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1. Mennesker i centrum

Samfundet og vore omgivelser er under konstant forandring. Dette skal afspejles i vores politik, 
men uden at vi sætter socialdemokratiske grundværdier over styr. Vort menneskesyn bygger på 
lighed for alle, lige adgang til uddannelse, lige ret til velfærdssamfundets ydelser og på solidaritet.

Vort overordnede mål er, at Varde Kommune fremstår som en levedygtig og dynamisk kommune. 
Der skal være vilje til udvikling og vækst i alle dele af kommunen, men med respekt for mennesker, 
dyr og naturen. Vi ønsker derfor at føre en ansvarlig økonomisk politik med mennesket i centrum.

Der er behov for at fastholde fællesskab og solidaritet. Det er ikke noget, man kan sætte økonomi 
på, men er mere et politisk signal om, at vi som mennesker har brug for hinanden. Det er vigtigt, at 
vore politikere formidler dette signal om fællesskabets store betydning.

Det er vigtigt for socialdemokraterne at samarbejde med og lytte til borgere og brugergrupper. 

Det politiske arbejde i kommunen påvirkes af mange faktorer - EU, folketinget og regionen. 
Politikkerne er forpligtiget til at holde borgerne bedst muligt orienteret om disse påvirkninger og 
deres konsekvenser.

2. Sundhed og trivsel

Socialdemokratiet arbejder for at nedbryde skævhed inden for sundhedsvæsnet. 

Manglen på praktiserende læger er bekymrende, og for at afhjælpe dette skal der arbejdes på at få 
oprettet sundhedscentre i kommunen.  

Vi vil fortsat holde fokus på at fremme sundhed og trivsel samt forebygge livsstilssygdomme, bl.a. 
ved at lette adgangen til motionsfaciliteter. Desuden skal der sættes fokus på sund kost.

Vi vil arbejde for, at personer på sygedagpenge og ledige tilbydes gratis adgang til motion.

3. IT-adgang

Vi skal arbejde for, at Varde Kommune er i førertrøjen i forhold til hurtige IT-forbindelser i hele 
kommunen. 

I forbindelse med digitaliseringen af samfundet vil vi arbejde for at sikre, at alle borgere, men med 
særlig fokus på ældre, handicappede og ordblinde, får den nødvendige støtte for at kunne benytte 
disse systemer.
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4. Turisme 

Turismen skal udvikles i Varde Kommune, og her skal kommunen være en særdeles aktiv 
medspiller, der stimulerer med nye ideer og en sund udvikling med kvalitetsturisme. 

Kommunen skal aktivt søge samarbejdspartnere. Dette gælder både lokalt i kommunen, men også 
i nabokommuner, i regionen og i andre lande. 

Turismen skal udvikles i hele kommunen og ikke kun i de kystnære områder.

De serviceydelser, der efterspørges, skal vi forsøge at imødekomme, herunder naturvejledere og 
livreddere. Samtidig skal vi udvikle handicap- og økoturisme.
    
Vi ser udviklingen af turisterhvervet som en meget vigtig brik i Varde Kommunes fremtid, hvor nogle 
af de mest betydningsfulde rejsemotiver er:
 naturoplevelser
 strand, kyst og hav
 gode overnatningssteder
 trygt at opholde sig her
 rent land, hvor man viser interessere for at være skånsom over for naturen og ressourcerne.

Derfor skal vi være særdeles påpasselige med, at den meget særegne natur, vi har at tilbyde, også er  
til stede i fremtiden.

5. Omsorgs-, pleje- og ældreområdet

Vi vil arbejde for en sammenhæng mellem tilbuddet om omsorg og ældrepleje, sammenholdt med 
rimelige geografiske afstande, hvor også de nødvendige fysiske rammer er til stede.

Ensomhed og følelsen af at være til overs nedsætter livskvaliteten. Derfor skal kommunen være 
aktiv med at informere om, hvilke muligheder der tilbydes. Det gælder tilbud om alle de aktiviteter, 
fritidstilbud og kulturaktiviteter, der kan skabe sammenhold og fællesskab.
 
Vore sindslidende og yngre handicappede er ofte oversete grupper i samfundet. I nært samarbejde 
med brugerne og deres pårørende vil vi opprioritere arbejdet for relevante tilbud til disse grupper.

Mulighed for aflastning skal være til stede for familier med plejekrævende familiemedlemmer.
Det ligger os meget på sinde, at handicappede får tilbud om genoptræning for at forbedre deres 
fysik og livskvalitet. 

Vi finder det afgørende vigtigt, at kommunen løser sine opgaver i forhold til pleje og omsorg på en 
måde, der er værdig for såvel brugere som personale og pårørende.
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Vi vil tilstræbe løbende renovering af vores ældre boligmasse, således at de bliver ældre - og 
handicapegnede og indrettet efter de love og regler, der er gældende på området.
 
Ligeledes vil vi arbejde for, at de ansatte løbende bliver uddannet og efteruddannet, således at de 
hele tiden kan udføre arbejdet på betryggende vis og på den bedste måde for alle parter.

6. Integrationspolitik

Der skal være respekt for kulturelle forskelle. 

Man skal sikre, at kommunen hele tiden har medarbejdere, der er uddannet til på en ordentlig og 
forsvarlig måde at kunne byde flygtninge og indvandrere velkommen til Varde Kommune. 
Kommunens Velkomstambassadører skal inddrages i dette arbejde. Dette gælder både i Varde by 
og i oplandsbyerne i hele kommunen.

Vi vil sikre samfundsmæssige rettigheder og pligter for mennesker med anden etnisk oprindelse, 
da integration er en gensidig proces med både rettigheder og pligter. Det er bl.a. vigtigt, at 
førskolebørn med anden etnisk og sproglig baggrund lærer dansk, inden de starter i skolen. 

Vi vil i samarbejde med Integrationsrådet og forældre arbejde for at indføre 
modersmålsundervisning. Al modersmålsundervisning skal foregå udenfor alm. skoletid.

7. Børnepasning

Der skal være pasningsgaranti til alle børn. 

Kvaliteten og omsorgen i dagplejen, daginstitutionerne og fritidsordningerne skal bevares og 
styrkes, så børnene får mulighed for en endnu bedre udvikling.

Der skal være et passende antal pladser, der skal være alderssvarende og fleksible. Målet skal 
være, at alle børn tilbydes en plads i nærområdet. 

For børn med specielle behov skal nærhedsprincippet fraviges til fordel for det bedste tilbud 
indenfor en rimelig geografisk afstand. 

Man skal løbende sikre en ordentlig vedligeholdelse af kommunale bygninger både ind - og 
udvendigt samt sikre, at de løbende bliver tilpasset de lokale forhold i takt med, at forholdene 
ændrer sig på de forskellige lokaliteter.

Uanset hvilke muligheder, der stilles til rådighed, er udgangspunktet for socialdemokraterne 
respekt for det enkelte individ.

Skolerne og fritidsordningerne skal have et tæt samarbejde med daginstitutionerne. Alle børn i 
daginstitutionerne og i skolerne skal tilbydes sund og nærende kost. Motion skal prioriteres højt. 
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8. Folkeskolen 

Folkeskolen er folkets skole og en vigtig del af samfundsudviklingen.

Her lægges fundamentet til den livslange læring, også i kulturforståelse og samhørighed blandt 
elever og forældre.

Man skal hele tiden sikre, at lærerne får mulighed for at udvikle og tilpasse undervisningen efter 
de til enhver tid stillede krav. Derfor skal der løbende afsættes midler til uddannelse og 
efteruddannelse af medarbejderne på alle skolerne i kommunen.

Det vigtigste mål for folkeskolen er, at alle elever skal udvikle lysten til at lære.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, og 
udviklingsmulighederne skal være i top.

Vi vil ikke lægge os fast på antal af skoler i Varde Kommune. Vi vil arbejde hårdt for den bedste 
kvalitet af de fysiske rammer og den bedste kvalitet i undervisningen.
Undervisningsmidlerne og de fysiske rammer skal opprioriteres for at sikre eleverne en god og 
spændende undervisning.

Skolens medarbejdere skal have mulighed for og pligt til efter- og videreuddannelse, så vi sikrer 
vore børn en optimal undervisning.

Børn og unges kostvaner har betydning for deres sundhed og trivsel og dermed deres muligheder for  
at klare de udfordringer, hverdagen utvivlsomt giver. Eleverne skal på den enkelte skole og institution  
tilbydes muligheden for et sundt måltid mad. 
 
Der skal tilrettelægges en specialiseret undervisning til børn, der ikke kan deltage i den almindelige 
undervisning.

Udviklingen af og indflydelsen på folkeskolen skal ske i tæt samarbejde mellem skolebestyrelser, 
forældre, elever og undervisere.

Vi vil lægge vægt på, at skolebestyrelsesarbejdet tager udgangspunkt i, at skolen også er en 
kulturinstitution, hvor der skal være rum og mulighed for arbejde med idræts- og fritidsaktiviteter.

Der skal skabes bedre sammenhæng i børnenes hverdag gennem et samarbejde mellem 
skolefritidsordninger, skolerne og foreningslivet, samt gennem et endnu bedre samarbejde mellem 
lærere, pædagoger og forældre.
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9. Ungdomspolitik

Som en del af bosætningsstrategien skal Varde Kommune tilbyde rolige og trygge rammer for unge 
mennesker at vokse op i. 

Meget forandres i disse år. Hvad der var nyt og fremtidsorienteret for blot et år siden, risikerer nu 
at være stærkt forældet. Dagligt udfordres vore traditioner, vores normer rykkes, og hele tiden 
forandres strukturer i vort samfund som følge af de enorme omstillingskrav, der præger samfundet 
og den verden, vi er en del af. 

De unge er den bedste ressource, Danmark har. Derfor skal fritidstilbuddene til de unge også tage 
udgangspunkt i deres ønsker og krav, herunder idræts-, fritids- og ungdomsklubber, men der skal 
også være fokus på de små idrætsgrene. Ligeledes vil vi arbejde for at fastholde og udbygge 
tilbuddene.

Vi skal desuden sørge for, at der er nogle rammer, som de unge selv kan udfylde. Varde Kommune 
skal være en kommune, som lever op til de unges forventninger om omstillingsparathed. Derfor er 
det vigtigt, at man inddrager og lytter til det nye "Ungdomsråd", som er blevet nedsat i Varde 
kommune, og inddrager dem i debatten og især lytter til deres synspunkter og holdninger i disse 
spørgsmål.

Manglende netværk og social udstødelse fra fællesskabet kan være årsag til kriminalitet, derfor er 
det vigtigt, at vi udbygger det forebyggende og opsøgende arbejde i tæt samarbejde med SSP. 

Varde Kommune skal have et kulturliv, der også henvender sig til unge. Ikke alle unge går til 
idrætsaktiviteter, derfor skal kulturlivet også råde over tilbud til de unge, som har andre interesser. 
Særlig opmærksomhed skal rettes mod de ”foreningsløse”. Vi vil arbejde for, at der oprettes 
kreative og velfungerende ungdomshuse i hele Varde Kommune.

Da vi i Varde Kommune har mange fritidsjobs i turisterhvervet, ønsker vi at tilbyde aftenskole eller 
weekendkurser i ”turist service”. Målet skal være, at den unge får nemmere ved at få et fritidsjob 
og har en mere sikker forståelse for, hvad turisterhvervet efterspørger, samtidig med at turisterne 
får en bedre oplevelse ved deres ophold her.

10. Kulturpolitik 

En god kulturpolitik er en god socialpolitik.

Det er vigtigt, at man udbreder og støtter initiativer både for traditionelle og utraditionelle 
kulturelle tilbud til børn og voksne. Dette gælder både i Varde By og i oplandsbyerne. 

For at opnå dette, er det vigtigt, at man inddrager de lokale ildsjæle og frivillige i arbejdet og 
støtter op med økonomiske tilskud. Dette vil fremme kulturen til glæde for alle samfundslag og 
nationaliteter.
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Meget af fritidslivet i kommunen bliver varetaget af frivillige organisationer. Disse organisationer, 
og de foreningsløse, skal sikres de bedste betingelser i form af gode fysiske rammer. Vi vil støtte og 
bevare, udbygge og udvikle den fritids- og kulturpolitik, der i dag er i kommunen. 

Formidlingen af kunst og kultur i folkeskolen, klubberne, daginstitutionerne, ungdomsskolen og på 
biblioteket skal styrkes. På arbejdspladserne skal kunst- og kulturformidlingen styrkes gennem 
folkeoplysning.

Vi vil støtte initiativer, hvor børn og unge kan inddrages aktivt i fritidslivet i foreninger, fritids- og 
ungdomsklubber samt ungdomsskoler.

For at hjælpe særligt udsatte familier, der har brug for social og økonomisk støtte, ønsker vi, at der 
oprettes en særlig pulje. Den kan og skal bruges til at hjælpe disse familier, så de får samme 
muligheder og tilbud som alle andre.  

Vi vil arbejde for initiativer, der bevirker, at der stilles kommunale lokaler til rådighed for fritids- og 
kulturaktiviteter, således at de nødvendige fysiske rammer er til stede.

11. Politik tættest på foreningerne.

Vi vil arbejde for oprettelse af foreningsråd i Varde Kommune til erstatning af 
Folkeoplysningsudvalget.
Som minimum skal vi have tre råd. Et kultur-, et idræts- og et friluftsråd. Foreningsrådene skal 
arbejde for at udvikle disse områder i kommunen og sikre en endnu tættere politisk kontakt. 
Foreningsrådene skal have økonomisk kompetence, så der både er mulighed for at afholde 
konferencer og skabe nye tiltag, der sikrer liv og begejstring rundt i hele kommunen.

12. Boliger og bymiljø

Kommunen har stor indflydelse på boligpolitikken. Planlægning, udstykning og byggemodning af 
grunde til parcelhuse er nogle af kommunens opgaver. Men det er ikke alle, der har lyst eller råd til 
en ejerbolig. Vi vil støtte det almene boligbyggeri, så vi sikrer et varieret udbud af boliger i hele 
kommunen.

Planlægning af boligområderne i de større centerbyer skal sikre, at der bliver et varieret bybillede 
med et boligudbud, som henvender sig både til unge, familier med børn og ældre.

Vi vil støtte op omkring alternative boformer og tilbud i både Varde By og i oplandsbyerne.
Vi vil sikre en konstant planlægning, udstykning og byggemodning af byggegrunde, og det gælder 
både for offentlige og private byggegrunde i hele kommunen. 
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Vi vil sikre en hurtig og smidig sagsbehandlingstid både for ansøgninger til nybyggeri samt til om- 
og tilbygninger, til eksisterende villaer og ejendomme samt for virksomheder i hele kommunen.

Nye boligområder skal lægges i god sammenhæng med eksisterende byområder, så vi undgår 
bebyggelse i det åbne landskab. Derved tages hensyn til værdifulde natur- og landskabsområder.

13. Oplandsbyerne

Vore oplandsbyer skal styrkes og udvikles som levende og dynamiske samfund.
 
Lokale interessegrupper, borger- og sogneforeninger samt andre grupper skal sikres en tættere 
kontakt til kommunalpolitikerne i Varde Kommune gennem udviklingsrådene.

Ved at fastholde og gerne forøge befolkningsgrundlaget i de mindre byer vil vi sikre gode vilkår for 
de lokale handels- og servicevirksomheder.  Dette sikrer muligheden for at bevare den lokale 
handel af dagligvarer og serviceydelser, hvilket er meget vigtigt for lokalområdernes overlevelse.
Vi vil sikre, at den kollektive trafik bliver styrket og udvidet i takt med landsbyernes udvikling og 
befolkningstal. 

14. Rekreative områder / miljø og mennesker 

I Varde Kommune er vi fra naturens side begunstiget med mange kvaliteter. Vi har å, skov, hede 
strand, hav og åbne arealer tæt omkring os. Der er trivsels- og oplevelsesmuligheder af bedste 
kvalitet lige uden for vore døre. 

Vi skal bruge, men også respektere og løbende pleje og vedligeholde naturen.

Vores naturområder skal være et oplevelsessted for hele familien. Når naturen er smuk og ren, 
tilbyder den rige udfoldelsesmuligheder for mennesker. For at flere kan få glæde af at færdes i 
naturen, skal vi forbedre adgangen, også for handicappede.

Dyrelivet skal sikres gode vilkår. Der skal skabes oaser, hvor dyrene kan leve i fred året rundt. Det 
vil vi gøre ved at etablere et stærkt samarbejde omkring vildt- og vandplejen med kommunens 
jagt- og lystfiskerforeninger og deres medlemmer. Det vil give mulighed for nye generationer af 
jægere og lystfiskere med forståelse og respekt for naturen.

I Vesterhavsområdet skal kystvandet være egnet som levested for et naturligt og alsidigt dyre- og 
planteliv.

Vi ønsker en intensiv kystsikring. Især på strategiske punkter, hvor havets påvirkning vil kunne 
medføre tab af områder og naturværdier, som radikalt vil ændre kyststrukturen.

Sikring af Skallingen skal prioriteres højt, så der ikke sker gennembrud af havet til Ho bugt. 
Arbejdet skal ske i samarbejde med Region og Stat.
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De militære aktiviteter skal kunne foregå på aftalte vilkår på forsvarsarealerne i Varde Kommune 
som led i forsvarets nødvendige og lovbundne uddannelser.

Der aftales drift- og plejeplaner med Forsvaret både for at sikre de nødvendige arealer til 
øvelsesformål, og for at de meget væsentlige natur- og landskabsværdier på arealet bevares.

15. Trafikplan – trafiksikkerhed

En optimal trafikplan skal sikre en god sammenhæng med det øvrige land. Derfor prioriteres 
vedligeholdelse og udbygning af jernbaner og vejnet højt. 

Vi vil forbedre trafiksikkerheden i Varde Kommune. Der skal bl.a. etableres flere cykelstier. Der skal 
gøres en særlig indsats for at sikre børnenes vej til skole og daginstitutioner.

Hastigheden i bymidten og boligområderne skal tilpasses lokale forhold.

16. Kollektiv trafik

Den kollektive trafik skal sikre en stabil forbindelse mellem oplandet og byerne i hele kommunen, 
eventuelt via fleksible ordninger. 

Den Jyske længdebane og Vestbanen er vigtige dele af den kollektive trafik og skal bibeholdes og 
udbygges.

For at udnytte disse togstrækninger optimalt vil vi arbejde for ½ times togdrift til Ølgod og for at 
der oprettes et trinbræt i Alslev.

Elever til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt borgere med arbejde uden for 
kommunen skal sikres en optimal service i den kollektive trafik.

Vi ønsker en gennemgribende analyse af konsekvensen ved at indføre gratis kollektiv trafik til alle 
unge under 25.

17. Miljø

Vi skal værne om miljøet i vores kommune. Der skal ryddes op først og fremmest i Kærgård 
Plantage. Varde Kommune skal sikre, at den størst mulige del af regningen for oprydningen betales 
af Staten og Region Syddanmark. 

Vi vil ikke tillade, at Varde Kommune går på kompromis med beskyttelsen af vort grundvand. Vi vil 
sikre, at vandet trygt kan drikkes direkte fra hanerne. Udgangspunktet for kommunens 
grundvandspolitik skal være rent grundvand, hvor vandet ikke først behøver at blive renset. 
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Dette kræver et højt beskyttelsesniveau for alt grundvand. Derfor skal kommunen have mulighed 
for at opkøbe vigtige arealer. Desuden skal der være mulighed for at indføre bestemmelser mod 
brug af husdyrgødning og anden organisk gødning i nitratfølsomme vandindvindingsområder.
Områder med særlig drikkevandsinteresser må ikke udlægges til formål der kan medføre risiko for 
forurening.

18. Regnvand

Regnvandet bør udnyttes i stedet for blot at lade det løbe direkte i kloakken og til renseanlægget. 
Regnvandet kan bruges til toiletskyl og til tøjvask m.m. Ved større nybyggeri ønsker vi, at det skal 
være et krav, at man udnytter regnvandet til dette.

Der er i kommunen opført moderne rensningsanlæg, som renser spildevandet fra de større byer og 
fra de større bysamfund i kommunen. Rensningsanlæggene sikrer en optimal rensning af vores 
spildevand og vil forsat have vores store bevågenhed. Vi ønsker, at Varde Kommune er i front, også 
på dette område.

I det åbne land, hvor det ikke er muligt at tilslutte husstandene til det offentlige kloaknet, er der en 
obligatorisk tømningsordning af trix- og septiktanke til gavn for den enkelte husstand og navnlig til 
gavn for naturen.

Vi vil forsat arbejde for, at såvel offentlige som private kloakanlæg er i en sådan stand, at afløbet 
ikke forurener naturen og vore vandløb.

19. Erhvervs- og beskæftigelsespolitik

Varde Kommune skal give detailhandlen og virksomheder gode vilkår. Det er vort mål, at det skal 
gøres attraktivt at etablere eller flytte virksomheder til kommunen.
 
Varde Kommune skal kunne tilbyde de faciliteter og serviceydelser, som efterspørges af 
erhvervslivet, sådan at erhvervslivet vil tiltrække den fornødne arbejdskraft.

Vi ser tilbud om optimale pasningsmuligheder for børn, en god folkeskole, tilstrækkelige kultur- og 
fritidstilbud og gode miljø- og trafikforhold som en del af en aktiv erhvervspolitik. 
 
Vi vil ikke gå på kompromis med miljømæssige krav til virksomhederne – tværtimod. De 
miljømæssige forhold skal være i top.
 
For at få skabt flere uddannelsespladser ønsker vi at indføre sociale klausuler, der tilgodeser 
uddannelse, i alle aktiviteter med Varde Kommune.

Vi ser også Varde Kommune som en del af Regionen og finder det positivt, at der i 
nabokommunerne etableres nye virksomheder, som også vil kunne gavne Varde Kommune. Vi vil 
derfor gerne forsætte og udbygge samarbejdet med de omkringliggende kommuner.
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Vi vil arbejde for, at kommunen sammen med arbejdsmarkedets parter er aktive medspillere i 
bestræbelserne på relevante tilbud om aktivering, voksenundervisning og efteruddannelse med 
henblik på en opkvalificering af arbejdskraften i kommunen.

Beskæftigelsesprojekter skal have til formål at opkvalificere ledige til fast job. 

20. Energipolitik

Vi vil arbejde for, at Varde Kommune yder sit bidrag til uafhængigheden af de fossile brændstoffer,   
ved energispareløsninger og ved udbygning af vedvarende energi.

Lovgivningen pålægger kommunerne at dække minimum 30 % af deres elforbrug med 
landbaserede vindenergiprojekter i 2020 (set i forhold til Danmarks elforbrug).

For de møller, der skal placeres på land, skal vindmølleplanen indeholde mål og antal for fjernelse 
af gamle vindmøller i samme planområde.  

Vindmøller skal fortrinsvis placeres til havs.

Det er vigtigt, at kommunen bevarer retten til at stå for den lokale planlægning, for der skal tages 
hensyn til dyr og naturen samt landskabet og de mennesker, der bor i de områder, hvor møllerne 
placeres.

Vi ønsker desuden at udnytte det store potentiale i biogas, især fra landbruget, og at satse mere på 
nye teknologier som solceller og bølgekraft.

21. Personalepolitik ved Varde Kommune 

Vi vil en personalepolitik, der i højere grad er baseret på tillid til de ansatte.

Vi finder, at kommunen skal gå forrest som det gode eksempel. Både i forhold til:
 at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne,
 at være nytænkende i forhold til at bevare og forbedre medarbejdernes trivsel 
 at påtage sig sit sociale ansvar over for personer, som er marginaliserede i forhold til 

arbejdsmarkedet.
 ansættelse af personale med anden etnisk baggrund end dansk. 

Personalepolitikken skal udvikles i tæt dialog og samarbejde med de valgte tillidsrepræsentanter, 
MED udvalgene og de ansattes faglige organisationer.

Vi vil sikre medarbejderne en høj grad af tryghed i hverdagen bl.a. ved at forebygge stress og 
nedslidning.
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Trygheden skal også sikres ved at bedre mulighederne for efter - og videreuddannelse. Dette kan 
sikre både personlig og faglig udvikling og give bedre muligheder for at tilpasse sig nye 
udfordringer og krav. Varde Kommune er hele tiden i udvikling, og derfor opstår der konstant nye 
krav om service til borgerne, der hele tiden skal imødekommes på bedste måde.

Vi vil arbejde for, at de ansatte tilbydes fuldtidsstillinger, i den udstrækning de selv ønsker det.

22. Afslutning

Socialdemokraternes valgprogram for kommende valgperiode indeholder tanker og ideer for den 
Socialdemokratiske byrådsgruppe efter valget i november 2013.

Det er vigtigt for os, at der fortsat sker en udvikling i hele Varde Kommune.

Socialdemokraterne vil forsat indgå i et ansvarligt politisk samarbejde i byrådet for at opnå 
resultater. Der skal ikke være tvivl om, at vore overordnede mål er at få en sammenhængende 
kommune med tilfredse borgere. 
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