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Med VENSTRE i spidsen er Odder Kommune inde i en rigtig god udvikling. Der er
vækst i tilflyttere, grundsalg, arbejdspladser og den kommunale økonomi. Det
bidrager til, at Odder Kommune bliver endnu mere attraktiv at bo og leve i.
For at fortsætte den udvikling er det helt afgørende, at VENSTRE igen
i den kommende byrådsperiode står i spidsen for arbejdet.

Fortsat fremgang for Odder Kommune

Det gode liv
Odder Kommune skal være rammen om det gode liv.
Der skal være trygge rammer, samtidig med at der er gode muligheder for at udfolde sig og
udleve hver enkelts potentiale.
For at det kan nås, skal der være grobund for økonomisk udvikling, god og effektiv
kommunal service, gode uddannelsesmuligheder, et blomstrende og mangfoldigt
forenings- og kulturliv samt en bevidsthed om at beskytte og bevare den gode og varierede
natur i Odder Kommune. Alt sammen skal ske i respekt for det enkelte menneske, der skal
være i centrum.

Investeringer i fremtiden
VENSTRE vil fastholde Odder som en
af Østjyllands mest attraktive bosætningskommuner. Derfor skal der investeres kraftigt i bosætningspolitikken.
Det vil skabe job og vækst - særligt i
den private sektor.
Målet er at få endnu flere børnefamilier og erhvervsaktive folk til at flytte
til kommunen. Der skal altid være
salgsklare grunde i hele kommunen,
og der skal laves effektiv markedsføring af fordelene ved at slå sig ned i
Odder Kommune.
Borgerne skal mødes venligt, åbent
og imødekommende af kommunens
ansatte, der skal yde kompetent, fleksibel og hurtig sagsbehandling.
VENSTRE i spidsen for Odder Kommune er en garant for et tæt samarbejde med erhvervslivet og særlig opbakning til iværksættere. Udviklingen er vendt til det positive med
VENSTRE i spidsen. For fire år siden lå Odder Kommune i den tunge ende, når det gjaldt
erhvervsvenlighed, nu ligger kommunen i den absolutte top.

Skolen er livsnerven
Odder Kommune har en god blanding af gode kommunale og private skoler. Det giver
forældre valgmuligheder og kan sikre børnene den bedste uddannelse.
VENSTRE vil bevare den nuværende skolestruktur, og derfor imod lukning af skoler.
En velfungerende skole giver plads til lokalt sammenhold, igangsætter foreningslivet og tænder bosætterdrømme. Det skaber trygge rammer for de mindre børn. Samarbejde på tværs
af skoler i landsbyordninger er med til at sikre alle skolers overlevelse.
Med den helt nye Skovbakkeskolen viser Odder Kommune vejen med et moderne skolebyggeri tilpasset de mange nye tiltag på skoleområdet.
Der skal gerne på 4.- 5. klassetrin knyttes tættere bånd til det lokale erhvervsliv, sådan at
flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
VENSTRE ønsker, at skolerne individuelt tilrettelægger undervisningen på den bedst mulige
måde. Vi ønsker en åben dialog mellem politikere, forældre, bestyrelse, elevråd,
ledelse og personale.
Skolerne skal have meget stor handlefrihed.

Pasning skal summe af leg, liv og glæde
Odder skal være børnefamiliernes foretrukne kommune. Det skal summe af leg, liv og
glæde, der hvor børnene bliver passet. VENSTRE ønsker kvalitet, mangfoldighed og
fleksible løsninger i dagtilbuddene til de 0-6 årige – i såvel kommunalt som privat regi.
VENSTRE ønsker, at kommunale og private institutioner lærer af hinanden og samarbejder til
gavn for børnene, familierne og de ansatte.
Vi vil give den enkelte institution størst mulig handlefrihed og sikre trygge rammer for børn,
forældre og ansatte.
Der skal være fleksibel åbningstid i udvalgte institutioner.

Odder er et andet ord
for uddannelse
Odder Kommune er landskendt for uddannelse. Foruden folkeskoler er der flere højskoler,
efterskoler og en handelsfagskole samt et gymnasium, der i bl.a. samarbejde med Odder Kommune
under VENSTREs ledelse er blevet omdannet til en
Campus. I tæt samarbejde med handelsskolen i Skanderborg er der her oprettet flere uddannelser, og tilstrømningen af elever er så stor til
Campus, at de fysiske rammer skal udvides i den
kommende periode.
VENSTRE ønsker, at Odder Kommune forsat spiller
en aktiv rolle i, at Campus udvikles bl.a. med 10.
klasse centret.
VENSTRE vil sikre investeringer i uddannelse. Alle
unge skal have en chance for at lykkes.

Flest muligt i arbejde eller i uddannelse
Det gode liv opnås, når alle, der er i stand til det, er på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det giver indhold og tryghed i livet for den enkelte at være i beskæftigelse eller under
uddannelse.
VENSTRE ønsker at beskæftigelsesområdet har meget høj prioritet.
Målet er at ledige hurtigst muligt kommer i arbejde eller i gang med en uddannelse. De
lokale virksomheder skal i højere grad inddrages i arbejdet med at skaffe de ledige i job.
Udvikling Odder og Jobcentret skal have fokus på erhvervslivets behov for arbejdskraft.
Gerne i samarbejde med andre kommuner skal Odder arbejde for at ledige opkvalificeres til
de job, som det lokale erhvervsliv særligt efterspørger.
Iværksættere danner vækstlaget for erhvervslivet. Derfor er det vigtig med kraftig
kommunal opbakning til dem, der ønsker at starte nye virksomheder. Indsatsen skal styrkes
på dette område bl.a. ved at fokusere på at få skabt flere iværksætterklynger forskellige
steder i kommunen.

Sund økonomi er basis for en sund udvikling
VENSTRE er garant for at Odder Kommune
har en sund økonomi.
Borgerne skal have den bedste service, og
kommunen skal have mest muligt for skatteborgernes penge.
Vejen til en god økonomi er at udvise rettidig omhu. Det er at investere i fremtiden
og samtidig holde styr på udgifterne. På den
måde skabes der et årligt overskud på driften af kommunen. Det skal sikre, at der kan
investeres i fremtiden.

Derfor skal der tænkes i løsninger og muligheder og hentes inspiration hos kommuner,
hvor opgaverne løses bedre og billigere.
Udbud og pristjek bør være en mulighed, der
skal indgå i overvejelserne.
Økonomisk ansvarlighed betyder, at kun de
borgere, der har et reelt behov og opfylder
reglerne, får del i de offentlige ydelser.

Odder Kommune skal satse mere på turisme
Tiltrækning af flere turister til Odder-området er et mål i sig selv. Det er til gavn for
beskæftigelsen og handels- og erhvervslivet, men er også med til at øge interessen for
Odder Kommune som et attraktivt sted at slå sig ned.
Odders mange kvaliteter skal synliggøres gennem markedsføring for Odder som
turismeområde. Særligt skal der fokus på den skønne kystlinje med havne og strande. De blå
flag er tegnet på, at her er en kvalitetsoplevelse.
VENSTRE peger på, at kommunen har en unik mulighed for at markedsføre sig som et
område med speciel fokus på lokalt producerede kvalitetsfødevarer.

Mangfoldighed er fundamental
Odder Kommunes mangfoldighed indenfor idræt, kultur og sund fritid er fundamental for
borgernes trivsel. Det skal vi værne om og meget gerne udbygge.
De mange frivillige ledere, trænere og hjælpere har VENSTRES fulde opbakning. Gennem et
fritidspas skal udsatte børn og unge have en håndsrækning. Fritids- og kulturlivet er en god
smutvej til at opnå det gode liv.
VENSTRE ønsker, at Odder Kommune i højere grad og direkte hjælper og værdsætter de
mange, mange frivillige, der gør en kæmpe indsats.

Stor tryghed for alle
Odder Kommune er et meget trygt og godt sted at bo og vokse. Sådan skal det blive ved med
at være. Derfor skal SSP-samarbejdet mellem kommunen, skoler og politiet styrkes, så de
unge kan undgå at blive draget ind i kriminalitet. VENSTRE bakker også fuldt op om initiativer som Natteravnene, der er med til at sikre tryghed for de unge i nattelivet.

Borgernes sundhed er vital
Flere lever længere og det er naturligvis positivt, men det øger også risikoen for flere
livsstilssygdomme. Derfor skal vi i Odder Kommune - sammen med borgerne - have målrettet
fokus på forebyggelse, herunder kost, motion og socialt samvær, meget gerne i samarbejde
med foreningslivet. Tidlig sundhedsindsats i daginstitutioner og folkeskolen er vejen til et
godt liv.
I Venstre følger vi med spænding resultatet af ”Lev livet – veje til sundhed og livsglæde”,
som Odder Kommune i samarbejde med Region Midtjylland tester i 2017 og 2018. Her
mødes grupper af seniorer og arbejder systematisk med at ændre vaner for over tid at
styrke deres egen sundhed og livsglæde via fokusområder, som er vigtige for en aktiv tredje
alder.
Hospitalerne sender borgerne tidligere og tidligere hjem efter endt behandling. Derfor
skal Odder Kommune være klar til at modtage og støtte i rehabiliteringsfasen, så borgerne
hurtigt bliver selvhjulpne igen og undgår genindlæggelser / tilbagefald.
VENSTRE er klar til at investere yderligere i forebyggelse og sundhed.

Seniorerne er et stort aktiv
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. Det
giver indhold i livet, både for den aktive frivillige og for modtageren.
De ældre medborgere har i den grad fortjent
at blive behandlet med respekt og omsorg.
I Odder Kommune er der rigtig mange frivillig-initiativer til gavn for de ældre. VENSTRE
bakker helt op om aktiviteter som Aktiv
Hverdag, Aktivitetscentret, fællespisning og
de mange aktiviteter, som bl.a. seniorklubber står for rundt om i kommunen.
Odder Kommune skal bl.a. i samarbejde med
frivillige gøre en større indsats for at modvirke ensomhed og give opbakning og støtte
til pårørende til f.eks. demente. I det hele
taget skal der større kommunal fokus på demens-området.

VENSTRE ønsker, at der er bedre og flere
fleksible muligheder for genoptræning for de
ældre.
Der skal ikke være lange ventelister for at
komme på plejehjem. Derfor støtter
VENSTRE, at der bygges nye plejeboliger på
Stenslund i samarbejde med OK-Fonden.
I det hele taget støtter VENSTRE, at der
i plejesektoren i Odder Kommune er
dygtige private aktører som bl.a. OK-Fonden
og Skovbakkehjemmet ved siden af den
kommunale plejeindsats.

Naturen og vækst i balance
Omgivelserne i kommunen er helt unikke.
Vi har smuk skov, dejlige strande, skønne
fjorde og flotte marker. Vi har i den grad en
natur, der er værdifuld og værd at passe på.
VENSTRE sætter naturbevarelse meget højt,
og derfor skal der tages alle relevante hensyn når der udlægges til nyt byggeri, laves
veje eller drives landbrug.
Vi skal synliggøre og give bedre adgang til
skov, strand og de store naturrige værdier og
områder, som kendetegner vores egn. Der
skal arbejdes på at skabe mere sammenhængende naturområder.
VENSTRE vil arbejde for øget biodiversitet
til gavn for miljøet og til glæde for kommende generationer. Det skal indgå som et mål i
kommunens naturplejeplaner.
Odder Kommune er langt, når det gælder
omstilling til grøn energi og VENSTRE støtter,
at vi fortsætter den linje og styrker indsatsen på området.
En naturskole, f.eks. lavet i samarbejde med
Økologiens Have, kan være en vej til at få de
unges fokus på værdierne i naturen.
Landbruget er Odder Kommunes største naturforvalter og skal have bæredygtige betingelser for produktion og udvikling. Det skal ske på forhold, der er vidensbaserede og ikke som
følge af udokumenteret skræmme-retorik.
VENSTRE vil sikre, at grundvandet i Odder Kommune fortsat er rent. Det skal forsat ske i
samarbejde med det lokale landbrug. Samarbejdet mellem de lokale landmænd, som skaber
mange arbejdspladser og vigtig økonomi, Odder Kommune og forskere på Aarhus Universitet
viser, at en levende landbrugsproduktion fint forenes i balance med naturen og miljøet Det
sker bl.a. gennem minivåd-områder, der begrænser forurening og kvælstofudledning.
Kommunen skal også på landbrugsområdet yde faglig, hurtig og løsningsorienteret
sagsbehandling - om nødvendigt med ekspertbistand udefra.

Udvikling i hele kommunen
Mange lokale initiativer er med til at forbedre forholdene i de mindre samfund. Den
udvikling vil VENSTRE styrke bl.a. gennem øget støtte til lokalrådene, som opfordres til at
komme med udviklingsplaner.
VENSTRE ønsker lokalrådene mere på banen. De skal inddrages tidligere, og dialogen skal
styrkes yderligere.
Kommunen skal sørge for, at der altid er byggegrunde til salg i alle lokalcentre og gennem
en aktiv indsats skal nedrivnings-modne ejendomme fjernes, så de ikke skæmmer de ellers
dejlige landsbyer og blokerer for udviklingen.
Det er vigtigt, at oplandsbyerne betjenes af busser og flextrafik, så man kan bo udenfor
Odder By uden at have bil.
Trafiksikring i oplandsbyerne skal have et særligt fokus. Venstre ønsker trafiksikkerheden
skal være i top, og derfor skal der etableres fartdæmpende og andre trafikregulerende
foranstaltninger. Der skal laves sikre skoleveje med bl.a. flere cykelstier.

Odder er i centrum
Odder er kommunens hovedby og centrum for langt den
meste udvikling i bosætning
og nye erhvervsvirksomheder.
Det er en udvikling, der i endnu højere grad hjælpes på vej
med åbningen af
Letbanen, der giver hurtig og
øget adgang til Aarhus.
VENSTRE ønsker, at Odder
Kommune presser på, for at
der kommer så mange direkte
afgange til og fra Aarhus og
Skejby som muligt for at gøre
kollektiv trafik til et attraktivt
valg. Kommunen skal være
helt fremme med planerne
for hvordan man kan lette
adgangen til og fra Letbanen,
så det bliver et meget stort aktiv for kommunen.
Med Letbanen sat i gang frigøres det nuværende baneareal og her får Odder en mulighed for
at nytænke mulighederne i centrum. VENSTRE ønsker den største grad af borgerinddragelse
for at finde de rigtige løsninger for banearealet, og ser gerne, at det indeholder mange elementer såsom handel, grønne arealer, kultur, boliger og andet.
Torvet og gågaden skal nytænkes, så centrum i højere grad bliver til glæde for de handlende
og giver oplevelser til borgerne. Der skal investeres - også kommunale kroner - i at få skabt
en mere levende og fleksibel bymidte.
Vitapark skal fortsat styrkes som det helt unikke sted, hvor erhverv, sundhed og kultur går
op i en højere enhed.

Ungdommen skal have
indflydelse
VENSTRE vil i den kommende byrådsperiode
arbejde for, at der laves en ungepolitik. Det
skal ske i tæt samarbejde med Ungdomsrådet
og elevråd og skal bl.a. have fokus på trivsel,
uddannelse og studiemiljø samt engagement
i samfundsudviklingen.

Valg til byråd og regionsråd er
den 21. november.
Følg Venstre i valgkampen på
www.venstreiodder.dk
eller på facebook:
Venstre i Odder

VENSTRE og den gode tone
VENSTRE lægger op til fortsat bredt
samarbejde i byrådet. Det er vigtigt for at
bringe Odder videre ad den rette vej, at det
gode image plejes. Det sker ved, at vi står
sammen og i fællesskab rækker hånden lidt
længere frem for at få tingene til at fungere.
Venstre har fokus på, at Odder Kommune er
til for borgere og virksomheder. I fælleskab
– og ved at række hånden lidt længere frem –
finder vi med dialog og konstruktivt
samarbejde de bedste løsninger.
Den gode tone og det brede samarbejde
sikres kun ved at Venstre og borgmester Uffe
Jensen også i de næste fire år står i spidsen
for Odder Kommune.

Find din lokale kandidat her

Uffe Jensen, Odder.
Borgmester

Hans Hammann,

Doris Feldborg, Odder.
Intensiv sygeplejerske

Torrild. Byrådsmedlem,
TDC Maneger

Jan Christensen,
Saxild.Kædechef

Ole Lyngby Pedersen,
Fillerup, landmand
byrådsmedlem

Niels Christensen,
Odder. Journalist,
tidl. redaktør

Jan Gade, Bjerager.
Projektchef

Finn Thranum, Hou.
Lone Riis, Gylling.

Administrativ ansvarlig

Lene Midtgaard,
Hundslund.
Blomsterdekoratør

Torben Sørensen,
Hundslund.
Byrådsmedlem,
politiassistent

Sæt kryds ved

Finn Thranum
ved regionsrådsvalget
Regionsrådet skal have en stærk
repræsentant, der kæmper for
Odder og omegn.

på Hospice Søholm.

Ambulancebehandler,
fhv. medlem af Folketinget
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Stem på liste

Tag ingen
chancer Stem på en
af listens
kandidater
Kun en VENSTRE-stemme er en
sikker stemme for at genvælge
Uffe Jensen til borgmester i
Odder.

Meld dig
ind i
Venstre
Læs mere på
www.
venstreiodder.dk

Følg Venstre i Odder
på Facebook:
www.facebook.com/
VenstreiOdder/

