De Konservatives valggrundlag 2009:

Emner indtil videre omhandlet i valgprogrammet:
•

Det reelle alternativ – et naturligt valg.

•

Åbenhed og tilgængelighed.

•

At sikre borgerne og erhvervslivet vide rammer.

•

Økonomi og ledelse – At sikre mest mulig service for de skattekroner, som vi betaler.

•

Administration og borgerservice.

•

Erhverv og arbejdsmarked – at sikre gode erhvervsmuligheder og job til alle.

•

Byerne og lokalsamfundet – at sikre bæredygtighed i by og på land.

•

Uddannelse – at sikre høj faglighed og socialt udviklede unge mennesker.

•

Vore ældre - at sikre mulighed for omsorg og nærvær til vore ældre.

•

Vore børn – at sikre udvikling og omsorg i et trygt miljø.

•

Vore handicappede - at sikre de handicappede trygge vilkår.

•

Sundhed – at sikre øget opmærksomhed på forebyggelse.

•

Flygtninge – rettigheder og pligter hører sammen.

•

Natur og Miljø – at sikre naturen til vore efterkommere.

•

Kultur og fritid – at sikre mulighed for en aktiv fritid.

•

Infrastruktur – at sikre en brugervenlig infrastruktur.

Det reelle alternativ – et naturligt valg.
En konservativt ledt kommune vil ikke centralisere beslutninger, men medinddrage de lokale udviklingsråd, foreninger, råd og bestyrelser, så vi sætter ind, hvor der er et reelt behov i overensstemmelse med borgerens ønsker. Vor samarbejdslinje standser ikke i byrådssalen, men skal føres ud i
alle hjørner af kommunen. Udover en konservativ borgmester ønsker vi en bred konstituering til
byrådet i Varde kommune. Vi skal undgå opdelingen med en opposition. Vi skal undgå at nogen
holdes udenfor. Vælgerne skal føle, at en stemme på Konservative er en stemme på det brede sam-

arbejde. Brede løsninger, hvor også mindretallet er medbestemmende, er vort mål og ønske. Med
samarbejde og medansvar kan man nå langt – det er konservativ fornuft.
Helt centralt for konservative vil det i den kommende byrådsperiode være at modvirke, at et enkelt
parti fremover får absolut bestemmelse i byrådet. Den seneste byrådsperiode har været kendetegnet
ved at de fleste politiske diskussioner synes at have været ført til ende internt i Venstres byrådsgruppe inden almindelig drøftelse i byrådet. Denne procedure er med demokratiets øjne både uheldig og ikke gennemskuelig for borgerne ligesom den umuliggør, at alle byrådets parter kan påvirke
en sags udfald.
Åbenhed og tilgængelighed.
Vi Konservative vil gerne involvere borgerne endnu mere i det politiske arbejde. Vi støtter oprettelsen og den stadigt bedre udnyttelse af de lokale udviklingsråd, som er nedsat på tværs af kommunen. Vi lægger også vægt på høring af de mange forskellige interessegrupper, som findes i kommunen. Samtidig vil vi gerne lægge op til at byrådsmøderne gøres endnu mere åbne. Vi vil altid være
på vagt og passe på at dagsordenspunkter, som er lukkede, vitterligt også har belæg for at være lukkede. Vi vil gerne gøre byrådsmøderne mere åbne for borgerne ved at gøre det muligt for borgerne
at stille spontane spørgsmål til byrådet. Vi vil ophæve reglen om at spørgsmål kan stilles af borgerne, men at de skal være indsendt forud for mødet. Vi tror på at dialog fremmer forståelsen og vi vil
gerne være med til at prøve praktiske grænser af på den front.
At sikre borgerne og erhvervslivet vide rammer.
Vi konservative er stærke tilhængere af det kommunale selvstyre, og vi så mulighederne for netop
at fastholde det kommunale selvstyre ved at medvirke til indførslen af de nye kommunestørrelser og
dermed nedlagt amterne. At få samlet fem tidligere selvstændige kommuner til én ny Varde kommune var både en historisk chance som en spændende udfordring. Vi konservative har modet og
viljen til at skabe sammenhæng, og i det arbejde vil vi hele tiden have fremtidens udvikling og muligheder for øje. Vi vil, ved fortsat at søge at bruge de stærke sider fra alle de fem gamle kommuner,
sikre en udvikling, der betyder, at borgerne og erhvervslivet har de bedste rammer.
Økonomi og ledelse – At sikre mest mulig service for de skattekroner, som vi betaler.
For os konservative er det vigtigt, at der er balance i samfundet, både nationalt som på kommunalt
niveau. Vi vil skabe den nødvendige balance mellem økonomisk ansvarlighed og social anstændighed. Vi opfanger signalerne fra borgerne og erhvervslivet og går i en konstruktiv og fremadrettet
dialog, som kan sikre løsninger, der bygger på forståelse, ansvarlighed og effektivitet. Vi vil skabe
grundlaget for at de politiske beslutninger lever op til de krav og forventninger, som borgerne og
erhvervslivet naturligt stiller til en god kommunal service. Men det er vigtigt at understrege, at vi
ikke er et parti, der går efter løsninger der her og nu synes at være mest populære i befolkningen –
vi vil skabe de rigtige løsninger – også på lang sigt. Til gengæld vil vi arbejde for brede løsninger,
der samler flest mulige, og hvor mindretallet også får indflydelse. Bæredygtige beslutninger vil være vort adelsmærke og vor indgangsvinkel til det politiske arbejde. Bæredygtige politiske beslutninger er det bedste grundlag for en stabil udvikling i vor kommune. Udvikling og kommunale service
koster penge, og derfor vil vi arbejde for skabelsen af et økonomisk råderum i Varde kommune, så
vi får mest mulig service for de skattekroner, som vi betaler, og råd til nye initiativer.

Administration og borgerservice.
Vi vil sikre, at vi har en velfungerende og dermed effektiv administration. Vi ved, at dette mål også
er vigtigt for fortsat at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere til de kommunale arbejdspladser.
Medarbejderne på alle kommunens arbejdspladser skal kunne yde en god præstation til gavn for
borgerne og vort fællesskab. Derfor vil vi yde en indsats for at den enkelte medarbejder konstant er
veluddannet og trives i et godt arbejdsmiljø, og at de kommunale medarbejdere har både indflydelse
og ansvar på egne arbejdsområder.
Tilstedeværelse af borgerservice i alle lokalområder er ønskværdigt og nødvendigt. Vi ønsker derfor
også, at borgerne skal kunne henvende sig et helt bestemt sted i lokalområdet og her få svar sine
spørgsmål, men vi kan dog ikke opretholde den gamle rådhusstruktur med mange forvaltninger i
samme hus – så opnår vi ikke gevinsten ved sammenlægningen. De faglige miljøer er på den korte
bane blevet styrket ved at hovedparten af fagforvaltningerne efter kommunesammenlægningen blev
samlet, men vi skal fortsætte arbejdet med opnåelse af maksimal synergi ved snarest at få samlet
alle kommunale forvaltninger i Varde by. Dette bør ske i en takt bestemt af økonomi, arbejdsgange
og det mulige frasalg af de tidligere rådhuse. Fra konservativ side ønskes der endvidere en optimal
udnyttelse af den nyeste teknologi til at understøtte de kommunale medarbejdere i deres servicearbejde overfor borgerne.
Erhverv og arbejdsmarked – at sikre gode erhvervsmuligheder og job til alle.
Erhvervslivets vilkår er afgørende for landets ve og vel. På samme måde er virksomheder, landbrug
og andre erhverv også afgørende for Varde kommunes ve og vel. Som konservativ er det helt naturligt for os at sikre, at kommunen skal yde en god service både overfor alle eksisterende erhverv og
til de nye, der kommer til. At lade handling følge ord er den bedste reklame for at få endnu flere
virksomheder til at vælge Varde kommune. Vi vil sikre, at der er et tilstrækkeligt udbud af erhvervsgrunde i hele kommunen, så ingen, der ønsker at placere sin virksomhed hos os, går forgæves. Vi vil i samspil med Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR) og Udviklingsrådene arbejde for at
få videreudviklet og gennemført en handlekraftig turist- og erhvervspolitik. Derudover er det afgørende, at vi ved en effektiv og fornuftig arbejdsmarkedspolitik kan understøtte, at de borgere, der
måtte være eller bliver ledige, via en målrettet opkvalificering igen kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. En helt særlig opmærksomhed vil vi fra konservativ side rette mod den stigende tendens til
at unge borgere mellem 18 og 24 år rammes af arbejdsløshed og manglende opkvalificering via
uddannelsessystemet. Et kendetegn bør være, at borgere, som modtager bistandshjælp, også skal
yde noget til gengæld. Derfor skal der sættes ind med mest mulig aktivering af ledige i stedet for
passiv forsørgelse. Alle ledige har brug for et job. Alle ledige har ret til et job. Alle ledige har pligt
til et job.
Byerne og lokalsamfundet – at sikre bæredygtighed i by og på land.
Som områdets gamle købstad var det naturligt, at Varde By blev valgt til centerby for den nye, store
Varde kommune. Det er vigtigt for kommunen, at der findes en attraktiv og driftig centerby, der
med sit købstadsmiljø kan tiltrække mange besøgende og turister hvert år. Da Varde kommune arealmæssigt set er landets femtestørste kommune, så er det imidlertid også meget væsentligt, at der
overalt i kommunen er nogle levende og bæredygtige lokalsamfund. Derfor er det helt naturligt for
os konservative, at der i Varde kommune blandt andet satses på en decentral skolestruktur og mu-

lighed for børnepasning overalt i kommunen. Tilsvarende på ældreområdet, hvor kommunens ældre
borgere skal have mulighed for at blive i lokalsamfundet.
Kommunens øvrige by- og landsbysamfund skal styrkes og bevares i respekt for deres særpræg.
Boligområdet og herunder behovet for bofællesskaber for ældre skal have den fornødne interesse.
Det er vigtigt, at der er rådighed over attraktive byggegrunde og naturligt, at der skal være rådighed
over offentlige transportmuligheder i en sådan grad, at det er muligt at nå arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner såvel indenfor som udenfor kommunegrænsen. Tilfredsstillende rammer for de
unge og foreningslivet i det hele taget har høj prioritet. Ikke mindst her er dialogen med borgerforeninger, Ældreråd, de frivillige foreninger og Udviklingsrådene af største vigtighed, da det er dem,
der ved, hvor skoen trykker.
Uddannelse – at sikre høj faglighed og socialt udviklede unge mennesker.
Vores ungdom er vores fremtid. Varde kommune skal også i fremtiden have væsentlige uddannelsesinstitutioner så som Varde Gymnasium & HF samt Varde Handelsskole. Som en del af Region
Syddanmark vil vi arbejde for at hele Sydvestjylland bliver et kraftcenter, der er attraktivt at studere
og arbejde i. Vi finder at kommunerne i vor del af landet skal stå sammen og løfte i flok for at gøre
vores region attraktiv. Uddannelseskapaciteten er et område, som kræver indsats på mange fronter,
blandt andet er det nødvendigt med et effektivt, offentligt transportsystem, så de unge kan komme
til uddannelserne og samtidig blive boende i kommunen.
Folkeskolen har vi ansvaret for lokalt og vi konservative vil fortsat fastholde den decentrale skolestruktur, som vi kender den i dag. Der tales under tiden om skolenedlæggelser – det gør vi konservative ikke! Vi mener ikke, at man kan lukke en skole blot for at spare penge. En skole skal kun
lukkes hvis de pædagogiske indlæringsmæssige krav ikke kan indfries. For lokalsamfundene er skolen den lokale livsnerve. Lukker skolen, så flytter folk, så lukker købmanden og i sidste ende affolkes et lokalsamfund. Som konservative vil vi fastholde det nuværende antal af skoler, og vi vil satse
meget på, at både skolernes rammer og kvaliteten af den undervisning, som børnene får, skal være
af faglig høj kvalitet. Varde kommunes skolevæsen skal være kendt som et moderne, spændende og
udviklende skolevæsen, hvor lærerne, eleverne og forældrene i et godt og ansvarsfuldt fællesskab
sikrer, at vore børn afslutter folkeskolen som fagligt dygtige og socialt udviklede unge mennesker. I
eventuelle spørgsmål om elevernes tarv contra lokalområders tarv vil vi dog fra konservativ side
være på elevernes side. Et effektivt uddannelsessystem i folkeskolen må ikke forringes på grund af
kortsigtede hensyn til lokalinteresser. Konstant at sikre optimale uddannelsesforhold for kommunens unge er et konservativt højt prioriteret mål.
Med byrådets beslutning om fra i 2011 at etablere et campus i Varde, som skal rumme både gymnasium & HF, handelsskole samt et samlet 10-klassecenter for hele kommunen, er der taget et stort
skridt frem mod realiseringen af fremtidssikrede rammer for en optimal undervisning af kommunens unge.
Vore ældre - at sikre mulighed for omsorg og nærvær til vore ældre.
Respekt, tryghed og værdighed er kodeord, som skal kendetegne de forhold, som vore ældre borgere i Varde kommune skal have. Vi konservative mener ikke, at alt hverken kan eller skal måles og
vejes, da vi ikke finder, at omsorg og nærvær fra personalets side overfor de ældre, altid kan fastlægges i et skema. De ældre skal trives godt. Vi mener, at der er vigtigt, at man efter et langt liv kan

blive boende i sit lokalsamfund – også den dag, hvor det er nødvendigt med en plejehjemsplads.
Bofællesskaber i lokalområderne kan sikre, at man i den tredje alder, kan blive blandt venner og
naboer. Vi vil arbejde for, at der kan afsættes tilstrækkelige ressourcer til at de ældre kan blive behandlet med endnu mere værdighed og respekt. Systemet skal tilpasses den ældre og ikke omvendt.
Det arbejde skal pågå i en tæt dialog med Ældrerådet. Den pleje og omsorg, som skal ydes vore
ældre, skal være af høj kvalitet uanset om den leveres af kommunen eller en privat leverandør.
Vore børn – at sikre udvikling og omsorg i et trygt miljø.
Det er heldigvis blevet en naturlig ting, at der er pasningsgaranti. Men for os konservative er det
ikke nok, at børnene bare har et sted at være, de skal også have det både trygt og godt. Det er for os
den bedste start på en god udvikling af vore børn, en start som vi som kommune skal være med til
at understøtte. Derfor skal der ikke kun være rum, men også tid til vore børn. Det gælder her som på
skoleområdet, at vore børn skal være i nogle gode institutioner, der med et dygtigt personale har
mulighed for at udvikle børnene i trygge og spændende rammer. Vi ser det som et gode, at vi har
frit valg og fleksible pasningsordninger, og for os er det væsentligt, at de tilbud, der er, er med til at
udvikle vore børn. Igen er nøgleordet for os konservative kvalitet.
Vore handicappede - at sikre de handicappede trygge vilkår.
Vi konservative ønsker at vore fysisk eller psykisk handikappede borgere tilbydes gode og trygge
rammer i lokalområderne. Vi ønsker ikke store institutioner med skiftende hjælpere, men derimod
bofællesskaber for ligesindede kombineret med et fast hjælperkorps, der giver tryghed. Beskyttede
værksteder, egnede arbejdspladser og medborgerhuse for handicappede i nærområdet ser vi som et
gode. En række væsentlige institutioner, som tidligere blev drevet af Ribe amt, overgik til Varde
kommunen ved kommunalreformen. Disse institutioner skal fortsat på deres felter ligge i spidsen
med deres særlige kompetencer.
Kultur og fritid – at sikre mulighed for en aktiv fritid.
Et velfungerende idræts-, fritids- og kulturliv er af største værdi for alle borgere i Varde kommune.
Det at kunne få adgang til nogle gode, sunde og oplevelsesrige timer, er af største værdi for den
enkelte borger, men også for det store fællesskab i vor kommune. Der bliver gennem en aktiv fritid
skabt nogle værdifulde netværker og ikke uvæsentligt, så forebygger det ensomhed. For os konservative er det væsentligt, at vi fastholder og udbygger det lokale engagement i kultur- og fritidslivet.
Denne involvering betyder meget for os, der bor her, og er helt sikkert afgørende for de nytilflyttere, der kommer til vores kommune. Det er en god bosætningspolitik – og dermed udvikling for vor
kommune – at have en aktiv politik på området. Som konservativ ser vi det frivillige samarbejde,
som rigtig mange mennesker hver dag påtager sig inden for fritid, idræt og kultur, som helt uvurderligt. Vi ønsker at fastholde dette engagement blandt andet ved at vi som kommune understøtter med
lokaler, faciliteter og administrativ hjælp. Den kommune, der kan tilbyde rammer til en aktiv fritid,
er en attraktiv kommune – det skal Varde kommune være.

Sundhed – at sikre øget opmærksomhed på forebyggelse.
Sygdom og nedslidningen på arbejdsmarkedet bliver en voldsom belastning for den enkelte borger,
hvis livskvaliteten og deltagelsen i fællesskabet er i fare. Men mange kan få en bedre tilværelse ved
at få den rigtige hjælp og vejledning og vi konservative har derfor været med til at være fortalere for
at få skabt et sundhedscenter, der både kan sætte nye forebyggende og genoptrænende aktiviteter i
gang og koordinere hele den generelle sundhedsindsats. Sundhedsfremme og –konsekvenser skal
konsekvent i årene fremover indtænkes i kommunens planlægning og tiltag. Med politikområdet
”Sundhed for alle” har Varde kommune lagt grundstenen til at borgernes sundhed skal indtænkes
langt tydeligere i kommunens handlemåder og politikker fremover. Det er vigtigt for en kommune
som Varde, der ikke rummer et selvstændigt sygehus, at borgerne til gengæld har optimal adgang til
genoptrænings – og forebyggelsemuligheder til imødegåelse af både aldersbetingede som erhvervsslitager. Vi konservative vil arbejde for at borgerne – gennem hele livet skal have adgang til ”Et
godt liv”.
På grund af afstandene til akut sygehusene er det et konservativt mål at arbejde for en betryggende
helikopterbetjening af yderområderne. Det store turistantal forstærker behovet for at sikre, at der
også fra yderområderne kan nås et akutsygehus inden for tilfredsstillende tid, når uheldet eller sygdommen opstår. Ved at supplere ambulanceberedskabet med helikoptere kan dette opnås
Flygtninge – rettigheder og pligter hører sammen.
Flygtninge skal have ordentlige forhold så længe de har behov for at være i vort land og vor kommune. De har som alle andre både rettigheder og pligter, og det skal vi som kommune sikre bliver
indfriet. At rettigheder og pligter hører sammen, det er for os konservative helt naturligt. Vi mener
derfor også, at det er helt naturligt og vigtigt, at flygtninge under deres ophold i Varde kommune
aktivt søger at lære deres værtsland og dets sprog at kende, således at sprogbarrierer minimeres og
således at både de mandlige som kvindelige flygtninge gives muligheden for aktiv deltagelse i det
danske samfund.
Natur og Miljø – at sikre naturen til vore efterkommere.
I Varde kommune findes en helt enestående natur, som vi skal værne om og være stolte af. Forholdet bekræftes af de mange turister, som netop vælger vort område for at nyde godt af denne attraktive naturrigdom. Vi skal kunne både nyde naturen, bruge naturen og passe på naturen. Vi må og kan
både nyde og bruge naturen, men må gøre dette uden at misbruge den. Det er en menneskeret at
kunne indånde frisk luft og at kunne drikke rent vand Vi har derfor en forpligtelse til at aflevere en
mindst lige så ren og bæredygtig natur til vore efterkommere. Vi skal derfor være meget opmærksomme på forureningskilder og vi vil arbejde særligt hårdt for at sikre vore uvurderlige drikkevandsressourcer.
Ikke mindst hele planlægningsområdet omkring brugen af det åbne land og dermed prioriteringen af
hvilken retning, som vi gerne vil at vor kommune skal bevæge sig i retning af, trænger til konservative øjne. Vi vil fortsat arbejde for kvalitet frem for kvalitet i vore turist- og kystnære områder og vi
vil endvidere indtænke miljøets forhold langt mere i den kommunale planlægning og afgørelser. Fra
konservativ side er vi klar over hvilke værdier, som vi sætter på spil, hvis ikke vi nøje analyserer og
vurderer nye tiltags betydning for naturen og miljøet.

Infrastruktur – at sikre en brugervenlig infrastruktur.
Alt hvad der har med mennesker at gøre kaldes som regel de bløde værdier. Men vi konservative er
også meget opmærksomme på en hård værdi, der har stor betydning for os alle i kommunen. Hvis
ikke vore veje, cykelstier, vand, varme og kloakering er i orden, så fungerer samfundet ikke optimalt. Der skal derfor altid afsættes midler til disse områder, når der skal prioriteres opgaver og økonomi i kommunens budget. Som konservative arbejder vi for at samfundet bindes ordentligt sammen. Dette skal også ske ved at opretholde og udbygge en passende kollektiv trafik kombineret med
et veludbygget stisystem, så vore bløde trafikanter kan færdes trygt på vej til skole eller arbejde.
Også Vestkystvejens forlængelse er vigtig for kommunens infrastruktur og derfor skal der være
afsat midler i kommunens budget, så vi kan få færdiggjort dette gode projekt. Vestkystvejens betydning som katalysator for bosætning og turisme er stor og dette potentiale vil vi konservative arbejde for at Varde kommune udnytter.
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