KONSTITUERINGSAFTALE 2022 - 2025
Horsens Kommune

Indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti,
Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten

I forlængelse af byrådsvalget den 16. november 2021 er der mellem ovenstående partier indgået aftale om konstituering i Horsens Byråd med virkning fra 1. januar 2022 og indtil udgangen af 2025.

1. Partierne forpligter sig til at stemme på Peter Sørensen, Socialdemokratiet, som borgmester
2. Partierne forpligter sig til at stemme på Martin Ravn, Venstre, som 1. viceborgmester
3. Partierne forpligter sig til at stemme på Andreas Boesen, Socialdemokratiet, som 2. viceborgmester
4. Partierne forpligter sig til at stemme på følgende medlemmer i
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Antal medlemmer:
Formand

11 medlemmer
Peter Sørensen
Lisbeth Torfing
Pernille Holm
Michael Nedersøe
Martin Ravn
Jørgen Korshøj
Rikke Christensen
Esben Hedeager
Andreas Boesen
Niels Peter Bøgballe
Thomas Monberg
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5. Der er enighed om at etablere følgende stående udvalg med det anførte antal medlemmer.
Der er ligeledes enighed om følgende fordeling af formands- og næstformandsposter,
som er nævnt ud for hvert udvalg:

Plan- og Vejudvalget

Antal medlemmer
Formand
Næstformand

11 medlemmer
Martin Ravn
Niels Peter Bøgballe
Michael Nedersøe
Søren Lind Jensen
Esben Hedeager
Niels Povlsgaard
Heidi Skovbølling Holm
Thomas Monberg
Birthe Knudsen
Anders Bruun Rasmussen
Saliem Bader

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget
Antal medlemmer
Formand
Næstformand

9 medlemmer
Rikke Christensen
Jan Koborg Olsen
Lisbeth Torfing
Esben Hedeager
Niels Povlsgaard
Karina Aamann
Thomas Monberg
Susan Gyldenkilde
Anders Bruun Rasmussen

Oplandsudvalget
Antal medlemmer
Formand
Næstformand

7 medlemmer
Jørgen Korshøj
Heidi Skovbølling Holm
Niels Povlsgaard
Jesper Bendtsen
Birthe Knudsen
Jan Koborg Olsen
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Piratheep Rabindranath

Børne- og Dagtilbudsudvalget
Antal medlemmer
Formand
Næstformand

7 medlemmer
Niels Peter Bøgballe
Lars Jensen
Annette Schulz Jensen
Karina Aamann
Piratheep Rabindranath
Heidi Skovbølling Holm
Andreas Boesen

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Antal medlemmer
Formand
Næstformand

7 medlemmer
Lisbeth Torfing
Annette Schulz Jensen
Pernille Holm
Søren Lind Jensen
Heidi Skovbølling Holm
Anders Bruun Rasmussen
Lars Jensen

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget
Antal medlemmer
Formand
Næstformand

7 medlemmer
Pernille Holm
Lone Blume
Irene Simonsen
Lars Jensen
Susan Gyldenkilde
Saliem Bader
Annette Schulz Jensen

Ældre- og Handicapudvalget
Antal medlemmer
Formand
Næstformand

7 medlemmer
Susan Gyldenkilde
Birthe Knudsen
Piratheep Rabindranath
Michael Nedersøe
Lisbeth Torfing
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Karina Aamann
Irene Simonsen

Kultur- og Fritidsudvalget
Antal medlemmer
Formand
Næstformand

7 medlemmer
Andreas Boesen
Annette Schulz Jensen
Lisbeth Torfing
Søren Lind Jensen
Thomas Monberg
Jesper Bendtsen
Jan Koborg Olsen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Antal medlemmer
Formand
Næstformand

7 medlemmer
Michael Nedersøe
Irene Simonsen
Anders Krojgaard Lund
Thomas Monberg
Jan Koborg Olsen
Piratheep Rabindranath
Saliem Bader

6. Efter styrelseslovens § 17, stk. 4 nedsættes under Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Udvalget vedrørende Udsatte Boligområder og Parallelsamfund
Antal medlemmer:
Formand
Næstformand

7 medlemmer
Michael Nedersøe
Saliem Bader
Lisbeth Torfing
Anders Krojgaard Lund
Birthe Knudsen
Heidi Skovbølling Holm
Irene Simonsen

7. Efter styrelseslovens § 17, stk. 4 nedsættes under Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Udvalget vedrørende Rekruttering og fastholdelse arbejdskraft
Antal medlemmer:

7 medlemmer
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Formand
Næstformand

Esben Hedeager
Anders Bruun Rasmussen
Jørgen Korshøj
Martin Ravn
Susan Gyldenkilde
Saliem Bader
Lone Blume

8. Børn- og Ungeudvalget (§18)
Formand
Medlem
Stedfortræder

Lone Blume
Niels Povlsgaard
Susan Gyldenkilde

9. Horsens Erhvervshavn
Partierne forpligter sig til i bestyrelsen for Horsens Havn at stemme på
Formand
Næstformand

Claus Kvist Hansen
Michael Nedersøe
Bjarne Sørensen
Ole Dahl Kristensen
Børge Sørensen
Jan Riishøj

10. Horsens Vand Holding A/S
Partierne forpligter sig til bestyrelsen i Horsens Vand at stemme på:
Formand
Næstformand

Andreas Boesen
Martin Ravn
Michael Nedersøe
Jørgen Korshøj
Niels Peter Bøgballe
Saliem Bader
Esben Hedeager
Niels Voetmann Jensen

Partierne er enige om, at de af byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer i Horsens
Vand Holding A/S også udpeges til Horsens Vand A/S. Partierne er tillige enige om, at
formand og næstformand i Horsens Vand A/S indtræder i bestyrelsen for Samn Forsyning ApS.

11. Partierne er enige om at udpege følgende byrådsmedlemmer til nedennævnte bestyrelser:
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Ekspropriationskommissionen:
Fjernvarme Horsens:
Learnmark:
VUC:

DF
A
Ø
SF

12. Fordeling af poster, der ikke er nævnt, fordeles efter forholdstal.

13. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af udvalg mv., besættes den ledige plads af
det parti, der har indvalgt medlemmet (styrelseslovens § 28). For så vidt der i perioden
bliver tale om valg af borgmester, viceborgmestre, udvalgsformænd og – næstformænd, forpligter partierne sig til at stemme på det byrådsmedlem, som vedkommende
parti indstiller.

14. Alle stående udvalg betjenes af en af direktionens 4 direktører. Økonomi- og Erhvervsudvalget betjenes af kommunaldirektøren.

15. Der har i en årrække været et stærkt fokus på økonomisk stabilitet og forudsigelighed,
og dermed er store sparerunder undgået. Kommunens økonomi er styrket, og der er
skabt mulighed for løbende politiske prioriteringer og for indførelse af demografimodeller på alle velfærdsområder. Konstitueringspartierne er derfor enige om at fastholde
den økonomiske politik i den kommende Byrådsperiode, og er dermed også enige om,
at det fortsat har første prioritet i de årlige budgetforhandlinger at sikre økonomisk råderum til demografi på dagtilbuds- og undervisningsområdet, ældre- og sundhed samt
det specialiserede sociale område.
Konstitueringspartierne er enige om, at de stående udvalg fortsat er ansvarlige for eget
budget. Og med den økonomiske politik effektiviseres der årligt med 0,5 pct. på de
rammebelagte områder.
Konstitueringspartierne er enige om, at målsætning om en langsigtet likviditet på 3.000
kr. pr indbygger fortsat er gældende.
Konstitueringspartierne er enige om, at en fravigelse af den økonomiske politik i byrådsperioden skal besluttes af et enigt Byråd.
Endelig er konstitueringspartierne enige om, at skat og grundskyld ikke nedsættes i byrådsperioden, og at det ej heller kan ske i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

16. Konstitueringspartierne er enige om, at de økonomiske rammer for den kommende Byrådsperiode er fastlagt med det vedtagne Budget 2022 – 2025, og at alle fagudvalg har
ansvar for løbende at realisere de forudsatte effektiviseringer og besparelser.
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Rammerne sikrer en tilstrækkelige likviditet, samt råderum til finansiering af de investeringer Byrådet har fastlagt med investeringsoversigten, herunder blandt andet at imødegå den positive befolkningsudvikling og gøre det muligt at investere i bl.a. nye vuggestuer og børnehaver, skolerenoveringer og infrastruktur i hele kommunen.
Derudover sikrer Budget 2022 – 2025 et vist råderum til politiske prioriteringer ved de
årlige budgetforhandlinger, og giver derudover en rimelig sikkerhed for, at Horsens Kommune kan imødekomme løbende centralt fastsatte effektiviseringskrav.
Partierne er i øvrigt er frit stillet ved budgetforhandlinger for 2023 og efterfølgende år
med respekt for den økonomiske politik, dog undtaget nedsættelse af skat og grundskyld, jfr. pkt. 15.

17. Konstitueringspartierne ønsker at styrke sammenhængskraften i hele kommune og understøtte udvikling, vækst og fællesskaber i kommunens mange levende og aktive lokalsamfund. Konstitueringspartierne anerkender, at det i høj grad kommunens borgere,
der er bidrager til at skabe det gode liv, og er derfor enige om at borgerinddragelse og
samskabelse skal vægtes højt i byrådsperioden, udover de lovpligtige høringer. Konstitueringspartierne er således enige om, at politikerne i de enkelte stående udvalg har
ansvaret for at sætte rammerne for borgermøder og borgerinddragelse på eget område,
herunder beslutte hvilke temaer og opgaver, der ønskes borgerinddragelse om.

18. Konstitueringspartierne vil arbejde for bedre infrastrukturløsninger til gavn for både
virksomheder og borgere i Horsens Kommune. Konstitueringspartierne forpligter sig til
at stå bag og arbejde for, at de allerede af et af byrådets flertal vedtagne infrastrukturplaner kan gennemføres, herunder blandt andet Trafikplan 2030.
Konstitueringspartierne forpligter sig ligeledes til at arbejde for realiseringen af Kommuneplan 2021 – 2033.

19. Konstitueringspartierne anerkender, at kommunens personale yder en stor og engageret indsats, der bidrager til at borgere og erhvervsliv oplever en professionel og dygtig
indsats, hvor beslutninger kan træffes tættest muligt på opgaveløsningen.
Konstitueringspartierne ønsker fortsat at fastholde, at kompetencen til at træffe beslutninger skal ligge så tæt på opgaveløsningen som muligt, og anerkender, at der kan ske
fejl, men at fejl også kan bidrage til læring i organisationen og til fortsat udvikling. Konstitueringspartierne er enige om at støtte op om kommunens medarbejdere og er i den
forbindelse enige om ikke at kritisere medarbejdere ved navns nævnelse i medierne
mv.

20. Konstitueringspartierne er enige om, at man vil udarbejde et arbejds- og værdigrundlag
for den kommende Byrådsperiode, hvor man blandt andet vil have fokus på at styrke
samarbejdet i byrådet til gavn for Horsens Kommunes borgere, virksomheder og fore-
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ninger. Konstitueringspartierne er derudover enige om, at Byrådets arbejdsgrundlag
skal sætte fokus på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vækst og kvalitet
Det gode liv
Klima og natur
Kultur, fritid og oplevelser
Børn, unge og uddannelse
Beskæftigelse
Levende lokalsamfund
Erhvervsudvikling
Infrastruktur
Økonomi

21. Herudover forpligter partierne sig til at stemme for alle borgmesterens indstillinger om
konstituering.

22. Aftalen er af valgteknisk art, og er ikke forpligtende ud over sit indhold.

Horsens den 17. november 2021

___________________________________
Socialdemokratiet

___________________________________
Radikale Venstre

___________________________________
Det Konservative Folkeparti

__________________________________
Nye Borgerlige

___________________________________
Socialistisk Folkeparti

__________________________________
Dansk Folkeparti

___________________________________
Venstre

__________________________________
Enhedslisten
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