
Jule-/Nytårshilsen 

  
Kære Socialdemokrater 

  
Så er 2021 forløbet som året nu kunne forløbe med vores ubudne og 

insisterende gæst. COVID-19 har med sine alfa-, beta-, gamma-, delta- og 

omikron varianter betydet mange forandringer i vores hverdag - også i 

2021. Men vi er da heldigvis også ved at lære at leve med “gæsten”. Som 

endnu et år rinder ud, så er et tilbageblik på sin plads.  

  
2021 blev et år med brug for alle kræfter omkring A teams kandidater til 

kommunal- og regionsvalget. Det har præget året, hvor alle har ydet en 

ekstra indsats, så vi lykkes med fastholdelse af vores 6 pladser i 

byrådssalen i Varde. Alle gav blod, sved og tårer for det som vi tror på, og 

alle knoklede løs for vores parti og jeres lokalområder. Alle viste endnu en 

gang, at vi hver især kan bidrage med det vi kan, og sammen kan vi det 

hele! 

  
Ligeledes fik vi forhandlet os til endnu større indflydelse på den politiske 

retning for Varde, hvor vi blev en del af konstitueringen mellem Venstre, 

Kristendemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet. 

Formandsposter og næstformandsposter i alle udvalg, samt 1. 

Viceborgmesterposten blev et historisk resultat som lægger op til et 

systemskifte fra blokpolitik til brede politiske aftaler, hvor alle partier kan 

påvirke retningen for Varde. Meget vigtigt resultat på et tidspunkt, hvor 

store og afgørende politiske beslutninger skal træffes og sikre en positiv 

retning for Varde.    

  
Det lykkes også at skabe et flot valgresultat ved Regionsvalget, hvor Mette 

Winther Hagensen som Lokal fra Varde håndterede en flot valgkampagne 

som sikrede solide A aftryk i Region Syddanmark - Tillykke til Mette og 

alle øvrige socialdemokrater omkring valgresultatet. Det gav også en 

ekstra gevinst, da den nye formand for Danske Regioner er 

Socialdemokrat, Anders Kühnau, og det er takket være alle som har støttet 

op om det!  



  
Årets budgetaftale bør også nævnes, hvor en af de helt store resultater fra 

budgetforhandlingerne for os i Socialdemokratiet var det helt særligt aftryk 

i form af flere lønkroner til at aflønne de lærere, der skal til på 

skoleområdet allerede fra næste skoleår. Ligeledes i samtlige overslags år. 

Der har manglet økonomi i den nye struktur ”Skoler og Dagtilbud for alle” 

siden opstarten i 2017. Nu har vi med 4,2 mio. kr. sikret, at børnene i 

Vardes skoler ikke længere skal kigge langt efter lærerne. 

  
I foråret deltog kandidatholdet for A team i møde med lokalformanden for 

Danmarks naturfredningsforening med en rundtur i Vrøgum kær og fik syn 

for biodiversitet i fredet natur område, og det lykkes med fin opfølgning 

herpå, så vi som noget ekstra fik sat midler af til vedligeholdelse af 

naturområder i budget aftalen. 

  
Varde skal være i front som en klimavenlig kommune og vi skal være med 

på den grønne omstilling. Det har vi i Socialdemokratiet et særligt øje på, 

da klimaindsatsen ikke skal være ”varm luft” – men nærværende for os 

alle.  Vi har i indeværende byrådsperiode sammen med V stillet forslag om 

et årsværk målrettet denne opgave. Vi har bakket op om en 

klimahandlingsplan for indsatserne som C særligt kæmpede for at få 

indført i Varde - der gør det synligt for alle – hvor langt vi når. I seneste 

budgetaftale er afsat yderlig 1,9 mio. kr. til klimaindsatsen og vi vil 

arbejde for et klimasekretariat som kan vejlede, og virke som 

edderkop/facilitator i forhold til indsatser ude i alle klima-aktive private og 

offentlige virksomheder. På den måde kan vi leve op til vores 

internationale forpligtigelser - men forhåbentlig også indhøste erfaringer 

som vi kan ”eksportere” som rollemodel ud over kommune- og 

landegrænser med et så højt ambitionsniveau som muligt. 

Klima initiativer globalt/lokalt forventes at vil fremkomme med så stor 

hastighed, at det vil blive svært at følge med udviklingen i kommunens 

forvaltning, og derfor foreslog vi også, at der nedsættes et § 17,4 

erhvervsudvalg som kan rammesætte den grønne vækst i Varde - det blev 

del af konstitueringsaftalen og er nu iværksat med opstart i 2022. 

  



Klimaindsatsen og den grønne omstilling følger vores moderparti med 

samme høje ambitionsniveau. Regeringen har fremlagt en række forslag og 

truffet beslutninger som også hjælper os mod målet om 70 procents CO2 

reduktion i 2030. Som landbrugskommune i Varde er jeg særlig glad for at 

der centralt lykkedes Regeringen at indgå en bred landbrugsaftale med 

fokus på vores natur og miljø til gavn for klimaet. 

  
I Varde er vi i A team klar til at tage fat på alle de store opgaver som 

venter os, og vi er klar til at tage medansvar og finde fælles løsninger 

herpå. Det er vigtig at vore virksomheder har kvalificeret arbejdskraft til 

rådighed.  Jobcentret og arbejdsmarkedets parter og a-kasserne er 

væsentlige aktører - til i en tæt dialog at få fundet brugbare modeller 

hertil.  Der skal findes både/ og – løsninger dels fra vores borgere på 

kanten af arbejdsmarkedet som endnu mere effektivt skal sendes ud i jobs 

– a la Code of Care dels ved også at tage utraditionelle midler i brug til at 

sikre udenlandsk arbejdskraft. Mangel på arbejdskraft kan synliggøres 

overfor alle arbejdssøgende EU-borgere via EURES - systemet. Jeg har 

ligeledes tidligere forslået, at der rettes kontakter til udenlandsk 

arbejdskraft via de danske ambassader som i øvrigt også LO har nævnt 

som løsning i løbet af året.  

Kompetenceudvikling er også særdeles relevant. Vi har været kendt for en 

”Varde model” på vores ældre område, hvor sosu- assistenter fra 

Østeuropa uddannes til at klare opgaverne. 

– Ny teknologi vil også hjælpe os med opgaven.   Senest har vi i 

budgetaftalen for 2022 sat ind med lempelig indførsel af robotstøvsugere 

til at sikre hænder til andre nødvendige opgaver som der ikke findes 

hænder til i dag. 

  

Vi skal synliggøre Varde kommune som en attraktiv bosætningskommune. 

Vi har i kommende år en unik mulighed for at skabe bosætning – i 

forbindelse med alle de jobs som skal besættes i vores nabokommune 

Esbjerg ved energiøen og Power to X projekterne – vi har vist at vi kan 

tiltrække borgere som allerede i dag har jobs i Esbjerg til vores attraktive 

boligområder. Jeg mener også at særlige potentialer i nærhed af vores store 

naboby som eks. Alslev bør indgå i en helt særlig bosætningsstrategi som 

del af en primær fase allerede i kommende byrådsperiode.  



Derudover vil der være behov for måske ikke en international skole, men 

tænke internationale linjer ind i flere af vores skoler, hvor vi tidligere har 

erfaringer fra Outrup skole med linje til børn fra polske familier som havde 

ansættelse på fiskefabrikken. 

Vision for Varde ”vi i naturen” skal fortsat prioriteres højt, ligesom vores 

ambition i Socialdemokratiet om at gøre Varde til en familievenlig 

kommune med højt serviceniveau i vores velfærdsområder. Det skal 

hjælpe med at fastholde og trække nye borgere til kommunen, hvor vi 

forener borgernes behov for velfærd med kommunens indsatser.  

Som et nyt tiltag – så kan vi arbejde på at de unge, der forlader kommunen 

for at læse – bliver opfordret til at være ”Varde Ambassadører”. Vi skal så 

holde dem ved lige med information om vores kommune. 

  
Vores nye valgprogram “Fællesskab for alle!” gav et brugbart politisk 

arbejdspapir, hvor vi nu i den næste byrådsperiode vil forsøge at indfri så 

meget som muligt for derigennem at indfri de valgbudskaber som blev 

anvendt under valgkampen  

 - se nærmere på www.a-varde.dk. Jeg kan love, at vi alle vil arbejde fælles 

for at gøre Varde Kommune til attraktiv kommune, der samarbejder i 

stærke fællesskaber på tværs af HELE kommunen. 

  
Det er også derfor jeg med stor fortrøstning ser frem imod 2022 og 

fremtiden for Socialdemokratiet i Varde, da byrådsgruppen målbevidst vil 

bidrage med at sætte handling bag ordene. Vi vil alle kæmpe videre i de 

næste fire år, og med bevidstheden om, at 2022 efter min opfattelse skal 

blive et år, hvor vi i byrådsgruppen er klar til at stræbe efter at udvikle 

vores politik til gavn og glæde for jer alle.  

  
Jeg vil ønske dig og dine en glædelig jul og et godt nytår, hvor jeg glæder 

mig til at møde mange af jer i forskellige sammenhænge. 

Sammen og fælles er vi stærke, og vi kan blive endnu stærkere i 2022. 

  
Søren Laulund 

Gruppeformand/1. Viceborgmester  

Varde byråd 

 

http://www.a-varde.dk/

