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FREMTIDENS ODDER
BOSÆTNING
VENSTRE
vil gøre Odder til Østjyllands mest
attraktive bosætningskommune.

VENSTRE har fokus på at øge bosætningen i kommunen samt skabe job og vækst. Flere børnefamilier og folk i
den erhvervsaktive alder skal være med til at skabe flere arbejdspladser i den private sektor.
For os er livskvalitet, borgertilfredshed, dialog, fremsynethed og ansvarlighed nøgleord.
Odder Kommunes ansatte skal være imødekommende, venlige og åbne samt yde kompetent, hurtig, fleksibel og
løsningsorienteret sagsbehandling.
Vi vil samarbejde mere med erhvervslivet og iværksættere, ligesom vi vil tilbyde arbejdsmarkedstilpassede pasningsmuligheder. Derudover skal vi satse på uddannelse, samt at borgerne skal trives i Odder kommune
– Østjyllands smørhul!

ERHVERV OG IVÆRKSÆTTERI
Odder Kommune skal være blandt Danmarks bedste
iværksætterkommuner.
Nye virksomheder skal føle sig velkomne og hurtigt
kunne få kendskab til de muligheder, som kommunen kan tilbyde.
Eksisterende virksomheder skal sikres kvalificeret
sparring - hurtig og effektiv sagsbehandling.

VENSTRE har som mål at bringe Odder Kommune op i den bedste tredjedel af erhvervskommunerne i Danmark.
Vi vil forbedre mulighederne for erhvervsudvikling sammen med erhvervslivet og ”Udvikling Odder”.
Odder skal være et godt sted at arbejde og have virksomhed.
Vi vil indbyde til årlige møder med erhvervslivet om disse temaer med fokus på fortsat vækst og udvikling.
Vi vil styrke dialogen og samarbejdet med virksomhederne i kommunen.
Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse viser, at Odder kommune fra 2010 til 2012 er gået fra en 28. plads til en
55. plads blandt kommunerne i Danmark. Den udvikling SKAL vendes! Det kan kun gøres i dialog med erhvervslivet.
Vi ønsker, at kommunens svartid maksimalt er 2 dage ved henvendelser fra virksomheder.
Odder Kommune skal hjælpe iværksættere med at komme godt i gang, så de kan skabe bæredygtige virksomheder.
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DAGINSTITUTIONER
VENSTRE
ønsker kvalitet, mangfoldighed og
arbejdsmarkedstilpassede løsninger i dagtilbuddene
til de 0-6 årige – i såvel kommunalt som privat regi.
Vi vil give den enkelte institution størst mulig
handlefrihed.

VENSTRE vil arbejde for optimalt samarbejde på tværs af alle institutioner og dagplejen i hele kommunen.
Bestyrelser, ledelse, personale og forældre skal udveksle gode idéer både i de private og i de kommunale institutioner.
Vi ønsker fleksible og velintegrerede daginstitutioner – tilpasset arbejdsmarkedets behov - med fleksibel åbningstid på udvalgte institutioner. Det skal summe af leg, liv og glæde, der hvor børnene bliver passet. Odder skal være
børnefamiliernes foretrukne kommune.

SKOLEN
Skolen er livsnerven
og fremtiden for os alle i Odder Kommune.
VENSTRE vil arbejde for, at vores unge mennesker
får et godt og sikkert fundament til det videre liv.
Vores børn er vores fremtid.

VENSTRE ønsker, at skolerne individuelt tilrettelægger undervisningen på den bedst mulige måde. Om det er
med rullende skolestart, idrætsklasse eller andre spændende tiltag, det er op til den enkelte skole. Vi ønsker en
åben dialog mellem politikere, forældre, bestyrelse, elevråd, ledelse og personale. Skolen skal have handlefrihed.
Vi ønsker 2 undervisere i flere lektioner i indskolingen med henblik på at give børnene en bedre og mere tryg
skolestart.
Vi er meget tilfredse med den nuværende skolestruktur i kommunen. Vi støtter varmt indførelsen af landsbymodellen. Med et faldende børnetal er den med til at sikre skolerne, som er samlingspunkt i lokalsamfundene.
Vi ønsker at styrke og udbygge lokalsamfundene i samarbejde med borgerne.
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SOCIAL-, SUNDHEDS– OG
BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Det gode liv opnås, når alle, der er i stand til det, er
på arbejdsmarkedet eller under uddannelse.

VENSTRE vil have mere fokus på beskæftigelsesområdet – også politisk.
Vi vil flytte beskæftigelsesområdet fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget.
Målet er, at ledige borgere hurtigst muligt får hjælp til enten at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.
Vi skal i højere grad end i dag samarbejde med virksomhederne om løsningsmuligheder.
Gennem ”Udvikling Odder” og Jobcentret skal vi have fokus på erhvervslivets behov for arbejdskraft. Vi skal målrette
uddannelsen af ledige mod de jobs, som efterspørges af erhvervslivet – til glæde og gavn for både den ledige og erhvervslivet. Det giver indhold og tryghed i livet for den enkelte at være i beskæftigelse eller under uddannelse.

ØKONOMI
VENSTRE vil sænke skatten.
Borgerne skal have den bedste service, og vi skal have
mest muligt for skatteborgernes penge.
Vi skal tænke innovativt og udvise rettidig omhu.

Visioner koster penge! Uden øget bosætning, nye erhverv og nye arbejdspladser kan vi ikke føre visionerne ud i
livet.
For at nå vores mål skal vi have en effektiv strategi for markedsføring af Odder.
Vi skal være fremsynede og ansvarlige. Kommunen skal tænke i løsninger og muligheder og lade os inspirere af andre kommuner, der løser opgaverne bedre og billigere.
For at sikre os handlefrihed med mulighed for vækst og udvikling i hele kommunen skal vi overholde de budgetter,
vi har vedtaget. Det er vigtigt, at vi har et fornuftigt årligt overskud på driften af kommunen.
Økonomisk ansvarlighed betyder også, at kun de borgere, der har et reelt behov, og som opfylder reglerne, får del
i de offentlige ydelser.
Vi skal løfte i flok – vi har alle retten og pligten til at bidrage til samfundet.
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TURISME
Turismen er en central del af erhvervslivet.
Vi skal konstant sikre en udvikling, udbud og standard,
der vil tiltrække flere turister til kommunen.

VENSTRE vil arbejde for et tæt samarbejde mellem turisterhvervet og kommunen. På den måde kan vi bedre synliggøre
vores mangfoldighed gennem tilbud og aktiviteter. Vi har fokus på gode turistoplevelser og på at forlænge sæsonen for vores
besøgende.
Vi vil værne om vores Blå flag og skønne kystlinje med strande og havne. Turismen skal have sin egen plads i strategien for
kommunens udvikling. Nøgleordene skal være mangfoldighed, kvalitet og livsnydelse.
Vi ønsker, at det skal være lettere at etablere nye erhverv på Tunø. Vi vil derfor arbejde for en mere lempelig fredning på
øen.
Vi vil sikre, at den nye fordeling af Ø-støttemidlerne fortsat skal komme Tunø til gode. Det vil give os mulighed for at lette
erhvervsfragten og for bedre færgeforbindelse til øen. I samarbejde med beboerne på Tunø vil vi lave tiltag, der kan få flere
til at besøge øen.

FRITID
Odder Kommunes
mangfoldighed indenfor idræt, kultur og sund fritid er
fundamental.
Det er et vigtigt omdrejningspunkt i vores samfund det skal vi værne om og meget gerne udbygge.

Den folkelige og brede idræt indenfor foreningslivet – med alle de mange frivillige ledere, trænere og hjælpere – har
vores fulde opbakning.
Odder er en lille kommune. Vi kan ikke opfylde alle ønsker på de idrætslige områder. Dem, som vi er gode til og kan
magte, skal have fuld fokus. De kan være med til at brande kommunen.
Vi vil arbejde for at indføre et fritidspas i kommunen. På den måde kan vi være med til at give udsatte børn og unge
en håndsrækning.
Vi vil arbejde for, at der trækkes arrangementer til Odder Kommune i forbindelse med ”Kulturhovedstad 2017”. Vi vil
arbejde for, at give borgerne mulighed for unikke kulturoplevelser – både i forbindelse med ”Kulturhovedstaden” og i
hverdagen.
Vi støtter det netop nedsatte Ungdomsråd, som vi glæder os til at samarbejde med.
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FOREBYGGELSE
Sundhed og livskvalitet er vigtigt.
Forebyggelse er langt at foretrække frem for senere
helbredelse

VENSTRE vil arbejde for et øget samarbejde med foreningslivet med fokus på mere bevægelse.
I form af oplysning vil vi gøre det sunde valg til det lette valg.
Vi går ind for en tidlig og forebyggende indsats, ligesom vi mener, at borgerne alle har et ansvar for egen sundhed.
Vi bakker op om kommunens sundhedspolitik. Det er også vores vision, at vi skal understøtte borgerne i at mestre
deres hverdagsliv – forebygge at sygdomme opstår. Vi skal være oplysende og initiativrige omkring sundhedsfremmende tilbud.

AKTIV HVERDAG OG
SENIORERNES FRIVILLIGE INDSATS
Udvikling af den frivillige indsats gennem samarbejde,
motivation og engagement er vigtigt.
Drømmescenariet er et aktivt seniorliv med et rigt
udbud af tilbud.

VENSTRE ønsker, at der udarbejdes en frivillighedsstrategi. Der skal være klare linjer for de frivilliges arbejdsindsats. Det gælder både i forhold til institutioner, personale og borgere, der får glæde og udbytte af den frivillige
indsats.
Borgerne i den tredje alder er en aktiv samfundsressource. De har ofte tid, lyst og evne til at engagere sig i frivillige
indsatser. Værdien af denne indsats er uvurderlig. Den skal hyldes helt på niveau med andre frivillige indsatser. Det
giver indhold i livet – både for den aktive frivillige og for modtageren.
Vi vil lægge op til en årlig kommunal hyldest – en påskønnelse – af alle vores frivillige.
Vi støtter ”Aktiv Hverdag”. Der gives tidlig støtte, vejledning og hjælp til medborgerne, når det er nødvendigt. Med omtanke
– og sund fornuft – skal vi udnytte velfærdsteknologien bedre – også når vi taler IT.
Vi lægger vægt på, at plejen tilrettelægges på borgernes præmisser, og der skal være mulighed for tilkøb af ydelser for de
ældre, der ønsker det.
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LANDBRUG, NATUR OG MILJØ
Landbruget er Odder Kommunes største naturforvalter.
Vi skal værne om landbruget. Landbruget skal have
bæredygtige betingelser for produktion og udvikling.

Landbruget skal producere ansvarligt og bæredygtigt med hensyntagen til natur og miljø.
VENSTRE vil sikre rent grundvand, og vi vil værne om den mangfoldige natur. Det har vi alle naturligvis ansvaret
for - landbruget, andre virksomheder og borgerne.
Odder kommune har noget af Danmarks bedste landbrugsjord. Landbrugserhvervet skaber mange arbejdspladser og
vigtig økonomi. En levende landbrugsproduktion forenes fint i balance med naturen og miljøet.
Vi vil i dialog med landbruget om konstruktive løsninger. Derfor skal kommunen yde faglig, hurtig og løsningsorienteret sagsbehandling - om nødvendigt med ekspertbistand udefra. Vi skal synliggøre og give bedre adgang til skov,
strand og de store naturrige værdier og områder, som kendetegner vores egn.

BYUDVIKLING
Odder er kommunens centerby.
VENSTRE
ønsker byudvikling i hele kommunen.

VENSTRE vil skabe aktive og levende lokalsamfund, hvor
borgerne har lyst til at engagere sig.
Byrådet skal søge dialog med alle by- og lokalsamfund gennem besøg en gang årligt.
Borgmesteren skal være synlig i kommunen og møde folk udenfor Rådhuset.
Vi har fokus på bosætning i hele kommunen.
Der skal være salgsklare byggegrunde - også i lokalsamfundene. Odder by skal gøres venlig og imødekommende for
handlende, turister og borgere, som bare vil gå en tur i byen.
Vi lægger op til debat med borgere og interessenter om udviklingen.
Vi mener, at det er på tide at få en debat om Torvet og Gågaden, og være med til at sikre handelslivet bedre vilkår.
Vi vil arbejde for at gøre Odder til en endnu bedre handelsby og værne om vores gratis p-pladser i hele kommunen.
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BORGMESTERKANDIDAT
UFFE JENSEN

Anne Bonefeld
Fensten/Gylling

Hanne Appel
Svorbæk

Jan Gade
Randlev/Bjerager

Lisbeth Bonde
Saxild/Nølev

Jeannette Graarup
Gosmer/Halling

Per Ringgaard
Odder

Ole Lyngby Pedersen
Fillerup

Torben Grangaard
Odder

Torben Sørensen
Hundslund

Mette Lund Klougart
Ørting/Falling

Knud Appel
Ørting/Falling

Hans Hammann
Torrild

Jytte Christiansen
Hou

Fremtidens Odder er udarbejdet af
byrådskandidaterne til kommunevalget 2013

Bjarne Pedersen
Hundslund

Lotte Rekly
Tunø
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