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Spørgsmål til byrådskandidater til kommunevalget 2017
Svar fra Dorte West Venstre
1. Hvad er dine to vigtigste mærkesager?
Jeg har taget mig den frihed at nævne mine tre vigtigste mærkesager.
Mærkesag 1: Børn og unge: Jeg vil kæmpe for, at Herning Kommune skal være blandt de
bedste kommuner for børn og unge at vokse op i. Der skal være gode betingelser for et
godt og sammenhængende børneliv, så alle børn sikres så gode fremtidsmuligheder som
muligt. Vi skal have dagtilbud af høj kvalitet med dygtige og engagerede medarbejdere,
der sikrer, at børnene trives, samtidig med at de udvikler sig både socialt og fagligt. Der
skal sikres en god overgang til skolen. Vi skal leve op til indhold og krav i skolereformen, så
vi sikrer, at alle børn bliver så dygtige, de kan, samtidig med at de trives. Alle børn har ret
til at være en del af fællesskabet, og derfor skal vi arbejde for at understøtte inklusion af
børn i vores folkeskoler. Folkeskolen skal bidrage til børnenes dannelse. Jeg ser forældre
som aktive og engagerede medspillere, der i endnu højere grad end i dag kan bidrage til
deres børns udvikling og trivsel.
Mærkesag 2: Tryghed for vores ældre og handikappede borgere: Vi skal sikre så tryg
og god en hverdag som muligt, med indhold, fællesskaber og kvalitet i pasning. Det
kræver høj faglighed og kvalitet i vores tilbud til ældre og handikappede. Vi skal sikre et
godt arbejdsmiljø til vores medarbejdere, så de oplever at være på en attraktiv
arbejdsplads. Vi skal skabe de bedst mulige og trygge rammer for det øgede antal af
demensramte borgere. Vi skal sikre pleje- og ældreboliger af høj standard og sikre, at vi
udvider antallet af boliger i takt med behovet. Det er vigtigt, at vi arbejder på, at ældre og
handikappede bevarer så meget livskvalitet som muligt. Det gør vi ved at have fokus på de
færdigheder, som borgerne besidder, så vi kan hjælpe med at fastholde og udvikle deres
færdigheder. I dag bliver man hurtigt udskrevet fra sygehusene. Det stiller krav til
kommunen om at kunne tage imod disse borgere og sikre eventuel genoptræning om
hjælp, så man undgår genindlæggelser. Derfor skal der også være fokus på forebyggende
behandlinger.
Mærkesag 3: Herning som erhvervsvenlig vækstkommune: Herning skal fortsat ligge helt i
top, når det gælder erhvervsvenlighed. Vi skal gøre alt det, vi kan, for at fastholde og
tiltrække virksomheder, så vi sikrer gode muligheder for beskæftigelse i området. Det er
med til at sikre økonomien i Herning Kommune, så der er råd til udvikling og kernevelfærd.
Det handler om, at så mange som muligt bliver tilknyttet arbejdsmarkedet. Jeg tror på, at
det er med til at styrke livskvaliteten for den enkelte. Derfor skal vi også sikre den bedst
mulige integration af indvandrere og flygtninge til Herning, så de bliver integreret og ikke

mindst selvforsørgende. Jeg ønsker vækst i hele kommunen - både i Herning by,
forstæder, centerbyer og landsbyer.

2. Hvordan ser du på Lokalråd/Borgerforeningers rolle i kommunen?
a. I forhold til centraliseringen i de sidste 10 år, skal der så gøres noget for
at styrke de mindre byers muligheder?
Jeg ser lokalrådene som aktive medspillere, der er med til at styrke
lokalområdernes udvikling. Lokalrådene har ofte større indsigt i deres byer
og lokalområder. Jeg syntes der er truffet mange gode beslutninger i
Herning Kommune gennem de seneste 10 år som har været med til at
styrke og understøtte udviklingen i både landsbyer, centerbyer, forstæder
og Herning by. Der er blevet givet mange penge til halprojekter,
børnehaver og vuggestuer, byforskønnelse mm. Denne udvikling skal vi
sikre fortsætter, så det er attraktivt at bosætte sig i hele kommunen.
b. Vil du være positiv overfor at Centerbyer og landsbyer får et rammebeløb
til brug i lokalsamfundet?
Jeg er meget godt tilfreds med den nuværende ordning, hvor man i højere
grad søger støtte til konkrete projekter. Vi har her i Sdr. Felding gentagne
gange oplevet god hjælp fra forvaltningen til udarbejdelse af idegrundlag
til projekter, som vi så senere har kunne søge økonomisk støtte til. Det har
været en stor hjælp. Det skal vi sikre fortsætter. Det kan være mange flere
penge værd end en årlig mindre sum penge.

3. Går du ind for at der etableres en Skjern Å Nationalpark?
Jeg er stor fortaler for en Skjern Å nationalpark. Jeg kan se store potentialer
for vores område i en nationalpark. Vi skal sikre at det i forhold til
landmændene kommer til at ske ved hjælp af frivillige ordninger – altså hvor
de selv bestemmer om deres jord, skal høre ind under nationalparkarealet
eller ej.

4. Ønsker du at styrke turismen i lokalsamfundene og evt. hvordan?

Jeg mener vi har rigtig gode muligheder for at styrke turisme i vores
lokalområde. Vi er en helt unik mulighed for at udnytte vores beliggenhed ved
Skjern Å til at tiltrække flere turister – særligt lystfiskere. Vi skal styrke
adgangsforholdene til åen og udvide antallet af oplevelser der er i området.
Eller være bedre til at beskrive de oplevelser der allerede er. Fokus på
oplevelser i naturen.
5. Skal kommunen hjælpe med at få revet faldefærdig huse og drift bygninger
ned? Også selvom ejeren måske ikke er interesseret?
Det kunne være ønskeligt, men det skal ske gennem dialog med ejerne, da der
er privat ejendomsret og ejendommen er ”ukrænkelig”. Det vil være rigtig fint
med puljer, som borgerne kan søge midler fra til renovering af faldefærdige
huse.
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