
Konstitueringsaftale 2022-2025 
 
Denne konstitueringsaftale er indgået mellem Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk 
Folkeparti og Socialdemokratiet og er gældende for valgperioden 2022-2025. Partierne er enige 
om, at Socialdemokratiet har borgmesterposten. 
 
Vi vil bygge de næste fire års arbejde på dette politiske grundlag.  
 
Vi vil holde styr på økonomien 

Vores kommune er i en god udvikling, hvor borgere flytter hertil, lokalområderne blomstrer, flere 
børn kommer til og vores medborgere bliver ældre. Alt det kræver, at vi udvikler vores kommune. 
Der skal bygges nye plejecentre, nye børnehuse, en ny skole og idrætsfaciliteter. Samtidig er 
partierne enige om, at der behov for, at vi udvikler vores velfærd. Der skal være medarbejdere nok 
i institutionerne, borgerne skal have den rette behandling og de der har brug for hjælp, skal have 
den.  

Alt dette kræver, at vi tør prioritere. Sige ja til forslag, der gavner den udvikling og nej til forslag, 
der ikke gør. 
Partierne er enige om følgende: 

1. At vi vil fastholde månedlige budgetopfølgninger og at der igangsættes økonomiske 
handleplaner, hvis et område økonomisk begynder at skride.  

2. At der hvert år skabes et politisk råderum, som kan løfte blandt andet velfærden.  
3. At skatten holdes i ro i valgperioden. 
4. at der i løbet af valgperioden tilstræbes at afdrage 150-200 millioner kroner af kommunens 

gæld. 
5. At ovenstående skal ske under forudsætning af at vi benytter service og anlægsrammen 

fuldt ud i hele perioden.  

 
Lokalområderne   
Kommunen er stor og det kræver politisk lederskab at sikre, at hele kommunen bliver udviklet og 
inddraget. Lige meget om man kommer fra Hagested, Jyderup, Holbæk eller en helt fjerde by, skal 
man opleve at være en del af kommunen. At være kommunalbestyrelse for hele kommunen og 
ikke blot ét bestemt område kræver, at vi altid ser kommunen som en helhed og ét fællesskab. 
Partierne vil arbejde målrettet for, at der sker en udvikling i hele kommunen, så der skabes 
balance mellem by og land.  
 
Partierne er enige om:  

1. At indføre dialogmøder i alle lokalfora. Præcis hvordan afklares med lokalområderne og vil 
tage udgangspunkt i den proces der er i gang.   

2. At lave udviklingsplaner for byerne i samarbejde med borgerne 
3. At sikre boligudvikling i alle lokalområderne efter det lokale behov 
4.  At sikre jord til boligudvikling i alle lokalområder 



5. At udnytte lovgivningen til at etablere boliger og erhverv i nedlagte virksomheder og 
landbrugsbedrifter 

6. Skabe rum til sociale fællesskaber udenfor og indendørs 
7. At sikre bedre offentlig transport, trafiksikkerhed og cykelstiforbindelser mellem byerne 

 
Vi vil være ambitiøse på klimaets vegne og passe godt på naturen  
 
Partierne er optaget af at beskytte og forbedre vores klima, miljø og natur. Partierne vil gøre 
Holbæk til en klimakommune, og leve op til målsætningen om at nedbringe kommunens CO2-
udslip med 70 procent inden 2030 blandt andet gennem reduktion af CO2 i kommunens egne 
bygninger, i driften og ved indkøb.  
Ambitionerne og målene skal sættes højt, så vi kan aflevere en kommune til vores efterkommere, 
der sætter nye standarder inden for bæredygtighed. 
 

1. Den kommunale bilpark skal være fossilfri. Ligeledes vil vi gøre det nemmere at vælge den 
offentlige trafik til eller tage cyklen ved at forbedre den kollektive trafik og lave nye 
cykelstier. 

2 Fremtidigt kommunalt byggeri bør være bæredygtigt byggeri. Nybyggede kommunale 
bygninger skal leve op til minimum DGNB guldcertificering. 

3 Vi vil etablere et klimahus. 
 
Klimahusets opgave bliver at helheds- og sammentænke energiforsyninger og ikke mindst 
kunne give gode råd og ideer til hvordan enkelte borgere kan sætte sit eget præg på en hel 
og bæredygtig kommune. Det er vigtigt, at den enkelte borger bliver en del af processen og 
inddrages fra start.    

4 For at imødekomme et stigende behov for opladning med el til el-biler, skal der opsættes 
yderligere el–lade stationer herunder lynladere.  

5 Vi vil bidrage til, at der udtages lavbundsarealer eksempelvis ved opkøb eller køb af 
dyrkningsretten, her kan kommunen være facilitator. Dette for at forbedre biodiversitet, 
reducere kvælstofudvaskning og sikre CO2-binding.   

6 Vi vil etablere minimum 4 kommunale naturgenopretnings- og naturplejeprojekter i 
valgperioden 

7 Vi vil sætte gang i minimum 4 skovrejsningsprojekter i valgperioden 
8 Vi vil give mere plads til vild natur ved at beskytte biologisk med værdifulde arelaer 
9 Vi vil arbejde ud fra de 17 verdensmål  
10 Ved opsætning af solceller er det vigtigt for os, at det ikke sker tæt på boligområder. Vi vil 

derudover lægge pres på moderpartierne for at få ændret lovgivningen så vi kan bruge 
kommunale bygninger til opsætning af solceller.  

Alt dette skal ske med en høj grad af borgerinddragelse. Udviklingen i klimaet berører alle, og når 
udviklingen skal vendes vil det kræve politisk mod og handling.  

 
Fire år med fokus på ældreområdet 
Partierne er enige om, at ældreområdet skal løftes i valgperioden.  



Partierne er enige om, at rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet er en af 
de vigtigste opgaver i næste periode. Vi vil derfor arbejde for at give medarbejderne bedre 
arbejdshvilkår og arbejdsmiljø blandt andet ved et evt. fastholdelsestillæg. Vi vil blandt andet se 
på at fordele og tilrettelægge arbejdet, så de medarbejdere der er uddannet til det primært 
arbejder med pleje og omsorg. 
 
Der skal derudover igangsættes en særlig indsats indenfor rekruttering blandt andet ved at indgå 
partnerskab med lokale uddannelsesinstitutioner.  
 
Partierne vil investere i sundhedsfremme og forebyggelse. 
 
Alt for mange ældre føler sig ensomme. Sociale aktiviteter og samvær med andre, har stor 
betydning for livskvaliteten. Et socialt netværk samt fysisk og psykisk sundhed er grundlaget for at 
kunne klare sig selv og bevare hverdagen.  
Partierne er derfor enige om at arbejde for at sikre ældre mulighed for at deltage aktivt i kultur- og 
fritidslivet, og vi vil arbejde for, at de aktiviteter, der foregår i lokalområdet også bliver en del af de 
ældres hverdag og at seniorer har fysiske mødesteder. 
 
Partierne er enige om at etablere endnu et nyt plejehjem, akutpladser og arbejde for, at der i hele 
kommunen bygges seniorboliger. 
 
Pårørende 
Vi skal i de kommende år, tilbyde en indsats og støtte til ældre borgere, som kan sikre en levende 
hverdag med individuel omsorg, aktiviteter og personlige relationer - uanset hvilken boligform der 
er behov for. 
Pårørende der passer en kronisk syg eller alvorligt svækket ægtefælle i hjemmet har sjældent 
mulighed for selvvalgt liv da de er bundet til hjemmet 24/7. 
De skal i højere grad kunne få jævnlig afløsning i hjemmet, så de trygt kan tage hjemmefra. Det vil 
forbygge at den raske pårørende må opgive at varetage omsorgen for den syge og udskyder 
dermed behovet for en plejehjemsplads. 
 
Folkeskolen 
Efter mange år med topstyrring er skolerne i Holbæk Kommune sat fri. Fri fra lovgivning og regler, 
der ikke giver mening. Fri til at skabe den bedste skole for børnene.  
 
Partierne vil vi sikre, at beslutningskraften bliver på de enkelte skoler. Også når frihedsforsøget er 
slut. Partierne er også enige om, at politikerne ikke må fralægge sig ansvaret for en god folkeskole. 
Vi vil arbejde med følgende mål:  
 

1. At langt flere unge kommer godt videre på en ungdomsuddannelse 
2. At der arbejdes med elevernes trivsel og at der skal arbejdes målrettet med skoleværing  
3. At børn med særlige behov såsom ordblindhed, talblindhed mm. bliver opdaget så tidligt 

som muligt, og at børnene får den hjælp de har brug for så snart det sker.  



4. At der skal være plads til både de energiske piger og de stille drenge. Folkeskolen skal 
indrettes efter de elever der går der og at alle uanset fagligt og socialt niveau bliver 
udfordres 

5. At medarbejderne har ordentlige arbejdsforhold med plads til forberedelse, fordybelse og 
kompetenceudvikling.  

6. At eleverne bliver inddraget i hverdagen på deres skole 
 

Partierne er derudover enige i, at vi vil bevare alle skolematrikler i perioden og at skoledistrikterne 
evalueres og tilpasses til ambitionen om, at ingen skoler skal lukke.  
 
Det sociale område 
Partierne har i den forrige periode revitaliseret det sociale område, og denne indsats skal 
fortsættes. Vi vil sikre en særlig indsats til borgere med nedsat funktionsevne. Tidlig rådgivning og 
vejledning  skal være en vigtig del af kommunens tilbud, og der skal altid tilbydes en 
sammenhængende indsats. På kommunens botilbud for borgere med handicap skal der sikres et 
tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere, som kan sikre en dagligdag med gode relationer, 
individuelle og fælles aktiviteter og optimal indflydelse på egen hverdag. Partierne vil arbejde for, 
at der kommer en reel fysisk tilgængelighed flere steder i kommunen. 
 
Vores udsatte borgere skal også have en særlig indsats. Kommunen skal tilbyde en bedre 
opsøgende og tidlig indsats til borgere, der har behov for støtte på grund af hjemløshed, misbrug, 
partnervold eller andre alvorlige sociale forhold. Sammen med relevante organisationer og 
frivillige skal vi sikre et sikkerhedsnet, som samlet kan fremme en bedre sundhed, trivsel og social 
situation. Dette skal ske med en flerfaglig indsats på borgerens præmisser. 
 
Et godt ungeliv 
Holbæk er igen blevet en uddannelsesby, og for at understøtte denne positive udvikling vil 
partierne tiltrække flere uddannelser og arbejde for billige ungdomsboliger. Der skal være en 
større mangfoldighed i fritidsmulighederne for unge, især for unge over 18 år, hvilket også skal 
bidrage til at flere unge får en uddannelse. Partierne vil derfor realisere et ungekulturhus ved 
Filmtorvet og skabe klubtilbud til unge over 18 år. Vi vil også forbedre mulighederne for, at unge i 
hele kommunen kan benytte et fritidstilbud ved at oprette flere klubtilbud, fx i tilknytning til 
idrætsfaciliteterne, og ved at forbedre transportmulighederne for unge. 
 
Vores rolle som arbejdsgivere  

Partierne er opmærksomme på, at de ikke kun har ansvar for den politiske udvikling i kommunen, 
men at vi også er arbejdsgivere og skal sikre et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og ledere i 
organisationen. Vi vil i denne periode i højere grad inddrage medarbejderne i de politiske 
beslutninger og på den måde give mere ejerskab. 

Partierne vil arbejde på, at medarbejderne inddrages i langt højere grad end tidligere.  

• Vi vil arbejde på en model, hvor de respektive udvalg inviterer TR og AMR til udvalgsmøder 
2 gange årligt.  



Partierne er enige om, at medarbejderne skal informeres om den nye Whistleblower ordning i 
kommunen. Og det er vigtigt, at medarbejderne derudover informeres om deres rettigheder og 
handlemuligheder i tilfælde af uoverensstemmelse med ledelsen. Vi vil derudover give ledelsen 
større beslutningskraft lokalt.  

 
Et godt børneliv  
Alle børn skal kunne trives i de tilbud vi giver dem, uanset hvilke behov de har. Vi skal skabe 
attraktive tilbud til alle børnefamilier, så de oplever, at Holbæk kommune er et godt og trygt sted 
at etablere sig som familie. Vi vil sikre, at der er pasningsgaranti og derfor vil vi sørge for, at der 
bygges nye daginstitutioner. 
 
Vi vil sørge for, at minimumsnormeringerne på børneområdet bliver til virkelighed så hurtigt som 
muligt. Forældre skal trygt kunne aflevere deres barn i en af vores daginstitutioner velvidende, at 
pædagogen har tiden til at støtte barnet i at udvikle sig. Det skylder vi både børnene, forældrene, 
pædagogerne og hinandens fremtid. 
 
Sundhed  
 
De næste fire år vil vi sætte en ny standard for begrebet ’sundhed’. Både den almindelige 
folkesundhed i hjemmene, på arbejdspladserne, i skolerne og i foreningerne.  
Men også i forhold til samarbejdet med regionen, hvor vi kan højne vores service og mindske 
vores udgifter. Ikke mindst skal vi arbejde med den mentale sundhed og bekæmpe den voksende 
ensomhed. Med en nytænkende sundhedsindsats kan vi både ramme bredt og løfte nogle af vores 
svageste borgere ind i fællesskabet. Blandt andet ved at samarbejde tæt med vores 
foreninger. 
 
Partierne vil i hele perioden have et stort fokus på sundheden i kommunen. Både når det kommer 
til fysisk og psykisk sundhed. 
 
Inden længe kommer der en ny sundhedsreform og partierne ser det som en vigtig opgave, at få 
kommune og region til at samarbejde bedre, så ingen borgere bliver tabt mellem to stole. 
Partierne er enige om, at der nedsættes en arbejdsgruppe eller et projektudvalg, når 
sundhedsreformen kommer, så vi hurtigt kan få den implementeret.  
 
En erhvervsvenlig kommune  
Vi har de seneste år oplevet en meget positiv udvikling med nye virksomheder i flere hjørner af 
Holbæk Kommune. Faktisk er erhvervslivet vokset med over 140 nye virksomheder. Erhvervslivet 
er afgørende og utrolig vigtig for udviklingen af vores kommune. Vi skal passe godt på de 
virksomheder vi har og så skal vi målrettet arbejde med at tiltrække nye.  
 
Partierne er enige om: 

1. at gøre byggesagsbehandlingen kortere.  



2. At arbejde målrettet for at sikre, at vores virksomheder altid kan få kvalificeret 
arbejdskraft. Det gør vi ved at tiltrække, søge og uddanne den arbejdskraft, som 
virksomhederne efterspørger – blandt andet ved fortsat at arbejde på at få nye 
uddannelser til kommunen.  

3. At bruge vores geografiske placering som et trækplaster for nye virksomheder. Fremfor at 
lægge nye erhvervsarealer tæt op af beboelse i byerne, vil vi sikre, at der ligger attraktive 
erhvervsarealer langs de nuværende og kommende motorveje. På den måde giver vi 
virksomhederne de bedste betingelser og skåner vores byer for unødig trafikal belastning. 

4. Vi vil undersøge, om den nuværende erhvervsvejledning og –service er den rigtige til de 
udfordringer kommunen og virksomhederne har.  

5. Vi vil sikre, at erhvervspolitikken hele tiden forfølges og effektueres.  
6. Vi vil være facilitator i forhold til grønne arbejdspladser 

 
Infrastruktur  
 
Det er vigtigt, at alle trafikanter kan færdes sikkert på og langs vores veje, og at trafikken glider til 
mindst mulig gene for den kollektive trafik og for et voksende antal biler. Samtidig er det et mål at 
tilrettelægge vores infrastruktur, så udledningen af CO2 begrænses mest muligt.   
 
Partierne er enige om, at:  

1. Vi i hvert budget afsætter penge til cykelstier. 
2. Vi vil udarbejde en plan for, hvordan trængslen ind og ud af Holbæk by kan mindskes.  
3. Vi vil i januar og februar 2022 koble lokale borgergrupper, lokalfora, administration og 

politikere for at mobilisere vores lokale interesser i mødet med Vejdirektoratet omkring 
tilkobling til Kalundborgmotorvejen.    

 
 
Stående udvalg og fordeling af formandsposter 
 
Økonomiudvalget: 
Socialdemokratiet 
 
Socialudvalget:  
Socialistisk folkeparti 
 
Udvalget for Klima, miljø og natur: 
Enhedslisten 
 
Udvalget for ældre og sundhed: 
Dansk Folkeparti 
 
Udvalget for Kultur og Fritid: 
Socialdemokratiet 



 
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling:  
Socialdemokratiet  
 
Udvalget for Børn og Skole:  
Socialdemokratiet 
 
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervsudvalg: 
Socialdemokratiet 
  
1. og 2. Viceborgmester:  
Socialdemokratiet 
 
 
Underskrift 
Christina Krzyrosiak Hansen, Socialdemokratiet 
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Karen Thestrup, Enhedslisten  


