifuld del af et fællesskab.

Med hensyn til nytilkomne vil vi arbejde for at
-

sikre en koordineret og helhedsorienteret modtagelse af nytilkomne.
kommunen er opsøgende i arbejdet på at motivere flygtninge til at deltage aktivt i
sprogkurser, så de så hurtigt som muligt lærer at beherske det danske sprog.
sikre, at nytilkomne får en oplæring i det danske demokrati og i de væsentligste værdier og
normer i det danske samfund herunder ligestillingen mellem kønnene.
der foretages en hurtig kompetenceafklaring, så vi kan drage nytte af de færdigheder,
flygtninge har. Så vi til gensidig gavn kan drage nytte af de færdigheder, som flygtninge har.
kommunen aktivt understøtter flygtninge i at komme ud på arbejdsmarkedet.
der gøres en ekstra indsats for at motivere kvinderne til at få en tilknytning til
arbejdsmarkedet.
understøtte iværksætteri blandt nytilkomne.
sikre en spredning over hele kommunen ved bosætning af flygtninge.
understøtte det frivillige arbejde, der udføres for at integrere flygtninge i lokalsamfundet.
synliggøre at nytilkomne kan tilføre samfundet værdi.

Frivillighed
Et samfund uden frivillige er et fattigt samfund. Det handler om samfundsansvar og om at være der
for andre. Både de frivillige og de, der får hjælp af de frivillige, har glæde af fællesskabet. Men det
frivillige arbejde skal kun være et supplement og bygge oven på velfærdssamfundets ydelser.

Vi vil arbejde for at
-

de kommunale velfærdsopgaver i Billund Kommune ikke baserer sig på frivilligt arbejde.
at frivillige ikke skal varetage pasnings- og plejeopgaver samt ikke tager arbejde fra
professionelle.
arbejde, der ellers ikke ville blive gjort, varetages af frivillige, når der er frivillige, der har tid
og lyst til det.
der er et fortsat godt samarbejde med Frivilligcenteret og bidrage til den fortsatte udvikling
af centeret.
at kommunen understøtter det frivillige arbejde – bl.a. ved at kommunen følger op på de
frivilliges opgaver og arbejdsvilkår.
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