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Forord
Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Det Konservative Folkepartis program til det kommende
kommunalvalg og for den kommende valgperiode i Varde byråd 2022-2025.
I det efterfølgende program har vi beskrevet vores mål, og hvad vi vil arbejde for indenfor en række udvalgte
politikområder. Et valgprogram kan aldrig blive en udtømmende liste, og vi har derfor i programmet valgt at
indsætte både de konservative værdier, der i daglige politiske arbejde udgør vores værdimæssige pejlemærker
samt vores mærkesager.
Den kommende valgkamp bliver på mange måder særligt spændende ved dette valg. Det er mange år siden, så
mange usikkerheder er i spil, som kan påvirke valgresultatet i Varde. I Det Konservative Folkeparti tager vi ikke
noget for givet. Vi glæder os over den anerkendelse, vi får i øjeblikket i meningsmålingerne, men ved at vælgernes
opbakning forpligter.
Vi har brug for al den hjælp, støtte og opbakning, som vi overhovedet kan mønstre, og har du lyst til at bakke op
om Det Konservative Folkeparti i den kommende valgkamp, så kan du bagerst i programmet læse om de
forskellige muligheder, der er for det. Du skal være meget velkommen, hvad enten det er som frivillig eller
kandidat.
Den konservative bevægelse arbejder på tværs af land og by, i folketinget, regionsråd og i kommunalbestyrelser
for at skabe et bedre Danmark for både dig og din familie.
God læselyst
På vegne af det konservative kandidathold KV21
Med venlig hilsen
Steen Holm Iversen
Gruppeformand Det Konservative Folkeparti i Varde
Spidskandidat & Borgmesterkandidat KV21.
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Politisk program 2022-2025
”For dig og hele Varde Kommune”
Coronakrisen.
Coronakrisen har ramt os alle hårdt. Ikke siden 2. verdenskrig har en krise i så høj en grad grebet ind i vores
muligheder for at leve vores liv, arbejde eller drive vores virksomhed. Krisen vil uden tvivl blive hængende over
os som en skygge i et godt stykke tid endnu, og Coronakrisens omkostninger og ofre er desværre mange. Der
venter os derfor en stor opgave med at få genåbnet og genrejst både Varde kommune og Danmark. Coronakrisen
kommer i skrivende stund også til at lægge en meget stor skygge hen over det forestående kommunalvalg. Enhver
krise kalder på politisk lederskab og et tæt samarbejde, hvis det skal lykkedes at trække Varde kommune sikkert
igennem krisen og ud på den anden side til den normalitet, vi alle savner.
Coronakrisen har tvunget os i en umenneskelig isolation. Det er uvant for os mennesker, der er sociale væsener
at skulle isolere sig. I den kommende tid skal der derfor rettes et skrapt fokus på vores omsorg overfor hinanden.
Om det er den ældre, der har siddet indespærret i månedsvis, eller det er den unge, som har måtte ”leve” ufrivilligt
bag skærmen og som føler, at deres ungeliv er blevet stjålet, er ligegyldigt. Vi skal gribe hinanden og med omsorg,
opmærksomhed og næstekærlighed genopbygger det helt unikke, vi end ikke vidste, hvor dyrebart var – før det
blev taget fra os.
”Intet er skidt for noget, uden det er godt for noget andet” det gælder også for Coronakrisen, og krisen har vist
os, hvordan vi kan arbejde smartere og mere fleksibelt. Vi har for alvor nedbrudt mange barriere for det digitale
samarbejde og for en mere fleksibel arbejdsdag, og vi har opdaget de mange muligheder digitaliseringen giver os
for at skabe bedre balancer imellem arbejde og fritid, som det giver og sparer både penge og CO2 samtidigt.
Krisen har også ført flere aktører sammen eks. på det sociale område. Det har skabt mange nye alliancer, som vi
skal forstå at videreføre, da det bidrager med en stor merværdi for og en bedre koordinering. Indtil nu er Varde
sluppet relativt mildt igennem krisen, hvis man ser bort fra afviklingen af minkerhvervet og de mange afsavn og
den ensomhed, som har ramt mange ældre, sårbare, syge og ikke mindst de unge.

Vi skal lykkes i fællesskab.
I de kommende år vil vi stå overfor tre hovedudfordringer: Vi bliver færre, vi
bliver ældre, og vi lykkes ikke godt nok med at få alle unge i uddannelse
eller job. Det skal vi lykkes med, og der er brug for alle, og alle kan noget.

Vi bliver færre.
Alene i 2020 valgte 333 borgere at fraflytte Varde Kommune. Den udvikling skal vi have vendt, og det mest
bedrøvelige er, at det, vi gør i øjeblikket – ikke virker, og vi lykkedes ikke med at fremme bosætningen i Varde
kommune.
At fremme bosætningen i Varde kommune bliver en af de allerstørste opgaver i de kommende fire år, og vi skal
have vendt udviklingen. Vi skal finde en ny vej til at fremme tilflytningen og bosætningen i vores dejlige kommune
og ikke mindst også holde på de unge, vi allerede har at få dem til at flytte tilbage, der vælger at tage en
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uddannelse i en af de store byer. Vi skal turde tænke helt nyt og turde investere i bosætningen. Varde kommune
skal markedsføres på vores natur, men også som det sted, hvor familierne kan bygge rammen op om ”Det gode
liv” - tæt på skov, strand og natur og med knapt 200.000 jobmuligheder indenfor under en times kørsel. Vi ønsker
at bevare vores decentrale skolestruktur som en del af vores ”bosætningsinvestering”, men vi ser også, at vi kan
bruge vores skolestruktur bedre end det, vi gør i dag - og få flere børn med.

Vi står stærkest sammen.
Vi skal være flere i Varde kommune og ikke færre. Vi må erkende, at på trods af alle tiltag, så virker vores
bosætningsfremme ikke. Vi lykkes ganske simpelt ikke med det. Vi skal vende hver en sten og gentænke alle
indsatser samt øge markedsføringen af hele Varde kommune.

Vi bliver ældre.
Vi lever længere. Det er på den ene side fantastisk og en rigtig glædelig udvikling, men det vil også udfordre vores
kapacitet i de kommende år. I tal vil antallet af ældre mellem 80 og 85 år stige med over 100% i de kommende ti
år, og hvis vi skal kunne opretholde en tryg, omsorgsfuld og nærværende ældrepleje, skal vi i gang med at
investere både i vores plejeboligkapacitet og det sundhedsfaglige personale, vi skal bruge. Vi har allerede i denne
valgperiode sat en række analyser og beregninger i gang. De skal kunne omsættes til konkrete handleplaner, som
vi vil følge til dørs, så vi sikrer, at vi fortsat kan levere en tryg og omsorgsfuld ældrepleje, som også hviler på et
sundt økonomisk fundament.

Hjælp og omsorg, når du har brug for det
Du skal føle dig tryg. Derfor skal både vores sundhedsvæsen, ældrepleje og
behandling af handicappede være i verdensklasse og ske i et tæt samarbejde
med dig, kommune og region. I det nære sundhedsvæsen skal der være tid til dig,
og din familielæge skal være din faste støtte hele vejen igennem din behandling.
Alle skal med.
Alt for mange unge står i dag uden for arbejdsmarkedet og er heller ikke i gang med en uddannelse. Den
udfordring skal løses, for vi har brug for alle hænder, og alle kan noget. Vi er derfor tvunget til at få endevendt
alle de indsatser, vi har sat i gang for at afdække årsagen til, hvorfor vi ikke lykkes bedre, end vi gør.
Vi har ikke, hverken som kommune eller som samfund, råd til at tabe de her generationer på gulvet, og vi har en
meget stor opgave i, at få indsatserne rettet op og rettet til, så vi får vendt udviklingen. Både af hensyn til de unge
selv, men ikke mindst også fordi vi ved, at ungdomsårgangene bliver mindre, og at vi kommer til at mangle faglært
arbejdskraft i de kommende år. Vi bør derfor også i samarbejde med vores erhvervsliv gøre alt for at tilbyde vores
unge eks. praktikpladser og studiesatellitter, hvorved vi vil øge sandsynligheden for, at de bliver i Varde Kommune
og eks. etablerer egen virksomhed.

Alle skal med og alle kan noget.
En god start på livet er helt afgørende. Alle børn og unge skal godt fra start. Det
kræver gode og fleksible dagtilbud og en folkeskole med fokus på faglighed og
kvalitet. For børn skal vokse op i trygge rammer og med et håb for fremtiden.
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Politisk samarbejde og medborgerskab.
Vi går til valg på at styrke det brede samarbejde i Varde byråd og i særdeleshed det borgerlige samarbejde.
Vi ønsker, at Varde kommune forbliver på ”borgerlige hænder” men vi ønsker også et borgerligt samarbejde i
bedre balance, end tilfældet har været i de sidste mange år. Det er kun via et stærkt og bredt borgerligt
samarbejde, at der kan skabes det lederskab og den beslutningskraft, som er nødvendig, hvis vi i fællesskab skal
løfte Varde kommune ind i fremtiden, som vi ser det.
Meget handler i dag om, hvorfra man betragter verden. Udsynet er forskelligt alt afhængigt af, hvorfra man ser
verden, og der er ingen tvivl om, at ”verden” ser anderledes ud fra Nørre Nebel, Ølgod og Agerbæk, end den gør
fra Varde by. Det er derfor de politiske ”balancer” er helt afgørende i alt, hvad vi gør.
Vi kan ikke gøre den geografiske afstand mindre, men vi kan til gengæld arbejde for og sikre, at vi ikke efterlader
hverken byer eller områder på ”bagsmækken”. Er der noget som tiden efter kommunesammenlægningen har vist
os, så er det, at vi ikke kan tvinge mennesker sammen i et samarbejde eller i en hel kommune, hvis ikke de kan se
en fordel eller et udbytte af det. Lad os gøre det umagen værd at gå ind i det fællesskab, som Varde kommune er
og bakke om vores fællesskaber i Varde kommune.
Vi lever stadig med konsekvenserne af kommunesammenlægningen, hvor fem kommuner blev til en. Der er
blevet længere til rådhuset og mange af de andre kommunale kernefunktioner. Det var hele formålet med
reformen, at centralisere og skabe større og mere levedygtige kommuner, men det har haft store konsekvenser,
specielt i en landkommune som Varde.
Vi kan ikke rulle kommunalreformen tilbage. Vi er én kommune, uanset om vi vil være ved det eller ej. Vi kan til
gengæld sætte os sammen og gentænke og skabe nye stærke netværk, som både kan skabe vækst og udvikling,
men også udvikle bedre balancer og alliancer imellem land og by.
Vi har brug for at stå sammen. Vi har brug for stærke fællesskaber for at kunne stå stærkest overfor de
udfordringer, som fremtiden vil bringe for Varde kommune. Stærke fællesskaber er attraktive og et stærkt
fællesskab på tværs af Varde kommune, hvor vi taler kommunen op vil både fremme bosætningen, vækst og
udvikling.

Vores demokrati virker ikke af sig selv
Vores demokrati er noget af det dyrebareste vi har, men det fungerer ikke af sig
selv. Demokratiet kræver både engagement og deltagelse hvis vi skal sikre det
fungere og kan repræsentere dig.
Vi ønsker at styrke og udvikle vores lokale demokrati, borgerinddragelsen og samtidig lægge de trædesten ud,
som skal føre Varde kommune sikkert ind i fremtiden. Vi kan ikke fra den ene dag til den anden skabe positive
forandringer, vækst og udvikling alle steder. Sådan fungerer politik ikke. Forandring tager tid. Oftest kan vi end
ikke se resultaterne af en given politik førend efter flere år.
Vi synes stadig Varde kommunes strategi ”Vi i naturen” er relevant, men uden nærvær, udbytte og effekt for
borgerne giver hverken strategien ”Vi i Naturen” eller fyrtårnet ”En hel kommune” ingen mening. Der skal handling
bag! Vi vil derfor lægge op til et serviceeftersyn i den kommende periode.
Vi er én kommune, men vi skal både respektere, støtte og prioriterer de lokale ildsjæle, der driver udviklingen af
vores mange stærke lokalsamfund frem. Det skal vi gøre i bevidstheden om, at vi hænger sammen fra Ølgod til
Alslev og fra Nymindegab til Agerbæk. For mange står i dag udenfor det fællesskab, som bl.a. dannes i vores rige

For dig og hele Varde kommune
5

foreningsliv. Corona-krisen har accelereret den udvikling, og vi skal i fællesskab arbejde for at få foreningernes
medlemmer tilbage i fællesskaberne, uanset om det så er de sociale foreninger, idrætsforeninger eller vores
kulturelle foreninger. Vi bakker op om projektet ”Danmarks bedste foreningskommune” men det er handlingerne
og adfærden, der tæller, og vi skal som kommune ikke overtage foreningerne eller drukne dem i mere bureaukrati
eller tunge kommunale processer.
Varde kommune skal være en ordentlig og troværdig samarbejdspartner. Det gælder både i forhold til vores
borgere, vores foreninger som i forhold til vores erhvervsliv. Vi skal levere på både udvikling og vækst, men ikke
mindst være både nærværende og relevant som en offentlig myndighed. Vores service skal bæres af høj kvalitet
og faglighed, og den skal leveres med både respekt og værdighed for dig som menneske og individ og for din
virksomhed.
Vi har igennem årene modtaget en hel del flygtninge fra en række af verdens brændpunkter, der har brug for
beskyttelse. En række af dem er vi ikke lykkedes med at gøre til en del af det danske samfund, og gruppen skiller
sig ud med en lavere beskæftigelsesgrad og en højere kriminalitetsrate. Vi vil gerne sikre, at vi behandler alle
mennesker – uanset religion, etnicitet og udseende ens, men udgangspunktet er og bliver, at vi deler de samme
værdier, og at vi i vores adfærd har respekt for hinanden. Vi vil gerne lykkes bedre med såvel integration som
beskæftigelsesindsatser overfor vores flygtninge, indvandrere og immigranter. Det er ikke nemt at flytte til et
andet land med en fremmed kultur og forskellige normer og værdier, men ved fælles indsats kan vi lykkes, og
lykkes bedre, end vi gør i dag.

Respekt for loven og vores fælles værdier
Det danske samfund bygger på tillid og respekt. Men ikke alle føler sig
forpligtet over for vores fælles love og værdier. Det er vigtigt, at kriminalitet
har mærkbare konsekvenser. Vi skal stille større krav til alle, herunder de
udlændinge, som vi tager imod og giver beskyttelse og tryghed.
Klima og den grønne omstilling.
Nedbringelse af CO2 udledningen er en bunden opgave. Vi skal ikke forarme os for at opnå de mål og de
resultater, der er påkrævet. Vi kan gennemføre en intelligent og smart grøn omstilling, og det vil betyde nye krav
til både vores adfærd og vores levevis. Vi skal målrettet og konsekvent gribe de mange nye muligheder, som en
grønnere og mere bæredygtig levevis også fører med sig. Vi har allerede i dag mange erhvervsmæssige
styrkepositioner på klimaområdet, og dem skal der være flere af.
Vi skal gøre klimaomstillingen til den økonomisk vækst “driver”, og den skal bære både os selv, men ikke mindst
Varde kommune ind i fremtiden. Vi vil i de kommende år styrke indsatsen både for Varde kommunes egen
omstilling, men også understøtte vores erhvervslivs omstilling og den grønne innovation. Vi kan kun ved en samlet
og fælles indsats komme i mål med klimaomstillingen.
I klimadebatten er det vigtigt, at vi taler samme sprog. Bæredygtighed er et stort ord, men det betyder, at hvis vi
skal leve bæredygtigt, så skal vi aflevere Varde kommune til de kommende generationer i en bedre forfatning,
end den vi overtog. Det gælder i vores optik både, hvad angår klimaet, biodiversiteten og ikke mindst naturen,
som hvis vi skal i mål med både klima og biodiversitet, skal have mere plads. Vi skal skabe plads til mere natur. Vi
skal skabe mere sammenhængende natur, og vi skal videreføre de mangeårige indsatser, som har været rettet
imod såvel sikring af rent drikkevand som rejsning af mere skov. Sidst, men ikke mindst, skal vi i fællesskab sikre
vores udsatte områder imod de forandringer i vejr og nedbør, som klimaforandringerne uvægerligt vil medføre.
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En grønnere fremtid for de næste generationer
Den grønne omstilling er en bunden dagsorden. Vi kan samle hele Danmark om
en grønnere fremtid og gøre den grønne omstilling til en økonomisk og
udviklingsmæssig gevinst for Varde. Vi smider ikke regningen i børneværelset.
Erhverv og udvikling.
Erhvervsudvikling og vores erhvervsfremme indsatser skal i de kommende år styrkes. Vi skaber ikke tilstrækkeligt
med job i Varde, men vi har fået stoppet tilbagegangen.
Vi skal kæmpe for vores respektive andele i de mange nye store klimaprojekter, som realiseres i de kommende
år i transitionen fra olie til vind og fra olie til eks. Power To X teknologier. Landbrugets omstilling bliver helt central
og vil tage fart i de kommende år. Allerede nu ser vi nye spændende initiativer i Varde kommune, som bl.a. skal
understøtte landbrugets grønne omstilling.
Vi skal turde gå nye veje i vores erhvervsfremme. Vi skal lykkes bedre med både at tiltrække og skabe nye
virksomheder, flere jobs og flere butikker. Den erhvervsmæssige udvikling og innovation skal understøttes, så vi
sikrer, at vores virksomheder uanset branche kan vokse, overleve og udvikle sig ind i fremtiden. Vores erhvervsliv
og virksomheder er vores livsnerve, og vi ser erhvervsfremmeindsatserne og samarbejdet med vores
virksomheder som helt afgørende for, at vi også kan vende befolkningstilbagegangen til en positiv fremgang.
Det kræver, vi kan tilbyde hele pakken bestående af både gode rammevilkår for erhvervslivet, turismeaktørerne
og landbruget, men også at vi i fællesskab understøtter vores foreninger, daginstitutioner, skoler og vores
ældrepleje, så de udvikles med høj faglighed og kvalitet og fokus på ”Det gode liv”.
Varde kommune skal være i Top-10, hvad angår erhvervsvenlighed, og vi skal turde markedsføre os selv på vores
unikke kvaliteter og muligheder som kommunen i midten af Vestjyllands vækst og udvikling.

Lavere skat og virksomheder i vækst
Vi vil give dig, din familie og din virksomhed større økonomisk frihed ved at
sænke skatten på arbejde, arv, biler og boliger. Du skal i større grad kunne
bestemme over dine egne penge.
Det gode børne- og ungeliv.
Gode og trygge rammer om både børne- og ungelivet er helt afgørende for, hvordan man lykkes senere i livet. Vi
ønsker at sikre vores børn og unge bedre rammer end det, vi gør i dag. Daginstitutioner og skoler er ikke ren
opbevaring, men dannelsesinstitutioner, hvor vi igennem læring og leg har mulighed for at forme og præge vores
børn og unge, så de kan lykkes senere i livet. Vi vil gerne se børne- og ungelivet i en sammenhæng. Vi ønsker at
styrke både kvalitet og faglighed samt se på de muligheder, vi giver det enkelte barn for at lykkes med både
dannelse og læring. Vi ønsker derfor at se på, om vi udnytter den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur godt
nok, eller om vi kan sikre flere børns trivsel ved at bruge strukturen og vores kompetencer på en anden måde.
Når en 1/3 del af vores børn angiver, de ikke trives og ca. 15 % forlader skole uden at kunne læse og skrive, så
lykkes vi ikke godt nok og ser vi på antallet af unge, der ikke er uddannelse eller i job – så er der måske en
sammenhæng. Det skal vi gøre bedre. Det skylder vi vores børn.
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En god start på livet
Alle børn skal godt fra start. Det kræver gode og fleksible dagtilbud og en
folkeskole med fokus på faglighed. For børn skal vokse op i trygge rammer
og med et håb for fremtiden.
Det Konservative Folkeparti er en sikker borgerlig stemme for dig og for Danmark og for et samfund i balance
med mere frihed, tryghed og ansvarlighed. Uanset om det er i folketinget, regionsråd eller i byrådet så arbejder
det Det Konservative Folkeparti – for dig og for at sikre dig både indflydelse og resultater.
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1.

Bæredygtighed, økonomisk ansvarlighed og ordentlighed.

Som kommune er vi ansvarlig for at levere en række centrale og vitale kommunale kerneydelser til dig og din familie
– fra vugge til grav.
Uanset om det gælder omsorg og pleje af vores ældre, driften af vores skoler og daginstitutioner, veje,
klimaomstillingen eller beskyttelse af vores miljø, så skal vi som kommune sikre, at vi agerer ansvarligt og leverer
relevante, nærværende samt bæredygtige løsninger med en høj faglig kvalitet.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
fastholde et skarpt fokus på din rettigheder og ”din vej” og adgang til kommunen.
•
skabe økonomisk bæredygtige og finansierede løsninger, som også leverer på de klimamæssige målsætninger.
•
fortsætte de tidligere års økonomiske tilbageholdenhed og have fokus skarpt rettet imod
omkostningseffektiviteten.
•
videreføre effektiviseringer og prioritere kernevelfærden.
•
udvikle en bred og konstruktiv dialog og nye netværk, hvor vi i fællesskab kan udvikle de strategier og reformer,
der er nødvendige for at vende udviklingen.
•
holde skatter og afgifter i ro. Økonomisk forudsigelighed er vigtigt både for os som borgere og for en kommune.
•
fastholde de digitaliseringsgevinster og effekter, som Coronakrisen har tvunget os ud i at anvende med et
positivt udbytte.
Varde kommune blev positivt tilgodeset i den seneste udligningsreform, som folketinget vedtog i 2019. Selvom
Varde kommunes økonomi fortsat er sund stabil og robust, så ændrer det ikke ved, at når vi kigger ind i fremtiden,
så står vi overfor betydelige økonomiske udfordringer.
Et grundlæggende problem er, at vi bliver færre indbyggere i Varde kommune i de kommende år, og
befolkningstallet falder tillige med børnetallet. På samme tid vil antallet af ældre over 80 stige, og antallet af
erhvervsaktive indbyggere vil falde. Det betyder, at kommunens indtægter vil falde på den korte bane, mens
udgifterne forventeligt vil stige. Vi ser allerede i dag, at vores gæld er støt stigende.
Vi kan ikke blot læne os tilbage og regne med, at vi bliver kompenseret fra staten. I alle tilfælde, så vi skal også selv
bidrage og sikre os, at vi driver Varde kommune på den bedste, mest effektive og billigste måde.
De udfordringer, vi står overfor, vil kræve nytænkning, hvis vi på den ene side skal vende udviklingen og på den
anden side fastholde og udvikle vores nuværende serviceniveauer. Fremtiden, vi ser ind i, er der ingen nemme
løsninger på.
Coronakrisen, som brød ud i marts 2020, byder yderligere på en række usikkerheder. Varde kommune har i hele
krisens forløb haft en række ekstra omkostninger, som det endnu er uklarhed om, hvorvidt de refunderes.
Krisen, som er den mest alvorlige siden 2. Verdenskrig, har presset mange af vores virksomheder, detailhandelen og
folkesundheden, ligesom vores arbejdsløshed er støt stigende. I takt med at nedlukningens længde forlænges øges
vores frygt og bekymring for de sundhedsmæssige konsekvenser, vi kommer til at stå overfor i og med, at al
sundhedsforebyggelse, rehabilitering, genoptræning og foreningsaktivitet har været lukket ned i så lang en periode.
Det vil koste mange ressourcer at få indhentet det sociale og sundhedsmæssige efterslæb, som det har skabt.
Situationen betyder, vi må rykke tættere sammen - i hele Varde kommune og i fællesskab udvikle nye metoder, der
kan fremme og genstarte den erhvervsmæssige vækst, jobskabelsen, bosætningen og en positiv udvikling af vores
kommune. Vi skal i fællesskab have vendt udviklingen og sikret en bæredygtig økonomisk udvikling af vores
kommune i de kommende år– for vi kan ikke klare opgaven hver for sig!
Vi er ikke et parti, der her og nu går efter de økonomisk nemme og hurtige og ikke finansierede løsninger. Kassen
skal stemme, og vi har blik for ”alle” bundlinjerne i vores politiske beslutninger. Vi ønsker at fastholde et højt
anlægsniveau i de kommende år med prioritet og fokus på investeringer, som fremmer vækst, udvikling, bosætning
og bedre balance mellem by og land.
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Bæredygtige politiske beslutninger er det bedste grundlag for en stabil og robust udvikling af vores samfund og
vores kommune, uanset om det handler om kommunens økonomi eller udviklingen af de kerneydelser, vi med rette
kan forvente af vores kommune. Bæredygtighed definerer vi således, at vi efterlader vores kommune og nation i
samme eller en bedre tilstand, end da vi overtog den fra vores forfædre.

Konservativ værdi
Vi er garanter for en ansvarlig økonomisk politik
Vi ved, at der ikke er frit valg på alle hylder. Vi har ikke råd til alt. Derfor er vi nødt til at prioritere. Det kræver mod, for
det betyder, at man må sige nej og vælge noget fra.
Men hvis vi skal give et samfund med en sund økonomi og med en lavere skattebyrde videre til de næste generationer,
så skal vi udvise rettidig omhu, ansvarlighed og vilje til at prioritere.
Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der tror på “rettidig omhu” og ved, at pengene ikke vokser på træerne.
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2.

Vores virksomheder er vores nerve og levebrød.

Den private sektor – vores virksomheder og de jobs, de skaber, uanset om de ligger i Varde kommune eller i en
nabokommune, udgør hovedparten af vores arbejdspladser og vores indtægtsgrundlag. Den private sektor udgør
dermed også det primære økonomiske grundlag for udviklingen af vores kommune og samfund.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
arbejde for sikre de bedst tænkelige rammevilkår for erhvervslivet i Varde kommune.
•
sikre, at kommunen råder over attraktive erhvervsgrunde og et højt politisk forandringsberedskab, der kan
træde til ved etablering af nye virksomheder som ved udvikling af eksisterende hurtigt og fleksibelt.
•
arbejde for at styrke samarbejdet med vores nabokommuner – Billund, Ringkøbing-Skjern, Herning og Esbjerg.
•
arbejde for styrke samarbejdet med Ringkøbing-Skjern kommune i udviklingen af vores turisme.
•
styrke udviklingen af offentligt - private partnerskaber, herunder udvikling af privates muligheder for at levere
velfærdsydelser.
•
arbejde for både at reformere som styrke det nuværende erhvervssamarbejde på tværs af alle brancher –
uanset om det så er landbrug, detail, turisme eller servicevirksomheder.
Erhvervslivets vilkår er afgørende for kommunens økonomiske evne og muligheder for, at vi kan levere en offentlig
service af høj kvalitet. Virksomhederne trækker både bosætning, vækst og udvikling i lokalsamfundene med sig, og i
samarbejdet med kommunen skal fokus være rettet imod et servicedesign, der hurtigt og fleksibelt arbejder for at
myndighedsbetjene virksomhederne, levere kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur, social- og sundhedsydelser samt
skoler og daginstitutioner.
Den offentlige sektors primære opgave er derfor at understøtte den private sektors udviklingsmuligheder, således
samspillet imellem kommune, virksomheder, investorer og borgere skaber vækst og velstand. En af grundpillerne
for os i dette samspil er en kort afstand og en høj grad af tilgængelighed imellem erhvervsliv og politikere.
Antallet af arbejdspladser er igennem en længere årrække faldet med ca. 3000. Ved en kombineret indsats fra såvel
kommune som via ProVarde og LAG samarbejdet, er det lykkedes at bremse den udvikling, og vi ser nu en
begrænset vækst i antallet af arbejdspladser i Varde kommune alt imens, der er relativt store forskydninger imellem
de enkelte brancher.
Udviklingen er et udtryk for, at vores erhvervsstruktur forandrer sig, hvilket også viser sig i væksten i borgere, der
pendler ud af kommunen for at gå på arbejde, der i 2019 udgjorde 10.138 personer. Tilsvarende øges antallet af
borgere fra andre kommuner, der pendler ind i Varde kommune for at gå på arbejde. Antallet af ind-pendlere
udgjorde i 2019 6392 personer.
Vi skal videreføre de initiativer, der har vendt tilbagegang til fremgang og placeret os i Top-10 målt på kommunens
erhvervsvenlighed, men der er behov for at reformere vores erhvervsfremmearbejde i regi af ProVarde efter, vi i
2020 har udskilt turismen til Destination Vesthavet.
Vi har i Varde kommune behov for at samle alle brancher i ét netværk. I dag står landbruget udenfor, og vi ved ikke
hvor mange turismeaktører, der vil forblive i ProVarde. Vi er ikke i tvivl om, at hvis vi skal opretholde en positiv
udvikling, er det nødvendigt, at vi står sammen og i højere grad end tidligere fokuserer ProVardes aktiviteter på at
bygge stærke netværk, der i fællesskab kan udvikle allerede eksisterende styrkepositioner og udvikle nye ikke mindst
målrettet klimaomstillingen.
Gode rammevilkår og et stærkt erhvervsliv er en af vores absolutte prioriteter, og der er en snæver sammenhæng
imellem ønsket om udvikling, bosætning og vækst til gode og attraktive rammevilkår til såvel nye som eksisterende
virksomheder.
Vi vil fortsætte det arbejde, der udføres i det nuværende ”Erhvervs- og vækstudvalg” for i samarbejde med
brancheorganisationerne at udvikle en vækstmodel for Varde kommunes erhvervsliv, som kan skabe både flere
arbejdspladser samt sikre vores unge lære- og praktikpladser.
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Varde kommune skal være det naturlige valg for vores egne iværksættere. Vi ønsker at styrke støtten og
vejledningen til nye iværksættere. Allerede i dag ser vi frugten af den indsats, vi har ydet til nye iværksættere. Den
ønsker vi at videreføre og samtidig fokusere på nye klyngesamarbejder indenfor fødevareproduktion,
velfærdsløsninger og offentligt private samarbejde og partnerskab.
Turismen har igennem en årrække vækstet markant og har skabt tusinder af nye arbejdspladser både i
primærerhvervet som i følgeerhvervene. Vi ønsker at understøtte en fortsat vækst i turismen, dog uden at turismens
egen succes også bliver dens største problem.
Vi ønsker, i samarbejde med såvel turismens aktører som borgere, at udvikle en vækst og udviklingsplan, der kan
rammesætte udviklingen i en bæredygtig ramme til gavn og glæde for alle.

Konservativ værdi
De flittige og de stræbsomme skal belønnes
Folk, der arbejder hårdt og har et mål i livet, skal belønnes. Men hvis man tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet,
bliver man i stedet for straffet med topskat. Det er skidt for dansk økonomi og hæmmer arbejdsudbuddet. Det er
grunden til, at vi vil hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat i Danmark. Og på længere sigt skal topskatten
helt fjernes. Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der arbejder hårdt og synes, at samfundet skal belønne de
danskere, der allerede bidrager mest til fælleskassen.
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3.

Balance imellem land og by.
Både i byer og på landet skal man med tryghed kunne se fremtiden i møde. Det er vores fælles interesse at sikre
”livet” i hele kommunen. Det er vigtigt, at vi skaber en god balance i de økonomiske prioriteringer imellem by og
land, således alle oplever, at Varde kommune er en både aktiv og troværdig samarbejdspartner.
En aktiv landdistriktspolitik er ligeledes en forudsætning for at tiltrække private investeringer i både virksomheder og
boliger.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
aktivt og målrettet investere i bosætningen ved bl.a. at opretholde en decentral skole- og
daginstitutionsstruktur.
•
styrke kommunens digitalisering, hvorved du kan tilgå kommunen, når det passer dig, og hvorfra det passer dig.
•
arbejde for at forbedre betingelserne for, at man kan skabe levedygtige og stærke lokalsamfund.
•
arbejde for at sikre en nærværende kommunal service så tæt på dig, som det er både økonomisk muligt og
fagligt forsvarligt.
•
styrke inddragelsen i arbejdet med kommuneplanen for at sikre såvel områdebyerne som lokalsamfundene
gode udviklingsmuligheder i respekt for deres særpræg, fællesskab og indre liv.
•
arbejde for en styrket dialog og politisk og økonomisk samarbejde med såvel udviklingsrådene som med
borgerforeninger og sogneforeninger.
Varde kommune er arealmæssigt set landets femte største kommune. En konsekvens af dette faktum er, at der,
hvor vi bor, afgør, hvorhen vi orienterer os. I Ølgod er det således mere naturligt at orientere sig imod Herning og
Ikast. I Skovlund – Ansager orienterer man sig mere naturligt mere imod Grindsted og Billund, mens man i Varde og
Alslev orienterer sig imod Esbjerg.
Denne virkelighed præger alle dele af vores liv lige fra, hvor vi køber ind, hvor vi vælger at gennemføre vores
uddannelser, hvor vi søger job og til erhvervslivets valg af netværk, samarbejdspartnere og eks. underleverandører.
Som kommune er vi forpligtet til at anerkende og respektere og forstå at arbejde med disse forskelle.
Vi skal sikre, at der udvikles både nærværende og brugervenlige kommunale tilbud – såvel fysiske som digitale - der
tager udgangspunkt i dine behov og måden, vi lever vores liv på. Regionale som kommunale grænser må ikke
udgøre en barriere for vores borgeres levevis eller muligheder for at leve det gode liv i Varde kommune.
Vi ønsker at videreføre forsøgsordninger med fremskudt borgerservice, som vi allerede har det i dag i både
Agerbæk, Oksbøl, Ølgod og Nr. Nebel.
Det er vigtigt, vi værner om samfundets naturlige fællesskaber. En af vores allervigtigste ressourcer er de ildsjæle,
der brænder og arbejder for at udvikle deres lokale område og dermed vores kommune. De både inspirerer og
beviser, at vi kan løfte mere i flok. Udover familien udgør de by- og lokalsamfund, som vi opvokser og lever i, også
vores tætteste netværk. Vi er imidlertid også realister, og vi tør godt vedkende os, at det ikke er muligt at tilbyde alle
de kommunale servicetilbud overalt i landets femte største kommune. Vi skal derfor tilbyde nye og flere ”fremskudte
funktioner” fra udvalgte og relevante dele af den kommunale forvaltning i områdebyerne, hvorved også de ældre,
gangbesværede og handikappede får mulighed for at betjene sig af de kommunale tilbud.
Vi ønsker at styrke udviklingen af vores infrastruktur, så vi får forbedrede adgangsveje og sikre en samfundsmæssig
rentabel udbygning af den kollektive trafik. Vi mener, det er nemmest at tiltrække nye borgere, hvis der er en god og
effektiv infrastruktur, hvor folk kan hurtigt til og fra arbejde i en moderne og fleksibel ramme. Vi kan ikke dække alle
dele af vores kommune med bus eller tog, men vi kan til gengæld sikre en nem adgang til flextrafik løsninger for
både unge og ældre.
Både vores kommunes størrelse, som vores mange turister forstærker behovet for at sikre, at der også fra
yderområderne kan nås et akutsygehus inden for tilfredsstillende tid, når uheldet eller sygdommen opstå. Det er
Region Syddanmark, der er ansvarlig for at levere ambulance og akutberedskab i Varde kommune. Vi vil løbende
monitere den leverance og sikre, at de fastlagte responstider overholdes. Vi vil støtte opsætningen af hjertestartere
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samt rekrutteringen af hjerteløbere. Begge dele kan have en afgørende betydning, hvis uheldet rammer. Jo,
stærkere et civilt beredskab vi har, jo stærkere står vi, når uheldet er ude.
Vi vil give mest mulig indflydelse tilbage til lokalsamfundene. De lever og blomstrer kun med engagerede ildsjæle,
som kan mærke, at de gør en forskel i udviklingen. Vi ønsker at støtte de ildsjæle, der skaber liv og aktivitet i de små
lokalsamfund, og give vi dem større adgang til både hjælp og ressourcer. Byfornyelse og forskønnelser kan bidrage
til at understøtte bosætningen, og vi ved at det gør en forskel at gøre en ekstra indsats. Vi ønsker at skabe mulighed
for, at byer kan indgå partnerskabsaftaler med kommunen om samskabelse af mindre anlægs-, vedligeholdelses- og
byforskønnelsesprojekter, hvor eks. dele af arbejdskraften leveres af frivillige eks. via en landsbypedelordning.
Byggemodning og udstykning af byggegrunde er et afgørende element, hvis vi skal kunne tiltrække nye borgere til
kommunen og til vores lokalsamfund. Vi vil arbejde for at sikre, at vi løbende sikre en bred rådighed over
byggegrunde. I 2020 solgte Varde kommune 57 byggegrunde, hvilket er en rekord. Udviklingen er positiv og
understøtter, at der både en vilje og en lyst til at investere i vores kommune. Vi vil arbejde for at sikre et bredt udbud
af forskellige typer af byggegrunde, men også prioritere de dele af kommunen, hvor efterspørgslen er størst.

Konservativ værdi
Gud, konge og fædreland
I en globaliseret verden er det vigtigt at kende sine rødder. Og vores kultur, vores traditioner og vores kristne værdier er
selve fundamentet for det moderne Danmark, vi kender i dag. Et demokrati, som det danske, opstår ikke ud af det blå,
men har rødder langt tilbage. På den måde har vi forankret det ældgamle monarki i et moderne og levende demokrati.
Det skal vi værne om.
Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der vil værne om dansk kultur og danske værdier i en global verden.
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4.

En effektiv kommune og serviceminded betjening af borgere og
virksomheder.
Varde kommune er overordnet set en velfungerende og effektiv kommunal administration, men det er vigtigt, at vi
hele tiden tilpasser organisationen og dens målsætninger, således de passer til såvel dine som virksomhedernes
behov og forventninger. Varde kommune er kommunens største virksomhed og der påhviler derfor også Varde
kommune en række forpligtigelser og et stort ansvar for både at gå forrest, men også at sikre udvikling og vækst i
hele kommunen.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
prioritere at udvikle Varde kommune som en attraktiv arbejdsplads der kan tiltrække kvalificerede
medarbejdere både til vores virksomheder og de kommunale arbejdspladser.
•
levere en god offentlig og serviceminded myndighedsbetjening og service, der både er til gavn for borgerne og
sætter både dem og deres retssikkerhed i centrum.
•
levere den bedst mulige kvalitet med den størst mulige omkostningsbevidsthed og respekt for skatteydernes
penge.
•
videreføre effektiviseringen af kommunens drift således, vi konsekvent sikrer os, at vi udvikler kommunens
service og tilbud med fokus på den kommunale kerneydelse.
•
sætte de opgaver i udbud, der løses bedre eller lige så godt i den private sektor.
•
arbejde målrettet med at nedbringe sygefraværet og øge jobtilfredsheden i blandt kommunens ansatte.
Udgangspunktet for, at vi som kommune kan levere en nærværende betjening af dig, med høj faglig kvalitet er, at vi
kan tiltrække veluddannede og fagligt dygtige medarbejdere, og at de trives i et godt, sundt og givende arbejdsmiljø.
De ca. 3000 kommunalt ansatte udgør kernen i leverancen af vores ydelser. De ansatte er vigtige medspillere, når
det gælder dialogen om, hvordan kommunen bedst lever op til borgernes berettigede forventninger. Vi ønsker en
medarbejderstab, der tør tage initiativ og som aktivt tager et medansvar for at udvikle vores kommunale service i de
kommende år.
Vi vil sikre både uddannelsesmuligheder og gode muligheder for udvikling af kompetencer, sikring mod nedslidning
og mulighed for individuelle aftaler om tilrettelæggelse af arbejdet.
Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt for at sikre vores medarbejderes helbred og velfærd. Det er det bedste værn
imod et højt og dyrt sygefravær. Det betaler sig at satse på det gode arbejdsmiljø, og derfor skal medarbejderne
også inddrages i deres arbejde og have lov til at tænke selvstændigt. Medarbejderne skal behandles med respekt,
hvor åbenhed er i højsædet sammen med sikkerheden for, at både øverste og nærmeste leder lytter aktivt.
Vi ønsker på de kommunale arbejdspladser en kompetent ledelse, der forstår at motivere medarbejderne og satse
på at udnytte deres idékraft og initiativ. Vi vil arbejde for mere decentralisering og frihed i ledelsen samt kort afstand
imellem top og bund. Vores filosofi er, at ledere og ansatte arbejder bedst med frihed under ansvar i et åbent og
dialogbaseret miljø.
I en offentlig organisation er det væsentligt, at vi sikrer at vores politiske mål og beslutninger omsættes til konkrete
og nærværende løsninger – der med den størst mulig effektivitet og omkostningsbevidsthed - omsættes til virkelige
og nærværende løsninger for dig.
Det er helt centralt, at vi i den offentlige forvaltning har et skarpt øje på borgernes retssikkerhed, og hvordan vi
betjener borgere. Vi skal sætte borgeren, virksomheden i centrum hvilket vi konkret har en betydning for måden, vi
møder borgeren og virksomheden på, og hvordan vi behandler deres henvendelser og sager.
En af tidens største udfordringer er det stigende bureaukrati og den stigende kompleksitet, der bare vokser og
vokser i den offentlige administration. Vi vil konsekvent arbejde for at begrænse og minimere bureaukratiet og
arbejde for at sikre smidige processer, hvor borgerne, virksomhederne og eks. foreningerne i størst mulig grad
friholdes for bureaukratiet.
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Vi vil i de kommende år blive udfordret på vores økonomi. Dette vil kræve et konstant fokus på kommunens
udgiftsprofil og på tilvæksten i opgaverne. Vi ønsker ikke at ”køre med grønthøsteren”, men skal det undgås, er det
en fælles opgave for hele den kommunale organisation - konsekvent og målrettet at fokusere på, hvad der er den
kommunale kerneopgave, og hvad der ikke er.
Vi skal sikre, at den service vi tilbyder, er både relevant og af et højt fagligt niveau, og at den kan leveres billigst og
bedst uden skelen til, hvem der leverer den – så længe den er i top. Varde kommune skal være i Top-10, når det
handler om kommunal effektivitet.
Denne ambition kræver et skarpt fokus på kommunens servicedesign og borgerens – virksomhedens vej i kontakten
til kommunen og forvaltningerne således, vi understøtter både vækst og udvikling, men tillige sikre borgeren en god
og ordentlig behandling.
Vi ønsker at indføre en whistleblowerordning i Varde kommune. En whistleblowerordning kan give whistleblowere
en mulighed for at anmelde ulovligheder, svindel og nepotisme.
Sagerne fra Fredericia kommune skræmmer i den grad, og vi bør derfor gøre alt for at forhindre, at Varde kommune
nogensinde kommer i samme situation. I løbet af 2021 bliver whistleblowerordninger til lov i Danmark, grundet et
EU- direktiv, men hvorfor vente.

Konservativ værdi
Vi tror på mennesket frem for systemet
Vi har indrettet det danske samfund som et velfærdssamfund, hvor vi passer på hinanden. Vi laver love og regler for at
værne om det enkelte menneskes tryghed og frihed. Men hvis staten og det offentlige skal løse for mange
opgaver, bliver det skruen uden ende. Vi har derfor også et personligt ansvar.
Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der mener, at staten skal have en størrelse, så den støtter den svage uden
at knække den stærkeste. Du har et personligt ansvar for dit liv, for staten hverken kan eller skal løse alt.
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5.

Bosætning – Initiativ, ejerskab og den gode hverdag hele livet.
Varde Kommunes bosætningsstrategi har efter flere års indsats, ikke haft den ønskede virkning. Indbyggertallet faldt
alene i 2020 med 333 borgere. Vi kan ikke ændre tendensen ved kun at dreje på et enkelt ”håndtag”, og det tager tid
at ændre ved udviklingen og tendensen.
Derfor er bosætning også et gennemgående tema og element i mange af vores politikområder. I en lang årrække
har tendensen gået imod en øget urbanisering dvs., at der sker en fraflytning fra land imod byerne. En række store
reformer som kommunalreformen, der skabet den nuværende Varde kommune, og som desværre har skubbet på
udviklingen. Der er blevet længere til rådhuset, færres skoler og dagtilbud i landdistrikterne. Vi tror på, at vi som
mennesker stræber efter og er parate til at flytte efter den gode hverdag og det gode liv.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
øge bosætningen ved at mobilisere initiativ og ejerskab i hele kommune.
•
arbejde for, at det i højere grad er attraktivt at bo i hele Varde Kommune.
•
finde og sikre et attraktivt udbud af byggegrunde i samarbejde med udviklingsrådene.
•
fastholde offentlig og privat service, men omsorg for nærvær.
•
Sikre, at god kollektiv trafik, ikke kun er for dem, der bor i midten af kommunen.
•
arbejde for at grøn omstilling ikke bliver på bekostning af bosætning.
•
fremme investeringslyst og bosætning ved at have et skarpt fokus på ordentlighed.
Det er ikke alene områdebyer, der har potentiale for bosætning. Vi ønsker ikke efterlade nogen – hverken byer eller
områder - på bagsmækken. Derfor skal Varde Kommunes bosætningsfremme og strategi ikke alene begrænse sig til
de 10 større byer. Alle byer og landsbyer skal have adgang til kommunens hjemmeside, og Varde Kommune har en
central funktion i markedsføringen af hele kommunen og i at sikre, at potentielle tilflyttere nemt og hurtigt kan
navigere rundt i hele kommunen.
Vi ønsker, at Varde kommune understøtter de bosætningsindsatser, som kommer fra borgerne og foreningerne, og
vi ønsker, at varde Kommune tage ejerskab for at fremme bosætningen i hele kommunen.
Der er mange barriere for det gode liv på landet. Et eksempel er eks. at flextransport-taksten for junior over dobbelt
så høj, hvis kommunegrænsen krydses. Vi ønsker at styrke friheden for alle kommunens børnefamilier og foreslår
Flex-taksterne reguleres ved en kilometergrænse fremfor en kommunegrænse, således det bliver attraktivt at bo i
kommunens periferi.
Vi vil målrettet og konsekvent arbejde for at få de barrierer identificeret og skabe tværkommunale løsninger for
såvel uddannelsestilbud, kollektiv trafik og kulturtilbud.
Det skal være trygt at bo og investere i Varde kommune. Vi skal kunne have tillid til, at vores ejendomsret
respekteres, og at vores investeringer sikres ved smidige, og lovlige processer – uanset, hvem man er og uanset,
hvad der skal opføres og etableres.
I disse år udrulles massive anlæg, der skal understøtte den grønne omstilling. Uanset om det højspændingsmaster,
gasrør eller solcelleanlæg, skal den private ejendomsret sikres.
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6.

Familien er grundstenen - Udvikling og omsorg i et trygt miljø.
Familien er grundstenen i vores samfund og vi ønsker, at hver enkelt familie får de bedste og frieste rammer til selv
at forme deres tilværelse.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
vi vil arbejde for at skabe gode og frie rammer for alle familier.
•
fastholde den decentrale og nære skole- og dagsinstitutionsstruktur som det bedste argument for både at blive i
og flytte til Varde kommune.
•
fastholde og udvikle trygge og sikre opvækstmiljøer for vores børn og unge.
•
udvikle vores skoler og dagtilbud med høj faglighed og kvalitet.
•
bekæmpe angst, ensomhed og utryghed i ungelivet og stå klar med både hjælp og støtte til familierne, hvis der
er behov.
•
bekæmpe misbrug og kriminalitet blandt vores unge ved en opsøgende, tidlige og målrettet indsats.
Familiemønstre og arbejdsmønstre udvikler sig hele tiden, og vi skal som kommune hele tiden udvikle os og tilpasse
os de tendenser. Vi ser det som et gode, at vi som familier har mulighed for frit valg til at vælge imellem det
skoletilbud, klubtilbud og pasningsordninger, der passer bedst ind i vores tilværelse og i vores arbejdsliv.
For os er det vigtigt at værne om barndommen, og lade børn være børn. De kan hurtigt nok blive voksne, og børn er
forskellige og har derfor også behov for forskellige tilbud for at kunne udvikle sig. Det kræver nærværende voksne,
der med gensidig respekt for roller og faglighed støtter op om barnets opvækst.
De vigtigste personer i børnenes liv vil til enhver tid være deres forældre. Her ligger ansvaret for opvæksten,
trygheden og kærligheden. Alle forældre har det til fælles, at de vil deres børn det allerbedste. For os er det
væsentligste, at de tilbud, der tilbydes forældrene, er med til at udvikle børnene, og at de leveres med en høj faglig
kvalitet.
Vores børn skal mødes af nærværende voksne, der med gensidig respekt for roller og faglighed tager ansvar og
støtter barnet i dets opvækst.
Varde kommune har ansvaret for daginstitutioner, sundhed, skoler og ældrepleje, og derfor spiller kommunen en
vigtig rolle for familiernes fra vugge til grav. Det ansvar og den rolle forpligter. For os betyder det også, at vi skal stå
klar med de rigtige tilbud, hvis familier har behov for hjælp eller støtte.
Det er familiens og forældre ansvar at opdrage deres børn og sikre en tryg ramme om deres opvækst. Udfordres
familierne, er det vigtigt, vi reagerer og tager ansvar. Det betaler sig på den lange bane at sætte ind så tidligt som
muligt med den rigtige støtte. Vi vil vægte barnets tarv tungt og sætte ind med tilbud om hjælp og støtte og blive ved,
så længe det er nødvendigt.
Vi vil styrke bosætningsindsatsen ved markedsføre Varde kommune som Danmarks mest børne- og familievenlige
kommune. ”Vi i naturen” skal ikke kun være et stærkt brand, men skal også omsættes til virkelighed, og i måden vi
udvikler og ser vores kommune på. Vi har i Varde kommune alle muligheder for at give familier unikke rammer om
det ”gode” liv. I Varde kommune kan familier virkeliggøre deres drømme i en af vores mange stærke lokalsamfund.
Fra Varde kommune kan man, med under 60 minutters kan nå over 180.000 jobs, ligesom vores bredbåndsdækning
også muliggør hjemmearbejde og af egen virksomhed fra hjemmet (for en overkommelig pengepung) og det i en
helt unik natur med uendelige muligheder.
Varde kommune skal være en af Danmarks bedste familiekommuner. Vi skal være stedet, hvor familier kan
virkeliggøre deres drømme om masser af plads i en helt unik natur med både sjæl, nærvær, omsorg og tryghed.
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7.

Skole og dagtilbud - Høj faglighed, kvalitet og nærvær.
Varde kommunes unge udgør Danmarks og Varde kommunes fremtid. Varde kommune har ansvaret for at skabe
skole og dagtilbud for vores børns tidligste år, til de er godt inde i deres teenageår. Det er et stort ansvar og et
ansvar, som skal løftes med stor faglighed, tryghed og omsorg.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
fastholde den decentrale skole- og dagtilbudsstruktur.
•
sænke inklusionsprocenten fra nuværende 96 til 94%
•
styrke den tidlige indsats i grundskole og nedbringe antallet af unge, der går ud af folkeskolen uden en 9.
klasses afgangseksamen.
•
styrke indsatsen overfor unge med indlæringsproblemer og ordblindhed.
•
sætte ind med støtte overfor dårlig trivsel og vigende faglige resultater.
•
styrke arbejdet med at udvikle og implementere brugen af nye læringsstile og læringsmetoder metoder.
•
arbejde målrettet med at løfte vores børns trivsel.
Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsinstitutioner. Skolen skal sammen med forældre sikre de bedst
tænkelige rammer om såvel den sociale dannelse, som de faglige kompetencer, der skal til for at den unge kan begå
sig i det videre liv.
Alle undersøgelser peger entydigt på, at har man et dårligt folkeskoleforløb, så risikerer det at forfølge den unge
resten af livet, og at det er i folkeskolen, at kimen til et opgør med en negative social arv plantes.
Vi vil arbejde for at sikre folkeskolen ro oven på flere års turbulens, og vi har støttet kortere skoledage og er for en
styrkelse af tolærerordninger på de skoler, hvor elevsammensætningen nødvendiggør en ekstra indsats.
Undersøgelser viser, at op imod en tredjedel af vores elever har en ringe eller mindre god trivsel på vores skoler. Det
er en uacceptabel høj andel, og børn lærer bedst og mest, hvis de trives og føler sig trygge, anerkendte og
respekterede i deres nære omgivelser.
Mange af vores børn klarer sig desuden mindre godt i skolen, ligesom omkring 10% forlader skolen uden deres
ordblindhed er blevet opdaget og håndteret forsvarligt. Vi ser en sammenhæng imellem de elever, som oplever en
mindre god trivsel og deres indlæringsmæssige problemer.
Vi har i Varde kommune en af landets højeste inklusionsprocenter på 96%. Vi ønsker gradvist at sænke
inklusionsprocenten og på denne måde både øge trivslen for alle samt sikre os, at de allerdygtigste elever tillige får
bedre muligheder og betingelser for at dygtiggøre sig, mens vi tager bedre hånd om de svageste.
Et stærkt forældreansvar er både en stor gave, men også en forudsætning for et godt børne- og ungeliv. Vi ønsker at
styrke vores skolebestyrelsers kompetencer og muligheder for at løfte ansvaret for skolens forhold i samarbejde
med skolens ledelse.
Vi udvikler bedst vores skoler ved et nært samarbejde imellem skole, forældre og ikke mindst det omkringliggende
lokalsamfund.
Der er brug for en ekstra indsats på vores skoler. Der er brug for, at vi ændrer måden, vi og vi driver vores
skolevæsen på, hvis vi skal ændre ved resultaterne, skal vi gøre noget andet end det vi gør i dag. Det vil kræve både
nytænkning og nye investeringer. Vi ved, at antallet af børn med særlige behov vil stige i fremtiden. Det er derfor
vigtigt, vi udvikler og skaber de bedst tænkelige tilbud med høj faglighed for at give de børn og deres forældre den
bedst tænkelige hjælp og støtte samt start på livet.
Vi håber, at Sct. Jacobi skolen bliver den succes som de børn, der har særlige udfordringer fortjener, men vi forudser,
at det ikke vil være et tilstrækkeligt stort nok tilbud i fremtiden. Derfor er vores bud, at vi skal se på de mindre skoler,
der er udfordret af faldende elevtal som en del af løsningen og ikke som en del af problemet.
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Vi vil styrke indsatsen overfor ordblindhed. Alt for mange af vores børn og unge forlader folkeskolen uden at deres
ordblindhed er blevet erkendt og håndteret betryggende. Vi vil fastholde vores tilskud til unges ophold på
ordblindeefterskoler som et værn imod det som for det, vi ikke lykkedes med i dag.
Vi synes, det giver god mening, at vi forsøger at udnytte de mindre skolers mindre og mere overkommelige rammer i
i bestræbelserne på at give flere elever en mere rummelig og bedre hverdag, med en større trivsel. Barnet skal have
den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt så muligt. Sagt på en anden måde skal vi bryde den sammenhæng vi i dag
ser til de mange unge imellem 18-24 år der ender uden uddannelse og beskæftigelse og på offentlig forsørgelse.
Vi vil arbejde for at skabe gode og sammenhængende forløb for vores unge. Grundskolens rammer er afgørende
for, at de unge senere kan træffe det bedst mulige uddannelsesvalg. En brugbar afgangseksamen fra folkeskolen er
et vigtigt udgangspunkt og en forudsætning for, at de unge senere har mulighed for at vælge den rigtige
ungdomsuddannelse.
Vi ønsker at styrke skolens samarbejde med både lokalforeningstilbud som med lokalsamfundet generelt. Vi tror,
det giver de bedste muligheder for, at vores børn mødes med omsorg, ansvarlige voksne og trygge rammer.
Vi ønsker at fastholde en decentral skolestruktur og med de nuværende grundskole- og overbygningstilbud. Et skoleog daginstitutionstilbud er et afgørende element i aktiv bosætningsstrategi, og når vi siger, vi vil investere i
bosætningen, så udmøntes det bl.a. på dette område.

Konservativ værdi
Vi vil forandre for at bevare
Man skal ikke forandre noget alene for forandringens skyld. Det er der ingen mening i. Det Konservative Folkeparti er
partiet for dig, der vil være med til at bevare og styrke den danske nation. Derfor ønsker vi reformer og forandringer,
når tingene ikke fungerer godt nok. Reformerne er med til at fremtidssikre vores samfund og ruste det i forhold til de
udfordringer, vi står over for. Vi har nemlig arvet et godt samfund, og det ønsker vi at bevare. Også hvis det betyder
ændringer og reformer. Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der ønsker et moderne Danmark, der samtidig
værner om dansk kulturarv, danske værdier og danske traditioner.
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8.

Ungdomsuddannelser – fremtidens arbejdskraft.
På Campus Varde tilbydes de unge i dag en række uddannelser. Vi ønsker at styrke og videreudvikle
uddannelsestilbuddene på Campus Varde samt styrke samarbejdet med de videregående uddannelser. Målet er at
styrke og understøtte de unges uddannelsesvalg bedst muligt og samtidig sikre virksomhederne kvalificeret
arbejdskraft.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
Styrke uddannelsesudbuddene på Campus Varde
•
arbejde for at reducere frafaldet på ungdomsuddannelser
•
arbejde for at styrke samarbejdet med alle vores nabokommuner for herigennem at kunne tilbyde den bredest
mulige vifte af uddannelsestilbud til vores unge.
•
Styrke samarbejdet med Esbjerg og tiltrække flere universitetsuddannelser til vores område.
Uddannelsesvalget er vigtigt og med den rigtige vejledning, kan vi reducere sandsynligheden for et senere frafald. I
de kommende år vil behovet for faglært arbejdskraft stige. Allerede i dag ligger Varde kommune højt, og en stor del
af vores unge vælger allerede i dag en erhvervsfaglig grunduddannelse.
Vi ønsker at øge den andel, og vi ønsker i samarbejde med erhvervslivet at øge antallet af praktikpladser i Varde
kommune og optimalt set udstede en praktikpladsgaranti, således ingen unge fra Varde kommune skal gennemføre
deres praktik som skolepraktik.
Vi ønsker at videreføre og styrke samarbejdet med Esbjerg kommune om at tiltrække flere videregående
uddannelser til Esbjerg. I første omgang ligger prioriteten på jura, og flere uddannelser rettet imod
klimaomstillingen
Vi ønsker at styrke samarbejdet med de skoler i Grindsted, Ringkøbing Skjern og Herning, der optager elever fra
Varde. Målet er, at de unge vælger praktik og læreplads i Varde kommune og at reducere frafaldet.
Vi ønsker at målrette en uddannelseslinje på Campus imod oplevelsesindustrien og turisme mhp. at kunne
understøtte den fortsatte udvikling af turismen i Varde.
Vi er i vores landsdel nødt til at løfte i flok for at gøre det attraktivt at gennemføre sit studie i netop vores region. Det
er et område, som kræver en indsats på mange fronter.
Regeringens mål er, at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. At for mange falder desværre ud
af deres påbegyndte ungdomsuddannelse eller kommer slet ikke i gang. Vi skal gribe de unge og i samarbejde med
blandt andet FGU Vest få dem tilbage på rette spor. Ikke alle unge navigerer med succes i vores uddannelsessystem.
Det bliver et stort problem for deres efterfølgende arbejdsliv. Vi har brug for alle hænder og skylder dem alle den
rigtige vejledning og støtte til enten job eller uddannelse.
Vi vil styrke den kommunale ungeindsats og øge indsatsen for knapt 500 unge fra varde, der i dag ikke er i gang med
en uddannelse og som står uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har ikke råd til at miste disse unge mennesker og
på den lange bane, er der massive gevinster for såvel den unge som for samfundet.
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9.

Ældre - Vi vil sikre tryghed, omsorg og nærvær.
Ordentlighed, respekt, tryghed, værdighed og nærvær er de værdier, som skal kendetegne den omsorg, som vores
ældre borgere i Varde kommune skal mødes med. Vi ønsker at understøtte de ældres trivsel, og 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.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
arbejde med at styrke værdighed, nærvær og omsorgen i hverdagen for vores ældre.
•
udbygge vores plejeboligkapacitet i samarbejde med såvel de almennyttige boligselskaber som øvrige med
private aktører.
•
videreføre etableringen af seniorbofællesskaber og specialiserede demensenheder.
•
fastholde det nuværende fritvalgsbevis og øge de ældres frie valg.
•
styrke den nuværende akutsygepleje og kapaciteten i døgnrehabiliteringen.
•
styrke genoptrænings- og foreningsaktiviteter for ældre i et snævert samarbejde imellem vores dagcentre,
foreningsliv og organisationerne.
•
gennemføre min. en årlig brugertilfredsundersøgelse i blandt vores ældre medborgere for hele tiden at kunne
tilpasse vores serviceniveau.
I de kommende år vil antallet af ældre over 80 år øges betragteligt. Det vil stille store krav til udviklingen af
ældresektor, uanset om det gælder hjemmepleje, sygepleje eller plejeboligkapacitet og formodentlig kræve
betydelige investeringer. Vi har derfor langt nogle ”trædesten” ud for at vise, hvordan vi skal udvikle fremtidens
ældrepleje. Det arbejde får vi forhåbentlig endeligt på plads i denne valgperiode, men vi stopper ikke der.
Vi ønsker at styrke udviklingen af vores ældrepleje, således vi via en tæt dialog mellem såvel Ældrerådet som vores
medarbejdere kan fastholde en værdig og omsorgsfuld ældrepleje, der med en høj faglighed kan levere på de
behov, som vores ældre har i dag og dem, som vi vil blive mødt af i fremtiden.
Allerede i dag har vi i samarbejde med de almennyttige boligselskaber etableret et seniorbofællesskab, og vi mener,
at der i fremtiden vil behov for at etablere flere. Seniorbofællesskaber og demensenheder i lokalområderne skal
sikre, at man i den tredje alder kan blive blandt venner og naboer.
Særligt for dem, som er pårørende til en, der rammes af demens, er der behov for en ekstra indsats og støtte.
Allerede i dag yder vi juridisk rådgivning, men der er behov for mere støtte til de pårørende til den demente til at
indrette sig i et liv med demens, hvis vi skal lykkes med at fastholde den ældre i egen bolig så lang tid som muligt.
Med en forventet forøgelse på knapt 100% 80-85-årige indenfor den kommende 10 års periode, vil det blive
vanskeligt for Varde Kommune at følge med, hvis ikke vi forholder os til de nødvendige investeringer allerede nu. Vi
ønsker på baggrund heraf at udbygge vores nuværende plejeboligkapacitet og vores tilbud til ældre under
inddragelse af alle aktører, herunder private leverandører. Vi vil arbejde for, at der afsættes tilstrækkelige
ressourcer, der matcher den demografiske udvikling, hvorved der løbende afsættes til ældreområdet baseret på
befolkningsfremskrivningen og således området ikke udpines.
Vi ønsker at fastholde og styrke værdigheden i ældrepleje, således vores ældre medborgere mødes med både
omsorg og respekt. Systemerne skal i størst mulig udstrækning tilpasses den ældre og ikke omvendt. Vi mener ikke,
at alt hverken kan eller skal måles og vejes, og omsorg og nærvær kan ikke i alle sammenhænge fastlægges i et
skema. For os er det ikke afgørende, om den pleje og omsorg, som vores ældre har behov for leveres af kommunen
eller af en privat leverandør. Vi ønsker indførelse af flere frie valg med fokus på faglighed, nærhed og pris.
Vi ønsker at understøtte retten til ”en værdig død”. Når livet ebber ud, skal det kunne ske i værdighed og med stor
selvbestemmelse. En død i værdighed kræver både stor omsorg, men også både forberedelse og ressourcer. Vi skal
stå parat med hjælp og støtte, så vi skaber den tryggest mulige ramme om døden, uanset om man er beriget med
mange pårørende og børnebørn, eller om man skal møde døden alene. Varde kommune har allerede i dag et godt
samarbejde med den frivillige Vågetjeneste. De træder frivilligt til og bidrager med en vigtig støtte. Vi ønsker at
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udbygge såvel vores samarbejde med vores mange frivillige og i fællesskab skabe værdige rammer om den sidste tid
for såvel borgeren som de pårørende.
Vi har betydelige udfordringer med både rekruttering af fagligt personale og sygefravær. Vi ønsker at sætte aktivt ind
overfor begge udfordringer, således vi fortsat kan levere en ældrepleje med høj faglighed og løbende rekruttere nye
kræfter ind til afløsning for dem, som måtte forlade os til pension. Vi ønsker at udvikle og udbygge vores
ældreområde under inddragelse af eksterne aktører og ikke mindst investorer. For os er det ikke afgørende
hjemmepleje og eller ophold på plejecenter leveres af kommunen eller en privat leverandør. Det er den ældre, der
afgør det. Vi vil have fokus på kvaliteten.
Vi ønsker at fastholde vores dygtige medarbejdere og afdække årsagerne til, at vores personale forlader os. Vi
ønsker at der konsekvent gennemføres afgangsinterview mhp. at øge fastholdelsen og arbejdstilfredsheden. Ældres
sygdomme og kompleksitet øges i disse år. Det kræver efteruddannelse og adgang til vejledere, for at vi kan levere
den bedst tænkelige omsorg og pleje. Vi ønsker at gøre op med den ”sogneråds” tilgang, som har præget
udbygningen af vores ældreboligkapacitet. Vi ønsker at kapaciteten kommer i balance, og en kapacitet, der er
dimensioneret i forhold til den forventede udvikling i befolkningssammensætningen i lokalområdet. For at sikre ro
og stabilitet, vil vi indføre ”5 års planer”, der både beskriver behovene indenfor kapacitet som personale for at sikre,
at vi løbende kan prioritere området rigtigt i forbindelse med de (tilknytning til de) årlige budgetforhandlinger.
Vi ønsker at styrke rehabilitering og træning af ældre medborger i tæt samarbejde med såvel foreningslivet som de
professionelle behandlere i fysioterapien. Et aktivt liv, ser vi som forudsætningen for en god og tryg alderdom i
Varde.
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10. God integration - Rettigheder og pligter hører sammen.
Uanset, om du kommer til Varde som flygtning, indvandrer eller som udenlandsk arbejdskraft, der bevilges ophold i
Danmark, skal du behandles ordentligt og have hjælpe til at blive selvforsørgende. Vejen til selvforsørgelse er
fastlagt fra centralt hold, men går igennem både introduktionsforløb til det danske samfund samt
danskundervisning.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
arbejde for at alle flygtninge og indvandrere gennemgår og afslutter introduktionsprogrammer og
virksomhedspraktik på et år.
•
arbejde for at alle flygtninge og indvandrere hurtigst muligt kommer i varig ordinær beskæftigelse.
•
øge indsatsen over for de flygtninge og indvandrere der befinder sig ”permanent” på overførelsesindkomst og
som ikke er i beskæftigelse.
•
styrke samarbejdet imellem kommuner og foreninger mhp. at øge integrationen af indvandrere generelt, men i
særdeleshed børn og unge i sunde og dannende fællesskaber.
•
modarbejde enhver form dannelse af parallelsamfund eller overførelse af negativ social kontrol i tæt
samarbejde med boligselskaber, politi og den sociale indsats.
•
understøtte børn af flygtninge og indvandrere i deres valg af uddannelse af job.
Alle skal gennemgå selvforsørgelses- og integrationsprogrammet indenfor det første år i Varde kommune. Der skal
kun i helt særlige tilfælde gennemføres forløb, der strækker sig over en længere periode. Det røde tråd i hele
forløbet skal være, at vi forventer, at man både forpligter sig til at blive selvforsørgende og forpligter sig til at gøre
en aktiv indsats for at integrere sig i vores samfund. Det er vigtigt, at indsatsen bliver meget konkret og anvise dels
konkrete veje til beskæftigelse, dels konkrete veje til integration i foreningslivet og eks. kulturlivet.
Det er både naturligt og gavnligt, at man i flygtninge- og indvandremiljøerne hjælper hinanden på plads og med at
finde vej i det danske samfund, men at danne parallelle samfundsstrukturer med parallelle normer går ikke. Der må
således ikke være tvivl om, at dansk lov gælder i Danmark, og at vi lever i et demokrati, hvor man har lov til at have
sin egen mening, men tillige også har ret til at arbejde, uddanne sig og dyrke sin religion uden en negativ social
påvirkning fra andre. Lovgivningen har bestemt, at den nyligt ankomne flygtning og familiesammenførte skal
underskrive en kontrakt om introduktionsforløb, selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, og det er således også
bestemt, at langt de flestes ophold i Danmark er midlertidigt.
Vi ønsker at styrke samarbejdet med vores virksomheder, således vi kan oprette de virksomhedspraktikker, der skal
bistå flygtningen i at opnå de kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og komme
i ordinær beskæftigelse sideløbende med undervisning i sprog.
Vi synes, det er naturligt at både rettigheder og pligter hører sammen. Vi ser det naturligt, at både de mandlige som
kvindelige flygtninge og indvandrere gives muligheden for at udøve et aktivt medborgerskab og dermed også
mulighed for, som forældre at bakke om børnenes skolegang og fritidsinteresser. Vi anerkender sproget kan være
en barriere og ønsker i samarbejde med de de almennyttige boligselskabers sociale arbejde at bakke om, både
kulturel integration som lektiehjælp til børnene.
Unge af anden etnisk baggrund skal integreres ind i vores sportslige miljøer, foreningslivet generelt og andre sociale
sammenhænge, således kendskabet til dansk kultur forstærkes og gensidig fortrolighed opbygges på naturlig måde.
Ny ankomne flygtninge bør boligplaceres således det understøtter det tætte samarbejde med lokale frivillige og
andre ressourcepersoner i introduktionsforløbet. Senere er en decentral placering ofte nødvendig for at muliggøre
en beskæftigelsesrettet indsats og praktik og overgang til ordinær og varig beskæftigelse.
Repatriering og hjemrejse er ikke en beslutning, der træffes af Varde kommune, og det sætter ofte de pågældende i
en svær situation. Repatriering og hjemrejse sker ved at opholdstilladelsen inddrages af Udlændingestyrelsen, eller
ved at flygtningen eller indvandrere selv ønsker at rejse hjem. Vi ønsker, at Varde kommune støtter op om
forløbene, så de bliver så værdige som muligt.
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11. Vi smider ikke regningen for klimaet i børneværelset.
Klimaomstillingen er en bunden opgave for os alle. Vi står midt i en klimakrise og en naturkrise, og vi er nødt til at
handle. Vi bekender os til den grønne omstilling og de mål, som er formuleret i klimaloven. Klimaomstillingen vil
stille store krav til os alle – både private som offentlige virksomheder og vil kræve en særlig indsats frem imod 2030
hvis klimalovens mål skal nås.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
omlægge Varde kommunes drift til grøn drift.
•
omlægge Varde kommunes indkøb til grønne indkøb.
•
omlægge Varde kommunes anlægsinvesteringer til bæredygtigt byggeri.
•
øge genanvendelsen af vores affald
•
indlede omstilling af kommunens transport til el.
•
udbygge vores infrastruktur for opladning af elbiler for såvel vores egne borgere som vores turister.
•
understøtte omstillingen af såvel tog som busser til el eller andre klimaneutrale brændstoffer.
Vi har i denne valgperiode fået afsat midler til at ansætte kompetencer i vores forvaltning, der kan underbygge
kommunens omstilling. Herudover har Varde kommune tilsluttet sig et fælles kommunalt samarbejde, der
yderligere skal styrke og underbygge vores klimaindsats sammen 20 andre kommuner.
Undersøgelser peger på, at borgerne i yderkommuner som Varde er langt mere optaget af emner som ”vækst og
udvikling” frem for ”klima og energi” hvilket indikerer den prioritet, der skal være på at gøre den grønne omstilling til
en økonomisk bæredygtig vækstfremmer.
Allerede i dag er mange virksomheder i Varde langt fremme med en grøn og bæredygtig omstilling af produktionen.
Vi ønsker at understøtte den omstilling og skabe flere klyngesamarbejder imellem Vardes virksomheder, hvor viden
og teknologi skal deles til gavn for såvel den grønne omstilling som for jobskabelsen.
Vi vil arbejde for, at den grønne omstilling udvikler en bæredygtig fødevareproduktion og bliver en styrkeposition for
Varde. Allerede i dag, er der i Varde igangsat en række nye initiativer, der er målrettet både landbrugets grønne
omstilling og initiativer, der er fokuseret på at udvikle fremtidens fødevarer og ikke mindst fremtidens
foderforsyning.
Det er den rigtige vej at gå og den vil også skabe både nye virksomheder som nye arbejdspladser i Varde.
Allerede i dag udgør biogas et væsentligt element i Varde, og vi vil også i fremtiden se nye initiativer vokse frem, som
skal understøtte den grønne omstilling. Med beslutningen om etableringen af statens energiøer underbygges det
yderligere, at vindmøller i udgangspunktet fremover bør opføres på havet. Dog er dilemmaerne i den grønne
omstilling ikke løst. Projektet med etablering af energiøer vil tegne fremtiden og skabe tusindvis af nye
arbejdspladser i regionen.
Vi vil gerne understøtte den grønne omstilling, men ønsker ikke at vores kulturlandskab ødelægges eller dækkes til
af hverken solenergianlæg eller vindmøller. Der er allerede i dag opført flere af anlæg i vores kommune, og vi ønsker
planmæssigt at regulere opførelsen af disse anlæg, så de får mindst mulige visuelle indflydelse og generer færrest
mulige, alt imens Varde leverer sit til Danmarks klimaomstilling.
Den grønne omstilling er en af de væsentligste opgaver og udfordringer frem imod 2030, som vi skal have løst, og vi
kender endnu ikke alle svar eller alle teknologier.
Vi ved dog, at det er bunden opgave, og vi ser i disse år en teknologisk udvikling, som kan understøtte vores vej imod
en 70% Co2 reduktion, men det er også teknologier, som også vil fortsætte med at blive modnet og gjort bedre
tilgængelig i de kommende år. Vi ønsker at etablere en bredt dækkende infrastruktur for ladestandere i hele
kommunen. El bilkommissionen anbefaler, at infrastrukturen sættes i udbud, og vi vil presse på for at få
kommercielle aktører i spil i udbygningen af Varde kommunes infrastruktur.
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Udtagning af lavbundsjorde fra dyrkning er et vigtigt fokusområde også fra centralt hold. Ved at udtage
lavbundsjord fra dyrkning, kan vi på samme tid styrke og forbedre vores naturværdier og skabe flere åndehuller for
såvel dyreliv som for naturen. Vi ønsker at understøtte landbruget i udtagningen af lavtliggende landbrugsjord og vil,
gennem en hurtig og fleksibel myndighedsbehandling af ansøgningerne, understøtte de mange landmænd, der
gerne vil bidrage til den grønne omstilling.
Som kommunens største virksomhed er vi forpligtet til at gå forrest i ”det grønne anlæg”. Der findes allerede i dag en
række certificeringsløsninger, som kan understøtte, at vi i fremtiden kan ”bygge grønt” og derved sætte handling bag
ordene. Der er ingen nemme løsninger i den grønne omstilling og et tæt parløb og samarbejde imellem offentlige og
private virksomheder er helt afgørende for, at vi kan komme i mål. Omstillingen skal i størst mulig udstrækning
drives af markedskræfterne, hvorved vi både stimulerer markedskræfterne og efterspørgslen. Den grønne omstilling
kan blive en succes, men den kræver vi prioritere naturen, miljøet og ikke mindst nedbringelse af CO2 udledningen.

Konservativ værdi
Vi smider ikke regningen i børneværelset
Ansvarlige forældre sender ikke regningen for deres bil og fladskærm videre til deres børn. Det er der ingen, der kunne
drømme om. Og sådan skal det selvfølgelig også være, uanset om det handler om kommunens økonomi. Vi vil ikke
låne penge til forbrug og så håbe, at de kommende generationer vil betale gildet. Det Konservative Folkeparti er partiet
for dig, der ikke vil være med til at smide regningen for offentligt overforbrug i børneværelset.
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12. Vi vil sikre naturen og miljøet til vores efterkommere.
Naturen er i krise og klimaet er i krise! Det nytter ikke at lade som om, at det ikke er tilfældet, og derfor skal vi gøre
vores til at bremse udviklingen og finde en anden kurs. Og vi kan gøre mere.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
øge indsatsen for at Varde Kommune lever op til sin vision om ”Vi i naturen”
•
sikre at natur, miljø og turisme og øvrige erhverv udvikles i balance
•
styrke naturindholdet bredt i kommunen og lade hensynet til naturen vægte tungere end i dag i den
kommunale planlægning.
•
styrke samarbejdet med landbruget om at skabe flere sammenhængende naturområder, hvor naturen kan få
et helle og mulighed for at udvikle sig fra
•
styrke udtagningen af lavtliggende landbrugsarealer fra almindelig drift for herigennem at skabe
sammenhængende natur, styrke biodiversiteten og ikke mindst mindske CO2 udledningen
•
styrke indsatsen for bevarelse af rent grundvand og drikkevand, blandt andet skovrejsning
•
arbejde for, at Varde kommune kan opfylde sine forpligtelser omkring tilsyn med §3- beskyttede arealer og
andre håndhævelser af lovgivningen på natur- og miljøområdet
Vi lever i en egn med en unik natur med store værdier. Det forpligter. For Det Konservative Folkeparti er det et helt
grundlæggende mål og rettesnor, at de næste generationer skal kunne modtage et miljø og en natur, som er i bedre
tilstand, end den vi selv fik overdraget.
I Varde kommune findes en enestående natur, som vi skal værne om og være stolte af. Vi skal både kunne nyde
naturen, bruge naturen og passe på naturen. Naturen og Vesterhavet er den primære årsag til, at turisterne vælger
at lægge deres ferie i Varde Kommune. Derfor skal vi værne om naturen og være bevidste om, at det er naturens
kvaliteter, som vores gæster efterspørger.
Vi mener, at turismeudvikling og naturbevarelse sagtens kan gå hånd i hånd. Ved at fokusere på kvalitet frem for
kvantitet i turismen så sikrer vi, at de turister der er her, bevæger sig rundt i hele kommunen - hele året , og vi
sikrer, at turismens omsætning og afledte effekter øges.
Af samme grund, tør vi som parti tage drøftelserne om ulemperne ved kortsigtede indhug på naturen kontra
langsigtet planlægning og hensigtsmæssig erhvervsudvikling. Ordentlig offentlig planlægning og tydelig
kommunikation vil langt hen ad vejen muliggøre, at Varde kommune står parat til at modtage nye erhverv og/eller
klare udvidelser af eksisterende erhverv.
Vi vil inddrage og sikre miljøets langsigtede balance i den kommunale planlægning. For Det Konservative Folkeparti
står det klart hvilke værdier, som vi sætter på spil, hvis ikke vi altid nøje analyserer og vurderer nye udviklingstiltags
betydning for naturen og miljøet. Vi ønsker ikke at sætte kortsigtede interesser foran kommunens mål om at sikre
naturen til gavn for miljøet, bosætning og kommende generationer.

Konservativ værdi
Vi har en kontrakt med næste generation
Enhver generation har kun Danmark til låns. Det er vores opgave at passe på og forbedre det Danmark, vi selv
givere videre til næste generation. Når konservative taler om “generationskontrakten” handler det særligt om, at
vi skal give vores klode videre til vores børn og børnebørn i en bedre tilstand, end vi modtog den. Derfor skal
vi passe på vores miljø og natur, og tage klimaforandringerne alvorligt. Det Konservative Folkeparti er derfor også
det eneste borgerlige parti, der stemte for Danmarks første klimalov i 2014.
Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der vil være med til at give et bedre og grønnere Danmark videre til
de næste generationer.
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13. Sundhed - forebyggelse og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.
Et sundt og aktivt liv er den bedste forsikring imod at blive ramt af livsstilssygdomme senere i livet. Dette er det
bærende argument for, at vi i Varde kommune både har et fokus på forebyggelsesområdet, men også har et fokus
på en solid udbygning af det nære sundhedsvæsen.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
stille tilbud til rådighed for dig, hvis du vil holde op med at ryge eller ønsker at tabe dig.
•
opretholde et skarpt fokus og en prioritet til forebyggelsesområdet rettet imod såvel børn som unge, men ikke
mindst også rettet imod voksne og ældre.
•
prioritere en styrket sygeplejeindsats, ligesom vi vil arbejde aktivt med rehabilitering og hjælp til egenomsorg
for bl.a. kronikere.
•
videreføre udbygning af det nære sundhedsvæsen med udgangspunkt i etablering af sundhedshuse i første
omgang i Varde.
Forebyggelse af sygdommen skal have bæring på alle dele af vores kommunes virke, men ansvaret for et sundt og
aktivt liv kan aldrig blive et kommunalt ansvar. Det er dit eget. Vi vil som kommune gerne skabe rammerne for, at
du og dine har mulighed for at leve et sundt liv. Vi har et ansvar for at hjælpe dig, hvis du ikke selv kan tage vare på
din egen sundhed. Vi har ikke råd til at lade være.
Sundhed betyder at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at man som menneske kan leve det liv, man ønsker.
Det handler både om at have et langt liv og et godt liv. Vi ønsker at præge vores børn – i såvel vores daginstitutioner
som i vores skoler til at leve et aktivt liv, bruge naturen og dyrke et aktivt fritidslivet.
Sundhedsudgifterne stiger år for år i hele landet, og det er vi som kommune nødt til at tage alvorligt. Vi ønsker nok
alle et liv, hvor vi klarer os selv og ikke har brug for kommunen, men så heldige er alle ikke. Der kan være mange
årsager til, at man kan blive sårbar i en periode og have brug for en ekstra hånd. Og når det sker, skal vi som
kommune være klar.
Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet – have mulighed for at trives hver
dag. Fysisk og mental sundhed er en forudsætning for at trives og udfolde sig; herunder at uddanne sig, arbejde og
indgå i det sociale liv - deltage aktivt i samfundet.
Derfor tager vi i vores tilgang til sundhed afsæt i en bred tilgang til sundhed som begreb, hvor vi ser sundhed som
mere end blot fravær af sygdom, men som både fysisk, psykisk og socialt velvære. Vi skal støtte dig til en
meningsfuld hverdag, hvor du er så selvstændig som mulig, hvad enten det er med eller uden sygdom. For uanset
om vi forebygger, behandler eller fremmer sundheden, så handler det hele tiden om at understøtte det gode og
sunde hverdagsliv for alle kommunens borgerne.
Et møde med kommunen skal opleves som meningsfuldt, og skal være tilpasset den enkeltes behov og livssituation.
Det kræver mere samarbejde på tværs af kommunen med hospitalet og med de praktiserende læger.
Det er vigtigt at huske på, at sund levevis ikke er et mål i sig selv, men at sundhed er et middel til at opleve større
livskvalitet og være i stand til at nå de mål, vi hver især har. Det kan være at begynde på en uddannelse at komme i
arbejde efter en sygeperiode eller at få en selvhjulpen hverdag efter ulykke eller sygdom.
Derfor er sundhed en vigtig del af alle de kerneydelser, som kommunen leverer til dig som borger. Hvis vi skal
lykkes med at være en god og sund kommune, så skal vi gøre det sammen. Først og fremmest skal du som borger –
ung som ældre – opleve kommunen som en god samarbejdspartner. Og i det samarbejde skal du mærke, at vi
hjælper dig med præcis de ting, som giver dig mulighed for at leve et godt og sundt liv.
I disse år udbygges det nære sundhedsvæsen. Det betyder, at hospitalerne udskriver patienterne hurtigere, hvorved
der bliver flyttet opgaver for pleje, omsorg og genoptræning. Samtidig er det blevet sværere for den enkelte at
navigere i sundhedsvæsenet.
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Som i resten af Danmark er social ulighed i sundhed også en udfordring i Varde Kommune. Borgere med en høj
indkomst og en lang uddannelse lever i gennemsnit længere og har flere raske leveår end borgere med kortere
uddannelse og lavere indkomst. Tilsvarende ses der en overdødelighed blandt borgere med en sindslidelse
sammenlignet med de øvrige borgere. Derfor har vi et særligt fokus på borgere, der lever i en udsat livssituation.
Vi vil have et særligt fokus på beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover har vi som kommune et
særligt ansvar for de borgere, der rammes af midlertidig eller kronisk sygdom, som svækkes af alderdom eller som
af anden grund ikke er i stand til at tage hånd om egen sundhed.
Vi ønsker et tæt samarbejde med bl.a. frivillige og foreninger for herigennem at skabe sammenhæng og værdi for
den enkelte borger og styrke eks. det sociale arbejde.
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14. Alle kan noget – Det specialiserede voksen- og handicapområde.
Uanset om der er tale fysiske eller psykiske handicap efterlader vi ikke vores medmennesker på bagsmækken uden
hjælp og støtte. Man skal med et handicap kunne føles sig tryg i, at Varde kommune udgør det sikkerhedsnet, som
lovgivningen foreskriver, og som er nødvendigt for et trygt liv. Vi skal understøtte og styrke handicappedes
muligheder for at mestre livet, og målet er at sikre og understøtte handicappede bliver mest muligt selvhjulpne. Det
er vi sikre på giver den største livskvalitet.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
sikre, at du får den hjælp, støtte og omsorg uanset, hvilket handicap du er født med eller rammes af.
•
styrke samarbejdet og sikre fagligheden ved et tæt samarbejde med interesse og patientorganisation samt
kommunens råd og nævn.
•
styrke faglighed og samarbejde på specialskoleområdet for herigennem at sikre et bedre tilbud og en højere
faglighed.
•
fastholde nuværende ”efterværn” for ordblinde, der giver mulighed for at få tilskud til specielle
ordblindeefterskoler.
•
understøtte foreningernes udvikling af parasportstilbud og tilbud til handicappede.
Vi vil sikre dig den hjælp og omsorg, som du har krav på at få, og som du har brug for. Dette mål gælder for hele
social- og handicapområdet og for familier med børn, der fødes med handicap. De skal opleve Varde kommune, som
en kommune med nærvær, omsorg og høj faglighed. Alle familier skal have mulighed for hjælp, hvis de venter barn
med handicap. Der skal sikres en naturlig overlevering fra fødegang til kommunal sundsplejerske.
Varde Kommune skal aktivt i håndtering af handicapområdet søge både viden og sparring i et snævert samarbejde
med både patient og interesseorganisationer samt Varde kommunes Handicapråd og Udsatteråd. Vi vil have et
skarpt fokus på kommunens håndtering af de muligheder, som lovgivningen giver samt på borgernes retssikkerhed.
Handicappede må ikke føle sig marginaliserede uanset alder og handicap, og der skal være lige muligheder for
skoletilbud, uddannelse og arbejde med de hjælpemidler, der måtte være nødvendige og tilgængelige.
Vi vil arbejde for at styrke vores foreningsliv, så vi udvikler flere handicapinkluderende tilbud, herunder
parasportstilbud i sommerferien i lighed med tilbuddene til andre børn og unge.
Vi vil styrke skoletilbuddene til børn og unge med særlige behov, således at lærere og pædagoger har basal viden om
de forskellige handicaps, de møder i dagligdagen. Arbejdet med børn i specialskoletilbud kræver et stærkt
samarbejde mellem skole og forældre og en høj faglighed.

Konservativ værdi
Vi tager ansvar for de svageste
Det er ikke alle, der er født med en guldske i munden. Vi har ikke alle det samme udgangspunkt. Nogle er født
med et handicap, der betyder, at de ikke kan arbejde. Andre er tynget af en negativ social arv, og andre igen har
bare aldrig fået en chance for, eller evnerne til, at kunne klare sig selv. Derfor har vi opbygget et
velfærdssamfund, hvor vi hjælper hinanden. Hvor dem, der kan, er med til at sikre, at de svagest stillede får et
godt og ordentligt liv.
Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der føler et ansvar for dem, der er svagere stillet i livet end dig selv.
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15. Et trygt og sikkert ungeliv.

For os er vores unge et helt særligt fokusområde. Vi skal sikre, at vores unge kommer gennem ungdomslivet på en
sikker og tryg måde. Ungelivet er i dag udfordret af en helt ekstrem fokus på individet – det perfekte liv og mange
unge udlever en stor del af deres ungeliv på og med sociale medier.
Det Konservative Folkeparti vil:
• sikre klubtilbud til vores unge, hvor de stærke positive fællesskaber kan udvikles.
• gentænke – og genstarte Ungerådet og Ungehuset.
• fastholde og udvikle på det gode SSP samarbejde SSP-regi, vi allerede har.
• styrke den opsøgende gadeplansindsats.
• styrke synligheden og det opsøgende arbejde i såvel folkeskolen, som på Campus.
• sikre adgangen til rusmiddelkonsulenter hos Center for sundhedsfremme og styrke deres adgang til og
tilstedeværelse på Campus.
• fastholde den døgnbemandede politistation i Varde og sikre lokalpolitiets synlighed.
Vi vil løfte opgaven med en bred vifte af tilbud og indsatser, i regi af såvel skole, fritidsaktiviteter i foreninger og via
gode tilbud i både ungdomsskole og klubtilbud. En meget væsentlig del af kommunes samarbejde med andre
aktører på ungeområdet tager afsæt i samarbejdet imellem skole, sociale myndigheder og politi – i daglig tale kaldet
SSP.
Ungdomskriminaliteten er overordnet set faldende på såvel på landsplan som i Varde kommune, men der er fortsat
behov for, at vi som kommune er med til at holde fast, så vi kan fortsætte den positive udvikling.
Ungdommen har været særligt udfordret i forbindelse med Corona, og vi står over for en stor opgave med at hjælpe
de unge tilbage til normaliteten, og i gang igen, efterhånden som samfundet åbnes op.
Alt for mange unge farer i dag vild imellem uddannelse og job og ender uden nogen af delene. Vi har brug for alle
hænder, og alle kan noget. Vi vil styrke den kommunale ungeindsats og øge indsatsen for over 500 unge fra Varde
kommune, der i dag ikke er i gang med en uddannelse, og som står uden tilknytning til arbejdsmarkedet. De skal
hjælpes videre i livet og i beskæftigelse. Vi har ikke råd til at miste disse unge mennesker og på den lange bane, er
der massive gevinster for såvel den unge som for samfundet.
Det moderne samfund rummer mange udfordringer og fristelser for vores tid unge. Livet på skærmene, let adgang
til både alkohol og euforiserede stoffer indgår alle som ingredienser i et ungeliv, som på mange måder afviger fra
det ungeliv som deres forældre levede.
Opdragelse af børn er forældrenes ansvar. Vi skal i fællesskab danne ring om vores unge og i fællesskab vejlede,
danne og støtte dem i deres vej igennem ungelivet, hvor de lærer at navigere væk fra fristelserne og henimod de
fritidsinteresser, det studie og den fremtid, de drømmer om. Det kræver et tæt samarbejde imellem forældre, skole,
politi og sociale myndigheder.
Vi ønsker at stille klubtilbud til rådighed for de unge som et alternativ til det almindelige natteliv, og vi vil prioritere
oprettelsen af alternativer til en ”færden i nattelivet” for Varde kommunes unge.
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16. Kultur og fritid – vi vil sikre mulighed for en aktiv fritid.

Et rigt kultur- og fritidsliv er med til at gøre Varde til en attraktiv kommune. Kultur fremmer dannelse, og et attraktivt
kulturmiljø er med til at gøre Varde Kommune til en kommune, man gerne vil flytte til. Adgangen til gode, sunde og
oplevelsesrige oplevelser er af stor betydning for den enkelte borger, men også for følelsen af og tilvejebringelsen
af fællesskabet i vores kommune.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
sætte foreningerne på skemaet og lære vores børn og unge om foreningskulturen og om fællesskabet.
•
fokusere på at støtte foreningerne i at fastholde fokus på det frivillige fællesskab og den særlige præmis, som
det er bygget på - også lovgivningsmæssigt.
•
arbejde for at fastholde og udvikle Varde kommunes nuværende haltilbud.
•
fortsætte med at foretage ambitiøse investeringer i kulturelle attraktioner i verdensklasse.
Der bliver gennem aktiv fritid skabt nogle værdifulde netværker, og samtidig forebygger fritidsaktiviteter ensomhed.
Vi synes, det er væsentligt, at vi fastholder og udbygger et stærkt lokalt engagement i kultur- og fritidslivet.
Værdien af denne involvering kender vi, der bor her, og vi er overbeviste om, at det blandt andet er den slags
værdier, der kan tiltrække nye borgere til vores kommune. Det er en god bosætningspolitik – og dermed udvikling af
vores kommune – at have en aktiv politik på kultur- og fritidsområdet.
Byrådet har i denne valgperiode besluttet, at Varde kommune skal være Danmarks bedste
foreningskommune. Målet er, at uanset hvilke foreninger, der måtte være tale om, at disse med på råd i forhold til,
hvordan vi samlet set kan styrke foreningernes fundament og borgernes engagement.
Vi ønsker, at Varde kommune med projektet ”Danmarks bedste foreningskommune” skal brede samarbejdet med
foreningerne så bredt ud som muligt, så vi i fællesskab kan styrke de mange forskellige typer af foreninger, der
uanset formål på rigtig mange områder understøtter udviklingen af vores kommune. Vi anerkender det frivillige
samarbejde, der udføres i de mange foreninger som en kulturbærer for Varde kommune, og vi ønsker at fastholde
og styrke dette engagement.
Vi mener, at kulturen skal ud til flere, så kommunens borgere kan opleve, hvad der sker på den kulturelle scene.
Øget markedsføring og flere privatfinansierede kulturtilbud vil være med til at drive kulturen ud til kommunens
borgere. Kulturlivet skal favne bredt og favne fra barn til senior. Kulturen skal underbygge de små og smalle
forestillinger, men samtidig sikre at bredden og det folkelige har plads og rum i Varde.
Varde kommune har i en årrække med succes investeret i kulturen. Vi glæder os over Tirpitz er blevet anerkendt
som en attraktion i verdensklasse og forventer intet mindre af det kommende flygtningemuseum FLUGT, som er
under opførelse. Næste skridt skal være at skabe et militærmuseum i verdensklasse med udgangspunkt i den
kulturarv, som er beliggende i Nymindegablejren. Tirpitz har bevist, at investeringer i kulturen kan løfte Varde
kommune og tillige understøtte vores turisme og dens vækst og jobskabelsespotentialer.
Idrætten og de mange idrætsforeninger udgør et helt særligt fokusområde for os. Vi ønsker at fastholde
prioriteringen af breddeidrætten, men vil også gerne satse på, at eliteidrætten får lov til at udvikle sig der, hvor der
er potentiale og muligheder for at toppe. Bredde- og eliteidræt hænger imidlertid sammen i vores øjne, og det ene
udelukker ikke det andet.
Vi ønsker at samtænke vores kultur og fritidspolitik med sundhedspolitikken og med skole og
daginstitutionsområdet for herigennem at skabe den bedst mulige sammenhæng for borgerne.
Vi ønsker at fastholde det nuværende niveau på lokaletilskuddet og vil tillige arbejde for at understøtte
mulighederne for at udbygge og udvikle nye fritids- og idrætstilbud som eks. padletennis og etablering af
kunstgræsbaner.
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I Varde kommune har vi et meget stort antal haller og faciliteter, som vi stiller til rådighed for foreningslivet. Vi
ønsker at fastholde disse tilbud og faciliteter og styrke det brede samarbejde, der lokalt skal danne rammen om
foreningslivet uanset, hvilken type der end er tale om.
Alt for ofte er det svært at rekruttere nye kræfter til bestyrelserne, ligesom flere og flere betragter foreningerne som
en ”leverandør” og ikke som det frivillige fællesskab, som foreningerne er. Vi ønsker at understøtte en indsats, der
skal sikre, at foreningerne fortsat udgør fællesskaber, hvor man både kan drage nytte af et medlemskab, men hvor
der også modsat er både behov og krav om, at man selv bidrager. Det er foreningslivets DNA, og det ønsker vi at
værne om.
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17. Beskæftigelse og uddannelse – Der er brug for alle og alle skal med.
Før Coronakrisen var antallet af ledige i Varde kommune en af landets laveste. Mange indsatser var derfor også
rettet imod de borgere, som stod længst fra arbejdsmarkedet, og som var ramt af langtidsledighed. Krisen har vendt
op og ned på mange ting herunder det fokus. Den aktive beskæftigelsesindsats er i øjebillet delvis suspenderet, og
det medfører, at det kommer til at tage længere tid at få etableret de beskæftigelsesrettede forløb, som enten kan
bringe borgeren tilbage i beskæftigelse eller afklare borgerens arbejdsevne og bane vejen for en evt. overgang til
pension eller fleksjob.
Det er stadig usikkert, hvad krisen kommer til at betyde for ledigheden på længere sigt, men uanset, hvor vi ender,
og hvad udgangspunktet bliver, så skal jobcenteret være klar til at løfte opgaven.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
styrke samarbejdet med både arbejdsgivere og arbejdstagere for at sikre og understøtte virksomhedernes
udvikling og vækst.
•
videreføre og styrke ”Code of Care” projektet, så vi i fællesskab kan skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og
skabe flere job til borgere med ”skæve” profiler, handicap eller helbredsmæssige begrænsninger.
•
videreføre og styrke omstillingen af jobcenteret til ”Fremtidens jobcenter”, hvor det i højere grad er borgeren og
borgerens plan, som styrer indsatsen.
•
Videreføre nedbringelsen af ledigheden for borgere visiteret til et flexjob til under 10%.
•
Sikre, at Varde kommune påtager sig et ligeværdigt ansvar for at skabe fleksjob og småjobs til borgere med
handikap og begrænsede arbejdsevne.
Vi har i denne valgperiode sammen med byrådets øvrige partier skabt projektet ”fremtidens jobcenter”.
Målet har været at modernisere det eksisterende jobcenter og frem for alt, give Varde kommunes jobcenter en
anden og langt mere positiv profil.
Vi har ønsket at ændre på den meget regelstyrede indsats til en indsats, hvor samarbejdet med borgeren bliver sat i
fokus, og hvor samarbejdet bedre kan understøtte den beskæftigelsesrettede indsats modsat en indsats, der
udelukkende baseres på krav og sanktioner.
Udgangspunktet er, at vores borgere skal mødes med værdighed og respekt og med en individuel tilgang til både
deres situation og deres behov.
Uanset om du er ledig, syg, eller om du har mistet hele eller dele af din arbejdsevne, så skal Jobcenter Varde være
din nærmeste partner og det sted, hvor du får hjælp til at navigere videre i dit liv.
Mangel på arbejdskraft kan ikke og må ikke blive en flaskehals for udviklingen eller væksten for erhvervslivet i Varde
Kommune. Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem arbejdsgiverorganisationerne, arbejdstagerne og
erhvervsuddannelserne og fastholde den vigtige dialog, der kan understøtte vækst og udvikling, men som ikke
mindst også kan justere kursen i forhold til de behov, som virksomhederne forventes at få for uddannelser og
kompetencer.
Der er i dette samarbejde en snæver sammenhæng til en række andre politikområder, og vi skal målrettet
samtænke alle dele, så de kan understøtte både udvikling og vækst i Varde kommune.
Vi ønsker at føre en målrettet og aktiv beskæftigelsespolitik, hvor målet både er, at holde kommunens ledighed på
så lavt niveau som muligt samtidig med, at vi på bedst mulig vis understøtter virksomhedernes behov for både
rekruttering og kvalificeret arbejdskraft.
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Ledighed er ikke bare samfundets problem, men er også en personlig udfordring, som kan udvikle sig til et socialt
problem. Vi vil i samarbejde med erhvervslivet arbejde for de bedst mulige rammevilkår, der kan understøtte
skabelsen af nye, flere og varige jobs med plads til flest mulige forskellige profiler. Vi vil videreføre og styrke ”Code of
Care” projektet og i samarbejde med de mange virksomheder, der har tilmeldt sig projektet forsøge at skabe
beskæftigelse og jobs til forhåbentlig mange af borgere, der står længst væk fra arbejdsmarkedet i dag.
Vi skal have alle med. Vi vil derfor gøre en særlig indsats for at få alle type ledige i gang. Vi vil styrke vores
virksomhedsrettede indsatser og i samarbejde med virksomhederne udbrede kendskabet til de mange forskellige
ordninger samt bistår virksomhederne i at minimere ulemper og bøvl med tunge papirgange. Fokus skal være på
borgeren og virksomheden.
Vi ser positivt på, at borgere på overførselsindkomst også mødes med forventninger og med krav om at skulle
bidrage. Så længe borgeren står udenfor fællesskabet og arbejdsmarkedet, er det svært at komme tilbage til et aktivt
arbejdsliv. Her kan eks. et nyttejob være vejen tilbage til regelmæssigheden og et arbejdsfællesskab, hvor ens
indsats bliver værdsat.
Varde kommune skal gå forrest ift. ansættelse af borgere med udfordringer udover ledighed, herunder fleksjobbere,
handicappede og flygtninge/indvandrere.
Vi vil ligge i Top-3 over de kommuner, der har landets laveste ledighed.
Vi ønsker at styrke indsatsen overfor de 18 og 24 år, der ikke hverken er i beskæftigelse eller i et uddannelsesforløb.
Mange af dem har behov for hjælp og støtte til at komme i gang og komme tilbage på et spor, der kan føre til
selvforsørgelse.
Vi ønsker at opprioritere indsatsen overfor for flygtninge og indvandrere på overførelsesindkomst. Vi skal målrettet
arbejde på at få disse borgere i beskæftigelse, da det samtidig vil styrke integrationen og sikre, at det bliver normen,
at man i Danmark skal arbejde, hvis man kan arbejde.
Vi har i denne valgperiode styrket og øget tildelingen af fleksjob. Flexjob kan udgøre en god mulighed for at
bibeholde en beskæftigelse og et job på trods af, at man ikke kan arbejde på fuld tid. I Varde er 1024 personer
visiteret til fleksjob og heraf 194 ledige (ca. 19%)
Vi ønsker at styrke indsatsen, så disse ledige kommer i job. Målet er maks. 10% ledige inden udgangen af 2022, og vi
ser det helt naturligt, at Varde Kommune går forrest som arbejdsgiver og ansætter flere fleksjobbere.

Konservative værdier
Frihed under ansvar
Vi har alle et ansvar for vores familie, for fællesskabet, for de svageste og for fremtiden. Derfor søger vi altid den bedst
mulige balance mellem stat og individ. Staten skal være stærk nok til at regulere dem, der snyder i skat og ingen
hensyn tager til miljø eller mennesker. Men den offentlige sektor må aldrig blive så omfattende, at den begrænser den
personlige frihed eller fratager mennesker det personlige ansvar. Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der
ønsker mere personlig frihed, men også at tage et større ansvar for dig selv og for dine nærmeste.
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18. Turisme – Styrket omsætning, kvalitet og bæredygtighed,

Turismen igennem de seneste 10 år blevet ét af de primære og bærende erhverv i Varde Kommune. Derfor er derfor
også vigtigt, i lighed med alt andet erhverv, at vi sikrer gode rammevilkår og en hensigtsmæssig regulering af
erhvervets fortsatte udvikling.
Turismen i Varde kommune har igennem en årrække været præget af en meget betydelig vækst, hvorved Varde
sammen med Ringkøbing Skjern i 2019 havde flere overnatninger end hovedstaden. Det er overordnet set en meget
positiv udvikling, og turismen bidrager med meget vigtige indtægter og substantiel beskæftigelse.
Det Konservative Folkeparti vil:
•
understøtte udvikling af en grøn og bæredygtig turisme.
•
arbejde for et kvalitetsløft af overnatningskapaciteten.
•
fremme udviklingen af helårsturismen i hele kommunen.
•
Fremme indlandsturismen i hele kommunen.
•
Støtte udviklingen af kvalitets oplevelser med udgangspunkt i ”Vi i naturen” og Varde kommunes historie og
kultur.
•
styrke samarbejdet i Destination Vesterhavet til en stærk og handlekraftig destination.
•
understøtte en service- og kompetenceudvikling samt rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i
turismeindustrien
Udvikling af turismen har styrket Varde kommune. I 2020 udgjorde turismen mellem 12- 15% af kommunens
indtægtsgrundlag og beskæftigede omkring 4000 fuldtidspersoner i højsæsonen. Turismen leverer således et meget
betydeligt bidrag til Varde kommune og har skabt mange nye jobs til erstatning for dem der mistet andre steder.
Vi vil fortsætte med at styrke vores brand og position overfor vores turister. Naturen og de oplevelser, der kan
hentes i naturen, er vores stærkest brand, og det et brand, vi skal kæmpe for at bevare.
Vi vil i samarbejde med erhvervet udvikle en ny vision og vækststrategi. Varde kommunes position skal styrkes, men
der er også brug for en tydelig balance og klare aftaler, der kan sikre, at vi ikke drukner eller sætter vores omdømme
på spil. Hvad der er godt for turisterne, er også godt for Vardes kommunens borgere, og det er vigtigt, at vi sikrer en
bred opbakning til vores strategi for udvikling af turismen.
Vi vil fortsat tiltrække flere besøgende og turister og arbejde for et større udbytte, men de grundlæggende kriterier
for succes er balance, bæredygtighed og oplevelse med kvalitet.
Vigtigt for både vores gæsters, som vores egen oplevelse af vores kommune, er at den helt basale infrastruktur er på
plads og fungerer. Vi ønsker at styrke samarbejdet med alle aktører for at sikre en rettidig udbygning, etablering og
vedligeholdelse af bl.a. toiletter, stier, bænke, veje, cykelstier samt renovering og kloakker. Varde kommune er langt
fra eneansvarlig og samarbejdet med Skov- og Naturstyrelsen samt Forsvarsministeriet er helt afgørende for at
kunne indfri en vision om en god og tilpas ”infrastruktur”.
Vi vil arbejde for at en bedre balance i turismen og arbejde for at sprede turismen ud over hele året og ikke mindst
ud i hele kommunen. Bæredygtig turisme er en turisme, der hviler i sig selv og som slider minimalt på vores natur og
andre stedbundne værdier.
Vi skal arbejde for at undgå at vores kommune og destinationer opleves som overfyldte, og vi vil arbejde for at
undgå tilstande som bedst kendes fra Barcelona og Venedig.
Vi forstår godt, at de lokale, som bor fast i f.eks. Blåvand og Henne, sommetider kan opleve en lørdag i højsæsonen
ligeså overfyldt, som en borger vil gøre i Barcelona og Venedig. Derfor er det også vigtigt, at det er interessant at
besøge vores kommune hele året, da forskellige årstider appellerer til forskellige produkter, og forskellige typer af
besøg og gæster. Denne sæsonspredning vil medvirke til at fjerne noget af det oplevede turismetryk i højsæsonen.
Tilsvarende vil en variation i de enkelte bureauers skiftedage kunne lette presset på vores veje betydeligt og give
vores gæster en betydelige bedre oplevelse uden kilometer lange køer.
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Vi foreslår, at vi indleder en dialog med turismens aktører, der skal sikre, at vi løbende fokusere på de værktøjer, der
kan regulere turismens pres på vores destinationer. Varde kommune råder langt fra over alle ”værktøjerne i kassen”.
Eksempelvis er det staten, der fastsætter antallet af uger, man kan og må udleje, hvorved det reelt er
udlejningsbureauerne og ejerne, der råder over de mest effektive redskaber og det bør være i deres egen interesse
at fastholde en høj attraktivitet.
Vi mener, at turismen fremmer bosætningen i Varde kommune. Derfor mener vi også, at Varde Kommune skal
styrke destinationens brand gennem profilering, da det udbreder Varde kommunes navn og værdier. Destination
Vesterhavet skal være en stærk og handlekraftig destination, der i hele Varde kommune skaber resultater gennem
lokalt, regionalt, nationalt og internationalt udsyn og samarbejde.
Det er vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at turismen kommer hele Varde Kommune til gode. Derfor vil vi
arbejde for, at de turister, der allerede er i kommunen og ankommer til sommerhusene ude ved kysten, også får
øjnene op for vores tilbud i længere ind i landet. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Destination Vesterhavet.
Vi vil dyrker den gode historie om turismen som et bæredygtigt væksterhverv, hvor vi udbreder og understøtter
genanvendelse af affald, anvendelsen af vedvarende energikilder og har fokus på de ressourcer, som turismen
trækker på.
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19. Fra Verdensmål til Vardemål.

I nuværende valgperiode har byrådet besluttet at adoptere FN’s verdensmål og omsætte dem til Vardemål. På rigtig
mange områder giver et fokus på FN’s Verdensmål god mening og kan bidrage til, at vi i Varde Kommune kan
fokusere bedre på tværs, udvikle og løfte de rigtige steder. Når vi arbejder med verdensmålene og bruger dem som
pejlemærker, kan vi fokusere og udvikle vores kommune til et endnu bedre sted at leve.

1

Verdensmål
Afskaf fattigdom

2

Stop sult

3
4

Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse

5

Ligestilling mellem kønnene

6

Rent vand og sanitet

7

Bæredygtig energi

8

Anstændige jobs og
økonomisk vækst

9

Industri, innovation og
infrastruktur

10

Mindre ulighed

11

Bæredygtige byer og
lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og
produktion

12

13

Klimaindsats

14

Livet i havet

15

Livet på land

16

Fred, retfærdighed og
stærke institutioner

17

Partnerskab for handling

Handler i en dansk kontekst om:
At fremme adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet for socialt og
psykisk udsatte borgere.
At fremme bæredygtige fødevarer gennem fokus på den miljømæssige,
den sociale og den økonomiske dimension af fødevarerne.
Generelt at have det godt både fysisk og psykisk.
Sikre kvalitetsuddannelse til alle, børn som voksne. Grundskolen skal
være en institution, der skaber fællesskaber og social mobilitet. Livslang
læring kan fremmes gennem frivillighed, foreningsliv og kultur.
At alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde sit
potentiale og talent.
At byers spildevand og regnvand bortskaffes på en sådan måde, at
borgernes sundhedstilstand bevares, og at miljøet ikke udsættes for fx
skadelige kemikalier, som forringer kvaliteten af drikkevandet for
nuværende og kommende generationer.
Omstilling fra fossile til bæredygtige energikilder som fx vind, sol,
biomasse, biogas, jordvarme m.m.
Generelt at styrke beskæftigelsen gennem fremme af bæredygtige
virksomheder og produkter, bæredygtig turisme, cirkulær økonomi,
iværksætteri, kreativitet og innovation.
Fremme af bæredygtig infrastruktur og et innovativt og inkluderende
erhvervsliv, som vækster på et bæredygtigt grundlag, hvor økonomisk
vækst ikke samtidig går ud over mennesker og miljø.
At sikre lige muligheder for alle uanset alder, køn, fysisk/psykisk handicap,
race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk status.
At befolkningsvandringen til og fra byer og lokalområder stiller nye krav,
samt det gode bæredygtige liv.
At forebygge og begrænse forurening med skadelige stoffer, fremme af
cirkulær økonomi, herunder genanvendelse og affaldsforebyggelse,
fremme af dele-, bytte- eller genbrugsordninger.
At være forberedt på fremtidens klima, som bl.a. vil byde på mere varme,
voldsommere regn og storme.
At mindske udledninger af næringsstoffer og plast til fremme af
biodiversiteten i havet.
At fremme biodiversitet dvs. at fremme et mangfoldigt og varieret dyreog planteliv. Det kan man gøre ved at have fokus på naturpleje,
naturgenopretning og et aktivt rekreativt byliv i samspil med naturen.
At styrke demokratiet, fx at borgere inviteres til at være med til at udvikle
fx lokalområder eller regioner gennem deltagelse i lokaludvalg,
borgerpaneler m.m.
At realisere verdensmålene gennem samarbejde og partnerskaber
mellem borgere, offentlige myndigheder, erhvervslivet,
uddannelsesinstitutioner og organisationer.
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Vil du hjælpe os?
Medlemskab.
Det koster 300 kr. at blive medlem af det Konservative Folkeparti i Varde Kommune. Du kan melde dig til her: Bliv
medlem
Med et medlemskab støtter du konservative visioner, kampagner og dine lokale, konservative politikere. Du får også
adgang til et lokalt og landsdækkende netværk af mennesker, der tror på og arbejder for dig og for Danmark. Så
hvad får du selv ud af et medlemskab? Lige så lidt eller meget, som du selv ønsker. Hvis du vil, kan du blive en aktiv
del af den konservative bevægelse og få direkte indflydelse på partiets kandidater og partiets politik.
Du kan dog også nøjes med at følge med i dansk og konservativ politik fra første parket. Alle medlemmer modtager
både medlemsbladet Politisk Horisont, nyhedsbreve og invitationer til politiske og sociale arrangementer i hele
landet.
Uanset hvad, er din støtte vigtig for os!
Politik udvikling.
Vi har i vores politiske program forsøgt at forhold os til de væsentligste områder. Det kan dog aldrig blive
udtømmende og programmet er tænkt som et opslagsværk. Har du områder, hvor du synes vi ikke har været tydelig
nok, eller som vi måtte have glemt, skal du være velkommen til at henvende dig til:
Steen Holm Iversen
sthi@varde.dk / 23246864
Hans Jørgen Larholm
gaardekommune@gmail.com / tlf. 29731359

Økonomisk Støtte
Valgkamp koster penge, og selvom vi ikke vil være ved det, så betyder det også noget, hvor mange penge man
bruger på sin kampagne. Der er en vis sammenhæng imellem stemmer og budget.
Har du lyst til støtte os og vores kandidater i deres valgkamp kan du gøre det via:
Konto oplysninger:
Jyske Bank.
Registreringsnummer: 7181
Konto nr. 0001168385.
Du kan støtte os med op til 21.400 dkr. anonymt, alle beløb herover må ikke modtages anonymt, og det skal af
partiets regnskab i de tilfælde fremgå, hvem bidragsyder er.
Hvis dit bidrag går direkte til en bestemt kandidat, skal du huske at angive kandidatnavn i forbindelse med
indbetalingen.
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