
Holbæk i Fællesskab
Byrådets vision for Holbæk Kommune



Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at
formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere, virksomheder
og medarbejdere et tydeligt billede af, hvilken fremtid vi ønsker for Hol
bæk Kommune.

Vi kalder vores vision Holbæk i Fællesskab. Det gør vi med stolthed og
rygdækning, for fællesskabet i vores kommune er en afgørende styrke.

Holbæk Kommune er mangfoldig og består af by og landområder med
hver deres unikke særkende og potentialer. Her trives fællesskabet, og
som byråd vil vi understøtte det lokale initiativ, så der er rige mulighe
der for at udvikle sig. I Holbæk Kommune har vi tradition for, at vi i fæl
lesskab bringer alle ressourcer i spil til det fælles bedste. Vi har en stærk
tradition for et aktivt lokaldemokrati – en tradition vi konstant videre
udvikler.

Det er naturligt, at vi møder fremtidens udfordringer med styrkerne i
fællesskabet. Mange mennesker oplever ikke at være en del af et fæl
lesskab, og i de kommende år skal vi klare os for færre midler. Alligevel
tør vi godt være ambitiøse. Vi tror nemlig på, at vi ved at samle alle
kræfter kan gøre Holbæk Kommune til et helt særligt sted at bo, leve og
drive virksomhed. Et sted, hvor entreprenante og kreative mennesker
tager initiativer til usædvanlige ting. Og et sted præget af fællesskaber,
der gør alt, hvad de kan for at inkludere de borgere, der ikke har så
mange ressourcer.

Holbæk i Fællesskab
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Holbæk Kommune er blevet kendt som en frontløber, når det gælder om
at samarbejde med borgere og virksomheder i udviklingen af nye vel
færdsløsninger.

Vi skal blive endnu bedre til at udvikle nye velfærdsløsninger, der er bil
ligere og målrettet kerneopgaven – sammen med andre. Løsninger, der
sikrer, at alle får den hjælp og støtte, som de har brug for, og at sund
heden bliver mere ligeligt fordelt.

Det økonomiske råderum er begrænset, og det vil det også være frem
over. Vi vil derfor bringe flere ressourcer og aktører i spil gennem part
nerskaber og samskabelse. Vi kalder det mere med flere.

Vi vil være den kommune i Danmark, der er bedst til at inddrage borge
re og virksomheder i udviklingen af nye løsninger, som skaber velfærd
og tryghed og for alle.

Vi vil udvikle velfærdsløsninger
sammen med borgere og virksomheder
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Vi vil arbejde for, at virksomhederne i Holbæk Kommune får de bedste
muligheder for at skabe nye jobs og samarbejde med erhvervslivet om
vores fælles udfordringer. Så mange borgere som muligt skal i beskæf
tigelse, og vi vil anstrenge os for, at alle borgere, også de udsatte, kan
blive en del af arbejdsmarkedet.

Vi bygger på en ånd af entreprenørskab og skaber nye modeller for
samarbejde og innovation sammen med erhvervslivet. Vi vil tiltrække
virksomheder og arbejdspladser udefra og sikre, at iværksættere har de
bedste betingelser. Vi vil være en international kommune, der øger
væksten ved at arbejde aktivt med internationalisering.

Vi vil være blandt de 5 kommuner i Region Sjælland, der har den høje
ste vækst i skabelsen af nye jobs.

Vi vil fremme et stærkt erhvervsliv til
gavn for alle

6



6



Kultur og fritid er en drivkraft for dannelse, lokal identitet, fællesskab,
velfærd, innovation og vækst. Vi betragter indsatser på kultur og fri
tidsområdet som noget, vi investerer i, og målretter investeringen kom
munens kerneopgaver. Kultur og fritidslivet skal blandt andet bidrage til
øget bosætning, læring og dygtiggørelse indenfor forskellige faglige mil
jøer.

Vi prioriterer en række eksisterende miljøer, som allerede i dag engage
rer en masse mennesker og medvirker til at give vores kommune et lo
kalt særpræg. Vi fokuserer på, at frivillige såvel som professionelle lader
sig engagere i fælleskaber og faglig udveksling. Holbæk Kommune skal
være en spændende og oplevelsesrig kommune både for de nuværende
borgere, turister og potentielle tilflyttere.

Vi vil være en kommune, der satser målrettet på kultur og fritidsliv som
grundlag for at skabe stærke fællesskaber.

Vi vil bruge kultur‐ og fritidslivets
skabende kræfter i hele kommunen
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Vi vil skabe muligheder for, at fællesskaberne i Holbæk Kommune kan
blive endnu stærkere, og vi vil fortsat støtte borgernes organisering i lo
kalsamfundene. Stærke fællesskaber er en forudsætning for, at vores
kommune er et trygt sted at bo og leve i.

Vi skal lægge kræfter i at hjælpe de, der lever på kanten af fællesskabet
og ikke umiddelbart kan klare sig selv. Alle borgere skal have mulighed
for at deltage i fællesskaber i skolen, på arbejdspladsen og i civilsam
fundet.

Et betydningsfuldt bidrag til dette er at skabe sundhed i fællesskab og
prioritere sundhed i kommunens kerneopgaver. Fysisk og psykisk sund
hed er nemlig en forudsætning for at leve det liv, vi hver især ønsker. Et
liv, hvor man kan bidrage til de fællesskaber, som man indgår i. Alle
borgere skal på hver deres måde kunne bidrage til de fællesskaber, som
de indgår i.

Vi vil være blandt de 10 kommuner i Danmark, hvor færrest føler sig
ensomme.

Vi vil danne fællesskaber for alle
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Vi er over 70.000 indbyggere, og vi vil være endnu flere. Holbæk Kom
mune tilbyder et stærkt kulturfællesskab, smuk natur og et godt sted at
bo og vokse op. Det er kombinationen af land og by, der gør kommunen
attraktiv.

For at Holbæk Kommune er attraktiv både for nuværende borgere og
potentielle tilflyttere, vil vi – inden for den tilgængelige, økonomiske
ramme – sørge for velfungerende institutioner for børn og ældre, en
sammenhængende infrastruktur, moderne kultur og fritidsfaciliteter og
mange handelsmuligheder. En sund profil i vores lokalsamfund og insti
tutioner skal medvirke til, at flere i fremtiden vælger at slå sig ned i vo
res kommune. Vi vil også samarbejde med lokale aktører om at gøre
kommunens byer og landområder mere æstetisk attraktive.

Vi vil være blandt de 3 kommuner i Region Sjælland, der har den høje
ste befolkningsvækst.

Vi vil sikre fortsat befolkningsvækst
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Holbæk Kommune skal være et sted, hvor unge og voksne kan uddanne
sig. Vi vil skabe nye uddannelsesmuligheder. Et uddannelses og læ
ringscenter i Holbæk by bliver en central del af den udvikling, da det bli
ver et kraftcenter for nye samarbejder mellem videns og
uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder og offentlige insti
tutioner.

Vi skal koble arbejdskraftefterspørgsel og uddannelsestilbud, så vi un
derstøtter lokal og regional vækst. Vi skal sikre, at flere får en
erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse ved fx at gøre hånd
værkuddannelserne mere attraktive.

Gennem samarbejde med mange aktører vil vi skabe attraktive rammer
for læring og uddannelse, som inspirerer flere til at gennemføre en ud
dannelse, samtidig med at vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til områdets
virksomheder, private såvel som offentlige.

Vi vil være blandt de 3 kommuner i Region Sjælland, hvor flest unge har
gennemført en ungdomsuddannelse.

Vi vil skabe attraktive rammer for
læring og uddannelse
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Vi vil tage vores del af ansvaret for at skabe en grøn og bæredygtig frem
tid. Med det mener vi, at vi vil skabe værdi og sikre de bedste betingelser
for både mennesker og miljø – nu og i fremtiden. En mangfoldig natur er
vigtig. I Holbæk Kommune har vi mange naturområder, og vi vil arbejde
for, at vi bevarer disse områder. Naturområderne skal være tilgængelige
for kommunens borgere som rekreative områder, og offentlige arealer
skal drives efter bæredygtige principper.

Vi vil sammen med borgerne sætte gang i initiativer, der kan gøre
hverdagslivet mere bæredygtigt. Vi vil sammen med virksomhederne
sætte fokus på bæredygtige produktionsformer, fx inden for lokal fødeva
reproduktion. Vi vil planlægge kommunen, sådan at vi samler bebyggelse
i stedet for at sprede den. Vi vil medvirke til at gøre den transport og
energimæssige infrastruktur CO2neutral. En bæredygtig fremtid handler
også om en sund fremtid. Så vi vil gennem vores planlægning sikre, at
vores borgere har gode rammer for at leve et hverdagsliv, der understøt
ter fysisk bevægelse, fx ved at gøre det lettere for flere at tage cyklen
frem for bilen.

Vi vil være en kommune, hvor borgere og virksomheder omstiller lokal
samfund til en grøn og bæredygtig fremtid.

Vi vil omstille kommunen til en grøn og
bæredygtig fremtid
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For byrådet vil visionen fungere som et kompas, når vi fremover sætter
mål for prioritering og udvikling af kommunen. Den skærper vores fokus
på, hvad det er vi vil, og drømmer om – i fællesskab.

For organisationen Holbæk Kommune betyder visionen, at vi fortsat har
et styrende princip: Alle i organisationen skal være en stærk medspiller
for den enkelte borger, vores virksomheder og øvrige samarbejdspart
nere.

Vi sender et klart signal om, at medarbejdere og ledere skal gøre deres
bedste for at være stærke medspillere. En forudsætning for dette er
trivsel, engagement og udvikling af faglighed.

Vores tidshorisont for realiseringen af visionen er 2025. Arbejdet for at
realisere visionen er omfattende, og alle skal bidrage for at realisere vi
sionen – borgere, virksomheder, medarbejdere i kommunen og politike
re. Derfor skal visionen ses som en invitation. Vi inviterer til dialog,
partnerskaber og samskabelse. Vi inviterer til Holbæk i Fællesskab.

Realisering af Holbæk i Fælleskab
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