
Peder Christian KirKegaard, Borgmester, skive Kommune; 
”Skulle et flertal efter kommunalvalget til november igen vælge mig til borgmester,  
vil det fortsat være vigtig for mig at være den samlende person, der samler Byrådet 

i en fælles indsats for Skive Kommune. Jeg vil være den aktive og synlige person, 
man har bred tillid til, og som er hele kommunens borgmester.”

Personlig frihed
Vi mener, at mennesker trives bedst i 
frihed under ansvar. Det betyder, at alle 
skal være frie til at tage ansvar for eget 
liv og medansvar for andre mennesker og 
fællesskabet.
Konkret vil vi arbejde for at skabe de 
bedste rammer for at give børn en tryg 
opvækst i respekt for, at børnenes trivsel 
og opdragelse er forældrenes ansvar. 
Desuden vil vi sikre, at unge kender og 
vejledes i de mange uddannelses- og 
fremtidsmuligheder, så de selv er i stand 
til at udøve væsentlig indflydelse på egen 
fremtid. 

Understøtte erhvervslivet 
Et sundt og udviklende erhvervsliv er som 
nævnt en forudsætning for øget bosæt-
ning, og vi vil fortsætte arbejdet med at 
skabe de bedst mulige kommunale ramme-
vilkår for vores virksomheder og landbrug.
Konkret vil vi styrke arbejdet med ”en 
indgang” til den kommunale forvaltning 
for vores virksomheder og samtidig sikre, 
at den kommunale service også på dette 
område er helt i top. Desuden vil vi bringe 
universiteterne i Aalborg, Herning og 
Aarhus og deres studerende tættere på 
Skiveegnens virksomheder. Det vil vi gøre 
ved at skabe relevante netværk og arbejde 
for etablering af et lokalt innovationscen-
ter, så vi kan tiltrække den nyeste viden 
og forskning til vores område og gøre det 
attraktivt for uddannede at etablere sig.

Bosætning
Skive Kommune skal have et mangfoldigt 
og varieret udbud af bosætningsmulighe-
der.
Fra parcelhusgrunde i vore lokalsamfund 
og Skive by til lejeboliger, ungdomsboliger 
samt nye, anderledes og spændende bo-
ligmiljøer som bofællesskaber og senior-
boliger.
Konkret vil vi arbejde for en øget mar-
kedsføring af Skive kommune som en 
attraktiv bosætningskommune. Udgangs-
punktet er den unikke natur omkring os 
og i særdeleshed de 190 km kystlinje langs 
fjorden. For Skive Bys vedkommende vil vi 
desuden arbejde videre med visionerne i 
BIG BLUE.
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sammen Kan vi sKaBe det 
gode liv i sKive KommUne
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UdviKle natUr-, KUltUr-  
og foreningsliv 
Det er vores overbevisning, at bosætning 
styrkes, når der skabes stærke fælles-
skaber blandt andet igennem kultur- og 
foreningslivet.
Konkret vil vi i samarbejde med fonde 
arbejde for at igangsætte en proces til 
etablering af et Moler-museum på Fur. 
Samtidig vil vi arbejde for at etablere et 
fast holdepunkt mellem alle foreninger i 
Skive Kommune. Endvidere vil vi fortsætte 
arbejdet på etablering af en ”fjordsti” og i 
øvrigt arbejde for en langt større udnyt-
telse af vores turismepotentiale igennem 
nye ferieformer, herunder sportsturisme 
og handicapvenlig turisme.

UdviKling af infrastrUKtUr
Infrastruktur handler mest om vejnettet, 
men naturligvis også, hvordan vi bruger 
det. 
Konkret vil vi arbejde for en udbygning af 
A-34 og for undersøgelsen af en Hærvejs-
motorvej vest om Viborg, som aflastning af 
E-45. Desuden vil vi forstærke og udbygge 
partnerskabsaftalerne med private leve-
randører om forbedring og vedligeholdelse 
af de kommunale veje samt afsætte flere 
midler til etablering af nye cykelstier og 
reetablering af de nuværende stier og for-
tove. Sidst, men ikke mindst, vil vi arbejde 
for en nytænkning af den kollektive trafik, 
så den tilbyder gode, fleksible løsninger 
til de mange mennesker, der er afhængige 
heraf.

Uddannelse og Undervisning 
Skive Kommune skal fortsat være en de-
central kommune – også på uddannelses- 
og undervisningsområdet.
Konkret vil vi arbejde for en fortsat 
decentral tankegang med stor geografisk 
spredning af undervisningssteder og dag-
tilbud i gode læringsmiljøer. Samtidig vil vi 
sikre et større kendskab til de uddannel-
ses- og jobmuligheder, der er lokalt. Dette 
kan blandt andet ske igennem Skive DNA 
og uddannelses- og praktikforløb. 
I forhold til Folkeskolen vil vi arbejde for, 
at en højere andel af folkeskolens afgangs-
elever vælger en erhvervsuddannelse, at 
der tilbydes større valgmuligheder mellem 
boglig, praktisk og international retning, 
og at der ydes en tidlig social indsats over-
for udsatte elever og deres familier.

sKive.venstre.dK

hvad Kan dU forvente af venstre?
Du kan forvente, at vi atter en gang er klar til at stå i spidsen 
for et bredt samarbejdende byråd, der har fokus på resulta-
ter og en sikker økonomisk kurs.

Eksempelvis vil vi fortsætte arbejdet med fyrtårnsprojek-
terne Green Lab og BIG BLUE, som på hver sin måde in-
deholder et stort potentiale for Skive Kommune. Samtidig 
vil vi utrætteligt fortsætte arbejdet for at tiltrække flere 
uddannelser og flere statslige arbejdspladser til vores kom-
mune. En af opgaverne er i denne forbindelse at arbejde for 

etablering af lokalt innovationscenter sammen med uddan-
nelsesinstitutionerne.
Endvidere vil vi fortsat arbejde for de bedst mulige ramme-
betingelser for vores erhvervsliv, så det kan skabe mange 
flere nye arbejdspladser. 

Desuden vil vi med udgangspunkt i både RENT LIV brandet, 
nye arbejdspladser og nye byfornyelsesprojekter fortsætte 
med at øge kendskabet til Skive Kommune som en attraktiv 
bosætningskommune. 



Bæredygtig energi
Vores ambition er, at Skive Kommune for-
bliver blandt de førende energikommuner.
Konkret vil vi arbejde videre med Gre-
en Lab, som skal være Europas førende 
center for vedvarende energi, og skal stå 
i spidsen for udvikling af teknologier til 
systemintegration og anvendelse af miljø-
venlige energiformer. Et sådant center vil 
blive en afgørende konkurrencefordel i en 
stærkt innovativ verden.
Samtidig vil vi sætte fokus på det store 
potentiale, der er i cirkulær bioøkonomi 
ved genbrug af ressourcer, hvilket blandt 
andet indebærer omdannelse af affald, 
spildevand og andre restprodukter inden-
for landbrug og fødevareproduktion. 

soCial og ældre
Det skal være trygt at bo i Skive Kommu-
ne, og man skal kunne regne med hjæl-
pen, når behovet er der, uanset hvilke 
forudsætninger, man har. 
Konkret vil vi arbejde for, at der altid 
tages udgangspunkt i den enkelte borgers 
ressourcer, og at der er fokus på fore-
byggelse og ’hjælp til selvhjælp’ i videst 
muligt omfang. Samtidig vil Venstre ar-
bejde for en øget anvendelse af velfærds-
teknologiens muligheder, herunder især 
i de tilfælde, hvor teknologien kan give 
den enkelte borger et mere fleksibelt liv 
uafhængigt af andres hjælp.

loKalsamfUndene
For Skive Venstre er det afgørende, at 
udviklingen sker i hele kommunen, og med 
udgangspunkt i de særegne kompetencer 
og færdigheder, der er i hvert lokalsam-
fund i kommunen. 
Konkret betyder det, at vi vil arbejde for, 
at landsbyerne bevarer deres selvstændig-
hed, og at flere landsbyer kommer med i 
byfornyelsen.
Samtidig vil vi arbejde for, at landsbyerne 
både udvikler deres særegne styrke og 
udvider samarbejdet med andre landsby-
er. Dette vil være oplagt at gøre i form af 
flere klyngesamarbejder.

inger støjBerg 
Integrationsminister, MF

”Det er vigtigt for mig, at 
Skive kommune fortsat 
ledes af en Venstreborg-
mester, Peder Chr Kirke-
gaard. På samme vis er det 
vigtigt med genvalg til Olav 
Nørgaard som medlem af 
Region Midt. Som folke-
tingsmedlem og minister 
er det yderst gavnligt, at 
vi kan fastholde det nære 
samarbejde vi har.”

regionsrådsKandidater
stem Personligt og loKalt

olav nørgaard
Dyrlæge

svend aage madsen
Redder

stem Personligt og loKalt 
Din stemme er vigtig, hvis vi skal have indflydelse på, hvad 
der sker på bl.a. Skive Sundhedshus.

mærKesager
væKst i antallet af 

arBejdsPladser...

Det er lykkedes at få vendt kurven i antallet af 

arbejdspladser til fre
mgang på Skiveegnen.

Denne udvikling skal forstærkes i de kommende 

år, og vi har ligeledes stoppet trenden 

med fald i befolkningstallet til nu at have 

stabiliseret indbyggertallet. 

Næste skridt er at skabe vækst. Skabelsen 

af flere job og arbejdspladser i vores område 

er et af de allerbedste redskaber til tilt
rækning 

af tilflyttere.

vi sKal ryKKe På green laB og Big BlUeVi skal udvælge områder, hvor der skal satses 100%, og to af disse områder er Green Lab og Big Blue. Green Lab er fortsættelsen af Skive Kommunes stolte traditioner som førende indenfor energiområdet. Her er muligheden for at etablere et af Europas førende centre for vedvarende energi. En spændende grøn erhvervspark med op til 20 nye virksomhe-der i midten af Salling vil skabe vækst og nye arbejdspladser. Big Blue er en gave til Skive by! Det er en ny start, en ny begyndelse, der i høj grad kan forandre Skive by. 
MULIGHED FOR AT 

SKABE DET GODE LIV 

I SKIVE KOMMUNE

Vi skal give mulighederne for at skabe det gode 

liv, uanset om man er barn, ung, erhvervsaktiv 

eller ældre i Skive Kommune. Her skal der være 

”højt til loftet” og mulighed for at skabe det 

liv og realisere de drømme, man hver især har. 

Her skal være plads til det enkelte individ og 

den frihed til forskellighed, der giver et godt 

dynamisk samfund.

Vil du vide mere 
så klik ind på 
skive.venstre.dk
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Christian vad holm
Indkøbs- og  
eksportansvarlig

Peder Christian 
KirKegaard
Borgmester

jens Peder  
hedevang
Selvstændig

annette torP
Kunderådgiver

arne Bisgård
Vurderingsinspektør

dorthe dalsgaard
Cand. Agro

Betina BUgge
Selvstændig

else marie larsen
Tale- og hørepædagog

Kristen hedegaard
Entreprenør

gosKa rasmUssen
Lærer/sprogkonsulent

jørgen  
Christensen
Arkitekt

Karsten villadsen
Landmand

mogens Børsting
Driftsleder

Kenneth enggroB
Graver

morten enggaard
Politiassistent

Per KlinKBy
IT-konsulent

thomas  
rosenKrands
Direktør

miChael 
Christiansen
Industritekniker

Peter hahn
Politiassistent

niels hansen
Tømrermester

søren Brogaard  
jørgensen
Viceskoleinspektør

olav nørgaard
Dyrlæge

svend aage madsen
Redder

regionsrådsKandidateret hold der vil  
Bygge Bro  

mellem By og land!
Læs mere om den enkelte kandidat til KV/RV 2017  

på www.skive.venstre.dk
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