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Spidskandidaten har ordet 
 

Kære borger i Tønder Kommune 

Som borgmesterkandidat for Venstre i Tønder Kommune har det været Venstres og min vigtigste prioritet 

at vi skal udvikle og ikke afvikle vores kommune. Vi skal turde tage ansvar! 

Vi taber på mange parametre i de seneste år! 

Vi bliver færre borgere, vi bliver ældre, vi bliver færre bidragsydere og flere bidrags nydere. Det er en 

tikkende bombe under vores fremtid. Dermed ikke sagt at vi ikke vil tage ansvar for dem som har det svært, 

eller dem som har udfyldt deres rolle i deres arbejdsliv. Politikkerne har i mange år fordelt hvad der nu kan 

fordeles, med den årlige 1% besparelse på budgettet. Den vej kan vi ikke fortsætte, det er en negativ spiral! 

Vi har brug for en klar og udviklende vision, som bygger på fakta og tillid på tværs af de politiske partier, 

regioner og grænser. 

Vi skal turde udfordre både landspolitikerne, os selv som vanemenneske, hele vores pragmatiske 

tankegang, ”det går nok”, eller gør det? Jeg og Venstre i Tønder Kommune tror på vores muligheder, vi tror 

på et nyt stærkt ”Tønder”, men vi skal tænke nyt. 

Politik skal dreje sig om dig, din og din families behov, udfordringer og fremtid. Vi skal gøre det som giver 

mening. Slut med politiske luftkasteller som ikke giver mening, som ikke fører nogen steder hen. Vi skal 

handle rettidigt og altid ud fra hvad der er bedst for Tønder Kommune og dennes borgere. 

Jeg er født og opvokset i Tønder Kommune, en tryg opvækst, med de udfordringer livet nu en gang byder 

på. Mistet nogle af de nærmeste alt for tidligt, set stærke mennesker knække, oplevet livets gode, men 

også livets til tider hårde odds. Livet gør os til dem vi er, former vores holdninger og idealer. I dag i en alder 

af 57 år, er jeg stadigvæk drevet af, at vi kan gøre en forskel hver dag, frivilligheden til at vælge, dem der 

kan de skal, dem der ikke kan skal hjælpes. Alt dette er grundlaget og grunden til at jeg stiller op for Venstre 

til kommunalvalget 2021. Tønder Kommune skal også i fremtiden være et trygt sted at være, det skal være 

et sted hvor man har lyst til at bosætte sig, et sted hvor det er trygt at vokse op, et sted hvor vi har lyst til at 

blive gamle. Det vil Venstre kæmpe for. 

Tønder Kommune er den geografisk femte største kommune i Danmark. Vi har ca. 37.000 indbyggere og vi 

er indbegrebet af en landdistriktskommune. Det skal vi have respekt for, vi skal værne og give mulighed for 

udvikling i alle kommunens lokalområder. Derfor har vi også en klar plan for at vi ikke vil lukke skoler i de 

mindre samfund. Fordi hver gang en politiker vil lukke skoler, sker der uoprettelig skade på det lokalområde 

som igen mister. Derfor skal vi have gode skoler i fremtiden, skoler som har opbakning fra lokalsamfundet. 

Der skal være opbakning til skolerne, hvis ikke lukker de sig selv, men det har Venstre ikke planer om. 

Vi skal derudover passe på vores børn og unge, vi skal sørge for at de har deres lokale klub hvor de kan 

hænge ud. Vi skal værne om den lokale dagpleje, børnehave, det som giver tryghed. 

Vi skal give dem som har arbejdet for at vi har fået de muligheder og det samfund som vi har i dag, en tryg 

alderdom og ældrepleje. De ældre skal have det godt, de skal have trygge gode omgivelser, med empatiske 

plejere og dygtige ledere og beboer og pårørende inddragelse. 

Vi skal tage vare på dem med specielle behov, dem som har det svært, vi skal hjælpe dem videre til et 

bedre liv. Vi skal se den enkelte borger, ikke bare et cpr. nummer, og sikre en hurtig afklaring af den 

enkeltes behov og udfordringer. Alle har ret til en plads i samfundet, med en ret følger også et ansvar, men 

også en pligt til samfundet, til at hjælpe den enkelte videre. Derfor skal vi om muligt hjælpe dem som kan til 
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et job, flexjob eller uddannelse. Dem som ikke kan, de skal have en afklaring, så de kan komme videre i 

deres forløb. Alle har det bedst ved at komme ud, til at være en del af noget større.  

Vi skal udvikle på korte og mellemlange uddannelser, det har Venstre taget initiativet på i den forgangne 

valgperiode, det skal vi have meget mere af. For med lokale stedbundne uddannelse, følger også 

bosætning. 

Men hvordan skal vi nu finansiere alle disse fine visioner, hvordan skal vi vende stagnation til fremgang, 

udvikling, til velfærd og tryghed. 

Venstre vil udvikle Tønder Kommune med bl.a. PTX løsninger, med havvindmølleparker, brintproduktion, 

biogas, solenergi mm. Dette selvfølgelig for at efterleve det krav vi og de unge sætter for deres fremtid, for 

klimaet. Men også for at skabe et økonomisk grundlag for alt det som skal gøre Tønder Kommune til et 

bedre sted at være. 

Vi skal udvikle på vores store vækstmotor turismen, kultur, kunstmuseum, Zeppelinmuseet, Wegner 

museet, lokal forankrede oplevelser og produkter mm. Vi er en rig kommune på oplevelser, natur, sort sol, 

Unesco Verdensarv, vadehav, strande og vand. Et udviklingspotentiale som vil bidrage markant til vores 

fremtidige økonomiske udvikling. 

Tønder Kommune skal også værne om sit landbrug, vi må ikke glemme vores ”rødder”, de stolte 

traditioner. Derfor skal vi også her handle på fakta og via vores landspolitiske rødder støtte landbruget i 

den til tider ulige kamp mod systemet. Landbruget er klar over deres ansvar i klimadebatten, det skal vi alle 

være, dette gøres bedst med en fælles forståelse. Det er en Venstre mærkesag at passe på vores landbrug, 

som er en af de store bidragsydere til vores velfærd. 

Vores industrier, ECCO, Hydro, Hartmann og mange flere bidrager med arbejdspladser, udvikling, 

bosætning mm. De ca. 1000 selvstændige virksomheder i Tønder Kommune skal med en stigende 

erhvervsvenlighed hjælpes til endnu mere succes, så de også fortsat kan få fremgang og bidrage til Tønder 

Kommunes udvikling. 

Vi skal værne om de mindre erhverv om det er håndværk- detail eller et andet erhverv, skal de hjælpes til 

succes. Vi skal se deres udfordringer og hjælpe dem til at få succes. Ca. 1/3 af alle erhverv i Tønder 

Kommune har under 10 ansatte, iværksætteri er i en del af vores DNA i Tønder kommune, det skal vi værne 

om. 

 

Venstre og jeg vil stå i spidsen for og bidrage med fremtidens nye politiske vision for Tønder Kommune. 

Det er på det grundlag og værdier, vores liberale DNA, vi har udformet vores valgprogram 

”Det er dig det drejer sig om”, Venstre ”vi vil gøre Tønder Kommune stærkere”. 

 

 

Martin Iversen 

Venstres borgmesterkandidat ved KV21 i Tønder Kommune 
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Bosætning & landdistrikter 
 

Venstre vil skabe bedre rammer for, at gøre det mere attraktivt for familier at, flytte til Tønder 

Kommune 

Det økonomisk incitament til at flytte ud skal styrkes. Der skal skabes tryghed omkring skole-, 

dagpleje, lokale tilbud fortsat er bestående.  

 

Venstre vil, at der bliver udstykket byggegrunde både til private og erhverv i hele Tønder 

Kommune. Byggegrunde skal sælges til en fornuftig markedspris 

For at skabe udvikling i hele Tønder Kommune, skal der være mulighed for at købe en 

byggegrund også ude i lokalområderne til en fornuftig pris.  

Vi oplever, at der foretages fravalg af at bo i kommunen, fordi vi hverken har færdigudstykkede 

byggegrunde eller smidig sagsbehandling.  

 

Venstre ønsker at oprette en bosætnings-service – en taskforce - med det formål at tiltrække 

tilflyttere både private og inden for erhvervslivet. 

Taskforcen skal være behjælpelig med løsninger på alle tænkelige problemstillinger til hjælp for 

tilflyttere. 

Den første kontakt er den vigtigste. Det kan være gennem lokalforeninger eller med 

Bosætnings- og Landdistriktsudvalget som kontaktled. 

 

Venstre vil arbejde for i samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner at tilbyde gratis 

offentlig transport til alle skoleelever og studerende hen over kommunegrænserne.  

Det er vigtigt at holde på de unge, så de ikke fra flytter fra kommunen, og at de kan få en 

uddannelse i nærområdet. 

 

Venstre ønsker at der bliver skabt attraktive ungemiljøer.  

Dette kan ske igennem øget styrkelse af lokale foreninger, klubmiljøer, arrangementer mm., 

der kan bidrage til et attraktivt studiemiljø. 

 

Venstre ønsker at styrke lokalråd og foreninger. De skal anerkendes og være medudviklere af 

deres lokalområde.  

Det er vigtigt at bakke ildsjælene i de lokale foreninger op og bidrage til, flere føler sig kaldet til 

at tage fat og gøre en indsats. Vi har brug for dem som medudviklere af det lokale liv.  

Der skal være mere klare regler og mindre bureaukrati for at opnå hjælp og støtte til lokale 

udviklingsprojekter 
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Venstre ønsker forsat og styrket kommunal støtte til nedrivning i landdistrikterne. 

Vi skal bruge nedrivningspuljen til at gøre vore lokalområder endnu mere attraktive at bosætte 

sig i. 

 

Venstre ønsker at give nye tilflyttere bedre muligheder for at slå sig ned i landdistrikter. 

Fokusområder: Folk flytter fra kommunen på grund af manglende netværk? 

Hvad skal der til for at få medarbejdere, der arbejder og bosætter sig i kommunen? 

Kommunen skal være aktiv udadtil og deltage i events, der fortæller om Tønders fordele. 

Virkeligheden er værre med 300 færre borgere, og dem, der er her, bliver ældre.  

Kommunens hjemmeside skal være opdateret med byggegrunde – det er den ikke. 

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget skal revurderes – måske til et stående udvalg med flere 

muskler? 
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Kultur og Fritid 
 

Venstre vil støtte bestående institutioner 

Bestående kulturinstitutioner skal understøttes/fremmes f.eks. Zeppelin og kunstmuseet med 

udbygning af kunst- og kulturkonceptet. Der er potentiale til udvikling. Vi skal turde satse! 

Flere frivillige aktiveres og inddrages – f.eks. til oprydningsdage langs Vidå. 

 

Venstre vil gøre det nemmere at være forening og frivillig 

Hjælp til fremme af frivilligheden i de små lokalsamfund – som en del af arbejdet med at 

fremme tilflytningen og selvforvaltning/-bestemmelse. 

Forenkle arbejdet med ansøgninger for arrangører af kulturelle arrangementer, byfester, 

markeder mm. (Én fest, én ansøgning)  

Synliggørelse af de hjælpe funktioner vi har i Tønder Kommune, medarbejder-fortegnelse og 

optimale søgemuligheder. 

Mail fra Kultur og fritid til foreninger, hvad der sker….eller man skal huske. Man gør det i 

Haderslev. Eventkalender laves i god tid hvert år. 

Foreningsmesse (Fritidsaktivitetsmesse (ligesom uddannelsesmesse) skolerne besøger i 

skoletiden ‐ men det kunne også være udenfor skoletiden for alle borgere) 

 

Venstre ønsker bedre tilgængelighed til rekreative områder og flere rekreative områder. 

Flere områder der appellerer til motion og rekreative aktiviteter. 

Venstre vil have flere med/flere skal opleve og være en del af et rigt og bredt foreningsliv.  

Venstre vil videreføre konceptet ”bevæg-dig-for-livet” også for de svage 

Koordinerende funktioner/ansættelser a la Ronni og Esben skal bibeholdes. Bindeled mellem 

foreninger og kommune, med inspiration, viden og praktisk hjælp kan afhjælpe og støtte 

foreningerne.  

Kultur/natur-bus til at sikre at skolebørn og ældre får mulighed for at kommer rundt til 

kulturelle og seværdige hotspots.  

 

Venstre ønsker at styrke lokales kendskab til egen kommune 

udbygning af ”jeg bor ved Vadehavet” (Børn og skoleområdet)  

Tour de Tønder (busture arrangeret af landdistriktsudvalget) (Gratis for nye tilflyttere)  

Indtænke efterskoler i Tour de tønder, jeg bor ved vadehavet og skolekoncert til festivalen mm.  
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Venstre vil styrke og investere i større kulturelle og sportslige events og tilbud 

Arrangementer, museer og store events skal medvirke til at gøre det attraktivt og spændende 

at bo i og besøge vores kommune samt medvirke til øget omsætning i lokalområdet.  

(Det være sig film, vi skal dog ikke til at yde mangeårig driftsgaranti) – f.eks kun hjælp i to år – 

så skal de kunne selv. Nogle foreninger har faktisk fået drift år efter år.  

 

Venstre vil gøre kunst, kultur og natur mere tilgængelig  

 

Venstre vil flere målrettede indsatser for at få de børn, unge og ældre med, som ikke i dag er 

en del af foreningslivet. Herunder øget tilskud til f.eks. BROEN. 
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Børn & Unge 
 

Venstre vil lade pengene følge barnet 

fordi det giver frihed til at vælge og dermed åbne mulighed for hjemmepasning af egne børn 

med kommunal støtte. V ønsker valgmulighed for småbørnsforældre som en prøveordning.  

Når barnet skal have specialpædagogisk indsats, skal pengene følge barnet fra dag 1. – også 

ved skoleskift.  

 

Venstre ønsker fokus på det enkelte barns udvikling på et tidligere tidspunkt  

Venstre ønsker en tidlig indsats i form af specialpædagogisk tilbud før barnet er fyldt 3 år. Dvs. 

PPR’s indsats med talepædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog skal være iværksat 

inden barnets fyldte 3. år.  Udredningen igangsættes ud fra et forældre og fagprofessionelle 

vurdering.  

Venstre ønsker en tidlig indsats for det enkelte barn – det kan også være en indsats, som man 

først opdager i skolen. Det kunne være en skilsmisse i barnets familie, der gør, at barnet 

ændrer adfærd. Så det skal være en tidlig indsats, som iværksættes max 7  dage efter, man har 

opdaget adfærds ændringen. 

 

Venstre vil arbejde for fleksibilitet og valgfrihed i dagtilbud. 

Venstre ønsker en fornuftig pris på dagtilbud, det af regeringen fastlagte oplæg med nye 

pædagog normeringer giver kommunen og forældre en merudgift. Der må ikke gås på 

kompromis med kvaliteten. 

 

Venstre ønsker at inddrage de unge. 

Venstre ønsker at de unge, som det handler om, skal deltage i møder, fagprofessionelle og evt. 

politiske udvalg skal behandle noget specifik, som får indflydelse på deres hverdag. De unge 

skal have en høre- og taleret og komme med deres input til det, som vi som politikere vil sætte i 

værk 

Venstre vil bibeholde ungeudvalget 

Elever skal involveres i vores lokale arv og kultur. 

 

Venstre vil sikring og udvidelse af den lokale dagpleje og børnepasning. 

Både privat som offentlig. 

Vi skal fastholde priserne på dagtilbud. 
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Venstre vil hjælpe udsatte familier  

Venstre vil undersøge muligheden for en mentor ordning til udsatte familier, en tidlig, åben, 

ærlig og tillidsfuld dialog og hjælp igangsættes inden for få dage.  

 

Venstre vil give de unge bedre vejledning og øget erhvervspraktik 

Mange unge ved ikke hvilken vej, de skal gå efter folkeskolen – der skal mere fokus på praktiske 

færdigheder, fx i en afklaringsperiode.  

Vi skal øge oplysningsgraden af hvilke muligheder for jobs, og uddannelser der er i Tønder 

Kommune. 

Alle skal som minimum have en ungdomsuddannelse. 

 

Venstre vil udvide børn og unges viden om muligheder stedbundne værdier i Tønder 

kommune 

Bevidstgørelse af vi bor ved vadehavet, vi skal kende vores egen DNA. 

 

Venstre vil arbejde aktivt for et godt ungdomsmiljø. 

Flere klubtilbud ude i lokalsamfundet 

Mere SSP  

Flere natteravne. 

  



Venstre Tønder Kommune - 2021 - Valgprogram 

  13  /  27 

Skole & dagtilbud 
 

Venstre vil prioritere at skolerne og dagtilbuddet i Tønder Kommune skal have tidssvarende 

rammer. 

Venstre ønsker mulighed for udbygning af særlige fag som træarbejde, metalarbejde, 

motorlære, design og tekstil, der skal være mulige tilvalg. 

Skolemiljøet skal være attraktivt for elever, lærere og forældre. 

 

Venstre vil bevare de små skoler. 

Venstre vil ikke lukke de små skoler, hvor der er lokal opbakning  

Venstre vil skabe tryghed for forældre, børn og medarbejdere 

Venstre vil have fokus på at udvikle de bestående skoler. Der skal være plads til forskellighed. 

 

Venstre vil afkorte skoledagene, hvis der er et lokalt ønske.  

Fordi livet er andet end skole og der sker også læring udenfor skolen.  

Venstre ønsker mere mulighed for fritidsaktiviteter for børn. Mere tid til at være barn og ung. 

Børn og unge har brug for mere tid til socialt samvær uden for skolen.  

 

Venstre vil arbejde for en øget selv selvbestemmelse i den lokale skole. 

Venstre ønsker mere lokal forankring og dermed mulighed for mere lokal selvbestemmelse i 

skolerne.  Det behøver ikke være en fordyrende løsning, men kan give mere udvikling og mere 

glæde. Venstre tror på, mere synlig ledelse i det enkelte dagtilbud eller skole vil fremme 

tilfredsheden generelt i de enkelte institutioner. Udvendig bygningsvedligehold kan holdes i en 

fællespulje som i dag. 

Venstre vil øge elevernes trivsel og læring samt de ansattes trivsel skal ligge i den øverste 

tredjedel af landsgennemsnittet.  

 

Venstre ønsker et skoletilbud der til gode ser den enkelt elevs behov.   

Vi ønsker en folkeskole i Tønder Kommune, der styrker elevernes sociale kompetencer og med 

et fagligt højt og kvalificeret niveau tilpasset de forskellige grupper af børn og unge. 

Venstre ønsker, at der sættes fokus på højtbegavede børn. Flertallet af børnene i denne gruppe 

har ressourcestærke og højtuddannede forældre, der vil flytte for det rette tilbud til deres børn. 

 

Venstre vil tidlig sprog start 

Tysk og engelsk 



Venstre Tønder Kommune - 2021 - Valgprogram 

  14  /  27 

 

Uddannelse 
 

Venstre vil tiltrække korte-, videregående- og akademiuddannelser til Tønder kommune og vil 

være medskaber af attraktive uddannelsesmiljøer.  

F.eks. naturvejleder, musik, turistvejleder, hotel – og turismeuddannelser. 

Venstre vil fortsat arbejde med at styrke vejledningen i Ungdomsuddannelser. 

Venstre vil styrke samarbejdet med vore lokale erhvervsvirksomheder med henblik på at hjælpe 

flere unge ind på arbejdsmarkedet. (Evt. Arbejdsmarkedsudvalget) 

Videreudvikle mulighederne for at tage en videregående uddannelse som fjernstudie, men med 

ind møde på campus, og her igennem opnå at ”bliverne” kan tage en videregående 

uddannelse, og samtidig være en del af et studiemiljø og derigennem skabe sociale relationer.  

 

Venstre vil arbejde på at få flere musikuddannelser til kommunen 

En musikuddannelse til Tønder (evt. i et samspil med Tønder Festivalen).  
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Beskæftigelse 

 

Venstre ønsker øget fokus på voksenlærlinge, da det vil øge kompetenceniveauet i vore 

virksomheder og indenfor det sociale og sundhedsfaglige område.  

Venstre vil rekruttere flere nye typer lærlinge til vores arbejdsmarked – men også samtidig 

tiltrække og uddanne voksne til jobs indenfor f.eks. social- og sundhedsområdet, hvor det 

kniber med at finde nok elever til elevstillinger. Det vil kunne benyttes konstruktivt til at 

fastholde virksomheder og tiltrække arbejdskraft, der gerne vil være en del af et 

kompetenceløft.  

Tønder Kommune er kommet godt i gang og ligger godt i måltallene. Det skal vi holde fast i og 

udbrede budskabet om til andre erhverv i kommunen.  

Vi skal se borgeren og dennes behov og muligheder. Det kan gøres endnu bedre med en fast 

mentor. 

 

Venstre vil kæmpe for mere decentralisering fra statens side 

Venstre vil fortsat kæmpe for udflytningen af flere statslige arbejdspladser. 

 

Venstre ønsker Jobcentret skal have bedre mulighed / bredere rammer for at få borgere 

tilbage på arbejdsmarked. 

Vi skal hjælpe de svage med en bedre og hurtigere sagsbehandling, mentor løsning, det gode 

samarbejde med erhvervet og mobilitet for den enkelte. 

Vi skal fokusere på at flytte flere fra offentlig forsørgelse til job, flexjob eller endelig afklaring. 

  



Venstre Tønder Kommune - 2021 - Valgprogram 

  16  /  27 

Erhvervs- og Handelslivet 
 

Venstre ønsker et landbrug i balance  

Som en af de største landbrugskommuner er det vigtigt, at vi fortsat passer på landbruget.                                                                                                             

Vi skal sikre en god og hurtig sagsbehandling, grøn omstilling med klimatilpasning, sikre 

gennemstrømning af vores åer, undgå oversvømmede landbrugsarealer.  

Venstre vil sammen med vores Folketingsgruppe  arbejde for at få fjernet urimelige krav som 

presses ned over landbruget. Der skal findes fælles bæredygtige løsninger, dato tyranni skal 

være brugbare, CO2 normer skal følge det øvrige EU. Det hjælper ikke at lave stramme 

restriktioner som flytter vores landbrug og arbejdspladser til udlandet. 

 

Venstre ønsker en proaktiv erhvervsservice, som er opsøgende og hurtig handlende. 

Det er nødvendigt at nytænke, hvilke store virksomheder eller brancher kan tiltrækkes med nye 

muligheder, til at flytte til Tønder Kommune. 

Der skal arbejdes på at tiltrække virksomheder med viden/erfaring inden for grøn omstilling. 

Venstre vil sikre højere grad af erhvervsvenlighed. 

Mere fokus på vilkårene for smv’erne, hvad skal der til for at tiltrække flere og fastholde de 

eksisterende, og sikre deres overlevelse. 

Straks der høres eller ses oplysninger om en potentiel ny virksomhed eller udvidelsesønsker - 

skal vi sikre os "bolden" er i faste hænder/team under personlig ledelse af borgmesteren. Det er 

med til at vise respekt og initiativ uanset projektets størrelse. ”Tove-Larsen-modellen” 

Byggetilladelser skal komme hurtigt. Lovens rammer skal udnyttes fuldt ud med udadvendt 

sagsbehandling med fast tovholder. 

Vandingstilladelser skal sikres 

 

Venstre vil arbejde for at Tønder kommunes erhvervsvenlighed hører til i den bedste 

tredjedel på landsplan. 

Venstre ønsker hurtigere og smidigere sagsbehandling, så innovative og fremadrettede 

investeringer lægges i kommunen. 

Det skal max tage 14 dage, når en borger eller virksomhed har en sag som skal behandles.  

 

Venstre ønsker at skabe og støtte op om et udviklende iværksættermiljø 

Det kan gøres ved at stille erhvervslokaler til rådighed eller erhvervslejemål på fordelagtige 

vilkår de første år. Dette kunne etableres med lokale ildsjæle og bygningsejere. 

Venstre støtter op om en mentorordning mellem iværksætter og etableret virksomhedsejer – 

måske et mentorkorps. 
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Vi skal sikre erhvervsgrunde og ejendomme i Tønder kommune, til fornuftige markedspriser 

inkl. faste, fornuftige, tilslutningsgebyrer. For at sikre en fremtidig vækst indenfor erhvervslivet. 
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Turisme 

 

Venstre ønsker flere overnatningsmuligheder for fremtidens turisme: autocampister, 

cykelcampister og naturcampister – men også mere organiseret turisme. 

Vi har naturen 24/7 – guidning skal være professionelt og med relevante åbningstider. Vi skal 

hele tiden arbejde med muligheder, der kan gøre området interessant for både danske og 

udenlandske turister. En vandresti er ikke nok, men et vigtigt element. Folk vil høre historier 

(storytelling). Spisestederne skal involveres og byde ind med det autentiske. Turister fra nær og 

fjern kører gerne videre uden for sæsonen, fordi der ikke er nok oplevelser og spisemuligheder 

om vinteren på Rømø. Turisterne skal guides rundt i kommunen og flere oplevelser skal tilføjes 

(Zeppelin, Wegner mm) 

 

Venstre ønsker at udvikle oplevelsesturisme  

Venstre vil understøtte den autentiske oplevelse som f.eks. Østersfestivalen med lokale Rømø 

råvarer og lokal inddragelse, så festivalen kan optimeres og blive bæredygtig. 

Vi skal understøtte formidlings- og oplevelsesbranchen, så vi kan få endnu flere turister uden 

for højsæsonen. Vi skal understøtte fortællingen om vores egn og dermed udnytte den lave 

belægning i 1 og 4 kvartal. 

 

Venstre ønsker flere overnatningsmuligheder 

Det kunne også være flere overnatningsmuligheder i f.eks. sheltere langs Marskstien. 

Vi er positive overfor private initiativer i større omfang end vi gør i dag, f.eks. opførsel af 

private sheltere, naturoplevelser for borgere/turister. Grundlæggende mener vi, at det 

offentlige ikke skal oprette tilbud, som private laver i forvejen. F.eks. Tønnisgård/Sort Safari. 

Om ikke andet, så skal der være et mere formaliseret samarbejde.  

Venstre ønsker P-vagt til kontrol af ulovlige overnattende autocampere i Tønder Kommune. 

Dette for at understøtte campingerhvervet og for at passe på naturen. 

 

Vandrestier 

Venstre ønsker at underbygge selve udbredelsen af vores vandre- og cykelstier. Dette skal 

gøres i samarbejde med de relevante lokale Turist- og Destinationsorganisationer. 
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Socialområdet 
 

Fokus på menneske, faglighed og økonomi 

Alle kan få det bedre. 

Genstart af sociale aktiviteter - efter Corona 

 

Genoptræning og sundhedsfremme skal have høj prioritet 

Vi skal have et godt liv hele livet 

Venstre ønsker en aktiv indsats på det specialiserede område: børn bliver voksne 

Vi vil have fokus på trivsel på de sociale institutioner og bosteder for både bruger og  

personale. 

 

Venstre vil arbejde for at der videreføres en styrket indsats på misbrugsområdet: 

Tønder har et fagligt og kompetent Misbrugs og Rådgivningscenter, stedet gør en forskel, og 

Venstre vil derfor støtte op om denne udvikling, med de nødvendige ressourcer. 

 

Venstre vil arbejde for at institutioner under handicap og psykiatri fortsat udvikles: 

Institutionerne genererer mange arbejdspladser og her af betales en væsentlig andel af øvrige 

kommuner, idet Tønder leverer en høj faglig kvalitet og service. 

 

Venstre vil hvor muligt øge samarbejdet med NGO’er inden for særligt udsatte borgere og 

familier: 

I de senere år er der udviklet et stærkt samarbejde med forskellige NGO’er (herunder Frelsens 

Hær, Blå Kors, Broen, Ballast Danmark og SIND) inden for området, det har på kort tid skabt 

positive resultater, til glæde og gavn for de udsatte borgere. 
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Sundhedsområdet 
 

Venstre vil arbejde for sundhed og trivsel for alle borgere i Tønder Kommune. 

Et godt helbred er vigtigt for at kunne leve et godt liv. Sundhed er en individuel oplevelse, 

Venstre har fokus på mental og fysisk sundhed. 

 

Venstre vil styrke den mentale sundhed for alle aldersgrupper i Tønder Kommune. 

Der skal arbejdes for at færre er ensomme, dette gerne i samarbejde med lokale foreninger 

 

Venstre vil undersøge muligheden for i samarbejde med Region Syddanmark at oprette et 

satellit Hospice i Tønder Kommune. 

 

Venstre vil arbejde for et pårørende og beboer råd på alle plejecentre i samarbejde med 

ældre rådet. 

Bruger og pårørende råd virker godt hvor de er implementeret 
 

Venstre vil arbejde for i samarbejde med medarbejdere og ledelsen, at skabe attraktive 

arbejdspladser i sundhedsområdet. 

 Venstre vil have lavet trivselsundersøgelser, for at lære af de områder der gør det godt 

Venstre vil arbejde for at vi kan få flere elever 

Venstre vil kigge på ledelsesstrukturen, er der noget som kan gøres bedre, hvad er der af evt. 

behov? 
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Ældreområdet 
 

Venstre vil arbejde for at øge grundnormeringen i Plejecentrene. 

Venstre ønsker at alle borgere oplever et værdigt liv – hele livet!  

Medarbejderne er pressede i nogle af vores institutioner, det kan påvirke den pleje og omsorg 

som skal leveres.  

Venstre vil have undersøgt om normeringerne skal tilpasses, den stigende grad af svage ældre 

der kommer i pleje, fordi de ældre bliver længere i eget hjem. 

 

Venstre ønsker undersøgt behovet for tidssvarende senior-bo-fællesskaber 

Senior-bo-fællesskaber kan være et tilbud til de borgere, som gerne vil give og kan give en hånd 

med og være noget for andre. Det giver tryghed for den enkelte, at de er flere om at passe på 

og hjælpe hinanden. Senior-bo-fællesskaber kan evt. etableres i forbindelse med eksisterende 

plejecentre, hvor der er for meget bygningskapacitet – men det kan også etableres nye senior-

bo-fællesskaber.  

 

Venstre ønsker flere muligheder for oplevelser for de ældre  

Oplevelser kan også være den daglige gåtur, eller lokale aktiviteter som tilbydes 

 

Venstre vil arbejde for at få  flere SOSU studerende & Sygeplejerstuderende 

Vi skal undersøge hvordan vi kan få flere kompetente hænder i ældreplejen 
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Energi 
 

Venstre vil den brede grønne omstilling PTX med et årligt afkast til Tønder Kommune 

Venstre vil udvikle vores eget Havvindmølleprojekt ud for Rømø (Areal 15). 

Venstre vil udvikle vores eget Brintanlæg evt. i Bredebro 

Venstre vil arbejde for udvikling af bl.a. Metangas ud af restaffald 

Venstre ønsker mere udvikling af biogas anlæg. Dette kræver en bedre afregning til 

leverandørerne 

Der skal fastsættes et lokalt mål for kapacitet og behov for grøn energi i Tønder Kommune 

Projekter skal skabe lokal indtægt, og nye og vedvarende arbejdspladser   

I den konkrete sagsbehandling skal lokale hensyn (opbakning) vægtes i forhold til kommunens 

samlede mål. Vi skal have nye retningslinjer. 

Vedr. landbaserede installationer henvises til de nuværende retningslinjer ofr den grønne 

omstilling, besluttet af Venstre i foråret 2021. 

 

Venstre vil en klar strategi for den grønne omstilling. 

Fjernvarme, Forsyningen, industri, private skal indtænkes i den samlede grønne omstilling  

 

Venstre ønsker Tønder Kommune som institution skal være mere grøn 

Solanlæg på kommunale bygninger, elektrificering af vognpark, energieffektivisering af 

bygninger, hvor det giver mening 

FN verdensmål.  Er det penge eller metoden der skal beslutte den grønne omstilling? 

 

 

  



Venstre Tønder Kommune - 2021 - Valgprogram 

  23  /  27 

Infrastruktur fremkommelighed i Tønder  
 

Venstre vil arbejde for en fuld gennemførelse og udvidelse af A11 

Venstre har fået 2+1 udvidelsen af Hovedvej 11 på budget, det er en begyndelse, vi skal have 

hele A11 opgraderet 

 

Venstre vil udvikle cykelstier i Tønder kommune så disse er sammenhængende.  

Vi skal skabe sammenhængskraft i vort cykelstier. Det er vigtigt set i lyset af vi kan gøre en 

forskel over for turister. På cykel eller som gående skal vi langt hen ad vejen have mulighed for 

at kunne komme på kryds og tværs af seværdigheder fra vest, til øst og syd til nord.  

 

Venstre vil forbedre spildevand og afvanding system i Tønder kommune 

Begrænsning  og minimering af overløb i fremtidens forsyning 

Separation af kloakken i de store center byer, de steder hvor separationen er gennemført skal 

det op at køre. 

Tønder kommunes vandløb skal være af en god kvalitet og gennemstrømning skal være bedre i 

fremtiden 

 

Venstre vil have bedre mobil dækning og udbredelse af fibernet til de sidste egne af Tønder 

Kommune 

Venstre vil have ”fuld” dækning af mobil telefoni og fibernet forbindelse. 

 

Venstre vil et El net som skaber vækstmuligheder for nye virksomheder. 

Vi skal i Tønder kommune, sørge for at vi har kapaciteten til at nye industrier kan etablere sig, 

derfor er det vigtig at vi sætter fokus på at vores EL net er i verdens klasse i Tønder kommune 

Nedgravning af elkabler hvor dette er mulig og i langt større grad end i dag 

Den nye 400kV linje har et drop i Bredebro som nye store virksomheder kan bygge videre på 

 

Venstre vil et fremtidssikret vejnet. 

Sikkerheden og vedlighold af vores veje er vigtig, det er den infrastruktur som giver adgang til 

Tønder kommune. Venstre vil sikre gode transportmuligheder til/fra kommune, dette i forhold 

til uddannelsespladser og fastholde borgere i kommunen der arbejder uden for Tønder 

kommune. (bosætning og uddannelse) 

Venstre vil den offentlige transport  

Bedre transportmuligheder til lokalsamfundet, dette skal måske omtænkes i fremtidens udbud. 
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Venstre ønsker bedre udnyttelse og udbygning af eksisterende Jernbaner. 

Bedre udnyttelse af den bestående jernbaneinfrastruktur. 

Bedre udnyttelse af den eksisterende jernbane, både for person og gods trafik. 

Reaktivering af Tønder-Tinglev-banen for både gods- og persontrafik 
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Miljø 
 

Venstre vil klimasikre kommunen  

Der skal fokus på klimasikring og den stigende regnmængde,  

Vandet skal ledes væk og ud af byer, der skal skabes større kapacitet i vandløb, bredere sluser 

Pump vandet ved sluserne hvor det er muligt, undgå overrisling af godt landbrugsjord 

 

Venstre vil arbejde sammen med Digelaug og Kystdirektoratet om at klimasikring 

Venstre vil have sikring mod oversvømmelser i kommunens lav-områder, både fra indefra- og 

udefra kommende vand, vi skal have højere diger hvor det er nødvendigt, og sikring af 

Rømødæmningen.  
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Fremtiden  
 

Flere og mere langsigtede visioner, vi skal have modet til nytænkning og investeringer. 

Tidligere inddragelse af borgere og frivillige, før beslutningerne bliver truffet. 

 

Venstre ønsker fortsat at være garant for, at der føres en ansvarlig økonomisk politik 

Vi skal turde investere, men med det ene formål at det skal give mening for Tønder Kommune. 

Vi skal investere i nye projekter for at få vækst, flere arbejdspladser, bosætning mm. 

Med andre ord, hver en krone skal bruges rigtigt! 

 

Venstre vil have mindre bureaukrati, vi vil bruge tiden på borgerne 

Venstre ønsker mindre dokumentation i dagplejen, ældreplejen og sundhedssektoren. 

 

Venstre vil skabe ro i Tønder Kommune. Vi vil brede forlig, sætte flere skibe i søen og sikre, at 

de kommer i havn. 

Vi skal handle på fakta og undgå mistænkeliggørelser grundet manglende information i KB 

mm. 
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Visioner 
 

• Venstre vil gøre områder i Tønder kommune, f.eks. omkring Højer og områder/”ø’er” nord herfor til ”De 

ældres Florida”. 

 

• Bedre branding på tværs af det sønderjyske., vores fælles historie, kunst og kultur, med lokal indflydelse 

fra vores brancheforeninger Turisme, Detail, Erhvervsorganisationer.  

 

• Arbejde for at få flere uddannelser til Tønder Kommune , Campus bliver en realitet, da det gør at flere af 

de unge bliver hjemme i kommunen. 

 

• Skabe flere stærke jobs indenfor industrien, kulturturismen, grøn omstilling mm. som kan skabe flere 

jobs og tilflytning. 

 

• Samle byrådet ved at indlede dialog og drøfte fremtidens løsninger med de øvrige partier. Det at kæmpe 

mod hinanden giver kun dårlige overskrifter i avisen. 

 

• ØK og KB skal i fremtiden i større grad tage faktabaserede beslutninger ud fra faktabaseret viden, der 

skal være længere tid til debat. Der skal være mere styr på udbud, budgetlægning, indkøb. 

 


