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Liberalisme er frisind. Frisind er den holdning, at hvert enkelt menneske anerkender det
andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin livsform.
Venstre i Varde Kommune vil med udgangspunkt i valgfrihed understøtte mulighed for
vækst og trivsel for borgere såvel som erhvervsliv.
Venstre arbejder for udvikling af Varde Kommune som en dynamisk landkommune, hvor
lokalområdernes særkende og lokale engagement er omdrejningspunktet og hvor
kommunens vision ”Vi i naturen” er et naturligt afsæt.
At være Danmarks største garnisionskommune forpligter. Derfor vil vi fortsætte og
udbygge samarbejdet med garnisionerne.
Udvikling af både by og land skabes med udgangspunkt i borgernes ideer, engagement
og tiltag og understøttes politisk, når det genererer værdi for hele kommunen.
Udviklingsplaner, der vokser af lokale ildsjæles engagement, skal løftes og understøttes
professionelt, så planerne sikrer udvikling i og for hele kommunen. Det professionelle
administrative niveau har samtidig overblikket over synergien i lokalområdernes
samlede tilbud til borgerne.
Alle borgere og erhvervsdrivende mødes af og i Varde Kommune med et administrativt
såvel som politisk fokus på muligheder. Hvor det er muligt etableres enklere
løsningsorienteret adgang til myndighed/service i administrationen for såvel borgere,
foreninger som erhverv.
Erhvervslivet skal sikres optimale vilkår. Det er det vi lever af. Det er grundlaget

for vores velfærd!

Turisme har Varde kommunes største vækstpotentiale og skal tænkes med i alle
sammenhænge.
Vi skal styrke vores indtægtsgrundlag ved at fastholde og tiltrække kvalificeret
arbejdskraft, så vi styrker fundamentet for velfærd.

Således sikrer vi Vardes udvikling som en attraktiv kommune.

ÅBENHED OG DIALOG

Hvilke muligheder mødes borgere med?
En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende
samfund. Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – og ikke omvendt. Den skal
være velfungerende og samtidig være en udviklende og spændende arbejdsplads for
medarbejderne.
Borgere i Varde kommune mødes med frisind. Alle borgere mødes på samme vilkår og med
samme muligheder inden for lovens givne rammer. Den positive tilgang målrettes borgerne
via dialog.
Alle tilflyttere tilbydes mulighed for involvering, gode jobmuligheder og uddannelse, og et
bredt udvalg af boligformer. Venstre ønsker dermed at understøtte den enkeltes mulighed
og ret til at vælge og til at blive en del af samfundet.
Vi vil fortsat arbejde målrettet for at styrke respektfuld og ligeværdig dialog mellem
borgere og kommune.
Derfor er det afgørende, at kommunen som arbejdsplads er velfungerende og har et godt
arbejdsmiljø. Samtidig skal vi være dygtige til at tiltrække ny og velkvalificeret arbejdskraft
– også til de kommunale arbejdspladser. Talentudvikling og generel kompetenceudvikling
er derfor et fokusområde. Glade og kompetente medarbejdere understøtter og medvirker
til den vestjyske driftighed. Samtidig sikres en kultur, der understøtter muligheder.
Der skal arbejdes videre med profilering af Varde kommune ved fortsat at sikre at de gode
historier når ud i hele landet. Det er helt afgørende, at der er enighed om, hvad Varde
kommunes image skal være og skabe synlighed om det. Blandt andet skal vores fyrtårne
fremhæves.
Derfor vil Venstre i Varde Kommune
-

Én indgang for borgeren
Øge uddannelsesmuligheder i kommunen
Være offensive i forhold til bosætning og jobmuligheder/rekruttering
Sikre gode vilkår for de ressourcepersoner, som vores virksomheder har brug for – og for
deres familier.
Sikre optimale betingelser for integration for såvel etniske danskere som ikke-etniske
danskere

FÆLLESSKABER

Hvilke muligheder understøtter fællesskaber?
De stærkeste fællesskaber er netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået
sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse.
Lokalsamfund og områder danner rammen om fællesskaber. For at sikre udvikling af
områderne og dermed skabe attraktive rammer for bosætning, er der udarbejdet
udviklingsplaner. Der skal arbejdes videre med udviklingsplanernes sammenhænge – både
med hinanden og med den samlede kommunes, så der skabes synergi og nye udviklingsideer.
Vi kan og tør arbejde på tværs af hinandens fællesskaber.
Frivillighed er et bærende element i vores lokale samfund. Derfor skal vi sikre et godt miljø
for de frivillige.
Foreningslivet skal styrkes og udvikles gennem administrative forenklinger og en udvidet
økonomisk ramme, hvor de frivillige kræfter er tilstede. Foreningslivets synlighed og
gennemsigtighed skal øges, således at borgerne ved, at fællesskaber og initiativer findes.
Det er afgørende, at faciliteter har et vist kvalitetsniveau. Der skal skabes balance mellem
tilgængelighed og kvalitet, så vi bevarer decentrale placeringer, mens vi udvikler
kvalitetstilbud, som borgerne gerne kører længere efter.
Model for tildeling af økonomi – herunder lokaletilskud, skal gentænkes med fokus på
understøttelse af fællesskaber.
Bibliotekerne indgår som en naturlig aktør i dannelse og understøttelse af fællesskaber.
Alternative boformer, som Olle Koller og andre typer bofællesskaber, danner også rammen
om forskellige typer fællesskaber.
Venstre ønsker at understøtte de sunde fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået
sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse.
Derfor vil Venstre i Varde kommune
-

Sikre landsbyerne hjælp til at skabe synergi mellem udviklingsplanerne
Styrke bibliotekernes rolle i dannelse og understøttelse af fællesskaber
Sikre mulighed for dannelse af alternative boformer
Gøre det nemmere at være forening i Varde kommune
Fejre de frivillige
Udarbejde ny model for tildeling af økonomi til foreninger

DEMOGRAFI

Hvilke muligheder vægter vi i livets faser?
Fællesskabet mellem mennesker bliver stærkest, når det enkelte menneske får størst
mulig frihed til at stræbe efter et godt liv. Derved bliver der skabt værdier, som kan
komme fællesskabet til gavn.
Borgerne i Varde er forskellige og har forskellige behov. Behovene varierer i livets faser.
Uddannelses- og jobmuligheder skal understøtte hinanden ved at sikre samarbejde mellem
virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Der skal tænkes strategisk i hvilke uddannelser,
der bør trækkes til Varde kommune set i relation til, hvilke behov de lokale virksomheder
har. Samtidig skal der arbejdes med tiltrækning af befolkningsgrupper, som kan dække de
konkrete behov for ressourcer i erhvervslivet.
Der skal kontinuerligt ses på kommunens infrastruktur, som altid vil være en udfordring i så
stor en kommune med mange små lokalsamfund. Der skal ses på civilsamfundet muligheder
for at bidrage til løsninger.
For Venstre er en decentral struktur og en hverdag, der især for de mindste børn udfolder
sig i lokalsamfundet, helt afgørende for balancen mellem tryghed, trivsel og passende
udfordringer. Vi vil have fokus på overgangene for vores elever, så den faglige progression
sikres og vi går ind for rullende skolestart, når børnene skal fra børnehave til skole. I den
hverdag vores børn oplever i dagtilbud og skole, skal de opleve helhed, sammenhænge og
gode overgange.
Børn er forskellige, udvikler sig forskelligt og har derfor også behov for forskellige tilbud.
Det skal understøttes, at det enkelte barn trives i vuggestue, dagpleje, børnehave, skole
og fritidstilbud og at der sker fagligt fremskridt hver dag. Det faglige niveau skal løftes, så
vore børn er rustet til et godt arbejdsliv.
Overbygningsskolernes udvikling af linier, fagforløb og målrettede camps understøttes.
Klyngerne er en velegnet geografisk ramme om disse tiltag og sikrer at især de større børn
udfordres fagligt, oplever nye sociale sammenhænge og får nye venskaber i en større
geografi.
Kommunens ejendomme er et fælles anliggende og skal matche behovet for aktiviteter.
Alle borgere skal sikres mulighed for et aktivt liv med et betydningsfuldt indhold for både
personen og for fællesskabet.
Varde kommune skal bestå af et varieret udbud af boligtyper og byggegrunde og
mulighederne i planloven skal anvendes til alternative boformer og –steder.
Kommunens variation i befolkningsgruppen skal afspejles i tilbuddet af boliger.
Kommunes skoler og daginstitutioner skal være af høj kvalitet og i form og lokalitet
understøtte de aktuelle behov.

Det skal være attraktivt at være ung i Varde Kommune. Derfor skal aktiviteter for unge
udbygges og tilgængelighed skal sikres, så alle unge kan få gavn af aktiviteter og tilbud.
Ungehuset skal fortsat sikres udviklingsmuligheder.
Derfor vil Venstre i Varde Kommune
- Understøtte profilskoler/linjer, som f.eks. erhvervs- og håndværksrettede 9.klasser.
- Garantere lærepladser i samarbejde med virksomhederne
- Videreudvikling af erhvervsplaymakerens funktion med fokus på sammenhængskraft
mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder
- Vi understøtter mulighed for etablering af almennyttige boliger i hele kommunen
- Understøtte at alle børns potentiale udfoldes eller udvikles maksimalt
- Prioritere tidlig indsats
- Arbejde for mere tid til nærvær i institutioner gennem færre dokumentationskrav

KULTUR
Hvilke muligheder har kulturen?
Den liberale kulturpolitik udspringer altid af en bæredygtig kulturel fødekæde. Derfor
skal der sikres frie og gode udviklingsmuligheder.
Kulturen er med til at forme det folkelige fællesskab. Derfor skal der være gode muligheder
for et frit og aktivt kulturliv i de nære medmenneskelige fællesskaber. Derved styrker vi
mangfoldigheden i dansk kunst og kulturliv og anerkendelse af Varde som en del af den
nationale kulturelle udvikling.
Kulturelle tilbud i Varde Kommune, har ikke alene værdi for vores borgere, men også for
turister. Det skal undersøges om det vil skabe værdi at have flere tilbud på tysk og engelsk
– herunder lokal skiltning.
Den liberale kulturpolitik har udviklet sig og skal fortsat udvikle sig nedefra gennem
andelsbevægelsen, højskolerne, aftenskolerne, idrætsforeningerne og meget mere.
Varde kommune skal fortsat sikre frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og
folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv
skal sikres bl.a. ved hjælp af kommunale midler.
Bredden i udbud skal sikres ved en koordinering i udviklingsrådene. Hermed sikres, at de
lokale foreninger og samfund skaber synergi fremfor at udkonkurrere hinanden.

Derfor vil Venstre i Varde Kommune
- Udarbejde en strategi for breddeidræt såvel som for eliteidræt, så puljetilskud kan tildeles
på baggrund af kriterier
- Sikre koordinering mellem udviklingsrådene
- Videreudvikle kulturelle tilbud, der er rettet mod såvel borgere som turister
- Arbejde for bedre formidling af kulturtilbud
- Sætte yderligere fokus på kulturturisme/gastroturisme, som kan understøtte den lokale
fortælling
- Sikre etablering af Flygtningemuseet
- Fortsat sikre en stærk musikskole med decentrale tilbud
- Fortsat understøtte kulturelle fyrtårne

ERHVERV

Hvilke muligheder har erhvervslivet?
En liberal erhvervspolitik bygger på, at de private virksomheder er bedre til at udpege
fremtidens produkter og vækstområder end offentlige myndigheder. Kilden til
fornyelse er iværksætterne. Derfor skal der være gode vilkår for at etablere og drive
selvstændig virksomhed
Erhvervslivet er lokomotivet for vækst og udvikling i enhver kommune. I Varde kommune
har vi sat fokus på at styrke udviklingen for erhvervslivet. Vi skal fortsætte med at styrke
og udvikle kommunen, så vi har attraktive vilkår for erhvervslivet. Både for etablerede
virksomheder og for iværksættere.
Infrastruktur er et vigtigt element for erhvervslivet. Derfor skal der kontinuerligt arbejdes
med udviklingen af infrastrukturen i tæt dialog med virksomhederne.
Med udgangspunkt i dialogen med virksomhederne sammen med ProVarde kan vi i
fællesskab løfte barren for muligheder. Sparring mellem virksomheder og kommune kan
ydermere sikre afdækningen af virksomhedernes fremtidige behov for arbejdskraft. Tillige
skabes overblik over behovet for eventuelle skræddersyede uddannelsesforløb, for
følordning for nyuddannede akademikere og lignende.
Uanset om man er etableret virksomhed eller iværksætter, skal man føle sig velkommen i
Varde Kommune og mødes af en effektiv og løsningsorienteret sagsbehandling.
Arbejdet med udvikling af Varde Kommune som en del af lokomotivet for vestkystturismen
skal fortsættes og udvikles. Det stærke samarbejde i Sydvestjylland gavner erhvervslivet og
dermed vores kommune.

Landbruget har også stor betydning i Varde kommune. Vi vil fortsat arbejde målrettet for at
erhvervet har optimale vilkår
Et styrket samarbejde i regionen understøttes også af et tæt Sydvestjysk
erhvervssamarbejde. Nabokommune tiltrækker meget arbejdskraft. Borgere som med
ægtefælle og familie kan finde gode vækstmuligheder i vores kommune.
Derfor vil Venstre i Varde Kommune
Sikre hurtig og effektiv sagsbehandling for alle
Arbejde for at være små- og mellemstore virksomheders foretrukne kommune
Styrke dialogen mellem virksomheder og kommune
Gøre det mere attraktivt at ansætte lærlinge
Øge markedsføringen af Varde Kommune som attraktiv erhvervskommune
Understøtte og udvikle ProVarde
Sætte fokus på tværsektoriel tænkning hvor det er muligt i forhold til arbejdsplads,
karriere, rekruttering, uddannelse og bosætning
- Gå forrest i udvikling af vestkystturisme
- Udvikle turismeområdet i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og private aktører

-

BORGERE

Hvilke muligheder har borgere, når de får brug for hjælp?
Ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Men den enkelte har også pligt til
ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et
personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.
Varde kommune skal understøtte muligheden for et aktivt liv for borgerne i alle livets faser
uanset alder og fysisk formåen. Velfærd skabes sammen med borgerne. Så når borgere får
brug for hjælp, mødes de af løsningsorienteret service i øjenhøjde. Hermed sikres
individuelle, omsorgsfulde og fleksible løsninger.
Tillige er det en vigtig faktor at pårørende inddrages som ressource, men også tilbydes
netværk og aflastning. Hermed understøttes de bedst mulige vilkår for de borgere, der har
brug for hjælp.
Vi skal være opmærksomme på alle elevers behov. De nyoprettede specialklassetilbud giver
mulighed for at udvikle nye målrettede tilbud.
Kommunens ydelser er et fælles anliggende og er tilbud, som kan anvendes hvor det skaber
værdi. Ydelserne skal kunne tilpasses de individuelle behov og være tilgængelige, når
borgeren er klar til hjælpen. Der arbejdes med tilbud, hvor hjælp til selvhjælp er
omdrejningspunktet.

For borgere, som ikke kan få en hverdag til at hænge sammen, skal tilbydes hjælp til at
skabe overblik og struktur, og til at få lagt en fremtidssikret plan.
Borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet skal have mulighed for en hverdag med
betydningsfuldt indhold for både borgeren og for fællesskabet.
Attraktive vilkår for seniorer skal skabe incitament for tilflytning. Dagtilbud skal
understøttes, hvor lokalsamfund skaber rammerne.
Generelt skal tilbud drevet af frivillige understøttes. Den der kan klare sig selv, har en
moralsk forpligtelse til at bistå den, der ikke kan - privat og via samfundet. Derfor skal
civilsamfundet mobiliseres og styrkes.
Vi skal fortsat være demenskommune og udvikle værdige tilbud for demente og deres
pårørende.
Derfor vil Venstre i Varde Kommune
- Styrke tilbud til børn og unge med særlige behov
- Udvikling af tilbud på autismeområdet
- Sikre attraktive boliger for seniorer
- Arbejde for udvidede muligheder for ekstra tilkøb af ydelser
- Arbejde med udvikling af tilpassede aflastningstilbud for udskrevne patienter fra
sygehusene.
- Udbygge det faglige uddannelsesniveau hos kommunens medarbejdere hvor der er behov
- Sikre netværk og aflastningstilbud for såvel borgere som pårørende
- Arbejde for at Krogen fortsat skal være et flagskib som aflastningshjem og et godt bosted
- Arbejde for at Lunden fortsat skal være et højt specialiseret tilbud til senhjerneskadede
- Fastholde en decentral ældrebolig og plejehjemsstruktur
- Fortsætte arbejdet med etablering af Sundhedshus i Varde
- Mentorordning for borgere med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
- Videreudvikle helhedsorienterede tilbud fra Sundhedscentret
- Fortsat fokus på det frie valg

NATUR OG MILJØ

Hvilke muligheder vægter vi for naturen og miljøet?
Venstres miljøpolitik tager sit udgangspunkt i respekt for de naturgivne ressourcer,
som er vore fælles værdier. Målet er at beskytte de naturressourcer, som ikke bliver
beskyttet i kraft af den private ejendomsret, idet myndigheder, organisationer og
borgere i fællesskab skal værne herom.
Miljøet vil altid blive påvirket af menneskelige aktiviteter. Derfor er opgaven for det
første at afbalancere hensynet mellem mennesker og miljø. For det andet er opgaven at

opnå de ønskede miljømålsætninger så effektivt som muligt. Det vil sige at få mest miljø
for pengene.
Naturen benyttes med omtanke. Natur er ikke en stationær faktor og skal kunne anvendes
med udgangspunkt i nutidens behov og med omtanke og øje for fremtidens behov.
Naturen skal kunne benyttes mens den beskyttes.
I et tæt samarbejde med interessenter vil vi sikre balance mellem udviklingen af turismen
og hensynet til naturen.
Der skal arbejdes med optimal anvendelse af det åbne land via bred lokal dialog. Det er
afgørende, at der er bred opbakning i det lokale område.
Kommunens vision ”Vi i naturen” skal generelt være en nerve i beslutninger på tværs af
fagområder. Hermed tænkes bæredygtighed i alle dens former og der arbejdes med
balancen og den sunde fornuft, når beslutninger om miljømæssige områder skal træffes.
Venstre vil værne om den enkelte borgers frihed til at indgå i naturen og sætte en nedre
grænse for politisk og forvaltningsmæssig indblanding i borgerens ret til at benytte
naturen.
Venstre i Varde går ind for at støtte og styrke udvikling af vedvarende energikilder i en
balanceret vægtning mellem sol, vind og biomasse.
Derfor vil Venstre i Varde
-

Genetablere naturarealer, når tidligere naturarealer anvendes til andet formål
Sikre borgeropbakning til nye projekter
Undersøge og understøtte alternative/grønne løsningsformer
Integrere bæredygtighed i politiske beslutninger
Sikre at Varde kommune går forrest med bæredygtige løsninger

