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Peder Christensen 
 

Skive Kommune – Vi skal lidt mere! 

Skive Kommune er en god og velfungerende kommune, hvor der er styr på økonomien. 

Men vi er også en kommune som er udfordret med et stagnerende og til tider faldende 

indbyggertal, ligesom mange arbejdspladser desværre er forsvundet. 

 

Vi har behov for, at Skive Kommune ikke kun bliver administreret godt, men at Skive får 

et stigende befolkningstal i hele kommunen, så vi kan sikre, at vores unikke decentrale 

struktur kan fortsætte og sikre at vores gode velfærd kan fastholdes. 

 

Vi har behov for en stærk by samt levende og engagerede landsbyer. 

 

Vi, der bor i Skive Kommune, ved godt, at vi bor et dejligt sted, men det er ikke nok.  

Det skal folk uden for Skive Kommune også vide, så de får lyst til at flytte hertil. 

Men hvis vi skal tiltrække flere folk til kommunen, så skal vi have attraktive 

arbejdspladser og attraktive bosætningsmuligheder. 

 

En aktiv erhvervspolitik og en bred vifte af attraktive bosætningsmulighederne er for os 

en meget væsentlig forudsætning for kommunens udvikling. 

Det er også en væsentlig forudsætning for at vi kan sikre og forbedre den velfærd, som 

kommunens borgere skal have. 

 

Socialdemokraterne vil lidt mere og vi er klar til at tage ansvaret for at lede Skive ind i 

det næste årti. 
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Erhverv, arbejdsmarked og bosætning 
 

En stærk erhvervsstruktur 

Vi lægger stor vægt på, at der skabes flere arbejdspladser, og vi vil arbejde målretter for, 

at der er en høj beskæftigelse. Det er vigtigt, fordi det er grundlaget for tryghed og frihed 

for den enkelte borger og samtidig grundlag for fremtidens velfærd i samfundet. 

I Skive Kommune har vi en lang række dygtige virksomheder og medarbejdere, der hver 

især har fundet deres niche. Som kommune er det vores ansvar, i samarbejde med 

arbejdsgiverne og fagforeningerne, at hjælpe virksomhederne til at have de bedst mulige 

udviklingsrammer. Vi ønsker fortsat at arbejde for en styrkelse af erhvervsstrukturen i 

kommunen, hvilket vi ønsker at understøtte gennem inddragelse af arbejdsmarkedets 

parter. 
Arbejdsmarkedets parter er kommunens vigtigste medspiller når det kommer til 

arbejdspladser og dermed udvikling af kommunen.    

Socialdemokratiet ønsker et tættere samarbejde med arbejdsmarkedets parter – ligesom 

vi også ser det med Byudviklings- og Landsbyudvalgene. Vi foreslår, at der oprettes 

endnu et § 17 stk. 4 udvalg, hvor der udover politikere kommer til at sidde 

repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.  

Vi mener, at den bedste måde at inddrage og engagere virksomhederne på, er ved at 

invitere dem med til bords.  

Hvis vi vil investere i Skive Kommune og udvikle os – skal det ske i fællesskab. 

Vi vil, i samarbejde med virksomhederne, være med til at løse problemerne med elev- og 

praktikaftaler, dette kan eventuelt ske via indgåelse af deleaftaler om elever mellem 

Skive Kommune og virksomhederne. 

 

 

Iværksætteri 

Der er et stærkt iværksættermiljø i Skive Kommune. I Socialdemokratiet ønsker vi at 

styrke dette miljø og samtidig arbejde for at udvikle det. Vi ser, at vi har en høj 

overlevelsesrate for iværksættere – men samtidig også at mange ikke bliver 

vækstiværksættere inden for de første år. Vi ønsker derfor i Socialdemokratiet at 

fokusere på iværksætteri og andre vigtige vækstområder eksempelvis e-handel. Vi skal 
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som politikere sikre, at vores virksomheder og iværksættere har de rette rammer for at 

vækste og udvikle sig. 

 

 

Mere menneske mindre system 
Under overskriften ”mere menneske mindre system” ønsker Socialdemokratiet i Skive 

Kommune at sætte den enkelte mere i fokus, således at vi lettere kan hjælpe vores 

borgere. Vi ønsker, at der kommer mere gennemsigtighed i, hvordan Skive Kommune 

arbejder med de emner, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. 

Som borger skal man kunne gennemskue, hvordan Skive Kommune arbejder og hvordan 

midlerne bruges.  

 

Borgerne er kommunens vigtigste ressource 

I Socialdemokratiet mener vi, at borgerne er kommunens vigtigste ressource. Vi skal 

både lytte til vores borgere og til vores medarbejdere, der er i kontakt med borgerne. 

Vores medarbejdere er vores vigtigste kilde til at vide, om vores indsatser virker. Vi skal 

have fokus på værdigheden i sagsbehandlingen og den generelle behandling af vores 

borgere. 

 

Unge på kanten af arbejdsmarkedet 

Vi vil arbejde for at alle får mulighed for og tilbud om at blive tilknyttet 

arbejdsmarkedet.  

I Skive kommune er der over 1000 unge under 30 år som bevæger sig på kanten af 

arbejdsmarkedet. Unge som skal have ekstra hjælp til at komme videre i deres liv.  

Der skal laves en helhedsorienteret indsats for at sikre disse unge bedre muligheder for 

uddannelse og selvforsørgelse.  

Vi skal have råd til at tage det sociale ansvar for denne gruppe af unge, og vi skal blandt 

andet gøre det i samarbejde med virksomhederne i Skive kommune.   

Vi mener, at vi ved at investerer i denne gruppe af unge vil kunne forbedre deres 

livskvalitet og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

 



Socialdemokraterne Skiveegnen                                                          
 

6 

 

Integration 

Vi har gennem de seneste år set en ændring i antallet af flygtninge og indvandrer i Skive 

Kommune. En stigning i antallet betyder også, at medarbejderne i kommunen udsættes 

for et andet pres. Vi ønsker at arbejde for et system, hvor der tages hensyn til begge 

parter – både borgeren og medarbejderen.  

Samtidig ønsker vi at arbejde for, at vores nye borgere bliver velintegreret i kommunen, 

og dermed bliver en del af fællesskabet.  

 

 

Den gode historie  

Skive Kommunes decentrale struktur gør, at der er frihed til at sætte mange initiativer i 

værk. Desværre betyder den decentrale struktur også, at informationer går tabt. Når 

informationer går tabt, betyder det, at vi ikke får fortalt de gode historier.  

Det ønsker vi at ændre på ved at oprette en kommunikationsenhed, som kan fortælle 

borgerne og omverdenen, om alle de gode ting vi laver. 
 
Der skal være en rød tråd i, hvordan vi markedsfører Skive Kommune. Når vi udsender 

informationer fra Skive Kommune skal borgerne ikke være i tvivl om, at informationen 

kommer fra kommunen.  

Dette skal gælde alt fra den almindelige sagsbehandling til store kampagner. Vi vil 

arbejde for, at markedsføringen strømlines og at retningslinjer følges.  

 

 

Bosætning 
 

Kvalificeret arbejdskraft 

Socialdemokratiet har med stor interesse fulgt med i den effekt, som KIS Huset, 

universitetssamarbejdet og det nyeste tiltag PartnerJobMatch har haft for kommunen i 

forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Men vi ved også, at vi kan gøre mere. Vi 

ønsker i Socialdemokratiet at fokusere på dette emne og samtidig arbejde for, at nye 

muligheder udforskes og afdækkes, herunder muligheden for at inddrage familielivet 

mere.  

Det vil socialdemokraterne: 

- Vi skal have huse/lejligheder, vi kan 

udleje i 3 måneder til familier, der 

påtænker at flytte til Skive Kommune, 

som KIS-modellen, men nu bare for 

familier eller ægtepar. 
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Vi skal vise, at vi kan tilbyde hele pakken her i kommunen.  

Vi skal have huse/lejligheder, som vi udlejer eksempelvis i 3 måneder til familier, der 

påtænker at flytte til Skive Kommune, som KIS-modellen men nu bare for familier eller 

ægtepar. 

 

Teknik og miljø 

 
Skive kommune - en CO2 neutral foregangskommune 

Skive Kommune har haft succes på energiområdet i mange år, en succes som 

Socialdemokratiet har en stor del af æren for. Socialdemokratiet var med til, at der i 

70’erne blev opført lavenergihuse, og vi vil fortsat arbejde for, at Skive Kommune bliver 

en CO2 neutral foregangskommune. Fokus skal være på bæredygtighed med et 

helhedssyn på Skive Kommunes udvikling. Herved skabes der sammenhæng mellem 

vore ambitioner for miljø, trafik og udvikling såvel i by som på landet. Socialdemokratiet 

vil endvidere arbejde på at gøre Skive Kommune CO2 neutral ved opsætning af solceller, 

solfangere og ved at anvende møg til produktion af gas. 

Geotermiprojektet skal ikke lukkes nu, selvom det ikke i øjeblikket er rentabelt. 

At hente varmt vand op fra undergrunden, og dermed bruge CO2 neutral varme er 

fremtiden. 

Det kan sikre en stabil energi til egnen, og kan medvirke til at skabe nye og stationære 

arbejdspladser eksempelvis indenfor produktion af grønt i drivhuse opvarmet af vand fra 

undergrunden.   

For at få Geotermiprojektet i Vestsalling sat i gang vil Socialdemokratiet presse på for, at 

regeringen yder statsstøtte til boringer af de 2,5 – 3,0 km. dybe huller, hvorfra vandet 

skal hentes op.   

Et grønt miljø – en skøn natur og fjord. 

 

Grøn energi  

På området for grøn energi er Skive en af landets førende kommuner, takket være de 

mange kommunale initiativer. Energiprojekt GreenLab ved Kåstrup er et nyt 
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udviklingsprojekt, som Socialdemokratiet bakker op om, og som vi forventer, vil udvikle 

en del grønne arbejdspladser.  

Socialdemokratiet vil fortsat gå foran i den slags energiprojekter, ligesom vi vil med 

andre energiprojekter med fokus på alternativ energiudnyttelse. Samtidig lægger vi stor 

vægt på, at Skive Kommune deltager i erfaringsudveksling på energiområdet – både 

nationalt og internationalt.  

 

 

Udvikling af grønne arbejdspladser  

For at få skabt en udvikling, der skaber flere grønne arbejdspladser, er det nødvendigt at 

kombinere viden og erfaringsudveksling. Dette skal ske ved et øget samspil mellem 

erhvervsmæssige og kommunale initiativer. Disse initiativer skal der følges op på med 

tilbud om opkvalificering af medarbejdere for at højne de højteknologiske 

beskæftigelsesmuligheder i Skive Kommune.  

Socialdemokratiet vil fortsætte et tæt samarbejde med universiteterne. Det gør Skive 

Kommune i øjeblikket i forbindelse med udviklingen af GreenLab ved Kåstrup, og KIS 

Huset. Her er skabt et bomiljø for bl.a. universitets- og ph.d.-studerende, som er tilknyttet 

en af KIS Husets medlemsvirksomheder, som er beliggende i kommunen. 

Socialdemokratiet vil endvidere arbejde for, at ansatte i kommunen, som arbejder med at 

udvikle grønne arbejdspladser, altid har de nødvendige kompetencer.   

Det er vigtigt, at Skive Kommune også øger samarbejdet med forskellige fagskoler for at 

skabe uddannelser, der specifikt løser kravet til opkvalificering. Der skal skabes 

uddannelsespladser, og disse uddannelser skal ligge i Skive Kommunes 

uddannelsesmiljø. Ved at prioritere dette område, vil vi i Skive Kommune kunne udvide 

antallet af grønne arbejdspladser, hvilket også øger muligheden for vækst.  

Som foregangskommune på energiområdet skal Skive Kommune profilere sig over for 

omverdenen ved, at vi inviterer interesserede til kommunen og viser, hvad vi kan. 

Samarbejdet med Samsø Kommune om energisafarier, skal videreudvikles for at 

tiltrække interesserede fra hele verden til Skive Kommune.  

Ud over god branding giver det os også mulighed for at udveksle erfaringer og give 

inspiration til udviklingen af grøn energi andre steder i landet og verden.  
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Vindmøller  

Vindmøller er et vigtigt element i Skive Kommunes energipolitik, men opsætningen af 

nye vindmøller skal ske med omtanke.  

Salling har gode vindforhold, og disse skal udnyttes til at skabe CO2 neutral energi. Der 

skal ske intelligente investeringer, således at mange af de små vindmøller i Salling 

erstattes af større. Vindmølleparken i Salling skal i stedet for de nuværende 168 møller, 

fremover bestå af omkring 50 mere effektive møller. 

Lokale samfundsinteresser skal i så høj grad som muligt inddrages i forbindelse med 

omlægningen til større vindmøller. 

Det er vigtigt, at der vises større hensyn til kommunens borgere end til de firmaer, som af 

profitable årsager vil opstille vindmøller i Skive Kommune. 

 

 

Natur  

Skive Kommunes brander sig på sloganet ”RENT LIV”. Socialdemokratiet synes, at det 

er et rigtigt godt brand, som vi skal efterleve.  

I Skive Kommune skal vi så vidt muligt værne om kommunens flotte natur. Skive 

Kommune skal i fællesskab med borgere og virksomheder arbejde for, at vores 

naturværdier skånes, når der planlægges og etableres erhverv og bosætning.  

Søer, engdrag, vandløb, moser og andre særligt beskyttelseskrævende naturområder skal 

have en særlig høj status og ved hjælp af en fornuftig og hensigtsmæssig 

naturplanlægning beskyttes bedst muligt. 

Skovrejsning og skovpleje har en særlig værdi for beskyttelse af vandboringer. 

Socialdemokratiet er parat til at forbyde brug af sprøjtegifte. Forbud, mod brug af 

sprøjtemidler, skal være med til at sikre vore gode vandreservoirer. 

Limfjorden skal fastholdes i dens nuværende status som en saltholdig og vekselstrømmet 

fjord. Limfjorden har en rig naturmæssig værdi, ligesom den har stor betydning for 

yngel- og fiskebestanden. 

Sikre prognoser om vandstigning og storme vil forstærke kravet om beskyttelse mod 

oversvømmelser. Socialdemokratiet vil arbejde for, at Skive Kommune hurtigst muligt 

får etableret den bedst mulige kystsikring for at hindre oversvømmelser og 

højvandsstigning.  
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En anden måde vi kan beskytte naturen på, er ved opkøb af særligt følsomme arealer, 

hvor vi kan plante skov til glæde for alle. Socialdemokratiet vil arbejde for, at der langs 

Sallings kyster etableres et sammenhængende, rekreativt stinet, som kan åbne op for 

oplevelser i Sallings enestående, kystnære natur.  Skive Kommune skal fortsat arbejde på 

at forbedre rensningen af vort spildevand, så badevandet ved alle fjordens strande har en 

sådan kvalitet, at vi kan hejse det blå flag overalt.    

 

 

Skive Kommune som naturens spisekammer  
På vores egn fremstilles og produceres der mange forskellige og unikke fødevarer. 

Miljørigtige, økologiske og bæredygtige produkter vinder mere og mere frem, og Skive 

Kommune skal være med til at sætte dagsordenen.  

Socialdemokratiet vil arbejde for, at kommunal fødevareproduktion skal være med til at 

understøtte og leve op til denne udvikling. Dette skal blandt andet ske ved, at Skive 

Kommune sammen med erhverv og brugere tager initiativer til en større anvendelse af 

økologiske og bæredygtige produkter.   

Socialdemokratiet ønsker at samarbejde med Business Region Midt/Vest og Region 

Midtjylland herom for at sikre den lokale fødevareproduktion 

 

 

 
 

 

Trafik 

Skive Kommune er afhængig af, at vi har gode vej-, tog- og busforbindelser. Det har stor 

betydning for kommunens borgere, de ansatte på kommunens virksomheder og de 

studerende på kommunens uddannelsesinstitutioner.   

 

 

 

 

Der er et økologisk mejeri i Skive. Skal der være et økologisk slagteri? 
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Regionale veje 

Det er vigtigt, at der fortsat er politisk fokus på udvidelsen af Rute 34. Selvom 

vedtagelsen af omfartsvejen ved Haderup er et fremskridt, mangler vi stadig en 2+1 vej 

på resten af strækningerne fra Skive til Haderup og fra Haderup til Herning.  

Det er også hårdt tiltrængt, at der sker en opgradering af Rute A26 med en 2+1 vej fra 

Viborg til Hanstholm.   

 

 

De kommunale veje 
De kommunale veje skal vedligeholdes, så de ikke forfalder. Skive Kommune skal have 

analyseret hele vejområdet, så vi ved, hvad der skal bruges af økonomiske midler for at 

en god vedligeholdelse kan gennemføres og fastholdes.   

Socialdemokratiet vil samtidig arbejde for, at den tunge trafik i byer og boligområder 

begrænses mest muligt, og at der tages hensyn til kommunens handlende og borgere.    

 

 

Trafik i og omkring byerne  

Vore byer skal fremstå som grønne byer med grønne områder, træer samt gode 

omfartsveje. Der skal ske en forskønnelse af indfaldsvejene til Skive by.  

Det er besluttet, at Viborgvej nu får et tiltrængt løft, men også de øvrige indfaldsveje, 

f.eks. Holstebrovej og Resenvej skal renoveres.  

Ved etablering af nye fortove og cykelstier vil Socialdemokratiet prioritere de 

strækninger, hvor der er flest trafikanter, og hvor trafikken er farligst.  

Socialdemokratiet i Skive Kommune vil arbejde for, at Skive Kommune er en attraktiv 

handelsby med gode parkeringsmuligheder.   

 

 

Cykelstier  

Der er fortsat brug for mange nye cykelstier i Skive Kommune. Områder med en ændret 

skolestruktur og trafikfarlige veje skal opprioriteres. Det samme skal etablering af 

cykelstier, som er med til at binde lokalområder bedre sammen.  

I indeværende byrådsperiode er det blandt andet besluttet at etablere cykelsti fra 

Hvidbjerg til Skive.  
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Vi vil fortsat arbejde for etableringen af cykelstier på trafikfarlige veje og presse på for at 

få etableret en cykelsti mellem Hjerk, Harre og Roslev.   

 

 

Kollektiv trafik 
Borgerne i Skive Kommune skal sikres en velfungerende kollektiv trafik, hvilket kræver 

et aktivt medspil fra Folketinget og Region Midt. Transportmulighederne mellem Skive 

by og kommunens landsbyer er meget vigtig for den enkelte pensionist, studerende eller 

for de erhvervsaktive, som ikke har mulighed for privat biltransport.  

Socialdemokratiet vil arbejde for at Skive Kommune får ½ times drift på Viborg – Struer 

togforbindelsen i dagtimerne for at sikre den bedst mulige kollektive trafik til Skive 

Kommunes arbejds- og uddannelsessteder, samt til Skive bys handelsliv.  

Alle borgere i Skive Kommune skal have mulighed for at kunne færdes i det offentlige 

rum uden forhindringer. Derfor vil socialdemokratiet sikre, at alle nye bygninger, anlæg 

og udearealer i Skive Kommune er tilgængelig for alle borgere, også borgere med 

handicaps og funktionsnedsættelse.  

Den kommunale mangfoldighed på trafikområdet omfatter også færgefarten mellem 

Salling - Fur og Sundsøre - Hvalpsund. 

 

 

 
 

 

  

Socialdemokratiet ønsker fortsat at styrke færgefarten med gode 

kajanlæg og velfungerende færger.  
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Byudvikling 
 

Visionær byudvikling - i hele kommunen 
Ved hjælp af en visionær kommunal planlægning og udvikling skal Skive Kommune 

være med til at sikre et aktivt liv i alle dele af kommunen. 

Derved fremmer man bæredygtigheden for såvel Skive by som landsbyerne.  

Byerne i Salling og Nordfjends skal have mulighed for at udvikle sig på egne betingelser. 

I trafikplanlægningen skal der tages særlige hensyn til landsbyerne, og denne 

planlægning skal ske i samarbejde med de lokale beboere og foreninger.  

Landsbypolitik handler for Socialdemokratiet om mere end tilskud til forskellige 

projekter. Socialdemokratiet vil arbejde på at sikre, at de enkelte byers udvikling 

planlægges med respekt for miljø og trafikudvikling.  

Samtidig skal kommunes byudvikling ses i lyset af behov for tilpasning af kultur- og 

fritidstilbud til børnefamilier og ældre borgere. Socialdemokratiets vision er, at Skive 

Kommune skal have et af de bedst fungerende nærdemokratier i Danmark.  

Nøgleordene og målet for Skive Kommunes borgere skal være borgerindflydelse, 

decentralisering og størst mulige selvforvaltning.  

 

 

Forskellige kulturer – forskellige styrker 

Socialdemokratiet vil drage nytte af, at vi i kommunen har forskellige kulturer og 

forskellige styrker. Faciliteter som forsamlingshuse, idræts- og fritidsanlæg, skoler, 

dagpleje, daginstitutioner, ældrecentre, seværdigheder og infrastruktur, som binder 

borgere sammen, skal være til stede og understøttes.  

Udvikling af områderne skal ske i samarbejde med erhvervskontoret og for eksterne 

midler, f.eks. fra EU, LAG og fonde. Der skal igangsættes forsøgs- og 

udviklingsprojekter, som skal understøtte en decentral udvikling af kommunen.  

I Skive Kommune skal nærdemokratiet sikres ved, at der oprettes lokalråd, der i et tæt 

samarbejde med Skive Byråd både kan sikre en decentral, men også en ligelig udvikling 

af hele kommunen. Lokalrådene skal høres i alle forhold, der vedrører lokalområdet. 

Socialdemokratiet vil bakke op om initiativer som trafiksikkerhed, byfornyelse og 

kulturelle tiltag.   
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Lokalrådene kan blandt andet være ansvarlige for en årlig rengøringsdag, hvor vi gør 

hele kommunen endnu grønnere og smukkere. Lokalrådene kan tage initiativ til, at 

lokalområderne får deres egen profil for herved at kunne tiltrække nye borgere.    

 

 

Skive Midtby 
Skive Kommune har behov for at have en hovedby med kraft og evne til at være 

lokomotiv for en dynamisk udvikling af hele kommunen.  

Det skal ske i et stærkt samspil med kommunens større byer i oplandet og de lokale 

landsbyer.  

I hjertet af Skive Kommune har vi Skive by, som skal være et fælles, samlende 

kraftcenter for hele Skive Kommune. Her skal det være attraktivt at bo, færdes og handle 

for kommunens og byens borgere.  

Samtidig skal der lægges vægt på, at byen kan tiltrække turister og gæster fra byerne i de 

nærliggende kommuner.  

Ved sidste kommunalvalg stod socialdemokraterne i spidsen for, at der blev oprettet et 

”Byudviklingsudvalg” med ansvar for udvikling af Skive by.  

 

 

 
 

 

I mange år er der satset på en forskønnelse og vedligeholdelse af byens torve, pladser, 

facader og udsmykninger. Denne udvikling skal fortsættes samtidig med, at der fortsat 

skal arbejdes med at anlægge flere grønne områder. Det kan bl.a. ske i forbindelse med 

udviklingen af nye boligområder og i forbindelse med gennemførelsen af BIG Blue.   

Denne udvikling af Skive bys handelsliv og kommunens bomuligheder er absolut 

nødvendig for at fastholde og tiltrække nye borgere. Socialdemokratiet er parat til at gå 

nye veje og tage initiativ til nye tiltag for at øge Skive Kommunes indbyggerantal.   

 

 

Vi vil arbejde for, at Byudviklingsudvalget fortsætter i den næste 

valg periode.  
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BIG Blue  

BIG BLUE Skive 2040 er et visionært bud på udviklingen af en del at Skive Midtby, 

udarbejdet af den berømte arkitekt Bjarke Ingels Group (BIG). Socialdemokratiet vil i 

den kommende valgperiode arbejde for, at disse visioner bliver omsat til handling. De 

første skridt er allerede i gang med etableringen af en gangbro over Skive-Karup Å i 

området ved LIDL og udarbejdelsen af et stisystem i samme område.  

Socialdemokratiet vil arbejde for, at disse tiltag og andre initiativer viser mulige interne 

og eksterne investorer, at Skive Kommune vil have vækst og udvikling i dette område. 

Området er unikt beliggende tæt ved Skive Å, som løber midt igennem byen. Skive by 

har gennem årene vendt ryggen til åen, og Socialdemokratiet vil arbejde for at åen 

fremover skal være et samlende midtpunkt for byens udvikling.  

Vi ønsker at realisere Å-planen med boliger, forretninger, cafeer og andre tiltag, der 

skaber liv i og omkring åen.  

Denne udvikling skal ske i samarbejde med private investorer.   

 

 

Slagterigrunden  

Slagterigrunden støder op til BIG Blue området. Socialdemokratiet ønsker, at Skive 

Kommune skal erhverve dele af grunden.  

Socialdemokratiet vil arbejde for, at slagterigrunden bruges til boligområde og ikke til 

støjende erhverv. Høj prioritet har etablering af et moderne pleje- og ældrecenter med 

servicefaciliteter i tæt sammenhæng med boliger til flere generationer. 

 

 

Skive bys liv tæt ved åen og naturen  

Skive by er fysisk beliggende tæt ved vand.   

Skive/Karup Å, fjorden og landskabet på egnen er af usædvanlig smuk landskabelig 

karakter. Socialdemokratiet ønsker at bevare og beskytte disse naturværdier samtidig 

med, at de gøres mere tilgængelige. Limfjorden og det rene fjordvand er en rekreativ 

værdi, vi skal værne om. Derfor skal der oprettes vådområder.  

Socialdemokratiet vil arbejde for, at det skrinlagte projekt i Ådalen, som strækker sig fra 

Skive bygrænse til Estvad Gård, skal genoptages for at filtrere og forbedre fjordens vand. 
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Hele Ådalen skal åbnes som et sammenhængende naturområde med stisystemer fra 

Herningvej til Skive Havn, med fiskepladser ved åen og får der afgræsser engarealet.  

Det hænger rigtig godt sammen med udviklingen af dele af BIG Blue.  

Socialdemokratiet vil arbejde for at få etableret en gennemgående stiforbindelse fra 

Dalgas i den sydlige bydel, over Thorsvej i Brårup, gennem engarealet til Viborgvej, 

hvor der etableres en tunnel under banen, så stien forbindes med gangbroen, der 

forbinder Viborgvej med havnen. Dette vil give et løft til den sydlige del af kommunen 

og en sammenbinding mellem Ådalen og Skive Havn.  

 

 

Havneområder  

Der er udviklet spændende planer for havneområderne ved Glyngøre, på Fur og i Skive. 

Nogle er allerede realiseret, og socialdemokratiet vil arbejde for, at andre vil blive det i 

de kommende år. Når gammelt håndværk og det moderne liv med små cafeer og 

frokostpladser i det grønne møder hinanden på havnearealerne, skabes der en forjættet 

stemning, som kan tiltrække endnu flere turister.   

 

 
Bevaringsværdige boliger 

I de sidste mange år er der forsvundet en del af de bevaringsværdige bygninger i Skive 

Kommune.  

Den ældste bygning i Skive Kommune ved Hotel Gl. Skivehus blev reddet i 11. time af 

Socialdemokratiet og SF i Teknik- og Miljøudvalget i sidste valgperiode, men andre 

bygninger er borte.  

Denne udvikling vil Socialdemokratiet have ændret. Det eksisterende kulturmiljøatlas for 

selve Skive by skal revideres, og der skal udarbejdes et tillæg, som dækker alle 

bygninger i kommunen. Dette skal medvirke til, at vi får bevaret og værnet om den 

resterende del af vores mange gamle og historiske bygninger.  

Socialdemokratiet mener, at ældre bevaringsværdige bygninger sagtens kan forenes med 

moderne og energirigtigt byggeri.  

Med den rette planlægning vil det kunne give boligområder et kulturelt løft. 
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Social- og Ældreområdet 
 
Det er socialdemokraternes holdning, at der ikke kan spares yderligere, uden at vore mest 

sårbare borgere betaler en alt for høj pris.  

 

 

Socialdemokraternes visioner 

Det er en udmærket start på de socialdemokratiske visioner, at partierne i fællesskab ved 

forhandlingerne til budget 2017 fik sat flere penge af til socialområdet. 

Borgere med handicap har brug for et aktivt og indholdsrigt liv. 
Socialdemokraterne vil fortsat arbejde på at sikre et godt, sundt og værdigt liv for vore 

borgere med handicap. 

Det kan vi blandt andet sikre med den rette økonomi. 

 

 

Borgeren mod systemet 

For ofte ender en borgers behov for hjælp fra det offentlige i en ankesag. 

Socialdemokraterne vil arbejde på at sikre, at den enkelte borger får en hurtig og korrekt 

afgørelse på sin ansøgning om hjælp. 

Borgeren og Kommunen skal i fællesskab finde den helt rigtige og individuelle løsning. 

Vi skal sikre, at det aldrig bliver Borgeren mod Systemet. 

 

 

Flere med autisme 

Der bliver flere og flere borgere med diagnosen ”Autisme”. 

Det er endnu uvist hvorfor. 

Autisme er en bred betegnelse, der kan vise sig på mange måder. 

Vi taler fortrinsvis om to hovedgrupper. 

Aspergers Syndrom og Infantil Autisme. 

Nogle borgere med autisme har brug for massiv støtte og omsorg hele livet, mens andre 

med den rette støtte og vejledning har helt usædvanlige evner, der kan bruges på det 

danske arbejdsmarked. - Det skal vi støtte. 

Det vil socialdemokraterne: 

 

- Der skal tilføres de rette midler til Social- 

og Ældreområdet i takt med at 

borgergruppen vokser støt i årene 

fremover. 

- Det skal være Kommunen for Borgeren – 

ikke omvendt. 

- Nyt Autismecenter, så viden kan bevares 

og udvikles i Skive Kommune. 

- Der skal være gode aflastningstilbud samt 

støtte og vejledning til de familier, der selv 

påtager sig at tage sig af en handicappet 

borger. 

- Der skal være et særligt fokus på at 

udvikle de bedste behandlings- og 

genoptræningstilbud til borgere med 

særlige behov. 

- Der skal være medindflydelse for borgere, 

interesseorganisationer og kommunalt 

ansatte på alle niveauer. 
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Autismecenter 

Derfor er det en socialdemokratisk mærkesag at Skive Kommune skal bevare førertrøjen 

på autismeområdet. 

Vi skal undersøge mulighederne for at skabe et unikt autismecenter i Skive Kommune, så 

vi bliver i stand til at hjælpe den enkelte borger til at udfolde sit talent og blive så 

selvhjulpen som mulig. 

 

 

Skive Kommune – et sted man ønsker at arbejde 

Skive skal være kommunen, som man ønsker at arbejde i. 

Derfor skal vi sikre et godt arbejdsmiljø, hvor der er god dialog mellem chef og 

medarbejder, og hvor politikerne er lydhøre overfor både borgere og ansatte. 

I fællesskab skal der skabes de rammer, der tjener borgere såvel som ansatte bedst 

muligt. 

 

Det, tror vi, er en vej til, at flere vil ønske at bo og arbejde i Skive. 

 

 

Ældre 
 
Alle ældre skal have ret til og mulighed for at leve et værdigt liv, hvor der tages hensyn 

til den enkeltes behov og personlighed.  

For at styrke de ældres ønsker om at mestre eget liv, er det vigtigt, at de ældre får tilbud 

om fysiske aktiviteter, der kan underbygge det behov. 

Socialdemokraterne vil arbejde for at de ældre kan få et ”klippekort” til fysisk motion 

eller andre oplevelser, eksempelvis en tur i biografen. 

Der skal også være mulighed for hjælp til transporten til motions-/oplevelsesstedet for de 

borgere, der ikke selv har mulighed for transport. 

  

Det står socialdemokraterne for: 

 

- Socialdemokraterne vil altid være vores 

ansvar bevidst.  

- Socialdemokraterne vil altid kæmpe for, at 

der ikke sker forringelser i det danske 

velfærdfærdssystem. 

- Socialdemokraterne vil altid kæmpe for 

solidaritet og lighed i det danske samfund, 

for kun sammen er vi stærke. 
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Flere varme hænder hos borgerne 

Socialdemokraterne vil sikre, at arbejdet på ældreområdet udføres med øje for 

værdighed, tryghed og trivsel. 

Medarbejdernes tid skal ikke gå fra de ældre og til unødig dokumentation på computer! 

Medarbejderne skal udvikle mere selvledelse og tage mere ansvar i mødet med borgeren. 

”Mindre kontrol – mere tillid!” 

Vi vil skabe et lokalt ”skrivecenter” så medarbejderne kan indtale deres dokumentation 

på håndholdt megafon. Den sender så direkte til skrivecenteret, der skriver det indtalte i 

borgernes journaler.  

Vores social- og sundhedsmedarbejdere skal bruge tiden hos borgeren. 

 

 

Samarbejdet med de pårørende  

Samarbejdet med de pårørende skal tage udgangspunkt i den ældres behov og være 

kendetegnet ved gensidig tillid og respekt. 

Vi vil udbygge samarbejdet med de pårørende. Derfor skal der udarbejdes en 

pårørendepolitik, der skal danne grundlag for samarbejdet mellem borgeren, de 

pårørende, ansatte og ledere indenfor såvel ældreområdet som handicapområdet.  

Samarbejdet skal ske ud fra Skive kommunes værdiord:  

Ordentlighed – Udvikling - Trivsel 

 

 

Sammenhæng og kvalitet i tilbuddene 

Der skal udvises respekt for, hvad den ældre borger ønsker hjælp til for at kunne mestre 

eget liv og klare dagligdagens udfordringer.  

Vi vil højne den forebyggende indsats, så borgeren bliver i stand til at klare sig selv 

længst muligt. 

Hjemmehjælp skal gives efter behov og være fleksibel, når borgerens behov ændres. 
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Fremtidens ældreboliger 

Socialdemokraterne vil sikre, at de kommende ældreboliger tilpasses de ældres behov 

med udgangspunkt i et aktivt ældreliv. 

Boligerne skal indrettes med moderne teknologi, så borgeren kan være selvhjulpen 

længst muligt. 

Et moderne plejehjem til demente borgere kunne eventuelt placeres på slagterigrunden. 

 

 

Den frivillige indsats 

Socialdemokraterne vil fortsat støtte og fremme de frivillige tiltag i kommunen. Den 

mangfoldige frivillige indsats indenfor handicap- og ældreområdet er et godt supplement 

til kommunens mange servicetilbud.  

Socialdemokraterne har været med til at ansætte en frivillighedsguide i Skive kommune. 

Dermed sikrer vi, at de mange frivillige har en kontaktperson, der kan give råd, 

vejledning og inspiration.  

Frivillighedsguiden har samtidig overblikket over, hvor og hvordan de frivilliges arbejde 

giver størst glæde for den enkelte borger.  

Det skal understreges, at den frivillige indsats er et supplement til, men som aldrig må 

træde i stedet for det offentliges indsats.  

Det frivillige arbejde må aldrig erstatte en kommunal medarbejder, men må kun være et 

supplement hertil. 

 

 

Samarbejde om ældresundhed 

Samarbejdet mellem sygehusene i regionen og kommunens ældrepleje skal styrkes, så 

unødige indlæggelser kan undgås, og overgangen til kommunal genoptræning opleves 

problemfrit.  

Ingen borger må blive fanget imellem de forskellige systemer. 

Skive kommunes akutstuer på Marienlyst skal sikre, at ældre kan få sygepleje i 

nærmiljøet fremfor at skulle indlægges på et hospital langt fra hjemmet. 

  

Det vil socialdemokraterne også: 

 

- Flytte varme hænder fra computer til de 

ældres omsorg og pleje. 

- Flytte fokus fra kontrol til mere tillid. 

- Mad og ernæring samt ”spisevenner” skal 

have et særligt fokus. 

- Videreudvikle ældrepædagogikken, så 

omsorgen også omfatter den psykiske 

udvikling og trivsel.  

- Tilbyde ”klippekort” til fysisk 

vedligeholdelse og nye udfoldelser. 

- Udarbejde en pårørendepolitik. 

- Sikre et kyndigt personale og fysiske 

rammer, der tilgodeser de dementes 

særlige behov. 

- Stå i spidsen for at oprette ”Demens 

venner”, så demente får adgang til 

aktiviteter i lokalsamfundet, så de forsat 

kan have et aktivt liv med gode 

oplevelser. 
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En værdig død 

Vores ældre borgere har såvel som borgere, der er erklæret uhelbredeligt syge, krav på at 

få en værdig død i eget hjem, hvis det er et ønske.  

Derfor skal vores personale have den rette efteruddannelse gerne i samarbejde med 

Hospice Limfjord, der udbyder kvalificerede kurser til plejepersonale i ældreplejen og til 

personale ansat i palliative teams. 

 

 

Brugerindflydelse 

Det er væsentligt for et godt ældreliv at have indflydelse på egne vilkår. Ældrerådet er et 

vigtigt talerør for vores ældre medborgere. 

 

 

Respekt for de ansatte 

Medindflydelse og medansvar er vigtigt for de ansattes trivsel på arbejdspladsen. 

Ansatte skal have indflydelse på deres arbejdsdag og selv tilrettelægge plejen for de 

ældre med udgangspunkt i den ældres behov.  

Vi skal møde vore medarbejdere med tillid fremfor med mistro! 

Ældre borgeres behov ændres løbende. Derfor skal vi sikre, at personalet får den 

nødvendige efteruddannelse, så de kan efterkomme borgernes nuværende og kommende 

behov.  

Velfærdsteknologi skal tages i brug og anvendes der, hvor det kan fremme 

medarbejderens arbejdsvilkår og mindske nedslidning.   
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Børn og familie 
 

Børn og unge 

Børn og unge der vokser op i Skive Kommune skal sikres de bedst mulige 

opvækstvilkår.  

Børn fødes med forskellige forudsætninger, men de skal alle have mulighed for at 

udnytte de evner, de har.  

Vi vil sørge for, at børn og unge, der har brug for særlig hjælp, modtager en tidlig og 

målrettet indsats tilpasset den enkelte.  

Familien skal have mulighed for den nødvendige rådgivning, vejledning og støtte. 

 

En tidlig indsats med fokus på børnenes behov forudsætter et tværfagligt samarbejde 

mellem familien, børnenes dagtilbud, sundhedsplejen og relevante parter i de enkelte 

skoledistrikter.  

- Vi vil gøre en særlig indsats for at integrere børn fra andre lande og kulturer, 

derfor vil vi arbejde for at få etableret en international, kommunal daginstitution 

og skole. 

- Daginstitutioner, dagpleje og forældre skal i samarbejde bidrage aktivt til børns 

opdragelse og dannelse.  

- Pædagogikken skal tilpasses det enkelte barn, derfor skal personalet være 

velkvalificeret og have adgang til kurser og efteruddannelse. 

- Normeringen skal være tilpasset opgaverne.  

- Der skal være fleksible åbningstider.  

 

 

Gode fritidstilbud 

Børn og unge i Skive kommune skal have mulighed for at vælge mellem gode 

fritidstilbud. Der skal være flere tilbud for at tilgodese forskellige interesser. 

Der skal skabes sammenhæng mellem fritidstilbud og skole med inddragelse af det 

frivillige foreningsliv.  

Med en særlig forpligtelse til inddragelse af handicappede børn og unge, så de også kan 

være en del af fællesskabet. 

Lige muligheder for uddannelse  

Det vil socialdemokraterne: 

 

- Vi vil gøre en særlig indsats for at 

integrere børn fra andre lande og kulturer, 

derfor vil vi arbejde for at få etableret en 

international, kommunal skole og 

daginstitution. 

- Daginstitutioner, dagpleje og forældre 

skal i samarbejde bidrage aktivt til børns 

opdragelse og dannelse.  

- Pædagogikken skal tilpasses det enkelte 

barn, derfor skal personalet være 

velkvalificeret og have adgang til kurser 

og efteruddannelse. 

- Normeringen skal være tilpasset 

opgaverne.  

- Der skal være fleksible åbningstider.  
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Lige adgang til gode uddannelser er en grundsten i velfærdssamfundet. Kravene til 

kvalifikationer vokser overalt. Uddannelse er en fundamental og nødvendig ressource. 

Vi ser gerne at uddannelsesniveauet bliver højnet i Skive Kommune.  

Uddannelse til alle er en vigtig vej til at skabe lige muligheder mellem mennesker og 

bryde den negative sociale arv. 

Det er også vejen til at sikre velfærdssamfundets fremtid og øge den globale 

konkurrenceevne.  

Uddannelse skal være for alle - hele livet. 

 

 

Folkeskolen 

Folkeskolen er grundpillen i det danske uddannelsessystem. Skive Kommune har en 

skolestruktur, der sikrer gode undervisningstilbud fra 0. til 6. klasse tæt på alle 

lokalområder. Der er overbygningsskoler med et bæredygtigt elevtal.  

Vi vil fortsat have fokus både på service og kvalitet for eleverne samt på lokalsamfundets 

udvikling.   

Folkeskolen skal være rummelig og tage hensyn til det enkelte barns ressourcer. 

Skolerne skal have et højt niveau med fokus på elevernes færdigheder, både fagligt og 

socialt.  

Inklusion af elever med særlige behov skal understøttes af en specialpædagogisk 

indsats. 

 

 

Ungdomsskolen 

Ungdomsskolen skal være et værdifuldt supplement til folkeskolen, men også et frivilligt 

tilbud til alle unge mellem 14 og 18 år.  

Ungdomsskolen skal gennem målrettede tilbud være med til at kvalificere de unge til 

videreuddannelse / arbejds- og fritidsliv. 

  

Det vil socialdemokraterne også: 

 

- Fagligt stærke elever skal modtage tilbud 

og udfordringer, så deres potentialer 

udvikles. 

- Alle skoler skal have en politik mod 

mobning.  

- Der skal herske en positiv holdning til at 

gøre sig umage med sit skolearbejde. 

- Folkeskolen skal være samlingssted og 

kulturbærer for lokalsamfundet. 
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Skive – et center for uddannelse 

Skive Kommune skal fortsat have mange uddannelser. 

Vi har velfungerende folkeskoler, gymnasier og HF, VUC, EUC, Handelsskole, Teknisk 

Skole, Produktionsskole, Social- og sundhedsskole, Center for Undervisningsmidler, 

Læreruddannelse, Uddannelsescenter for alternativt begavede, f.eks. Krabbeshus og STU 

på Hilltop, Krabbesholm Højskole samt Musikskolen med MGK-musikuddannelse. 

 

 

Erhvervsskolerne 

Skive kommune er privilegeret ved at have en bred vifte af erhvervsskoler, det være sig 

SOSU, Teknisk Skole, Handelsskole, Erhvervsakademi med mere. 

Ud over dette har vi velfungerende gymnasier og VUC, men i takt med centraliseringen 

af uddannelser har det i den senere tid været tæt på, at der er mistet uddannelser. 

 

 

 
 

 

Læreruddannelsen 

Læreruddannelsen Skive under VIA University College er helt afgørende for Skives 

uddannelsesniveau, fordi Skive er underforsynet med mellemlange, videregående 

uddannelser.  

Vil vi arbejde for, at Skive Kommune søger optimal indflydelse i VIA University 

College og være parate til at understøtte initiativer og handleplaner, der kan fastholde 

og styrke læreruddannelsen. 

For at tiltrække borgere med uddannelse vil vi gøre en indsats for, at studerende 

kommer i praktik og skriver afgangsopgaver i samarbejde med kommunens 

virksomheder og institutioner. 

For at understøtte vore uddannelsesinstitutioner og bevise overfor de 

centrale myndigheder, at der er en eksistensberettigelse, vil vi arbejde 

aktivt for et Campus område samt udbygge og forbedre samarbejdet 

mellem folkeskolen og erhvervsskolerne/gymnasierne. 

Giv børnene ret  

til at lege og lære 

at drømme og forme  

leve og være. 

 

Kun der, hvor børn  

kan føle sig trygge 

gror det, de gamle  

kaldte for lykke. 

 
- Vroue Skole 
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Sundhed og Forebyggelse 
 

Sundhed og psykiatri 

Det er et privilegium, at kunne klare sig selv hele livet. 

Derfor er forebyggelse, genoptræning og en tidlig sundhedsindsats vigtige elementer i 

socialdemokraternes velfærdspolitik.  

Borgere, der lider af en psykisk sygdom, skal have samme adgang til behandling og 

respekteres på lige fod med borgere, der har en fysisk sygdom. 

 

 

Sæt borgerne i spil 

Vi vil lytte til borgerne, medarbejderne og interesseorganisationer, for at høre, hvad det 

egentlig er der ønskes, og hvordan behandlingen skal tilrettelægges. 

Vi vil inddrage borgerne for at finde ud af, hvad der virker, hvad der skal til for at få alle 

til at deltage i forebyggelse til gavn for deres egen livskvalitet. 

Vi vil også inddrage frontmedarbejderne på vore institutioner for at høre, hvad der kan 

gøres for at give det bedste tilbud til vore borgere. 

Vi vil have undersøgt, hvordan vi udnytter vores ressourcer bedst muligt til gavn for 

borgerne. 

Vi vil have mere personale til at hjælpe borgerne, og derfor skal der ske en minimering af 

unødig dokumentation, så den ikke tager tid fra borgerne. 

Ny teknologi skal tænkes ind alle de steder, hvor det giver mening, så vi kan frigive mest 

muligt personale til andre opgaver indenfor sundhed og psykiatri.  

 

 

Sundhed og gode vaner grundlægges i de tidlige år.  

Forebyggelse af livsstilssygdomme skal begynde i barndommen / ungdommen, hvis det 

skal have effekt. 

Det er dog aldrig for sent at gøre noget ved sundhedstilstanden, og det skal ske ved at 

motivere den enkelte borger såvel som familier til at ændre livsstil. 

 

 

 

Borgere, der lider af en psykisk sygdom, skal 

have samme adgang til behandling og respekteres 

på lige fod med borgere, der har en fysisk 

sygdom. 

 
En af os 

Væk med tavshed, tvivl og tabu om  

psykisk sygdom 
www.en-af-os.dk 
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Vi vil ikke acceptere, at Skive kommune har den dårligste sundhedstilstand i regionen. 

Derfor skal der være en forøget kommunal indsats for at øge sundheden. 

  

Fokus på sundhed skal tænkes ind så mange steder som muligt i den kommunale 

hverdag, så sundheden naturligt kan forbedres. 

 

 

Sundhed og arbejdspladser 

Det skal også tænkes ind på arbejdspladserne både kommunalt og privat. 

Vi forestiller os, at der på arbejdspladserne arbejdes konkret med sundhedsforbedringer. 

Det kunne ske ved at have sundhedsambassadører på arbejdspladserne, der arrangerer 

motion et par gange om ugen, og indfører sunde måltider. 

Der skal laves arrangementer bredt i kommunen med fokus på motion og kost, hvor alle 

borgere kan deltage. 

 

 

Borgeren i centrum 

Skive Kommune skal sørge for at, at der tages udgangspunkt i den enkeltes behov, uanset 

om det drejer sig om en fysisk eller psykisk lidelse. 

 

Fokus skal være på den forebyggende indsats, som kan ske med forebyggende 

hjemmebesøg og mere støtte i hjemmet og til familien. 

Vi tror på, at vi kan give vore borgere et godt tilbud inden for den nuværende ramme, 

men det skal ske på en måde, der er til gavn for den enkelte. 

Derfor skal tilbuddene flyttes ud i hele kommunen. 

Borgerne skal inddrages eksempelvis ved at tidligere patienter hjælper nye patienter i 

form af støtte og vejledning. 
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Bedre tilbud til borgere med psykisk sygdom 

Der skal flere tilbud på Sundhedshuset til de psykisk syge og vi skal blive bedre til at 

udvikle på området, så vi får en bred vifte af tilbud. 

Akuttilbuddet på Aage Nielsens vej, hvor borgere, der har en følelsesmæssig krise, kan få 

hjælp uden at blive registret, skal gøres til et permanent tilbud. 

 

 

Sundhedsparken ved Sundhedshuset 

Den påtænkte Sundhedspark i området ved Sundhedshuset kan blive et interessant 

supplement til udendørstræning for borgerne i Skive Kommune. 

Ikke kun til borgere med behov for genoptræning, men til alle der vil bevare deres 

fysiske og psykiske habitus. 

Socialdemokraterne vil arbejde for, at Sundhedsparken kobles op på et 

byfornyelsesprojekt, der binder Sundhedshus, Hospice, By og Havn endnu bedre 

sammen.  

 

 

Kultur og fritid 
 

Aktivt kultur- og fritidsliv  

Socialdemokratiet i Skive Kommune vil i den kommende kommunalvalgsperiode arbejde 

for at der sker tydelige tiltag på kultur og fritidsområdet. 

Vi vil tænke muligheden for et aktivt kultur- og fritidsliv ind i planerne omkring åen. 

Miljøet omkring åen skal indbyde til samvær og aktivitet, berige kommunens borgere 

ved at være katalysator og samlingspunkt for det kulturelle liv. I Socialdemokratiet ved 

vi, at det er nødvendigt med en klar og tydelig dialog for, at dette kan lykkes.  

Derfor ønsker vi at indgå i dialog med interesserede, der kan se muligheder for området.  
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Fokus på musikalske arrangementer 
Socialdemokratiet vil sætte større fokus på musikalske arrangementer i Skive Kommune.  

Musiklivet i Skive har kunnet frembringe musiktalenter, der har været med til at sætte 

Skive på landkortet. Musikalske arrangementer som Skive Festival er med til at brande 

kommunen på en helt unik måde, og med flytningen af Musikskolen op til midtbyen vil 

vi i Socialdemokratiet tage del i, at musikkulturen bliver endnu mere synlig. 

 

 

Bedre formidling af Skive Kommunes kulturelle tilbud 

Socialdemokratiet vil arbejde på bedre formidling af vore lokale attraktioner. Vi har 

mange fantastiske og unikke kulturperler i Skive Kommune, som vi kan vise frem for 

både lokale og turister. Den lokale stedbundne kultur er vores mulighed for at vise, 

hvorfor Skive Kommune har særlige kvaliteter, der ikke findes andre steder. Derfor vil vi 

arbejde for, at man som borger og turist vil få lettere ved at finde rundt i de kulturelle 

tilbud. Det vil vi gøre ved at have fokus på formidling.  

 

 

Mulighederne ved Skive Å 

Socialdemokratiet vil arbejde for, at mulighederne ved Skive Å udnyttes bedre. Vi skal 

udvikle os til at være en by med en å og ikke en by ved en å. Åen skal ikke skille byen 

men i stedet samle den. Derfor vil vi fortsat støtte implementeringen af BIG Blue 2040, 

Skive Å-plan samt udvidelse af det eksisterende stisystem ved åen fra midtbyen og ud 

mod Skive fjord. 

 

 

Samspil imellem by og land 

Socialdemokratiet vil arbejde på at styrke det kulturelle samspil imellem by og land. Vi 

ønsker, at der fortsat skal bindes tråde mellem Skive og oplandet. Dette kan ske ved 

etablering af flere cykelstier langs vandet til blandt andet Hagenshøj (Tarok). 


