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Socialdemokratiet i Varde Kommunes valgprogram 2022-2025

Fællesskab for alle
1. Grundlæggende betragtninger
Varde kommune er vores største lokale fællesskab. Vi er også med i et dansk fællesskab, et europæisk
fællesskab og et globalt fællesskab.
I Varde Kommune arbejder vi med FN’s Verdensmål, og vi vil omsætte dem til Varde-Mål til gavn for
fremtidige generationer.
Klima, ulighed og utryghed er en udfordring, hvorfor vi som kommune skal bidrage til gode løsninger, lokalt, i
samarbejde med gode politiske kræfter og borgere i og uden for kommunen.
Som socialdemokrater arbejder vi for fællesskab for alle. Fællesskab skal man ikke gøre sig fortjent til og er
noget vi giver til hinanden. Vi har et ansvar for at vi alle har det godt, uanset hvor vi står i livet.
Fællesskabets opgave er at give plads til og inddrage alle. Kommunen skal understøtte mindre fællesskaber –
det være sig oplands- og byfællesskaber, foreningsfællesskaber, institutionsfællesskaber såvel som løsere
fællesskaber. Eks. forældrebestyrelser, pårørende grupper mv.
Kommunen skal sikre, at alle kan føle sig en del af fællesskabet i dagtilbud, skoler, ældrepleje, på
uddannelses- og arbejdsmarkedet.
Familie- og arbejdsfællesskabet er normalt de vigtigste fællesskaber at være en del af.
Vi har et stort fokus på, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet. De borgere, der ikke fuldt ud kan
leve op til arbejdsmarkedets krav og forventninger, skal som udgangspunkt være med I et omfang de magter
og er trygge ved.
Varde Kommune skal gå i front for at skaffe jobs med skånehensyn og tage et socialt ansvar i ansættelser.
Varde Kommune skal være skoleeksemplet på uddannelsesområdet. I dialog med de lokale virksomheder vil
vi sikre flere lære- og praktikpladser i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Dette skal imødekomme
virksomhederne i kommunen og være til gavn for unge og voksne. Vi tager det som en selvfølgelighed, at
virksomheder har et socialt ansvar i at uddanne unge og voksne.
Varde Kommune faciliterer allerede med Code Of Care indsatser, hvor Jobcentret og virksomheder arbejder
sammen om at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet i Varde Kommune.
Fagbevægelsen er en vigtig samarbejdspartner og en styrke, både i de kommunale- og private virksomheder.
Virksomhederne skal have gode rammer, både allerede eksisterende som nye virksomheder, så
arbejdspladser fastholdes og udvikles. Erhvervspolitikken skal satse på at tiltrække og udvikle flere forskellige
typer af arbejdspladser. Indsatsen for iværksættere skal styrkes.
Kommunen skal skabe gode betingelser for et godt og meningsfyldt fritidsliv, med gode rammer for
foreninger og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og fællesskabsfølelsen. Blandt andet ved kulturelle
arrangementer, sportslige samt folkeoplysende aktiviteter.

2. Konkrete indsatser 2022-2025

Vi skal skabe løsninger i fællesskab
Vi oplever på landsplan, regionalt og lokalt, at borgere, foreninger, virksomheder og kommuner skaber
stærke fællesskaber. Formålene er for eksempel at løse komplekse problemer og idégenere i forhold til
landsbyernes fremtid, kulturmiljøer, integration, klima og sundhed. Det er i sig selv værdifuldt og udviklende
for fællesskabet, at menneskelige relationer styrkes, og at der på denne måde løses opgaver, som offentlige
institutioner ikke kan løse alene. Socialdemokratiet mener, at kommunen aktivt skal understøtte disse tiltag.

Vi vil derfor:
arbejde for at kommunen informerer bredt om både gode og problematiske forhold af fælles interesse,
således borgerne får mulighed for at handle, debattere og påvirke byrådets arbejde.
•
•

prioritere, at kommunen skal styrke samarbejdet med og imellem foreninger og organisationer.
i højere grad understøtte og påskønne frivilliges indsats, fordi frivillighed bidrager til fællesskabet.

Ansvarlighed og ordentlighed
Byrådet har ansvaret for at forvalte de kommunale opgaver, herunder de fysiske forhold, natur,
velfærdsydelser og den samlede økonomi. Det er afgørende, at denne opgave løftes med ansvarlighed og
ordentlighed.

Vi vil derfor:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

skærpe kommunens grønne profil.
at der udvises rettidig omhu i forhold til at passe på klima, natur og miljø.
nye kommunale tiltag skal ”klima vurderes” inden beslutning tages af byrådet.
sikre fortsat rent drikkevand også for fremtiden.
arbejde for bæredygtigt forbrug, og reducere ressourcespild.
Kvalitet og miljøhensyn skal vægte højt, når kommunen indkøber og skal udlicitere opgaver. Eks. ved
krav om køb af svane-mærkede produkter og lokalt producerede råvarer, i det kommunen har et særligt
ansvar i klimaindsatsen.
sikre foranstaltninger, der imødegår oversvømmelser.
sikre, at vi bruger pengene effektivt og fordeler dem retfærdigt i forhold til fællesskabets interesser.
sikre, at der er balance i vores fælles økonomi, som er fundamentet for at vi kan udvikle et godt og trygt
lokalsamfund.
på landsplan arbejde for gode økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, for at kommunerne kan
imødekomme de lokale behov. Vi vil arbejde for mindre detailregulering og mindre puljestyring og
kontrol fra folketingets side.
Kommunens hjemmeside skal være lettilgængelig og let at forstå. Den digitale og klimavenlige
infrastruktur skal udvikles og udbredes til hele kommunen, blandt andet ved investeringer i:
• 5G netværk
• EL ladestandere
• Grøn energi

Tillid og tryghed
Tillid er både bedre og billigere end kontrol.

Vi vil derfor:
•
•

Der skal være tillid mellem borgere og kommunen. Alle skal føle sig trygge ved at leve i et samfund,
der hjælper og støtter, når der er behov for det.
Borgerne skal have en oplevelse af at blive behandlet ens, ordentlig og blive taget seriøst, uanset
hvilken service der er behov for.

At kommunen skal ledes ud fra de demokratiske værdier:
• Byrådet skal gå forrest med at begrænse styring og kontrol i forhold til de ansatte.
• De ansatte skal fokusere på kerneydelsen og sættes fri til med deres faglighed at møde borgernes
behov og indgå i et konstruktivt samarbejde om gode løsninger.
• sikre, at borgerne kan have tillid til ordentlig og ligeværdig behandling i kommunens institutioner.
Byrådet og kommunens ansatte skal møde borgerne med tillid og med en ressource- og
løsningsorienteret indstilling. Borgere skal opleve, at der er sammenhæng i de indsatser og den
hjælp, man modtager.

Lighed
Ligestilling er et anliggende for fællesskabet. Alle skal reelt være ligestillet uanset køn, alder, social og etnisk
baggrund. Udviklingen går på mange områder i retning af større ulighed.

Vi vil derfor:
•

•
•
•
•
•
•

sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til at give alle en god start uanset medfødte og sociale
forudsætninger. Det er i barnets første leveår, at forudsætningerne for det gode liv grundlægges.
Inklusion i fællesskab og samfund og lige muligheder fra vugge til grav er det gode samfunds
grundlag.
styrke indsatsen i sundhedsplejen, dagtilbuddene og folkeskolen med øget vægt på at mindske
uligheden i sundhed og uddannelse.
sikre, at børn og unge møder dygtige og omsorgsfulde pædagoger og lærere i skole- og fritidstilbud.
arbejde for relevant kompetenceudvikling for alle personalegrupper i kommunen og fokus på
faguddannet personale.
arbejde for sunde måltider til børnene og stadig også lægge vægt på fysisk udfoldelse.
at alle skal sikres tryghed og sikkerhed, f.eks. ordentlig bolig og sundhed.
at der i tæt samarbejde – fællesskabelse – med borgerne skal sikres gode levevilkår i alle
lokalsamfund. Samarbejde, styrkelse af udviklingsråd og de kommunale aktiviteter skal sikre, at
lokalsamfundene forbliver gode leve-rum.

•

•
•

Uanset etnisk herkomst eller kulturel baggrund skal man være en del af fællesskabet i Varde
kommune. Integrationsforum styrkes i arbejdet med anerkendelse af den gode indsats for ude på
vores virksomheder, herunder landbruget, samt blandt borgerne i lokalområder og bysamfundene.
en tydelig personlig borgerrådgivning skal sikre borgernes retssikkerhed og sikre alle den kommunale
service, de har behov for.
at alle med handicap sikres en tilværelse så tæt på det normale som muligt.

Et godt sted at leve – et godt sted at besøge
Varde kommune skal være et fællesskab, hvor vi tager hånd om hinanden og sammen skaber gode rammer
for et godt og mangfoldigt liv. Det gode fællesskab kræver varme kompetente hænder og gode rammer.
Varde Kommune skal være en kommune, som det er spændende at besøge, og som tager godt imod sine
gæster.

Vi vil derfor:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

sikre en god start ved at styrke sundhedsplejen, at yde bedre støtte til børn og unge med særlige
behov samt at arbejde for et kvalitetsløft i dagtilbuddene.
at folkeskolerne skal have ro til at skabe den gode ramme om elevernes læring og dannelse.
sikre, at de lokale skoler udvikles, bl.a. gennem øget samarbejde, så de kan bevares. Det er
lokalsamfundenes livsnerve som kan sikre fortsat udvikling af byen, og vi vil arbejde for at de lokale
skoler kan være center for kultur liv med en bred tilbudsvifte eks. Musik & Billedskolen, samt andre
kommunale service opgaver.
at ældreplejen skal sikre tryghed, omsorg og respektfuld pleje – tid til at imødekomme individuelle
behov. Fælles aktiviteter med eks. børnehavebesøg kan øge livskvaliteten. Vores nøgleord er tillid,
faglighed og arbejdsglæde.
arbejde på at styrke meningsfulde og sammenhængende indsatser for borgerne, både inden for og
ud af kommunen.
at Varde Kommune skal være et sted, hvor der sker noget i hele kommunen. Kulturelle aktiviteter og
i det hele taget mangfoldighed. Varde Kommune er en helhed, med by og landsbysamfund.
Vi vil fortsat udvikle Varde by og samtidig sikre gode udviklingsmuligheder i kommunens øvrige
bysamfund.
at bygninger og infrastruktur vedligeholdes og udbygges, så der er gode fysiske rammer.
at tilgængeligheden til naturen skal forbedres med cykelsti systemer mv. og, at der skal arbejdes på
at værne om vores naturværdier.
at der er et tæt samarbejde med nabokommuner – hvor mange har deres arbejdsplads – og hvorfra
mange kommer og arbejder på arbejdspladserne i Varde.
at der er en god infrastruktur i kommunen – men også til og fra Varde kommune.
Sidst men ikke mindst skal bosætning, turisme og landbrug have stor bevågenhed i kommunens
fremtidige strategier.

