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Skive Kommune er veldrevet og i god udvikling. Men vi har også udfordringer. 
Befolkningstallet falder, vi bliver færre i den arbejdsdygtige alder, mange unge 
flytter til de større byer og flere går på pension. 
Flere udgifter og færre skatteindtægter gør det ikke altid nemt, men vi ser det 
som en pligt at finde de bedste løsninger for hele Skive Kommune.  
 
Både et godt erhvervsliv og gode arbejdspladser er grundlaget for udvikling. 
Heldigvis kommer der hele tiden nye arbejdspladser til, men vi kan godt blive 
bekymrede for, om erhvervslivet kan blive ved med at skaffe kvalificerede 
medarbejdere. 
 
Her har vi brug for flere uddannelser. Det kræver et stærkt lokalt samarbejde 
mellem kommune, arbejdsgivere og fagbevægelsen, men også større 
synlighed på Christiansborg og en mere aktiv dialog med ministerier og 
folketing. Lyspunkterne er i overtal.  
Arbejdsløsheden er lav, der kommer mange gode jobs til kommunen og 
sammen vil vi udvikle helt nye og meget attraktive boligområder tæt på Å og 
fjord, alt sammen noget som vil give nye borgere lyst til flytte til egnen. 
 
Vi har mulighederne i kommunen, men det kræver politiske tiltag både lokalt, 
men også på Christiansborg. Det er sjældent at et Byråd får mulighed for 
virkelig at nytænke/ gentænke de store velfærdsområder, men det gør det 
kommende Byråd i Skive kommune. 
 
Vores ældre, skole- og dagtilbudsområdet er ikke længere skruet sammen på 
en tidssvarende måde. Vores befolkningssammensætning har ændret sig, de 
ældres behov har ændret sig, kravene til og fra vore dygtige medarbejdere har 
ændret sig, de lovgivningsmæssige krav har ændret sig, og vi må ændre os. 
 
Socialdemokratiet har skabt velfærdssamfundet. Socialdemokratiet har 
udviklet velfærdssamfundet. Vi vil sørge for gode skoler, børnehaver, 
vuggestuer, plejehjem, idrætsfaciliteter, byggegrunde og attraktive 
muligheder for udfoldelse - i alle dele af kommunen. 



Socialdemokratiet i Skive kommune ønsker at stå i spidsen for at NYTÆNKE/ 
GENTÆNKE velfærden i Skive kommune. Vi vil sammen med alle borgere i 
Skive Kommune og sammen med det nye byråd og vore dygtige 
medarbejdere og ledere gentænke og udvikle de store velfærdsområder i 
Skive kommune. 
 
Vores ældre, skole- og dagtilbudsområdet er ikke længere skruet sammen 
på en tidssvarende måde. Vores befolkningssammensætning har ændret sig, 
de ældres behov har ændret sig, kravene til og fra vore dygtige 
medarbejdere har ændret sig, de lovgivningsmæssige krav har ændret sig, 
og vi må ændre os. 
 
Vi vil sørge for gode skoler, børnehaver, vuggestuer, plejehjem, 
idrætsfaciliteter, byggegrunde - og attraktive muligheder for udfoldelse - i 
alle dele af kommunen. 
 
Socialdemokratiet har skabt velfærdssamfundet. Socialdemokratiet har 
udviklet velfærdssamfundet. 
 
Socialdemokratiet i Skive kommune ønsker at stå i spidsen for at NYTÆNKE/ 
GENTÆNKE velfærden i Skive kommune. 
 
Vi vil sammen med alle borgere i Skive Kommune og sammen med det nye 
byråd og vore dygtige medarbejdere og ledere gentænke og udvikle de store 
velfærdsområder i Skive kommune. 
 
 
 
 
Skive-egnen og de 17 verdensmål 
 
FN vedtog i 2015 de 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling i verden. I 
Skive Kommune arbejder flere virksomheder, borgere, foreninger og 
sammenslutninger allerede på forskellig vis med målene. 
 
Vi ønsker, at det nye byråd får et bedre overblik over hvilke tanker og 
indsatser, der er i gang i lokale virksomheder og foreninger. 
Som en stor arbejdsplads skal Skive Kommune også selv arbejde med 
Verdensmålene for bæredygtighed. 
Derfor ønsker vi, at der bliver nedsat et udvalg bestående af borgere, 
virksomheder, foreninger og politikere - et udvalg, der skal råde og inspirere 
byrådet, så hele egnen kan udvikle sig i en mere bæredygtig retning. 
 



Erhverv og arbejdspladser 
 
Skive har en stærk erhvervsstruktur. I Socialdemokratiet lægger vi stor 
vægt på, at der skabes endnu flere arbejdspladser.  
Vi vil arbejde målrettet for en høj beskæftigelse. 
Det giver tryghed og frihed for den enkelte borger - og er hele grundlaget 
for vores velfærd. 
Egnen har en lang række dygtige virksomheder, der sammen med de 
ansatte har fundet værdifulde nicher. 
Vi ser det som vores ansvar i samarbejde med arbejdsgiverne og 
fagbevægelsen at hjælpe virksomhederne til at skabe de bedste rammer 
for udvikling. 
Vi ønsker et tættere samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Et delmål 
er at skaffe de nødvendige elevpraktikpladser, som er så afgørende for 
vores unge. 
Vi vil styrke og bygge videre på de stærke iværksættermiljøer, vi allerede 
har. Det er også herfra de nye arbejdspladser kommer.  
Nye virksomheder skal have de bedste rammer for vækst og udvikling. 
 
 
 
 
Et godt sted at bo 
 
Det skal være attraktivt at bosætte sig på egnen. Der skal være et godt 
udbud af attraktive grunde og boliger i hele kommunen, hvor også 
husbåde og andre boformer kan blive en mulighed. Mange mennesker 
pendler hver dag til Skive Kommune for at arbejde. Derfor er der et stort 
potentiale for nye indbyggere. Gode ejer- og almene lejeboliger skal kunne 
bygges attraktive steder som i midtbyen og ved Skive Å. 
 
I samarbejde med den socialdemokratiske regering arbejder vi for, at der 
bliver mulighed for at belåne boliger ude på landet på de samme vilkår 
som gælder i byerne.  
Landsbyerne skal være attraktive for tilflyttere, og der skal sættes penge af 
til at forskønne og vedligeholde dem. 
Planerne for grunden, hvor det store slagteri tidligere lå, er ved at tage 
form. En helt ny bydel kan blive resultatet, og vi ser den gerne realiseret 
med blandede boligmiljøer.  
Der er mange ideer for området, og derfor har vi nedsat en gruppe, hvor 
alle med interesse i udviklingen af slagterigrunden kan deltage. 



Fremtiden er grøn og bæredygtig 
 
Skive Kommune er førertrøjen, når det gælder grøn energi og 
bæredygtighed. Vi skal være selvforsynende med vedvarende energi i senest 
i 2029- og det skal der investeres i. 
Vores satsning på Greenlab ved Kaastrup er en succes, som giver store 
private investeringer og nye grønne arbejdspladser. 
Vi ønsker nye projekter, der indebærer bæredygtigt byggeri, cirkulær 
økonomi og bedre ressourceudnyttelse. 
Her er der rige muligheder for nye arbejdspladser skabt i samarbejde mellem 
virksomheder, uddannelser, fagbevægelse og kommunen. 
Vi har de bedste forudsætninger for en attraktiv og artsrig natur. Men det 
kan blive bedre endnu med skovrejsning, genskabelse af søer og 
vådområder, samt bedre rensning af spildevand, affaldssortering og mere 
genanvendelse. 
Kommunen skal ikke bruge sprøjtegifte, og vores grønne områder skal gøres 
mere vilde og naturlige. 
Limfjorden har enorm naturmæssig værdi for kommunens borgere, og vi skal 
fremme det bæredygtige fiskeri, og sige nej til opdræt og nye anlæg, som vil 
ødelægge fjordens vandkvalitet. Vi skal fortsat have blå flag på alle vore 
strande. 
Vi vil fastholde og fremme lokal produktion af bæredygtige fødevarer, som 
egnen er rig på. 
 
Veje, trafik og tryghed 
 
Vi kæmper for en nødvendig udvidelse af hovedvejene A34 og A26 for at 
sikre bedre vejforbindelser til Herning, Viborg, Aarhus og Hanstholm. 
Vandvejene til havnene i Skive og på Fur skal uddybes, så der fortsat kan 
ankomme skibe med gods.  
Vore kommunale veje skal holdes i en god stand. 
Mindre befærdede veje kan gøres grønnere med 1+0 veje, som er smalle 
ensporede veje med brede cykelstier der sænker farten. 
Vi vil begrænse den tunge trafik i byer og boligområder. Byerne skal gøres 
grønnere med flere åndehuller og gode omfartsveje. Indfaldsvejene skal 
gøres smukkere og mere indbydende. 
Ved Greenlab skal vej-forholdene tilpasses fremtidige aktiviteter og samtidig 
gøres tryg for bløde trafikanter. 
Når vi laver nye fortove og cykelstier, vil vi prioritere strækninger med størst 
fare for uheld og med flest cyklister og fodgængere. Mange steder kan 
cykelstier med fordel placeres et stykke væk fra vejtrafikken. 
 



Kollektiv trafik 
 
Vi har derfor brug for en mere effektiv kollektiv trafik til uddannelse, 
sundhedshus, borgerservice, arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter. 
Derfor ønsker vi halvtime drift for tog og bus, og vi vil understøtte 
mulighederne for samkørsel og delebiler, men vi vil også se på helt nye 
løsninger. 
Især landsbyerne er særligt udfordrede når det gælder transport.   
Vi ønsker nye ideer og løsninger, skabt i samarbejde med borgere og lokale 
foreninger. 
Vi vil også fortsat drive vore færgeoverfarter til både Vesthimmerland og til 
Fur. 
Vi vil arbejde for at alle borgere får lige adgang til hurtigt fiber- og bredbånd. 
Bygninger, anlæg og udearealer skal være tilgængelige for borgere med 
handicap og funktionsnedsættelse. 
 
Planer for fremtiden 
 
Kommuneplanen skal sikre mulighed for et aktivt liv i alle dele af kommunen. 
Der skal altid være gode attraktive byggegrunde til salg i hele kommunen. 
I modsætning til nabokommunerne skal vi kendes på at være mindre 
centralistiske og mere lokale. 
Bæredygtighed skal være det bærende element i alt, hvad vi foretager os i 
både Skive by og i vore mange små landsbyer. 
Vi støtter gennemførelsen af BIG Blue 2040. Planen der skal åbne byen mod 
Skive Å og udvide stisystemet fra midtbyen og ud mod Skive fjord. Miljøet 
omkring åen skal indbyde til samvær og aktivitet og være samlingspunkt for 
det kulturelle liv. 
Landsbypolitik handler ikke kun om flere tilskud til forskellige projekter. Det 
handler også om offentlige tilbud, gode fritidsfaciliteter og i det hele taget 
mulighed for en hverdag, som kan fungere for såvel unge, børnefamilier og 
ældre. 
”Big Blue” vil gøre Skive til en bedre by at bo i. Nu er det tid for ”Big Green”, 
med det formål at skabe gode forbindelser imellem de enkelte landsbyer og 



Omsorg for de ældre 
 
Kampen for en værdig pleje og omsorg må aldrig forstumme. Alle ældre og 
handicappede har ret til at leve et værdigt liv, hvor der tages hensyn til den 
enkeltes behov og personlighed. 
Vi skal vedblivende styrke den forebyggende indsats, så vore ældre bliver i 
stand til at klare sig selv og blive i eget hjem, så længe de ønsker det. 
Der er svære beslutninger at træffe på ældreområdet, når plejehjem bliver 
for små eller rammerne for utidssvarende. 
Det skal være værdigt at blive ældre i Skive Kommune. De ældre skal tilbydes 
pleje og omsorg på et højt niveau, som giver medarbejderne trivsel og faglig 
stolthed. Der skal være synlig ledelse på alle plejecentre, men også rum for 
at de ansatte kan arbejde selvstændigt og selv tage ansvar i mødet med 
beboerne. 
Vi vil investere i hjælpemidler, som giver den ældre mere frihed, omsorg og 
livskvalitet, og som fremmer medarbejdernes arbejdsvilkår. For at nå disse 
mål, skal alle medarbejdere have relevant faglige uddannelse til at løse 
opgaverne. 
Mange borgere yder en fantastisk indsats som eksempelvis besøgsvenner og 
som initiativtagere til mange slags aktiviteter. Det ønsker vi at fremme, men 
det må aldrig erstatte kommunens ansvar for 
omsorg og pleje. 
 
 
 
Integration 
 
Vi vil arbejde for at integrere vores nye borgere, så de bliver velintegrerede i 
kommunen og bliver en del af fællesskabet. Der skal bruges flere kræfter på 
undervisning i dansk, men også på oplæring og på indføring i dansk kultur og 
aktiv deltagelse i kulturlivet. 
 
 
 
Sundhed og samarbejde 
 
Skive Kommune arbejder tæt sammen med regionens hospitaler for at 
undgå unødvendige indlæggelser og for at sikre en problemfri overgang fra 
overstået hospitalsindlæggelse til hjælp i eget hjem og til efterfølgende 
genoptræning. 
Men vi skal blive endnu bedre til at løse opgaven. Ingen borgere må blive 
fanget mellem de forskellige offentlige tilbud og behandlinger. 



Børn, unge og familie 
 
Det er helt afgørende for os, at børn og unge skal sikres de bedst mulige 
opvækstvilkår. Alle, uanset forskellige forudsætninger, skal have mulighed for 
at udvikle deres evner. 
 
 
 
Børnehaver og vuggestuer 
 
Forældre skal inddrages aktivt i samarbejdet om barnet. Pædagogikken skal 
tilpasses det enkelte barn, og personalet skal være fagligt kvalificeret og have 
adgang til kurser og efteruddannelse. 
Åbningstiderne må være fleksible. Vi tilslutter os fuldt ud indførelsen af 
minimumsnormeringer. 
Antallet af børn er desværre dalende. Det kræver nye måder at gøre tingene 
på, og det forudsætter vi er fleksible. Derfor vil vi opretholde de små 
børnehaver i lokalområdet, så længe det er økonomisk og pædagogisk 
forsvarligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkeskolen 
 
Folkeskolen er grundpillen i det danske uddannelsessystem. Den skal være 
rummelig og kunne tage hensyn til det enkelte barns ressourcer og 
forudsætninger. Skolerne i Skive Kommune har et højt niveau, når det gælder 
elevernes færdigheder både fagligt og socialt. Børn med særlige behov skal 
altid have deres undervisning understøttet af specialpædagogisk indsats. 
Det er ikke længden af skoledagen, der nødvendigvis er afgørende for 
undervisningens kvalitet. Ingen skoleklasse bør have mere end højst 25 
elever. 
 
 



Ungdomsskolen 
 
Skolen er et frivilligt tilbud til alle unge mellem 14 og 18 år. Undervisningen 
skal være spændende, inspirerende og sjov og være med til at give 
kammeratskab og kvalificere de unge til uddannelse, arbejde og et godt 
fritidsliv. 
Alle børn og unge i kommunen skal kunne vælge mellem gode fritidstilbud 
med mulighed for at prøve noget nyt og spændende. Her bør skolen 
samarbejde mere med det frivillige foreningsliv. 
Vi skal altid huske den særlige forpligtelse, at også handicappede børn og 
unge bliver en del af fællesskabet. 
 
 
Uddannelser 
 
Vi har mange gode uddannelser i Skive, og vi vil arbejde på at få flere endnu. 
Vi vil fortsat arbejde for, at Skive Kommune søger optimal indflydelse på de 
videregående uddannelser. 
Vi er parate til at understøtte initiativer og handleplaner, der kan fastholde og 
styrke videregående uddannelser. 
 
 
Sunde borgere i Skive Kommune 
 
Vi har alle brug for og krav på at få et aktivt og indholdsrigt liv med mulighed 
for deltagelse i fællesskaber. 
Sundhed og gode vaner grundlægges i de tidlige år. Derfor skal forebyggelse 
af livsstilssygdomme begynde i barndommen. Borgerne i Skive kommune 
hører desværre til gruppen af mennesker med den dårligste sundhedstilstand 
i hele regionen. Derfor skal vi øge indsatsen med at fremme sundheden. Det 
skal tænkes ind i hverdagen på både private og kommunale arbejdspladser. 
Vi skal uddanne sundhedsambassadører, arrangere motion og indføre gode 
og sunde måltider i kantinerne. 
 
 



Sårbare grupper 
 
Mange kan desværre ikke klare sig selv gennem hele livet. Derfor er der brug 
for forebyggelse, genoptræning og en tidlig sundhedsindsats.  
Borgere, som rammes af psykisk sygdom, skal have samme adgang til 
behandling og nyde samme respekt, som dem, der lider af fysiske sygdomme. 
Det gælder også borgere med flere psykiatriske diagnoser og et misbrug. 
Mange af dem kan ikke udredes i den regionale psykiatri, før de har kontrol 
over misbruget. 
Derfor vil vi styrke indsatsen i det kommunale Misbrugscenter, for eksempel 
ved at tilknytte tidligere misbrugere, som har fundet vejen ud af afhængighed 
af alkohol og stoffer. Vi bør også i særlige tilfælde tilbyde 
misbrugsbehandling i privat regi. 
Vi vil arbejde på at sikre, at der ikke skal spares yderligere på tilbud til 
mennesker med fysiske, sociale eller psykiske handicaps. Borgere skal have 
en hurtig og korrekt afgørelse på ansøgninger om støtte, og personalet på 
området skal være veluddannede og fagligt kompetente. 
Skive Kommune har særlige kompetencer når det gælder autisme. Det 
område skal vi styrke og udvikle. 
Det samme gælder tilbud som ”Mødestedet” og ”Den Blå Viol”, hvor 
ensomme og sårbare borgere kan mødes til socialt samvær med andre 
ligesindede. 
 
 



Sundhedshuset 
 
Kommunen har et velfungerende sundhedshus, hvor der er både kommunale 
og regionale funktioner.  
Vi har gamle og svage borgere, for hvem behandlinger i Skejby, Herning eller 
Viborg, kan virke uoverskueligt langt væk. 
Ambulante besøg og kontroller bør derfor flyttes til Sundhedshuset i Skive. 
Det kan være behandling og kontrol efter kirurgiske indgreb, kontrol af stomi, 
diabetes og pacemakere. Region Midt har en billeddiagnostisk afdeling i 
Skive, hvor patienter kan få taget røntgenbilleder uden at skulle ud på en 
rejse.  
Vi ønsker regionale specialer lokalt, samt bedre samarbejde mellem den 
kommunale og den regionale psykiatri. Sundhedscentret skal give flere slags 
tilbud i tæt samarbejde med patientforeningerne. 
 
 
 
 
 
 
 
Kultur og fritid 
 
Musiklivet i Skive har frembragt musiktalenter, der i den grad har været med 
til at sætte Skive på landkortet.  
Skive Festival og Musikskolen er kulturelle fyrtårne. Vi vil arbejde for, at 
musiklivet bliver endnu mere synligt og styrket i alle dele af kommunen.  
Midler til kulturelle arrangementer skal fordeles over hele kommunen.  
Vore lokale kulturperler giver os en særlig mulighed for at vise omverdenen, 
hvordan Skive Kommune har særlige kvaliteter. Vi vil styrke indsatsen for, at 
både lokale og turister bedre kan finde rundt i de kulturelle tilbud. Det vil vi 
gøre ved at have fokus på bedre formidling. 
Med Jeppe Aakjærs forfatterhjem Jenle på finansloven er der endnu bedre 
muligheder for at formidle hans virke i Østsalling. Derfor giver vi også fuld 
støtte og opbakning til Aakjærselskabet og de mange frivillige. 
Vi ønsker en offentlig debat om fremtiden for dyrskuepladsen i Skive.  
Vi ser gerne, at pladsen udvikles med fokus på kultur, som vil få by og havn til 
at hænge bedre sammen.  
Vi vil arbejde for at skøjtebanen på Posthustorvet udvikles, så den kan blive et 
kulturelt samlingspunkt for hele kommunen. 
 
 



Støtte til ledige unge 
 
I Skive kommune er der mange unge under 30 år, som hverken er i job eller 
uddannelse. Det er unge som har behov for ekstra hjælp til at få et godt og 
produktivt arbejdsliv. Vi vil lave en særlig task force, som alene har fokus på 
denne gruppe. Vi vil bruge de nødvendige midler til denne vigtige opgave, 
som må løses i samarbejde med offentlige og private virksomheder.  
Opgaven er afgørende vigtig, og vi må udfordre de eksisterende rammer for 
at få den løst. Det gælder også, når vi taler om forebyggelsen, da vi ser flere 
unge, der mistrives og der udvikler depression, angst, spisevægring og 
lignende.  
 
Det skal være fedt at være ung i Skive  
 
Vi vil understøtte initiativer for alle unge, hvad enten de er til fodbold, 
gaming, hip hop, klassisk, rock, rollespil, rulleskøjter eller robåde med flere.  
Vi ønsker nye initiativer i stil med Klub 78xx .  
Alle unge i kommunen skal have mulighed for at leve det gode ungdomsliv 
med skole, fritidsjob, kultur, sport og venskaber. 
Det eksisterende Ungeudvalg skal fortsætte i den kommende byrådsperiode 
og være katalysator for tiltag rettet mod ungdommen. 
 

Socialdemokratiet i Skive Kommune      


