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Med DIG i fokus …
Indledning
Meget er sket gennem de seneste knap otte år med Venstre for bordenden i Aabenraa Kommune. Vi har fået
styr på økonomien, givet serviceniveauet et tiltrængt løft på en række områder og givet glæden ved vores
egen kommune et tiltrængt rygstød.
Et mod hinanden i byrådet er vendt til et med hinanden, og i Venstre er vi stolte over at vi i seks ud af otte år
har samlet mindst 30 byrådsmedlemmer bag kommunens budget. En stærk kommune kræver brede forlig
bag beslutningerne til gavn for borgere, medarbejdere, institutioner og virksomheder.
Aabenraa Kommune er ikke perfekt. Der er stadig meget at tage fat på, men vi er godt på vej. Vi har masser
af nye ideer til, hvordan Aabenraa Kommune kan blive et endnu bedre sted at leve, arbejde og drive
virksomhed fra. Vi tror også på at byrådskollegerne fra de andre partier har gode ideer, som vi gerne vil
samarbejde om at gennemføre. Vi har bevist, at vi kan stå i spidsen for en velfungerende kommune, og
mener, at hvis det fortsat skal blive til noget, er Venstre det rette parti til at føre det ud i livet.
Vi står over for en række udfordringer, der skal løses i fællesskab. En række af dem kræver et stærkt og enigt
byråd, hvis medlemmer tilsidesætter egne parti- og sognerådspolitiske behov. Klimaudfordringen bliver dyr
at løse, og en række nødvendige investeringer rækker langt ud over en byrådsperiode og kaster ikke glans
over det til enhver tid siddende byråd. Det kræver mod at foretage investeringer, der først gavner kommende
generationer. Men starter vi ikke nu, vil det være umuligt for efterfølgende byråd at løfte opgaven. Alt dette
kræver ledelse.
Vi kommer til at foretage langsigtede klima- og miljøinvesteringer og samtidig opretholde god velfærd for
vores børn, ældre, syge og handicappede.
Derfor har Venstre Aabenraa sat sig i spidsen for DK2020 projektet, der skal klarlægge kommunens
klimaaftryk, og give svar på, hvordan vi frem mod 2030 kan reducere vores CO2 udslip med 70% og i 2050
med 100%. Vi ønsker kloge løsninger, der tager ansvaret for miljø og klima, men som fastholder velfærd,
velstand og livskvalitet.
Det bliver ikke en nem opgave, men en nødvendig.
Venstre er også optaget af nærmiljøet. Vi kærer os om vores natur og mener, at en naturlig udvikling, hvor
borgere, lokalsamfund, lodsejere og kommune sammen skaber gode bæredygtige projekter, er den rigtige
vej frem. Vi vil gerne mere biodiversitet. Derfor anser vi en god balance mellem landbrug, natur, energiparker
og bosætning som vejen frem.
Venstre går til valg under temaet DIG i fokus. Vi ønsker at skabe gode liberale løsninger, hvor den enkelte
tager ansvar for sin egen tilværelse og har frihed til at bestemme, hvordan livet leves bedst.
Velstand og velfærd hænger uadskilleligt sammen, og for Venstre Aabenraa gælder det vel at mærke i hele
kommunen. Vi anerkender ikke begrebet udkantskommune, men vil arbejde for, at aktive lokalsamfund
med lokal forankring understøttes i deres udvikling. Vi anerkender at Aabenraa by med oplandsbyerne
Rødekro, Løjt, Stubbæk samt Padborg Transportcenter er kommunes vækstmotorer. Men vi vil samtidig
arbejde for, at deres styrker skal underbygge muligheden for, at Aabenraa Kommune fortsat er en
kommune i balance og positiv udvikling.
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Derfor prioriterer Venstre Aabenraa vækst og arbejdspladser højt. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at vi
sælger byggegrunde og erhvervsarealer som aldrig før. Det udfordrer vores byggesagsbehandling, og vi vil
derfor, i tæt dialog med private rådgivere, presse sagsbehandlingstiderne ned. Det skaber vækst hos
virksomhederne, arbejdspladser og bosætning og i sidste ende mulighed for at drive en sund kommune, der
har råd til at understøtte og hjælpe de, der har hjælp behov.
Men Venstre Aabenraa kæmper for meget mere end erhvervslivet. Venstre ønsker at skabe gode vilkår for
vores borgere og det starter for os med gode normeringer i daginstitutionerne, gode og tidssvarende
folkeskoler, trygge forhold for vores ældre og et godt sundhedsvæsen.
Aabenraa Kommune har brug for sikker ledelse, og et borgmesterparti, der tør tage ansvar – og har bevist at
det kan løfte det. Vi vil gerne bede om vælgernes opbakning til at fortsætte den gode stabile kurs, som
kommunen har bevæget sig igennem de seneste to perioder under Venstres ledelse og i samarbejde med
hele byrådet.
Vi er et medlemsbåret politisk parti, og derfor er din mening vigtig for os.
Vi glæder os med dette valgprogram til at give vores bud på nogle af de politiske spørgsmål, der rejser sig,
når vi også i fremtiden skal være en af Danmarks bedste kommuner
Her er vores bud.

Det vil Venstre Aabenraa arbejde for
Beskæftigelse
Mangel på kvalificeret arbejdskraft bliver fremtidens store udfordring for virksomhederne i vores region. I
Venstre Aabenraa har vi derfor arbejdet for en investeringsstrategi, der skal udvide udbuddet af arbejdskraft
ved at sætte fokus på den gruppe af borgere, der står uden for arbejdsmarkedet. Investeringsstrategien har
givet gode resultater og landsdækkende anerkendelse.
Men det er ikke kun et spørgsmål om mangel på arbejdskraft. Det er også et spørgsmål om at tiltrække den
rigtige arbejdskraft. Denne udfordring kan kun løses i et tæt samarbejde mellem de sønderjyske kommuner,
jobcentrene og virksomhederne. Dette samarbejde vil Venstre Aabenraa udbygge.

Investeringsstrategi
Vi mener, at alle som udgangspunkt gerne vil forsørge sig selv, og at kontanthjælp er og skal være et
midlertidigt forsørgelsesgrundlag. Det er ikke meningen, at man skal parkeres på passiv og offentlig
forsørgelse i årevis. I Venstre Aabenraa vil vi fortsat investere i fremtidens arbejdskraft og derfor skal de gode
erfaringer, der indtil videre har gjort 250 ud af 1000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
selvforsørgende, komme endnu flere til gode. Alle de, der kan arbejde, vil vi have med, og de, der er så
nedslidte, at det ikke giver mening med fuldtidsbeskæftigelse, skal tilbydes fleksjobs og i yderste konsekvens
førtidspension. Vi har med succes investeret i flere jobkonsulenter, lavet målrettede virksomhedsrettede
tiltag og håndholdte indsatser. Det spor ønsker vi at følge.

Nyttejob
Vi synes, at nyttejob er et sundt princip. Man skal yde sit for den kontanthjælp, man får af samfundet, og
samtidig kan kommunen få udført en række opgaver, der normalt ikke er råd til. Nytteindsats er omfattet af
rimelighedskravet og må ikke være konkurrenceforvridende. Vi vil gerne udvide de opgaver der udføres til
glæde for de øvrige borgere, så rengøring af skilte, bænke, strande, kunstværker og andre offentlige
installationer udvides. Desuden vil vi gerne udvide muligheden for borger til borger hjælp og frivillighedsarbejde uden sanktioner. Selvfølgelig som et supplement, ikke en erstatning, til den normale renholdelse. Vi
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vil indsamle gode ideer fra vores borgere, og udvide opgaveporteføljen inden for nyttejob. Derved får vi
afprøvet, hvor jobparate kommunens kontanthjælpsmodtagere er, og samtidig får kommunen hjælp til de
opgaver, der kunne være rare at få udført.

Alle skal med
Venstre Aabenraa tror på, at et mangfoldigt arbejdsmarked er et godt arbejdsmarked. Vi skal sikre, at alle
der kan bidrage, bidrager. Vi skal målrette beskæftigelsesindsatsen, så alle kommer med. Der skal tænkes i
løsninger, der skaber bedre rammer, så flere bliver en del af det arbejdende fællesskab uanset alder, køn
eller social status. Her vil et tæt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret være afgørende. Venstre
Aabenraa vil forstærke fokus på paradoksproblemer, hvor borgere står uden job og virksomheder uden
medarbejdere. Vi vil forstærke indsatsen for efteruddannelse. Altså fra ufaglært til faglært. Vi skal være bedre
til at hjælpe lokale virksomheder med at matche med arbejdsløse. Gerne med supplerende opkvalificerende
kurser og målrettede understøttende kurser i et forpligtende samarbejde med virksomhederne. Vi vil
garantere nødvendig opkvalificering, hvis virksomheden garanterer ansættelse. Kvoteflygtninge skal i
jobpraktik umiddelbart efter deres ankomst og lære dansk på arbejdspladsen suppleret med sprogkurser.
Sprog og praktik skal følges ad.
Venstre Aabenraa vil arbejde for at tiltrække relevante uddannelser til Campus Aabenraa, så uddannelser og
jobmuligheder matcher hinanden. Vi vil i et nært samarbejde med energi, genbrug, datacentre m.fl. og deres
underleverandører afdække hvilket behov for erhvervsuddannelser, de ser, og hvilke specialuddannelser, der
kommer i kølvandet på de nye jobåbninger.
Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde for at motivere virksomheder til social ansvarlighed, men ønsker ikke at
indarbejde kædeansvar (overholdelse af regler i alle led af en arbejdskæde) i kommunale anlægsopgaver.

Længere på literen
Vi prioriterer kernevelfærden
Venstre Aabenraa vil arbejde for løbende at blive bedre til at finde mere effektive modeller for den
kommunale opgaveløsning. På den måde kan vi få mere velfærd for de samme penge. Vi skal sammenligne
os med de dygtigste kommuner og lære af hinanden. Vi skal stille spørgsmålstegn ved, om en opgave er en
kommunal opgave eller, om den bør udføres af private aktører og i sidste ende udfases, hvis ingen gider
betale for ydelsen.
Vi vil prioritere kernevelfærden og arbejde for en stærk og slank offentlig sektor, der prioriterer kerneopgaver
som sundhed, ældrepleje, børn og unge, drift og vedligehold af kommunale anlæg. Modsat mener vi, at det
offentlige skal spille en mindre rolle på områder, som andre aktører sagtens selv kan tage sig af.

Mere konkurrenceudsættelse og medarbejderinddragelse
Venstre Aabenraa er ikke optaget af, om en offentligt betalt opgave udføres i offentligt eller privat regi. Vi er
udelukkende optaget af, at borgerne får den bedste service og at vi får mest muligt for skatteborgernes
kroner. Konkurrenceudsættelse giver betydelige effektiviseringer. Vi ønsker at forstærke vores
indkøbsafdeling og de tværkommunale indkøbsaftaler. Samtidig med konkurrenceudsættelsen får
kommunen større indsigt i sin egen opgaveløsning, og dens egne medarbejdere bekræftes, når de er
konkurrencedygtige og effektive. Konkurrenceudsættelse betyder jo netop kun, at der spørges til prisen og
ikke, at en opgave nødvendigvis skal udføres af en privat leverandør.
Venstre Aabenraa ønsker at inddrage medarbejderne i disse processer. Vi skal skabe åbenhed og tryghed om
formålet med konkurrenceudsættelse, og motivere til dialog om effektiviseringspotentialer eller omfordeling
af opgaver. Vi tror, at vores tillidsfulde samarbejde med tillidsfolk og medarbejderudvalg kan udbygges, så
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de inddrages i løsninger, og i realiteten bidrager med deres faglighed og indsigt til glæde for kommunens
borgere. De første projekter af medarbejderinddragelse er afsluttet, og erfaringerne herfra skal indgå i det
fremadrettede arbejde.

Udbudsstrategi
Venstre Aabenraa har stået i spidsen for, at der blev nedsat et særligt udvalg bestående af private
byggeaktører, kommunale medarbejdere og politikere, der har opstillet nye retningslinjer ved udbud af
kommunale anlægsopgaver. Det har resulteret i, at lokale byggefirmaer på lige vilkår med alle andre kan byde
på kommunale opgaver, og at de økonomiske krav til soliditet og egenkapital er tilpasset lokale forhold.
Det vil vi have mere af. Man skal fortsat gøre sig fortjent til at levere til Aabenraa Kommune. Vi skal forvalte
skattekronerne klogt, så vi får så meget for pengene som muligt. Men vi skal også huske at spørge lokalt.
Derfor ønsker Venstre Aabenraa at sætte fokus på dette område ved, at Business Aabenraa skal rådgive
lokale virksomheder om de kommunale udbud, skabe netværk, så mindre lokale entreprenører kan spille
hinanden stærke, og påpege utilsigtede hindringer for lokale udbydere. Vi vil skabe en indstilling hos de
kommunale indkøbere, så det lokale ikke glemmes. Erfaringerne fra dette arbejde skal inddrages ved
efterfølgende udbudsstrategier på driftsopgaver, så Aabenraa Kommunes udbudspolitik er kendt af alle
aktører.
Venstre Aabenraa vil arbejde for, at vi indgår, samarbejder med andre kommuner ved udarbejdelse af udbud,
så vi kan lære af hinandens erfaringer. I indkøbspolitikken skal klima og bæredygtighed indgå som
konkurrenceparameter.

Lokalt erhvervsklima – og vores landbrug
Vi vil være de bedste
Aabenraa Kommune har altid været kendt for sin erhvervsvenlighed. Vi har altid ligget som den bedste
sønderjyske kommune og i toppen på landsplan, og det vil vi fortsat være. Vi vil styrke samarbejdet med
erhvervslivet, bygge- og anlægsaktører, landbruget, frivillige foreninger og borgere. Det vil vi gøre ved at
spørge ind til deres behov og ved at bede om deres mening i en evaluering af kommunen efter endt
sagsbehandling. Vi skal ikke være bange for at spørge, men tage svarene som en kærkommen mulighed for
at blive de bedste.
Al velfærd starter med velstand, og den skabes blandt andet af vores virksomheder. Enhver krone, vi i
kommunen kan bruge på velfærd, er skabt af vores erhvervsliv. Den kommunale BYG afdeling og Business
Aabenraa skal i samarbejde med virksomhederne opstille de rammer, der gør det nemt og ubureaukratisk at
samarbejde med kommunen som myndighed.
Vi ønsker et velfungerende og levedygtigt landbrug. Samarbejdet med kommunen og landbruget skabes
bedst i dialog og med respekt for hinandens roller og behov. Kommunen er myndighed på en række områder,
der har afgørende indflydelse på landbrugets rammevilkår. De seneste årtiers fokus på miljøet har skabt store
forandringer for landbruget og vist landbrugssektorens enorme forandringsparathed. Men kompliceret
lovgivning og klimatiske forandringer har sat spot på, hvordan nødvendige tilpasninger og manglende
forståelse for landbrugserhvervets vilkår, skaber konflikter mellem landmænd og kommune. For Venstre
Aabenraa er det derfor også vigtigt, at vi i samarbejde med landbrugserhvervet og deres organisationer,
peger på uhåndterbare og urimelige vilkår. Dette vil vi gøre gennem inddragelse af lokale folketingspolitikere
og Kommunernes Landsforening KL, og ved løbende at sammenligne vores sagsbehandling med de andre
sønderjyske kommuner.
Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde på at være lydhør over for erhvervslivets ønsker, og vi vil i god dialog og
samarbejde organisere forvaltningen på en sådan måde, at der opleves en positiv tilgang og viljen til at ville.
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Vi vil afsætte de nødvendige forvaltningsmæssige ressourcer til at løse erhvervslivets behov smidigt og
hurtigt.
Vi vil forsat udbygge erhvervspiloten, så virksomhederne har én indgang til kommunen, og vi vil muliggøre,
at det er erhvervspiloten, der sammensætter det optimale hold bag en opgave, så vi sikrer, at relevante
aktører allerede ved første henvendelse kan besvare opklarende spørgsmål.

Business Aabenraa
Business Aabenraa skal danne bindeleddet mellem erhvervslivet og kommunen og arbejde for at fremme
dialog og systemer, så erhvervslivet oplever en smidig og lydhør myndighedskontakt.
Business Aabenraa skal som en del af deres ansvarsområde danne klyngenetværk, der afspejler kommunens
hovederhverv, og desuden arbejde på at opstille nye fokusområder, når nye erhvervsklynger dannes såsom
Power to X (PtX).
Netværksgrupperne skal via Business Aabenraa sikre, at kommunens vækststrategi og erhvervsindsats
stemmer overens med de faktiske behov.
Andre særlige indsatsområder er detailhandel, uddannelse, velfærdsteknologi og turisme, foruden
hovederhvervene fødevare og landbrug, transport og logistik, og byggeri og anlæg. Business Aabenraa skal
arbejde målrettet og systematisk for tiltrækning af nye erhverv og uddannelser med afsæt i kommunens
styrkepositioner og infrastruktur, herunder havn, motorvej, energi- og bredbåndsforsyning og supersygehus.
Nye klynger skal etableres i tæt samarbejde med Udviklingsråd Sønderjylland (URS), erhvervsforeninger og
brancheorganisationer.
Derudover skal Business Aabenraa følge med i markedsbårne forandringer som f.eks. den rasende udvikling
inden for energiklynger og PtX og understøtte denne udvikling til gavn for lokal udvikling og beskæftigelse.
Business Aabenraa skal aktivt fortsætte det positive samarbejde med By ledelsen i Aabenraa og de øvrige
detailhandelssammenslutninger, og i tæt dialog med kommunen arbejde for gode rammevilkår, der kan
understøtte en fortsat udbygning af detailhandlen. Samtidig skal Business Aabenraa formidle ny viden om
detailhandel, fremme uddannelse inden for nye tendenser og strømninger, og fremtidssikre detailhandlen
ved aktiv uddannelse inden for e-handel.

Tværkommunalt samarbejde om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
Mangel på kvalificeret arbejdskraft lægger allerede i dag en dæmper på de sønderjyske virksomheders
udviklingsmuligheder.
Venstre Aabenraa vil bidrage aktivt til udpegning af gode samarbejdsmuligheder inden for regionen, og
Venstre Aabenraa ønsker at styrke indsatsen i markedsføringen af Business Region Sønderjylland som ét
arbejdsmarked. Desuden vil Venstre Aabenraa arbejde for et øget fokus på tiltrækning af nye uddannelser til
vores region. Vi tror, at øget fokus på at fremhæve karrieremulighederne i regionens virksomheder, fokus på
vores regions kultur- og naturkvaliteter, landets bedste folkeskoler og en veludbygget infrastruktur, samt
gode mellemlange uddannelser, kan skabe en øget bosætning og dermed stabil og veluddannet arbejdskraft
til vores virksomheder. Venstre Aabenraa vil i den forbindelse støtte arbejdet for ”Job Partner match”. Vi skal
have mere bosætning og mindre pendling.

Grænseoverskridende samarbejde
Venstre Aabenraa vil fremme det grænseoverskridende samarbejde. Aabenraa Kommunes geografiske
placering som en central del af grænselandet giver nogle helt unikke muligheder. Sønderjylland/Slesvig og
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Grænsetrekantsamarbejdet mellem Aabenraa, Flensborg og Sønderborg. Derudover vil Venstre Aabenraa
inddrage relevante tyske kommuner i samarbejdet om udbygningen af turismen omkring Hærvejen
Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde for at realisere visionen om et nyt stort dansk – tysk erhvervsudviklingsområde direkte på grænsen. Herunder at Aabenraa Havns samarbejde med Flensborg Havn skal
udbygges, så havnene supplerer hinanden og bliver hele grænseregionens havn.
Venstre Aabenraa vil arbejde for at udbygge kendskabet til det tyske sprog. Vores unge kan få en unik fordel,
ligesom det vil være af stor betydning for erhvervslivet i kommunen og dermed for hele områdets udvikling.
Venstre Aabenraa vil arbejde for at formalisere det grænseoverskridende beredskab og for, at beredskaberne
understøtter hinanden hen over landegrænsen.
Erhvervsarealer og planlov
Venstre Aabenraa vil arbejde for attraktive rammevilkår for virksomheder og erhverv. Derfor vil vi arbejde
for, at der hele tiden er et godt udbud af attraktive erhvervsarealer til salg med relevante og opdaterede
lokalplaner.
Venstre Aabenraa vil arbejde for, at national lovgivning også tager hensyn til gældende udfordringer i
landkommuner og respekterer lokal medindflydelse og beslutningskompetence.
Venstre Aabenraa vil fremme liberaliseringen af planloven. Det skal give kommunen og dens folkevalgte
bedre muligheder for at skabe grobund for vækst gennem lokal planlægning, f.eks. i forhold til udvikling i det
åbne land og landsbyerne, kystnærhed, skov og byer. Derfor ønsker Venstre Aabenraa at udnytte
redskaberne i planloven til at skabe mere vækst, herunder at etablere bedre udnyttelse af udfasede
landbrugsejendomme til andre formål. Forbrugernes indkøbsvaner ændres, og derfor er detailhandlen under
stærkt pres. Vi vil gerne tilpasse os udviklingen og åbne op for et aktivt handelsliv baseret på fortætning af
beboelse og offentlige funktioner i midtbyen og samtidig fremme detailhandlens muligheder for at skabe
gode indkøbsoplevelser i hele kommunen.
Venstre Aabenraa mener, at dette godt kan forenes med respekt for og bevarelse af værdifulde
landskabstræk og stedbundne naturværdier. Lovgivning og myndighedsudøvelse skal give mening og være
logisk for at opnå borgernes respekt. Derfor skal meningsløse og pedantiske hindringer afskaffes, så vi styrker
respekten for og lysten til at skabe ny natur og udvikling.
Venstre Aabenraa vil bevare borgernes klageret gennem planloven, men vil gennem bl.a. folketingspolitikere,
Kommunernes Landsforening og Udviklingsråd Sønderjylland arbejde for, at lovgivningens tolkningsrum
forbliver hos de lokale folkevalgte og ikke havner i et virvar af landspolitisk ensretning og formynderi. Vi tror
på styrken i de lokale løsninger og lokalpolitikernes kærlighed og respekt for deres egen kommune
Vindmøller, solcelleparker, Power to X, biogas og fjernvarme
Venstre Aabenraa er tilhænger af vedvarende energi og bæredygtig energiproduktion. Vi ønsker at fremme
projekter til gavn for miljøet og almenheden og lokalsamfundene uden at tilsidesætte den enkelte borgers
retssikkerhed.
Kommunen som aktiv part i etablering af vedvarende energi (VE)
Særligt i planlægningen af nye vindmøller møder kommunen arealkonflikter og borgermodstand. Det er
vanskeligt at finde egnede opstillingssteder til nye vindmøller, dels fordi egnede områder støder ind i statslige
beskyttelseshensyn, dels kan det være vanskeligt at sikre lokal opbakning til projektet.
Venstre Aabenraa vil arbejde for, at kommunen kan indtage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling og gå
fra alene at planlægge placering af vindmøller, solcelleparker og VE anlæg, til at understøtte en realisering af
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projekterne og dermed sikre en større lokal opbakning og ejerskab. For at sikre, at etableringen af
energilandskaber i det åbne land ikke alene bliver en byrde for lokalsamfundene, men i højere grad bidrager
til en positiv lokal udvikling, ønsker Venstre Aabenraa at kommunen kan vælge en mere aktiv rolle i
fordelingen af de gevinster, der opnås ved byggemodning og opstilling af VE anlæg.
For at kommunen kan udfylde denne rolle vil Venstre Aabenraa arbejde for en lovændring, der muliggør, at
kommunen kan vælge at tage rollen som arealudvikler og gennem planlægning og salg af
opstillingsmuligheder på opkøbte arealer, kan sikre indtægter til udvikling af de omkringliggende
lokalsamfund gennem landsbyfornyelse, ny natur, stiforbindelse mv.
Venstre Aabenraa vil kun fremme og lokalplanlægge VE-projekter, som nyder lokal opbakning og giver noget
tilbage til lokalsamfundene og til nærmiljøet.
Venstre Aabenraa vil arbejde videre ud af det spor, hvor vi stiller krav til udviklerne af VE-projekter. Det er
vigtigt med klare retningslinjer ved planlægning og miljøvurdering af større solenergianlæg i det åbne land.
Venstre Aabenraa ønsker, at der opstilles retningslinjer ved planlægning og miljøvurdering af større
solenergianlæg i det åbne land.
Retningslinjerne skal sikre, at anlæggene etableres og udformes under hensyntagen til de øvrige interesser i
det åbne land, og herunder danne grundlag for en borgerinddragende proces. Desuden skal de formidle
kommunens overordnede holdning til placering af solenergianlæg og medvirke til at sikre en ensartet og god
dialog mellem forvaltningen og bygherrerne.
Retningslinjerne skal friholde fremtidige byudviklingsområder, kystnærhedszoner, naturbeskyttede
områder, graveområder, bevaringsværdige landskaber og kulturmiljøer samt kirkelandskaber m.fl. Desuden
skal de sikre, at der friholdes arealer omkring boliger mv.
Venstre Aabenraa ønsker, at kommunen fortrinsvis giver mulighed for etablering af solenergianlæg i de flade
landskaber vest for motorvejen, idet det forudsættes, at der samtidig plantes levende hegn omkring
anlæggene og etableres passagemuligheder gennem områderne for mennesker og dyr. Levende hegn
omkring arealerne og langs passager skal sikre, at anlæggene bliver mindst muligt synlige samtidig med, at
hegnene fungerer som spredningskorridorer for det åbne lands flora og fauna og dermed bidrager til at øge
den biologiske mangfoldighed. Vi vil arbejde for, at arealerne mellem solenergipanelerne skal henligge
udyrkede eller dyrkes ekstensivt, så disse arealer også bidrager til en større biologisk mangfoldighed.
Planlægningen skal også ske under skyldig hensyntagen til drikkevandsinteresser.
Venstre Aabenraa ønsker at fremme jordfordeling med respekt for lodsejernes interesser og, at der ved
udpegning inddrages kriterier som lavbundsarealer, potentielle lavbundsarealer, bonitet osv., så der med
tiden opstår en klog udvælgelse af landbrugsarealer, der kan mindske CO2 udledningen og bevare god
landbrugsjord til fødevareproduktion. Derudover skal der tages behørigt hensyn til samfundsøkonomien i
forhold til udnyttelse af eksisterende infrastruktur i energinettet.
Med baggrund i ovenstående ønsker Venstre Aabenraa, at der udarbejdes et katalog, som skal anvendes i
dialogen med udviklere og andre interessenter, for på forhånd at skabe en forventningsafstemning og lede
kommunens ønsker til energiplanlægning i den rigtige retning inden den endelige planlægning påbegyndes.
Power to X (PtX)
Venstre Aabenraa ser enorme perspektiver ved at være foregangskommune i udvikling af nye energiformer.
Vi vil være i allerforreste række og aktive for at tiltrække innovative og stærke virksomheder inden for
energiteknologi. Som Danmarks 9. største kommune arealmæssigt og udfordret på bosætning mener vi, at
nye teknologier kan skabe nye virksomhedsklynger og beskæftigelse, og at de skabte VE-midler kan skabe et
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tiltrængt økonomisk rygstød, som gør de små landsbysamfund mindre sårbare over for demografiske
udsving. Derudover skabes nye job og produktionsarbejdspladser.
Vi vil i samarbejde med landsbyerne og borgerne fremme produktion af PtX for derigennem at sikre
fremtidens energiformer, hvad enten det er E-diesel til lastbiler, E-metanol til vej- og søtransport, E-kerosin
til flybrændstof eller E-metan som erstatning for naturgas. Vi lever af transport bl.a. i Padborg
Transportcenter, og det gør det endnu mere oplagt for os at være med til at fremstille brændstof.
Denne udvikling understøttes yderligere ved Aabenraa Havns køb af det tidligere Ensted værk. Her skal
dannes klynger til henholdsvis energiproduktion, produkter produceret med afsæt i PtX og virksomheder,
der genanvender restprodukter og værdifuldt affald.
Vi ønsker at gøre det klogt med energiproduktion i energilandskaber eller på landbrugsjord, hvor der tages
behørigt hensyn til lav bonitet og CO2 udledning.
Med baggrund i DK2020 ønsker Venstre Aabenraa at arbejde for nationale mål, hvor hver kommune på
baggrund af objektive kriterier får tildelt et VE effekt-mål. Dette gør det nemmere at reservere strategisk
rigtige arealer, når vi præcis ved, hvor stor opgaven egentlig er.
Biogas
Venstre Aabenraa vil styrke biogasproduktionen. Landbruget er et af kommunens absolut vigtigste erhverv,
og ved aktivt at fremme afgasning af gylle i biogasanlæg, skabes der økonomi til landmanden og en mere
bæredygtig fødevareproduktion. Desuden reduceres udledningen af metan, som er en meget kraftig
drivhusgas.
Et affaldsprodukt ved biogasproduktion er CO2, der fremover indgår som en vigtig byggesten i PtX
produktionen. Dermed hjælper biogasanlæg landbruget med at reducere CO2 udledningen.
Fjernvarme
Venstre Aabenraa går ind for udbygning af fjernvarmenettet, hvor den lokale opbakning skal være det
bærende element. Et udbygget fjernvarmenet sikrer en stabil og billig varme, og det betyder samtidig, at
varmeværkerne bliver økonomisk bæredygtige og dermed kan anvende den nyeste og mest klimavenlige
teknologi. Stordriftsfordelen kommer dermed borgerne, virksomhederne og klimaet til gode. Billig energi og
varme er en bosætnings parameter, og Venstre Aabenraa vil arbejde for fremme af billig energi, herunder
fjernvarme og udnyttelse af genbrugsvarme.
Klima og bæredygtighed
El- og hybridbiler
Venstre Aabenraa ønsker at gå forrest ved indkøb af nye biler. Men det skal gøres rigtigt. Markedet for
alternativt drevne personbiler er under voldsom udvikling, og derfor vil Venstre Aabenraa arbejde for, at
Aabenraa Kommune i samarbejde med andre kommuner gennem KL iværksætter en analyse af fremtidens
kommunale bilflåde. Da indkøb af El-biler vil udfordre den kommunale økonomi voldsomt, og da ladeinfrastrukturen først lovgivningsmæssigt skal falde på plads, ønsker vi at tage vores bilindkøb med i en
helhedsbetragtning, hvor også køretøjernes livscyklus skal indgå. Vi skal tænke bæredygtigt hele vejen
omkring køretøjet. Venstre Aabenraa vil arbejde for en reduktion af vores transportmæssige klimaaftryk,
hvor også en mobilitetsanalyse skal minimere kommunens kørselsforbrug.
Venstre Aabenraa vil arbejde for, at der i nye lokalplaner kan stilles krav om bæredygtighed, som eksempelvis
ladestandere, parkeringsarealer til delebiler, bæredygtig energiforsyning mv. Dermed kan kommunen selv
tilpasse krav om bæredygtighed på baggrund af en lokal og konkret vurdering.
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Social og Sundhed
Vi vil styrke kernevelfærden

Venstre Aabenraa ønsker at prioritere kernevelfærden højt. Det betyder, at vi vil arbejde målrettet med det
kommunale sundhedsvæsen. Vores kommune er udfordret af demografien, herunder vores
alderssammensætning, levevis og uddannelsesniveau. De faktorer, der har direkte indflydelse på
befolkningens sundhed, ønsker vi at ændre i en positiv retning til glæde for den enkelte borgers livskvalitet,
men også til glæde for fællesskabet. Borgeren i centrum er vores udgangspunkt. Vi går op i at bekæmpe
ventelister og dårlig service – og så er det ikke afgørende hvem, der leverer ydelserne.

Det nære sundhedsvæsen
Venstre Aabenraa ønsker at indføre mere velfærdsteknologi, hvor det giver mening for den enkelte borger i
form af mere selvhjælp og værdighed. Det betyder mere individuelt tilrettede og relevante ydelser til den
enkelte. Vi vil skabe en kultur og teknologiforståelse hos kommunens medarbejdere, så de med afsæt i
borgerens behov afsøger muligheden for teknologiløsninger til gavn for borgeren. På den måde kan vi give
borgeren mere frihed, få mest velfærd for pengene og gøre arbejdet lettere for kommunes medarbejdere.
Målet skal også være, at borgerne kan forblive så længe i eget hjem som ønsket, at man kan forblive i kendte
og trygge omgivelser og at vi ved for store afstande til centrale genoptræningstilbud kan tilbyde
hjemmetræning og undgå lange transport- og ventetider.
En målsætning er fortsat sundhed og læring, så Venstre Aabenraa vil arbejde målrettet for aktiviteter, der
peger i den retning. Vi ønsker med de gode historier at motivere den enkelte til en sund livsstil, og vi vil
understøtte lokale initiativer til oplysning om sund kost og bevægelse.
Aabenraa Kommune er hjemsted for akutsygehuset, SOSU-skolen, sygeplejeuddannelsen og virksomheder
inden for velfærdsteknologi. Venstre Aabenraa vil gennem aktive partnerskabsaftaler sikre, at den nyeste
viden og teknologi stilles til rådighed for vores borgere. Det betyder samtidig, at vi i Aabenraa Kommune skal
være de første til at være innovative og villige til at investere.
Vi vil fastholde serviceniveauet til vores borgere. Da der ikke er hænder nok, er det vigtigt, at digitaliseringen
kan afhjælpe bemandingssituationen fx ved brug af IPads/Tablets til hjælp ved genoptræning, ved
medicinering eller samtaler mellem borger og personale.
Vi fortsætter arbejdet med teknologien for at hjælpe borgerne bedst muligt.
Ældrepleje
For Venstre Aabenraa er god og værdig ældrepleje en af kommunens primære opgaver. Ældreplejens
opgaver ændrer sig i takt med, at vores borgere bliver ældre og ældre, og sundere og sundere. Vi skal kunne
rumme både den friske ældre med et aktivt seniorliv, den midlertidigt syge ældre med behov for hjælp og
rehabilitering og den meget plejekrævende ældre i eget hjem eller plejehjem, samt borgere med demens.
Uanset hvor vi møder den ældre eller demente, vil vi arbejde for en værdighed, hvor borgeren er herre over
sit eget liv så længe som muligt.
Valgfrihed og tryghed i hjemmehjælpen
Venstre Aabenraa ønsker, at de ældre kan vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Derfor vil
vi sikre, at der er flere private leverandører, som er godkendt af kommunen, og som ældre kan vælge
imellem. Vi ønsker en gennemskuelig tildeling, hvor vore ældre visiteres til en hjemmehjælp, der skaber
ordentlige og trygge rammer efter behov. Vi går op i at skabe bedre velfærd og samtidig føre en ansvarlig
økonomisk politik, hvor vi har respekt for skatteydernes penge. Derfor vil vi i højere grad spørge til prisen,
når kommunen skal have løst en opgave. Det er et godt princip, når man skal have løst en håndværkeropgave
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i hjemmet – og det er et godt princip i kommunen. Det giver flere ressourcer til eksempelvis at styrke
omsorgen andre steder. Vi vil arbejde for et godt niveau af basal hjemmehjælp og hjemmepleje med
mulighed for valgfrie inkluderede tilvalgsordninger. En række opgaver i hjemmet med tilknytning til personlig
pleje skal løses, mens en mere individuel tilgang til det frie valg bedre tilgodeser den enkelte borgers egen
prioritering. Derfor ønsker vi en permanent klippekortordning med mulighed for individuelle til- og fravalg
eller tilkøb af ydelser.
Færre forskellige hjemmehjælpere for den enkelte
Venstre Aabenraa ønsker, at de ældre i kommunen skal opleve mest mulig kontinuitet i deres pleje. Vi har
derfor som mål at reducere antallet af forskellige hjemmehjælpere, der kommer i den ældres hjem.
Lokale plejehjem skal bevares
For Venstre Aabenraa er det vigtigt, at vi beholder de nuværende plejehjem i nærområderne, herunder
Bovrup, Løjt og Bylderup Bov.
Demensvenlige samfund og boliger
Demens er en folkesygdom, som vil ramme flere og flere i fremtiden i takt med, at vi bliver ældre. Derfor vil
vi sikre, at kommunen bliver mere demensvenlig. I Demensplanen 2025 er der afsat penge til en række puljer,
som skal understøtte et mere demensvenligt samfund. Dem skal vi gøre brug af på den bedst mulige måde.
Vi vil samle viden på området og indrette et passende antal af vores plejeboliger, så de bedst muligt
geografisk og indretningsmæssigt understøtter borgeren og de nærmeste pårørendes behov. Samtidig vil vi
afsætte administrative ressourcer, der skal sikre, at vores medarbejdere hele tiden har den nyeste viden på
området. Demensvenlige boliger skal indgå i den fortsatte implementering af vores plejeboligstrategi.
Bedre forebyggelse og genoptræning
Venstre Aabenraa vil styrke indsatsen over for ældre, som bliver syge og evt. må indlægges på hospitalet. Vi
ønsker, at den forebyggende indsats styrkes, så der tages bedre vare på ældre, som er i risiko for at blive syge
og dermed akut indlagt. Den nye hjemmesygeplejeordning er et skridt i den rigtige retning, og vi ønsker at
videreudvikle og optimere indsatsen i samarbejde med medarbejderne. Vi ønsker en kritisk indstilling i
samarbejdet med regionen om udskrivningerne fra hospitalet, og ønsker en tæt opfølgning i forhold til
opgavefordelingen. Vi ønsker en tryg og god tilbagevenden efter et hospitalsophold evt. med et mellemstop
på et plejehjem eller rehabiliteringscenter. Vi ser også øget anvendelse af velfærdsteknologi ved
genoptræning i eget hjem som et godt alternativ til tidskrævende konsultationer på et sundhedscenter. Vi
ønsker at tilvejebringe god viden om, hvad der virker for den ældre, så en god dagligdag i eget hjem
understøttes.
Vi er i gang med at udflytte opgaver fra SRC (Special- og Rehabiliteringscentret) til plejehjemmene for at give
den rigtige pleje/behandling til borgerne i deres rette omgivelser.
Hjælpemiddelcentralen flyttes sammen med Center for Træning og Forebyggelse samt Center for Job og
Uddannelse til Rødekro. Det styrker samarbejdet og gør det nemmere for borgerne. Vi vil støtte, at der
etableres et olle/Kolle i forbindelse med den nye placering.
Sygeplejeklinikker
Venstre Aabenraa ser de lokale sygeplejeklinikker som en vigtig brik i udviklingen af sygeplejen for de borgere
som ikke umiddelbart kræver sygeplejebehandling i deres eget hjem. Med lokale sygeplejeklinikker kan
borgerne bl.a. tilbydes fleksible besøgstider som passer bedst ind i deres egen hverdag.
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De nuværende lokale sygeplejeklinikker findes i Bov, Rødekro, Tinglev og Aabenraa, og Venstre Aabenraa vil
arbejde for etablering af yderligere sygeplejeklinikker i andre lokalområder, hvis der bliver øget behov for
kapacitet i de kommende år.
Samarbejde om udbud og forebyggelse af konkurser
KL, Ældre Sagen, DI og Dansk erhverv har sammen udarbejdet en række fælles pejlemærker for inddragelse
af private aktører. Venstre Aabenraa ønsker, at der samarbejdes med andre kommuner om udbud af
hjemmehjælpen med afsæt i disse pejlemærker. Samtidig vil vi inddrage høstede erfaringer ved udbud og
stille krav om garantistillelse for fuldførelse af opgaverne.
Et aktivt seniorliv
Venstre Aabenraa ønsker et rigt udbud af tilbud til alle, der ønsker et aktivt seniorliv præget af socialt
samvær, kulturelle aktiviteter, motion eller noget helt andet. Vi vil derfor sikre gode og alsidige kommunale
tilbud. Vi ønsker at kortlægge hvem, der bruger kommunens tilbud, og udarbejde en strategi for, hvordan
kommunens tilbud kan nå en bredere målgruppe fx flere ældre mænd. Vi ønsker ligeledes, at kommunen
bakker aktivt op om det frivillige foreningsarbejde på ældreområdet fx med hjælp til lokaler. Vi ønsker at
bygge videre på de mange gode tiltag fx i samarbejde med Ældresagen og med kommunens frivillighedspilot,
der skal guide og hjælpe de frivillige ildsjæle gennem systemer, hvor myndighedskrav udfordrer og truer de
frivilliges engagement.
Vi har øget dialogen med aktører og brugerråd om anvendelsen af midler.
Ældre borgere er en samfundsressource
Mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet til fordel for en pensionisttilværelse, har ofte tid og lyst til at
engagere sig i frivilligt arbejde. Det skal vi udnytte. Vi ønsker derfor, at pensionister får bedre muligheder for
at tage del i samfundet og knytte bånd til unge såvel som ældre. Vi vil tage diskussionen med de faglige
organisationer og gøre op med påstanden om at de frivillige tager andres job. Opgaver, der i dag ikke bliver
udført på fx plejehjem, skal kunne udføres af frivillige kræfter, til gavn og glæde for andre mennesker. Vi vil
fjerne forhindringer, skabe overblik, hvor idrætsforeninger mv mangler hænder og arbejde aktivt for også at
styrke transportforbindelserne for borgere i landdistrikterne. Vi ønsker et tæt samarbejde med Frivilligcenter
Aabenraa.
Ældrevenlig digitalisering
I takt med, at flere af de offentlige tjenester bliver digitaliseret, er det vigtigt, at de ældre også får mulighed
for at benytte mulighederne i den digitale borgerservice. Derfor ønsker vi gode rammer for, at frivillige i
kommunen kan oplære de ældre i at bruge internettet, NemID, netbank osv. Vi vil fortsat understøtte
mulighederne for, at ældre kan få personlig hjælp og kontakt af vores borgervejleder, borgerservice og
bibliotekerne. Desuden vil vi understøtte brugervenlige digitale løsninger, der minimerer den nødvendige
kunnen for anvendelse af digitale platforme.
Vi vil fortsætte arbejdet med teknologien til glæde for borgerne.

Børne- og uddannelsesområdet
Børn og unge
I Venstre Aabenraa vil vi arbejde for et børneliv i balance. Langt de fleste børn og unge har det grundlæggende
godt og trives, men alligevel ser vi tegn og tendenser, der giver anledning til bekymring. Vi vil have fokus på
at skabe de bedst mulige rammer for, at alle børn og unge har et godt liv med en tryg hverdag og gode
udviklingsmuligheder. Det skal dog være familien, der er basis i børns og unges liv, og forældrene vil altid
være de vigtigste voksne.
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I Venstre vil vi hellere forebygge end at ”reparere”. Derfor prioriterer vi den tidlige forebyggende indsats
højt. En indsats tidligt i barnets liv, eller før problemerne bliver store, kan i mange tilfælde forebygge, at
problemerne udvikler sig, og at der bliver behov for en specialiseret indsats. Vi vil arbejde for, at en tidlig
indsats kan hjælpe med at fastholde barnet i et almindeligt hverdagsliv og i det almene børnefællesskab.
Vores grundholdning er, at alle børn har bedst af at vokse op som en del af det almene fællesskab.
Dagtilbud
I Aabenraa Kommune har vi allerede gode tilbud til børnepasning – både kommunale og private. I børnenes
hverdag i institutionerne skal det enkelte barn gennem leg og oplevelser have de bedste muligheder for at
udvikle sine evner. Der skal være fokus på sundhed og bevægelse
Venstre vil sikre, at der er tilbud om dagpleje, vuggestue, småbørnsgrupper og børnehavepladser på en
måde, der tilgodeser både familier i byer og landdistrikter.
Vi ønsker nye og tidssvarende daginstitutioner. Vi er ikke optaget af, hvem der driver dem, men ønsker i
stedet at diskutere kvalitet. Vi er optaget af gode normeringer med faguddannet personale i vores
daginstitutioner. Børnepasning er en kommunal kerneopgave, og derfor vil Venstre Aabenraa lytte til
forældrenes behov og fastholde fritvalgsordninger. Vi mener, at sund konkurrence på området giver et godt
og alsidigt udbud.
Aabenraa Kommunes dagpleje er under pres bl.a. på grund af faldende børnetal. Venstre Aabenraa vil i
samarbejde med dagplejen og forældrebestyrelsen arbejde for, at der fortsat er et attraktivt og bæredygtigt
dagplejetilbud i Aabenraa Kommune.
Venstre Aabenraa vil færdiggøre den vedtagne dagtilbudsstruktur. En ny institution på Sandved i Aabenraa
Syd er vedtaget, og byggeriet af en ny integreret institution i Bov - Mølleløkke - er under opførelse. Vi vil
arbejde for, at der afsættes anlægsmidler til en ny eller renoveret daginstitution i Tinglev og Padborg.
Venstre Aabenraa har fået indført, at forældre kan få tilskud til pasning af eget barn. Denne ordning ønsker
vi at fortsætte. Vi har den holdning, at det er op til forældrene at vælge, om de i en periode ønsker at gå
hjemme hos deres børn i stedet for at sende dem i institution. Det giver børnefamilierne større frihed til selv
at planlægge deres dagligdag. Forældrene skal visiteres til tilskuddet, så det ikke kan modtages af familier,
hvor børnene har utilstrækkelige sprogkundskaber.
Folkeskolen
I Aabenraa Kommune har vi ca. 5.000 folkeskoleelever fordelt på 19 folkeskoler. Ens for skolerne er, at de
alle leverer en god undervisning, og at alle vores skoler er i en god bygningsmæssig stand.
Venstres målsætning er, at vi skal have folkeskoler på højt fagligt niveau og med en god trivsel, og hvor alle
børn skal have mulighed for at lykkes – både fagligt og dannelses- og trivselsmæssigt. Vi vil have Danmarks
bedste folkeskole.
Vi ønsker at fortsætte med projektet SundSkole. Vi tror på, at en aktiv og varieret skoledag øger børns læring.
Vi vil sætte fokus på, at ”børn er børn”, men også på, at de er forskellige. Vi ønsker at videreføre de gode
intentioner i projektet ”Den Gode Skole”. For at børnene kan blive klar til videre uddannelse og senere begå
sig i deres videre arbejdsliv er det vigtigt, at børnene i folkeskolen tilegner sig gode kundskaber i dansk og
matematik. Tyskland er en af Danmarks største samarbejdspartnere, og børnene i Aabenraa Kommune er
også en del af grænselandet. Derfor skal vi fortsætte med tidligt tysk fra 3. klasse.
Skolestrukturen er gennemført, og de sidste skolerenoveringer afsluttes i 2021. Venstre Aabenraa vil
fastholde den nuværende skolestruktur, hvor der er mulighed for både små og store skoler rundt i hele
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vores kommune. Vi anerkender, at de små skoler er vigtige for lokalområderne, og vi vil bevare alle skoler så
længe, de har forældreopbakning.
I Aabenraa Kommune går en forholdsvis stor andel af børnene i specialskoletilbud sammenlignet med andre
kommuner. 7,4% af børnene i Aabenraa Kommune går i et specialskoletilbud mod 5,6% på landsplan. Der vil
også fremadrettet være en del børn, for hvem det i en periode er det rette tilbud, og dette tilbud skal de
selvfølgelig have. Udgangspunktet skal være det enkelte barn. Men vi vil arbejde for, at flere børn end i dag
kan have glæde og udbytte af at gå i skole med deres kammerater fra lokalområdet, og de skal derfor kunne
modtage den nødvendige støtte på deres lokale folkeskole.
De stærkere elever skal opleve at blive udfordret i forhold til deres evner. De skal ikke kede sig i skolen, men
de skal have andre og differentierede opgaver i de fag, hvor de har et stort potentiale, så de mærker, at de
udvikler sig.
I Venstre Aabenraa har vi de seneste år arbejdet for, at der blev tilført flere penge til folkeskolerne. De
seneste to år er folkeskoleområdet løftet med 2.000 kr. pr. elev. Det ønsker vi at videreføre.
Venstre ønsker, at digitalisering fortsat skal sættes på skoleskemaet. Vi vil fortsætte det digitaliseringsspor
som vi har igangsat på skole- og dagtilbudsområdet, herunder efteruddannelse af lærere og pædagoger. Den
digitale undervisning skal tænkes ind i alle fag. Aabenraa Kommune skal ikke kun være kendt for at have gode
nye skoler. Vi vil også være kendte for, at der sker fornyelse i undervisningen.
Den ”Åbne skole” er et vigtigt led i skolereformen. Den kan være med til at øge børns og unges viden om det
samfund, der omgiver dem, herunder foreningslivet, kulturlivet og erhvervslivet. Samfundet har brug for, at
flere unge gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor ønsker vi, at skolerne systematisk bruger den
Åbne Skole i udskolingen til at besøge det lokale erhvervsliv og produktionsvirksomhederne, så de unge får
større viden om erhvervslivet – og så flere unge får et indblik i, hvordan man bl.a. kan bruge en
erhvervsuddannelse på arbejdsmarkedet.
Folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal så vidt muligt arbejde for, at lærerne som en fast del af jobbet skal
besøge en række af vore virksomheder, så de får indsigt i den industrielle udvikling og kan blive fortalere ikke
kun for den akademiske vej, men også for de erhvervsfaglige uddannelser. Vi ønsker, at Aabenraa Kommune
når det nationale mål om, at mindst 30% af eleverne i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter
9. eller 10. klasse.
Venstre ser også gerne et nært samarbejde mellem uddannelsesvejlederne og erhvervslivet. Vejlederne har
forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og derfor mener vi, at det er vigtigt at sikre, at vejlederne også
kan vejlede om jobmulighederne efter endt erhvervsuddannelse. Vi ønsker at udvikle bestående
netværkssamarbejder med uddannelsesinstitutioner og virksomhedernes personalechefer, så vejledning kan
tage afsæt i, at vi uddanner til job. Derfor ønsker vi også, at de årlige uddannelsesmesser og Transportugen i
Padborg bliver en fast bestanddel af skoleskemaet i overbygningsklasserne, så de unge allerede ved valg af
ungdomsuddannelse har et billede af, hvor drømmejobbet ligger.
For at sikre, at nuværende og fremtidige generationer kan leve det gode liv, skal alle elever i Aabenraa
Kommune i løbet af et skoleår aktivt arbejde med bæredygtig udvikling gennem FN´s verdensmål. Det gælder
både miljømæssigt, økonomisk og socialt.
Den socialdemokratiske regering har ført an i et korstog mod de frie skoler. Regeringen har bl.a. foreslået at
spare på de frie skoler. Det ville begrænse mulighederne for, at forældrene kan vælge den skole, der passer
deres barn bedst. Venstre ønsker gode forhold og bedre kvalitet for alle børn, uanset om de går i folkeeller friskole. Vi vil give plads til både fri- og privatskoler.
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Udlændinge og integration
Diversitet er en styrke. Vi skal ikke alle ligne hinanden. Men vi skal respektere den danske kultur og de danske
fællesskaber. Det er dem, vi har bygget vores kommunale virkelighed op omkring. Og det værner vi om. Den
grundlæggende respekt for hinanden skal være i centrum, ligesom de demokratiske værdier skal respekteres.
Integration skal gennemføres og opleves i hverdagen ude i lokalsamfundene.
Venstre Aabenraa har i den forgangne periode aktivt medvirket til at få vedtaget en integrationspolitik i
Aabenraa Kommune. Her byder vi nye borgere velkomne. Vi ønsker at give dem en god start, så de hurtigt
kan blive borgere, der indlever sig og bidrager til livet i Aabenraa Kommune.
Det er et valg, om man ønsker at blive borger i Aabenraa Kommune og arbejde mod at blive kommunalt
selvforsørget og være en del ”af det gode liv”, som det er formuleret i kommunens vision.
I Venstre Aabenraa ser vi ingen mellemvej, og det ønsker vi tydeliggjort ved aktiv handling. Derved kan vi
som både borger og kommune vise, at der er en vej frem for alle, men også en konsekvens, hvis man som ny
i Aabenraa ikke vælger at blive en del af fællesskabet.
At lære sproget og få tilknytning til arbejdsmarkedet er den sikre vej. Det betyder, at man som ny i Aabenraa
fra første dag skal indgå i et integrationsprogram med sigte på at blive selvforsørgende. Vi mener, at
integration ikke kun handler om at lære sproget men også, at sproget læres gennem praktik, arbejde eller
uddannelse. Det skal give gevinst, når man gennemfører, og have konsekvens, når man udebliver.
Vi værner om de danske værdier som fx demokrati og ligestilling, og vi mener, at integration også må tage
afsæt i, at man bekender sig til disse værdier. Vi vil arbejde for en mere harmonisk fordeling af flygtninge og
indvandrere, for at undgå ghettodannelser i kommunen.
Vores boliganvisning tager højde for en spredning af flygtninge i hele kommunen, og vi ved, at man mange
steder i vores kommune gør et stort arbejde ud af at integrere indvandrere og gøre dem til et aktiv for
lokalsamfundet. Vi modtager flest enlige unge mænd, og reglerne gør det ikke muligt, at vi kan fastholde dem
på anvisningsstedet og undgå skift af boligområde ved familiesammenføring. Det ønsker vi at ændre.
Grundlæggende har forældre krav på at få deres barn indskrevet i daginstitutionen i deres skoledistrikt. Vi vil
arbejde for, at der ved tildeling af daginstitutionsplads ses på mulighederne for at skabe god integration, og
så vidt muligt modvirke koncentrationen af tosprogede børn i daginstitutionerne. Vi vil arbejde for
forældrenes forståelse for det danske daginstitutions- og skolesystem, og derigennem bidrage til, at børnene
får en forståelse for de danske traditioner.
Vores foreninger og frivillige skal se det som en naturlig opgave at få nye i Aabenraa til at blive en aktiv del
af vores samfund. Det er en forventning til både frivillige og nye borgere i Aabenraa. Det er vi parat til at
støtte aktivt og økonomisk, f.eks. med fripas.
Nej til religiøse særhensyn
Der opstår under tiden sammenstød mellem de danske værdier og religiøse følelser fx ved krav om
kønsopdeling i svømmehallen som betingelse for muslimske kvinders/pigers deltagelse i
svømmeundervisning. Det vedrører ikke kun de muslimske kvinder/piger selv, men afskærer resten af
befolkningen fra at bruge de kommunale faciliteter i tidsrummet eller giver et udansk undervisningsforløb.
Venstre Aabenraa ønsker ikke, at man bøjer sig for sådanne religiøse særhensyn.
Efter folkeoplysningsloven modtager en række foreninger kommunale støttekroner. Der er vedtaget nye
regler om, at der ikke kan ydes støtte til foreninger, der modarbejder og underminerer demokrati og
grundlæggende menneskerettigheder herunder fx trosfrihed og ligestilling. Vi ønsker ikke, at borgernes
penge går til sådanne foreninger, og vil skærpe kontrollen og i givet fald stoppe tilskuddet.
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Fortsættelse af investeringsstrategien
Venstre Aabenraa vil bygge ovenpå de gode erfaringer, Aabenraa kommune har med investeringsstrategien
på arbejdsmarkedsområdet. Vi ønsker at fortsætte den målrettede og håndholdte indsats over for flygtninge,
herunder IGU-forløb (integrationsgrunduddannelse). Vi tror, at en flygtning som udgangspunkt ikke fra sit
hjemland kender til at blive klientgjort eller forsørget, og vi skal heller ikke give forsørgelse uden krav om
modydelse. Samtidig tror vi på, at en god integration på arbejdsmarkedet også kan være med til at skaffe
noget af den arbejdskraft, vores virksomheder efterspørger. Derfor er et tæt samarbejde med regionens
virksomheder og jobcentrene vigtigt.

Kultur- og Fritidsområdet
Venstre Aabenraa vil forbedre rammerne for vort foreningsliv. De mange aktive frivillige gør en uvurderlig
indsats i vores kultur- og fritidsliv. Det skal være sjovt, meningsfyldt og nemt at være aktiv og frivillig. Vi vil
fremme lysten til at tage del i kultur- og fritidslivet, så der i hele kommunen er aktive lokalsamfund.
Idrætshallerne rundt omkring i kommunen er vigtige samlingssteder, og rigtig mange haller er skabt som
lokale initiativer. Vi vil fortsat bakke op om disse haller og hjælpe med den nødvendige modernisering.
Ligesom vi i Aabenraa by har gjort en helt særlig indsats i forbindelse med etablering af Arena Aabenraa, vil
vi i den kommende periode også gøre en særlig indsats for idrætsfaciliteterne/idrætshallerne rundt omkring
i kommunen.
Grænsehallerne i Kruså er et vigtigt kraftcenter i den sydlige del af kommunen, og vi vil bakke op om den
store indsats, som de frivillige gør for at udvikle centret.
Venstre bakker op om vores lokale forsamlingshuse og ser dem gerne bevaret som kulturbærere og rum for
fællesskaber. Vi bakker op om forsamlingshusene og støtter de nødvendige moderniseringer. Venstre vil også
se på, om der er behov for en ændret tilskudsmodel, dog uden at den skaber konkurrenceforvridning lokalt.
Med afsæt i behovet i det enkelte lokalsamfund og de timer man lokalt bidrager med til fællesskabet, vil
Venstre støtte større anlægsopgaver
Venstre Aabenraa ser store muligheder for at fremme søsporten og vandsporten i Aabenraa ved etablering
af en vandsports-arena ved Sønderstrand i Aabenraa. Derved skabes mere liv ved vandet - for alle og året
rundt. En kommende proces med udvikling af en helhedsplan for en vandsports-arena skal skabe
engagement, vækst og udvikling for eksisterende klub- og foreningsliv samt tiltrække nye aktører for
kommende brugere. Bygningerne skal selvfølgelig også indeholde forbedrede omklædnings- og
saunafaciliteter til sommer- og vinterbadegæster.
På kulturområdet vil vi arbejde aktivt for, at visions- og handleplanen for Frøslevlejren realiseres.
Frøslevlejren er et naturligt fyrtårn for turismen i kommunen med 50.000 årlige gæster, så turismen i hele
Sønderjylland vil få gavn af en gennemgribende opgradering af lejren.
Vi vil i samarbejde med Museum Sønderjylland arbejde for etableringen af et arkitektoniske visionært,
spændende og anderledes fællesmuseum ved Kilen i Aabenraa. Det skal være et museum, som kan huse både
kunstsamlingerne fra Brundlund Slot, Sønderjyllands søfartshistorie og vandreudstillinger.
De mange værker i guldaldersamlingen, samlingen af Franciska Clausens værker og fortællingen om den
sønderjyske søfartshistorie fortjener at få en fremtrædende plads i formidlingen af kulturen i Sønderjylland
og ikke mindst i Aabenraa.
Fællesmuseet vil blive et nyt kulturelt fyrtårn i Aabenraa Kommune med et stort turistpotentiale.
Venstre Aabenraa vil i samarbejde med Kulturelt Samråd og andre frivillige foreninger arbejde for etablering
og udvikling af en eller flere børneteatergrupper i kommunen. Dermed lærer de små/unge i en tidlig alder at
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fremstå selvsikre til gavn for efterfølgende skolegang, uddannelse og job. Venstre Aabenraa ser også
muligheden for, at nye børneteaterforeninger vil bidrage positivt til kommunens foreningsliv.
Venstre Aabenraa ser fortsat stort potentiale i at udvikle Aabenraa Live som et musikalsk fyrtårn.
Aabenraa Live skal fortsat være en matrikelløs koncertarrangør, der arbejder for at styrke den rytmiske musik
med et bredt udvalg af koncerter fordelt over hele Aabenraa Kommune.
Aabenraa Live er allerede anerkendt som professionel koncertarrangør og tiltrækker derfor allerede nu
kendte bands, som ønsker at optræde i Aabenraa Kommune. Men også mange af kommunens mindre
spillesteder og foreningsliv skal med fordel kunne trække på Aabenraa Live som en god sparringspartner for
rådgivning og afvikling af koncerter. Dermed skal Aabenraa Live gennem store og små musikarrangementer
sprede musikglæde i hele kommunen og bidrage til at brande Aabenraa Kommune som en attraktiv
bosætningskommune.

Turisme
Venstre Aabenraa vil i tæt samarbejde med turistaktørerne forstærke turismeindsatsen. Turismesamarbejdet
gennem Destination Sønderjylland, DMO, er en succes målt på antal kontakter til potentielle turister fra
henholdsvis Tyskland, Holland og Norge, og Venstre Aabenraa vil forstærke Aabenraa Kommunes
turismeprofil. I samarbejde med lokale turistaktører ønsker vi at udnytte dette vækstpotentiale i forhold til
antal endagsturister og overnatninger. Derfor vil Venstre Aabenraa målrettet arbejde på at skabe flere
turistattraktioner og samtidig styrke kvaliteten af de eksisterende. Her indgår bl.a. Okseøerne, Frøslevlejren,
Hærvejen, Gendarmstien, Oldemors toft, Folkehjem og Brundlund slot m.fl., hvor Venstre Aabenraa i
samarbejde med ejerne vil arbejde for nye udstillinger og fortællinger. Det er oplagt at lade Aabenraa
Kommunes geografiske placering med Danmarks længste landfaste landegrænse indgå som et naturligt led i
fortællingen.
Venstre Aabenraa vil arbejde for flere overnatningsmuligheder, herunder attraktive udstykninger til
sommerhuse.
Venstre Aabenraa vil aktivt fremme det nye samarbejde mellem 15 danske kommuner og fonden Realdania
omkring styrkelse af Hærvejens potentiale som kulturfyrtårn af international klasse. Her vil specielt
overnatningsfaciliteter til vandrere og cyklister være i fokus, samt udbygning af fyrtårnsprojekter ved Frøslev
og Rødekro.

Infrastruktur
Aabenraa Kommune har en unik geografisk placering nær den dansk tyske grænse, og den bindes sammen
af en veludbygget fysisk infrastruktur. Kommunen forbindes fra nord til syd af den sønderjyske motorvej,
ligesom der er motorvej til Sønderborg. Jernbanen løber centralt gennem kommunen og benyttes årligt af
tusindvis af rejsende fra togstationerne i Padborg, Tinglev og Rødekro.
Aabenraa Havn er en aktiv erhvervshavn, der spiller en central rolle for en række lokale virksomheders drift.
I Padborg råder kommunen tillige over Nordeuropas største transport- og logistikområde.
En bevarelse og udvikling af kommunens mange infrastrukturforbindelser kræver et fortsat stærkt fokus.
Nogle investeringer kræver national finansiering eller medfinansiering, mens andre skal prioriteres lokalt af
Aabenraa Kommune.
Venstre Aabenraa erkender infrastrukturens centrale betydning for kommunens fremtidige udvikling. Vore
borgere og virksomheder er afhængige af gode transportforbindelser. Skal vi tiltrække nye virksomheder til
kommunen, kræver det alt andet lige adgang til nem, hurtig og konkurrencedygtig transport. Vi agter derfor
at fremme alle former for effektive gods- og persontransportløsninger fx via skib, jernbane eller vej.
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Konkret ønsker Venstre Aabenraa at arbejde for en fortsat udbredelse af modulvogntog (lastbilvogntog med
overlængde), ligesom den gamle Aabenraa Havn samt de nye havnerelaterede virksomheder på det tidligere
Enstedværk har nem adgang til motorvejsnettet.
Vi vil arbejde for, at det længe ønskede dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg bliver realiseret. Vi ønsker
at opgradere Rødekro banegård, så de rejsende i mødet med stationen får en optimal oplevelse af Aabenraa
Kommune. I den forbindelse ønsker Venstre Aabenraa, at der etableres elevatoradgang til perronerne på
stationen.
I Padborg ønsker Venstre Aabenraa at styrke fremkommeligheden ved, at der etableres en ny bro over E45
for at sikre udviklingen af Padborg erhvervsområde på den vestlige side af motorvejen. Desuden vil vi have
fokus på en fortsat positiv udvikling af kombiterminalen i Padborg Transportcenter, ligesom vi ønsker en
forlængelse af Lejrvejen i den centrale del af transportcentret.
Alt sammen tiltag, der skal sikre de fysiske rammer for de kommende års erhvervsudvikling til gavn for
virksomhederne og deres ansatte.

Transportforbindelser til Tyskland
Venstre Aabenraa ønsker at gøre os mindre sårbare i forhold til infrastruktur-udfordringerne i Tyskland.
Venstre Aabenraa vil derfor i samarbejde med Region Syddanmark og de sønderjyske kommuner søge at
påvirke de tyske politikere til at prioritere etableringen af en togtunnel under Kielerkanalen ved Rendsborg.
Sammen med den allerede vedtagne etablering af en ny 6-sporet motorvejsbro over Kielerkanalen
nedbringes dermed transporttiden gennem Jylland og til Sydeuropa, og Aabenraa Kommune kommer i
centrum.

Padborg Transportcenter
Venstre Aabenraa understøtter den positive udvikling i Padborg Transportcenter og anerkender dermed
områdets store betydning for kommunens fortsatte udvikling og vækst. Vi vil sikre beskæftigelsen og
cementere Padborgs position som porten til Europa og Skandinavien. Vi vil fastholde området som
transportområde og værne om områdets karakter med tilknyttede serviceerhverv. Vi vil arbejde for en
tidssvarende og rationel omstrukturering af lagerkapaciteterne og stille nødvendige erhvervsarealer til
rådighed.
Padborg Transportcenter skal udvikle sig til et nordeuropæisk fyrtårn for innovation, digitalisering samt grøn
og klimavenlig transport. Venstre Aabenraa ønsker derfor, at Padborg bliver udpeget som testområde for
5G-netværk, ligesom nye klimavenlige og grønne brændstoffer til lastbiler skal kunne indkøbes i
transportcentret. Vi er samtidig opmærksomme på, at dele af den danske afgiftsstruktur for brændstoffer
skal ændres, så det undgås, at lastbiler med fordel kan tanke brændstof i Tyskland.
Venstre Aabenraa ønsker, at kommunen de kommende år realiserer den nyeste udviklingsplan for området.
I fornødent omfang skal der derfor foretages opkøb af arealer vest for motorvejen og afsættes anlægs-kroner
hertil. Projekterne skal - som hidtil - udarbejdes og prioriteres i samarbejde med virksomhederne og med
organisationen Padborg Transportcenter. Vi anerkender således det gode samarbejde mellem kommune og
erhvervsliv. Det vil vi bygge videre på.
Sammen med transport- og logistikbranchen ønsker Venstre Aabenraa at fremme projekter, der øger
udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, herunder etablering af lokale faguddannelser og udviklingsprojekter,
der skal sikre transportsektorens nuværende førerposition og sætte nye mål for fremtidige
forretningskoncepter.
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Vi ønsker i samarbejde med transportbranchen og de faglige organisationer at belyse chaufførers indvirkning
på områdets økonomi. Vi vil have fortsat fokus på de udfordringer, der er ved manglende lastbilparkeringspladser i og omkring Padborg, og chauffører skal i fornødent omfang have mulighed for at benytte
egnede overnatningsfaciliteter i området.
Venstre Aabenraa ønsker endelig, at kommunen bidrager økonomisk til en intensiv markedsføring af Padborg
Transportcenter i samarbejde med virksomheder og Business Aabenraa.

Aabenraa havn, Enstedværket og området nord for Kilen
Venstre Aabenraa ønsker at understrege, at Aabenraa også fremadrettet har en havn. Erhvervelsen af
Enstedværkets tidligere arealer og etablering af Ensted Bulk Terminal, EBT, forstærker Aabenraa Kommunes
profil som ejer af en aktiv erhvervshavn og understøtter nye aktiviteter og udvidelse af havnedriften.
Venstre Aabenraa anerkender, at havnen sikrer og fastholder etablerede arbejdspladser i kommunen og er
årsagen til, at flere virksomheder gennem tiderne har etableret sig i Aabenraa Kommune. Havnen kan
anløbes af store skibe med betydelig dybgang, og det betyder, at vi også fremadrettet skal være fokuseret
på mulighederne for at tiltrække virksomheder inden for tung industri. Det gælder hvad enten, produktionen
foregår i baglandet som hos Val Mont i Hjordkær, eller om bulk varer læsses og losses direkte over kaj.
Venstre Aabenraa ønsker, at der skal være en aktiv erhvervshavn i Aabenraa, men ønsker også med
investeringen i erhvervsarealer på Enstedværkets grund at fremtidssikre udviklingsmulighederne uden for
byen. Vi vil i samarbejde med havnen tiltrække virksomheder, der kan skabe vækst og beskæftigelse for
kommunens borgere. Det er vores vision, at der skal skabes flere arbejdspladser på arealerne efter
Enstedværket, end der var ansatte, da det var i drift. Derfor vil vi være en aktiv medspiller via vores ejerstrategi og være med til at sætte retningen sammen med Aabenraa Havn.
Med overtagelsen af de samlede arealer ved Ensted og mageskiftet med kommunen af arealerne nord for
Kilen, dannes en unik alliance mellem by og havn. Det har skabt en god forståelse for hinandens ønske om
udvikling af henholdsvis boliger til bosætning og aktive erhvervsarealer til havnes kunder.
Venstre Aabenraa vil fremme havnens muligheder for at blive en førende spiller på recycle- og PtX markedet,
hvilket vi allerede har fremmet ved udarbejdelsen af en visionær og rummelig lokalplan.
Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde for, at Aabenraa Havn indgår i den nationale havneplan og at
transportkorridorerne gennem Jylland tilgodeser Aabenraa. Desuden ønsker vi, i nært samarbejde med
Flensborg og de øvrige sønderjyske kommuner, at Aabenraa Havn udnævnes til regional havn.
Venstre Aabenraa ønsker at udbygge det strategiske samarbejde, der er indledt med de største danske havne
om fastholdelse og udbygning af vindmølleindustrien og dens følgeerhverv. Venstre Aabenraa ønsker, at der
udarbejdes en masterplan for byudviklingen nord for Kilen. Planen skal muliggøre en samlet attraktiv
udbygning af området og tiltrække stærke investorer. I et fælles udviklingsselskab skal Aabenraa Kommune
udvikle området i takt med, at lejeaftalerne udløber. På Kilen skal der ligge et nyt museum, som med en unik
arkitektur skal være fyrtårn for en ambitiøs udbygningsplan af høj kvalitet. Bebyggelsen og
landskabsarkitekturen skal indgå som klimasikring og have en høj rekreativ værdi.

Veje, cykelstier, el-ladestandere og infrastruktur
Venstre Aabenraa ser vejvedligehold som en kommunal kerneopgave. Vi prioriterer vedligehold højt, da
efterslæb blot sender regningen videre til de efterfølgende byråd. Vi ønsker at følge anbefalingerne i den
årlige status over vejkapital og lave en økonomisk opfølgning, så ressourcerne anvendes målrettet, hvor
vejkapital nedbrydes. Samtidig ønsker vi målrettet at anvende anlægskroner på udvalgte vejklasser og
strækninger.
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Venstre Aabenraa ønsker et veludbygget cykelstinet i hele kommunen, der tager afsæt i
trafiksikkerhedsmæssige anbefalinger, hvor vi ønsker at prioritere cykelstier for skolebørn højest og derefter
forbindelser til gavn for vores borgere og turister. Vi ønsker overordnet at følge den udarbejdede
cykelstiplan, men ønsker også en målrettet investering derudover på stiforbindelser, når lokale forhold
nødvendiggør ekstraordinære anlæg som f.eks. ved nye udstykninger og erhverv.

Sammentænk den kollektive og private transport
Som led i den grønne omstilling vil Venstre Aabenraa arbejde for en udbygning af lade-kapaciteten i hele
kommunen for el- og hybridbiler.
Vi anerkender vigtigheden af privatbilismen i en kommune som vores med dens store køreafstande. Derfor
vil vi også fortsat skabe forståelse for, at privatbilismen ikke kan erstattes af kollektiv trafik, og at mobilitet
er en bosætnings parameter.
Vi lever i en tid, hvor nye transportformer vinder frem. Det handler bl.a. om delebiler og privat samkørsel. Vi
ønsker at drage nytte af nye transportformer og ny teknologi, og vi ønsker, at den kollektive og private
transport skal tænkes bedre sammen. Derfor vil vi fremme digitale løsninger, som er med til at integrere den
kollektive transport med f.eks. delebiler og privat samkørsel.
Venstre Aabenraa anser nye transportformer som væsentlige bosætnings parametre, og vi vil derfor
indsamle erfaringer med landsby-minibus, der drives af landsbyboere og fortrinsvis skal binde landsbyerne
bedre sammen med center- og uddannelsesbyerne. Dette skal sikre kortere køretider til skolerne, et aktivt
seniorliv, og et bedre ungdoms- og natteliv.
Venstre Aabenraa ønsker at undersøge mulighederne for etablering af førerløse busser.

Landdistriktspolitik
Aabenraa Kommune har mange aktive landsbyer, der arbejder hårdt for at bevare sammenhængskraften i
deres lokalområde. I de forgangne to valgperioder har Venstre arbejdet for målrettet at understøtte lokale
initiativer. Vi har ansat en landdistriktskoordinator, der sammen med lokale ildsjæle har udarbejdet
udviklingsplaner. Vi har fulgt op med penge så planerne kan føres ud i livet med områdefornyelser, og vi har
stillet penge til rådighed til materialekøb i lokale projekter.
Venstre Aabenraa ønsker en kommune i balance med gode muligheder for også at bosætte sig i
landdistrikterne. Dette indebærer for os, at frihedsgraderne til at kunne udfolde sig må være flere end i
byerne. Mange landsbyer er godt på vej med at realisere udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med
kommunen. Udviklingsplanerne tager afsæt i de styrker som den enkelte landsby har. Vi mener, at enhver
landsby med vilje til at udvikle sig skal have chancen. Omvendt mener vi også, at vi ikke kan holde liv i en
landsby uden lokal opbakning.
Vi har så gode erfaringer med de nye tiltag, som virker, at vi vil fortsætte med at sætte puljer af til indkøb af
materialer. Vores erfaring er, at man i de små samfund ikke mangler frivillig arbejdskraft, men at det slider
på de få erhvervsdrivende, der ofte spørges om sponsorater til indkøb af nødvendige materialer. Det vigtigste
er, at puljerne administreres ubureaukratisk. Vi ønsker også, at puljerne kan anvendes til professionel teknisk
bistand, hvis et byggeri eller lignende kræver en myndighedsgodkendelse eller byggetilladelse.
Venstre Aabenraa vil arbejde for, at alle landsbyer har gode udviklingsmuligheder, herunder også muligheden
for nyt parcelhusbyggeri eller bofællesskaber. Derfor vil Venstre arbejde for etablering af flere attraktive
byggegrunde i landsbyerne.
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Venstre Aabenraa vil fortsat arbejde på, at der er en nedrivningspulje til at fjerne faldefærdige bygninger i
landsbyerne. Venstre mener, at det er en særdeles vigtig samfundsopgave at nedrive forladte og faldefærdige
boliger, så gode landsbyer ikke skæmmes af ruiner, som ingen tager sig af.

Samspil med landsbyråd
Venstre Aabenraa vil fortsat styrke samarbejdet mellem landsbyerne og kommunen. Det fælles Udviklingsråd
(tidligere Landsbyrådet) er en vigtig samarbejds- og dialogpartner for det fremtidige arbejde med at
videreudvikle det gode liv i landdistrikterne, herunder også særlig lokale ordninger som f.eks. vedligehold af
grønne områder mm.
Venstre Aabenraa ønsker fortsat at understøtte lokal organisering og engagement ved at afsætte de
nødvendige ressourcer og midler, så det bliver endnu lettere at være frivillig!

Landsbypedel og lokal opgaveløsning
Venstre Aabenraa støtter ordningen med en lokal landsbypedel. Vi vil undersøge mulighederne for en
nemmere og mindre arbejdstung ordning, så det ikke er de lokale ildsjæle, der skal agere arbejdsgiver, men
at udvalgte borgere på fx flexjob mere selvstændigt kan udføre opgaver.
Nogle landsbyer har på forsøgsbasis selv overtaget vedligehold af kommunale arealer mod betaling. Vi vil
gøre ordningen gennemskuelig og permanent. Det højner kvaliteten, da arealerne plejes efter behov og eget
skøn, og det frigør midler til andre opgaver på ønskelisten i landsbyen.

Bydelsledelse- og bydelsråd
Venstre Aabenraa vil understøtte lokale initiativer gennem bydelsledelse og bydelsråd. Vi vil arbejde for, at
Aabenraa forbliver en attraktiv hovedby for kommunen, der summer af liv, arrangementer og kultur. Vi vil
understøtte byens aktører, herunder bydelsledelsen i deres bestræbelser på, at studerende, beboere og
gæster i byen føler sig velkomne og får en god oplevelse i mødet med byen. Der findes fx bydelsråd for Høje
Kolstrup.
Vi ønsker fortsat at fremme borgerinddragelse og benytte det gode eksempel fra programmet for
Områdefornyelse Nord som model for andre områdefornyelser. Alt dette i et samarbejde mellem borgere,
detailhandel og kommune.
Projektet har blandt andet ført til en opgradering af gågaden, opkøb af ejendomme samt etablering af et
bydelssamarbejde efter BID-modellen (samarbejdsform inden for detailhandlen om fx markedsføring).
Derudover er der sammen med Realdania udarbejdet ”Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret”,
der omfatter opgradering og renovering af passager, bagsider og parkeringspladser i tilknytning til den
nordlige del af gågaden. Arbejdet med gademøbler, facaderenoveringer, gavlmaleriet og lampe-installationer
er alt sammen synlige tiltag, der har været med til at skabe en ny identitet og stemning i den nordlige del af
bymidten. Projektet er skabt i samarbejde mellem borgere, detailhandel og kommune.
Det er vigtigt, at ideer bliver til udviklingsplaner, der realiseret. Dette er Venstre Aabenraa garant for. Aldrig
er der sket så meget i Aabenraa Kommune som nu, og dette ønsker vi også skal præge udviklingen
fremadrettet.
Al byomdannelse skal ske i tæt dialog med borgere og erhvervsdrivende i inddragende processer, herunder
et styrket samarbejde med detailhandlen.
Venstre Aabenraa ønsker et fortsat stærkt og inkluderende samarbejde med bydelsledelserne i centerbyerne
og bydelsledelsen som fx på Høje Kolstrup. Vi vil bringe de lokale borgeres kendskab og viden i spil for
derigennem at styrke det lokale ejerskab og en målrettet og værdiskabende udvikling. Et vigtigt led heri er
informationsmøder og workshops, samt en øget anvendelse af digitale medier.
Venstre Aabenraa – valgprogram godkendt 13. september 21

22

Aabenraa som regionens uddannelses by
Venstre Aabenraa ønsker at Aabenraa fortsat skal udvikle sig til regionens uddannelses by. Vi vil målrettet
arbejde for, at nye uddannelser placeres i Aabenraa. Dette er et vigtigt element i at fastholde vores unge i
regionen, og det vil bidrage til øget bosætning.
Vi ønsker, at der fortsat skal afsættes penge til en campuskoordinator. De nuværende erfaringer er positive,
og vi ønsker at den nuværende ordning i takt med at campusområdet udvikler sig, skal gøres til et endnu
bedre netværk for de unge. Vi ønsker, at campuskoordinatoren skal facilitere campusrådet, der skal være de
unge studerendes talerør til politikerne. Der skal aftales formaliserede dialogmøder.
Vi foreslår at Skolevænget 33 kan indgå i bl.a. aktiviteter rettet mod de unge, herunder som ungdomshus for
studerende i Campus Aabenraa og være en central ramme om studiemiljøet i Aabenraa. Vi ønsker, at det i
samarbejde med campusrådet afklares, hvilke faciliteter ungdomshuset kan indeholde.
Venstre Aabenraa ønsker at etablere spændende studieboliger i samarbejde med private boligudviklere og
boligselskaber. Boligernes udformning og lejeniveau skal tage udgangspunkt i udarbejdede
analyser/undersøgelser. Kommunen skal om muligt bidrage med egnede udstykninger.
Samlingssteder for unge - i hele Aabenraa Kommune
Venstre vil i samarbejde med de unge undersøge mulighederne for at skabe lokale samlingssteder. Det
bærende element skal være socialt samvær. Muligheden for, at de unge får lov til at låne skoler og
institutioner i weekender og om aftenen, skal udvides (f.eks. organiseret i foreninger). Forsamlingshuse,
idrætshaller, spejderhuse og andre kommunale bygninger end skoler kan også tænkes ind.
Mere natteliv
En vigtig brik i at fastholde og tiltrække unge mennesker til Aabenraa Kommune er en attraktiv hovedby
med et godt kultur- og ungdomsliv.
Venstre Aabenraa vil derfor arbejde for et bedre og mere attraktivt natteliv for de unge. Det er vigtigt med
flere tilbud til de unge, og derfor vil Venstre arbejde for flere placeringer til diskoteker og natteliv i Aabenraa
by. Det skal dog ske inden for hvad de byplanmæssige rammer som private virksomheder kan udfylde. Gerne
omkring den eksisterende natklub Gazzværket.
Vi vil også arbejde for et bredt udbud af kultur- og musiktilbud. Vi vil undersøge mulighederne for større
variationer af spillesteder med afsæt i, at et godt studiemiljø også indebærer et rigt og afvekslende liv efter
studierne.
Venstre Aabenraa vil gerne arbejde på at få etableret et ungehus i Aabenraa by, hvor unge kan mødes, være
unge og skabe gode netværk. Ungehuset skal være med til at styrke ungdoms- og studiemiljøet i Aabenraa.
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