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Forord
Kære Læser
Konservative i Odders valgprogram sammenfatter vores fælles værdier,
visioner og mål i forbindelse med kommunevalget 21. november 2017.
Vi vil påvirke udviklingen til gavn, vækst og glæde for Odder
Kommunes borgere.
Konservative i Odder ønsker at bevare og udvikle velfærdssamfundet.
Lokalt vil vi derfor være opmærksomme på udefrakommende
udfordringer og ændringer med det mål, at Odder Kommune skal have
del i væksten fremover; men vi vil i størst mulig grad selv styre
udviklingen til gavn, vækst og glæde for kommunens borgere.
Den konservative lokalpolitik er baseret på lige dele tradition og
fornyelse. Vores klare mål er at skabe de bedst mulige betingelser for
kommunens borgere – både socialt, miljømæssigt, kulturelt og
økonomisk.
Derfor vil vi bygge videre på de mange positive traditioner, der har
formet og udviklet Odder Kommune. Ad den vej vil vi medvirke til at udvikle kommunen til et endnu
bedre sted at bo eller opholde sig for både borgere, erhvervsliv og turister.
Vi vil - kort sagt – bruge de bedste erfaringer fra fortiden til at forme fremtiden.
Vi ønsker et innovativt og stærkt erhvervsliv i Odder Kommune.
Som konservative er vi meget opmærksomme på vigtigheden af et lokalt og aktivt erhvervsliv, som
danner grundlaget for yderligere bosætning i Odder Kommune.
Vi vil passe godt på borgernes penge og bruge dem fornuftigt til gavn for kommunens borgere.
Ansvarlighed og tryghed er afgørende, når borgernes penge forvaltes.
Vi vil prioritere Odder Kommunes opgaveløsninger således:
1. Opgaver som løses bedst i offentlig regi
2. Opgaver som kan løses i offentlig eller i privat regi.
3. Udlicitere opgaver som løses bedst af private aktører.
Som Konservative i Odder vil vi arbejde for afskaffelse af al unødvendig administration i Odder
Kommune, idet vi ønsker at prioritere de kommunale kerneydelser højest.
Vi vil kræve, at enhver borger som kan selv også skal selv.
På den måde kan vi også spænde et sikkerhedsnet ud, som fanger de borgere, som ikke kan selv.
Dem skal vi sikre midler til, så de også kan få et godt liv.
I papirformat vil vi kun – i respekt for Odder Kommunes ”digitalpolitik” - udgive en ”folder”, hvor vores
vigtigste holdninger, visioner og mål for de kommende år opremses.
Hele vores valgprogram kan læses på

odder.konservative.dk

Vi ønsker og tror på at nå et stærkt konservativt valgresultat ved kommunalvalget, og jeg ser frem til at
arbejde med programmet til glæde, gavn og vækst for både borgere, erhvervsliv og turister i Odder
Kommune.
God læse- og debatlyst. Godt valg!
Niels Rosenberg
Borgmesterkandidat
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Konservative værdier
Konservatisme bygger på en stålsat tro på ”frihed under ansvar”.
Vi ønsker nemlig, at det enkelte menneske skal have frihed til at leve sit eget liv og skabe sin egen
tilværelse under hensyntagen til fællesskabets forpligtelser.
I konservatismen betragtes hvert enkelt menneske som ansvarlig for egne handlinger og egne valg.
Det, vi vælger eller fravælger, har konsekvenser, vi selv må tage ansvaret for.
Uden ansvar bliver menneskers valg og handlinger ligegyldige.
Konservativ vision
Konservative har en drøm om et bedre Danmark, og Konservative i Odder har en drøm om den
allerbedste udvikling her i Odder Kommune, som rækker langt ud i fremtiden og derfor ikke kun til næste
valg.
Dem, som bliver født her i 2017, kan i 2035 puste 18 lys ud på lagkagen.
De bliver myndige, de får stemmeret, og de begynder at overtage det samfund, som vi og generationer
før os har bygget og bygger op.
Det skal vi hele tiden medtænke lokalt i Odder Kommune, og det vil Konservative i Odder gerne tage
medansvar for også kommer til at ske.
Vi er helt enige, når vores landsformand og justitsminister Søren Pape Poulsen i indledningen til
Konservatives Vision 2034 skriver:
Fælles værdier skabes af alle
At overtage et samfund fra tidligere generationer er som at overtage en slægtsgård.
Alting skal ikke skiftes ud fra den første dag.
Det hele skal ikke pludselig vendes på hovedet; men alting skal passes ordentligt og redeligt.
Nogle ting skal nænsomt administreres anderledes, moderniseres påny og moderniseres helt, så vore
egne børn kan overtage et hjem, der stadig emmer af en velkendt tryghed og samtidig har plads til nye
generationers muligheder.
Vi ønsker et Danmark, hvor vi danskere hver især tager initiativer – ikke mindst i det private erhvervsliv
og som selvstændige iværksættere – og hvor vi hver især løfter alt, hvad vi kan, så velfærd for alle
skabes af alle.
Konservative i Odder vil være særligt opmærksomme på og arbejde for:



At skabe de allerbedste rammer for Odder Kommunes etablerede og kommende private
erhvervsliv.
At skabe gode rammer for iværksættere, som ønsker at starte privat virksomhed i Odder
Kommune

Konservative i Odder vil gerne vinde forståelse for og implementere indsatte model i
kommende politiske handlinger og beslutninger:

ØK + 4 x UF = 5 Udvalgsformænd 3 x D = 3 Direktører
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Økonomisk styring
Konservatisme bygger jo – som tidligere
nævnt på troen om ”frihed under ansvar”.
Derfor er det også nødvendigt at stille krav.
Konservative i Odder stiller krav om, at hver
enkelt borger som kan selv også skal selv, så
Odder Kommunes skattekroner optimeres og
prioriteres til den allerbedste service i
kommunens virksomheder.
Vi mener også, at pengene ligger bedst i
borgernes lommer.
Derfor vil vi arbejde for, at både
personskatten, grundskylden og afgifter ikke
skal stige; men gerne nedsættes.
Vi ønsker, at alle kommunens
institutioner/virksomheder skal styres som selvstyrende virksomheder med prioriteret budgetramme,
hvor kommunens virksomhedsledere stilles frie til - under ansvar – at optimere den daglige målsætning
og drift indenfor den givne lovgivningsramme.
Når vi skønner, at Odder Kommune – sin beskedne størrelse taget i betragtning – ikke kan løse en given
service selv, vil vi – evt. i samarbejde med andre omkringliggende kommuner – søge opgaven løst ved
udlicitering.
På den måde mener vi, at skattekronerne rækker længst.
Kort sag: Vi vil tilstræbe at få mest for pengene.
Odder Kommunes driftige landbrug og mange sommerhusejere vil vi servicere ved mindst mulig
bureaukratisk bøvl.
Vi ønsker en afbureaukratisering alle de steder, vi finder det muligt.
Odder Kommunes erhvervsdrivende er en væsentlig faktor til udvikling.
Derfor har de erhvervsdrivende vores helt store bevågenhed.
Vi vil arbejde for, at de allerbedste muligheder for videre drift - og gerne nyetableringer - opleves.
Det skal spredes, at Odder Kommune er erhvervsvenlig.
Odder Kommune skal også fremover være bosætningskommune.
Derfor skal der også byggemodnes kommunale byggegrunde overalt i kommunen i takt med
efterspørgslen.
Vi skal hele tiden sørge for at have ”lagervarer på hylden”.
Sidst men ikke mindst – kommunens økonomi SKAL hele tiden holdes i balance, så indtægter og udgifter
går i nul.
Drift-budgetterne for kommunens virksomheder skal være på niveau med et landsgennemsnit - hvorefter
anlægsbudgetter prioriteres.
Konservative i Odder vil arbejde for


At Odder Kommunes erhvervsdrivende oplever, at her er godt at være.



At Odder Kommunes kommende erhvervsdrivende tænker, at her vil jeg gerne være.



At Odder Kommunes borgere og turister tænker: Godt jeg valgte Odder.



At Odder Kommunes skatte- og afgiftsniveau holdes i ro og gerne reduceres.



At Odder Kommunes budgetter planlægges og driften styres, så skatteindtægterne slår til.



At Odder Kommunes institutioner/virksomheder styres som selvstyrende virksomheder.
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Teknik og Miljø
Befolkningstilvækst
De Konservative i Odder ønsker fortsat vækst.
Derfor skal der også fremover fokuseres på tilflytning.
I erkendelse af at der siden 2011 er flere ældre, som er afgået ved døden end der er tilkommet nyfødte i
Odder Kommune, ønsker vi, at flere unge ægtepar og børnefamilier vælger at bosætte sig her.
Vi er opmærksomme på, at tilflytning af unge par
tit er betinget af at mindst en ægtefælle finder
arbejde i kommunen. Derfor vil vi støtte
initiativer, som skaber nye private
arbejdspladser.
Dernæst vil den nye letbane give let adgang til
Aarhus, hvor transporttiden vil blive mindsket.
Vi tror på den allerbedste markedsføring ved at
signalere, at vi har orden i eget hus.
Vej og Park
Vej og Park er en af Odder Kommunes store
virksomheder, som vedligeholder alle
kommunens udearealer og bidrager til orden på
og omkring vores institutioner, sportsarealer,
legepladser, strande, havne, parkanlæg, grøftekanter mm.
Vi vil være opmærksomme på, hvornår Vej og Park kan selv, eller hvornår en udlicitering måske er en
bedre løsning (eks.: vedligeholdelse af kommunens veje).
Infrastruktur
Infrastrukturen og trafiksikkerheden i kommunen har også vores opmærksomhed.
Fartdæmpende tiltag i bynære omgivelser skal stadig prioriteres i tæt samarbejde med kommunens
borgere.
Et tæt samarbejde med kommunens etablerede lokalråd vil vi - bl.a. på dette område - prioritere højt.
Konservative i Odder er åbne overfor nytænkning af infrastrukturen i Odder Kommune.
Færgetrafik til og fra Hou
Færgetrafikken til og fra Hou Havn intensiveres år for år.
Et fuldt færgetræk med Samsøfærgen på 160 biler er vi opmærksomme på.
Der skal på havnearealet i Hou skabes forhold, så både tilkørsel og frakørsel kan foregå optimalt - også i
højsæsonen.
Farten skal samtidig bringes ned gennem Hou by til og fra færgehavnen.
Tunøfærgen
Tunøfærgen er og har altid været hjemmehørende i Hou, og den overnatter derfor her.
Konservative i Odder vil gerne have prøvet, om en vending er en god løsning for tunøboerne?
I givet fald er det muligt at bo på øen; men arbejde eller gå i skole på fastlandet.
Grundig analyse og borgerinddragelse er nødvendig og for os en selvfølgelighed.
Vi konservative overvejer, om vi skal kaste bolden op i nær fremtid?

6

Sommerhusområderne
Sommerhusområderne i Odder
Kommune udbygges hele tiden.
Mange sommerhuse rives ned, nye
huse bygges og nye arealer
byggemodnes, hvorved nye
sommerhusområder opstår.
Derfor er vi også opmærksomme på,
at de allerbedste rammer for turisme
fortsat skal prioriteres og
markedsføres.
Lokalplaner
Lokalplaner sendes i høring, når nye
arealer byggemodnes; men vi vil
fremover være mere opmærksomme
på disse, når de udarbejdes og
efterfølgende godkendes.
Vi ønsker nemlig, at vedtagne lokalplaner står til troende, så mange – helst alle –
dispensationsansøgninger ikke i fremtiden fremsendes til politisk behandling.
Blafferpunkter
Vi konservative i Odder tænker, at tiden er moden til at markere særlige opsamlingssteder, hvor den som
gerne vil køre med på tommelfingeren skal gå hen, og hvor der er gode muligheder for at standse
forsvarligt og samle op.
Cykelstier
Vi vil være opmærksomme på, at der skal etableres nye cykelstier i kommunen for at fremme
trafiksikkerheden og cykelturismen. Eksempelvis på strækningen fra Gylling til Ørting. Gerne i tilknytning
til den nyetablerede kulturring.
Konservative i Odder vil gerne arbejde for:






At der fortsat sker en tilflytning til Odder Kommune
At udlicitering finder sted, når det er den bedste løsning.
At færgetrafikken og trafiksikkerheden gennem Hou by reguleres som ønsket de sidste 5 år af
Hou Fællesforum, Lokalråd for Hou og Omegn.
At Tunøfærgens hjemme-havn igen overvejes.
At lokalplaner behandles med større omhu.



At blafferpunkter bliver foreslået og etableret.
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Erhvervspolitik
Vi tror på, at vækst og velstand skabes bedst i et samfund, hvor den private sektor har mulighed for at
vokse og udvikle sig. Derfor vil Konservative i Odder fortsat arbejde for endnu bedre rammer for den
enkelte virksomheds virkelyst.
Erhvervs- og forretningsliv
Et aktivt og stærkt erhvervs- og forretningsliv er grundlaget for, at Odder Kommune kan tilbyde den
service og velfærd, vi ønsker.
Et sundt og givtigt erhvervs- og forretningsliv er yderst vigtigt for en driftig mindre provinsby i vækst.
Derfor vil Konservative i Odder fortsat arbejde med at fremme og udvikle erhvervs- og forretningslivet i
Odder Kommune og sikre, at der også fremadrettet er det
efterspurgte antal erhvervsgrunde til salg.
Konservative i Odder vil værne om det allerede
etablerede erhvervs- og forretningsliv, og vi ønsker at
give disse virksomheder så optimale rammer som muligt.
Vi vil bakke op om nye iværksættere samt vort
eksisterende erhvervsliv.
Odder er placeret midt imellem de to store velfungerende
uddannelsesbyer Århus og Horsens, hvorfra vi kan
tiltrække nyuddannede, som har lyst til at prøve kræfter
som selvstændige.
Samtidig vil vi arbejde for at gøre det spændende og
attraktivt, at blive en del af det allerede sprudlende og
veldrevne forretningsliv i Odder, så byen kan tilbyde endnu flere spændende butikker.
Vi vil også være imødekommende overfor nye industrivirksomheder, som ønsker at etablere sig i Odder
Kommune.
For at tiltrække nye virksomheder vil vi slå på, at Odder Kommune tilbyder attraktive lejemål og billigere
erhvervsgrunde end vores nabobyer, og at vi er en lille kommune med let adgang til kommunale
myndigheder og hurtige beslutningsprocesser.
Odder Kommune skal fortsat være en mindre erhvervsby i vækst med et godt fungerende netværk.
Det skal være let at drive virksomhed i Odder Kommune og at etablere sig som ny virksomhed, både hvis
man kommer fra en anden by eller er en dygtig iværksætter fra Odder.
Konservative i Odder vil undgå en eventuel dækningsafgift på erhvervslivet, da indførelse af denne afgift
vil skade erhvervslivet i Odder.
(Dækningsafgift er en kommunal afgift, som nogle kommuner opkræver ved siden af den egentlige
ejendomsbeskatning).
Vi vil prioritere at bevare de ca. 1.000 gratis parkeringspladser, der er i Odder centrum.
Konservative i Odder vil gerne arbejde for:









At skabe det allerbedste grundlag for etablering af iværksætteri og nye videnstunge
virksomheder, da Odder er placeret mellem to store velfungerende uddannelsesbyer.
At støtte maksimalt op om det eksisterende erhvervsliv.
At tiltrække statslige virksomheder (uddannelse, skat, byggestyrelse etc.)
At udbyde kommunale erhvervsgrunde, der kan konkurrere på pris med vores nabokommuner og
arbejde for, at der altid er det efterspurgte antal erhvervsgrunde til salg.
At forkorte den kommunale sagsbehandling ved erhvervsrelaterede sager.
At undgå indførelse af dækningsafgift.
Arbejde for et spændende og attraktivt forretningsliv.
At bevare de ca. 1.000 gratis parkeringspladser, der er i Odder centrum.
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Landbrug
Det Konservative Folkeparti støtter op omkring
landbruget, der spiller en vigtig rolle som
bidragsyder med produktion og arbejdspladser i
hele kommunen.
Kommunalbestyrelsen i Odder har en lang
tradition for samarbejde og dialog med
landbruget. Denne tradition vil Konservative i
Odder fastholde og udbygge.
Konservative i Odder vil arbejde for:








At bringe kommunens behandlingstid for
miljøgodkendelser ned.
At understøtte en mulig ny industri, hvor
gylle forvandles fra at være en belastning til at være et aktiv, f.eks. etablering af
gårdbiogasanlæg.
At sikre rent drikkevand i samarbejde med landbruget.
At der afholdes årlige møder med landbruget for at være på forkant med udviklingen.
At være påpasselige med at inddrage værdifuld landbrugsjord, da den er en vigtig resurse, som
kun efter nøje overvejelse bør inddrages til offentligt brug.
At sikre de fastlagte afstande mellem ny bebyggelse og husdyrbrug overholdes.

Turisme
Odder Kommune har nogen af Danmarks bedste og smukkeste strandområder med tilhørende
sommerhusområder og campingpladser.
Konservative i Odder vil arbejde for at beskytte miljø og den smukke natur i Odder Kommune til glæde
for både borgere og turister.
Vi ser også gerne, at turistsæsonen gøres længere, ligesom vi gerne udvikler og udvider samarbejdet
mellem turisterhvervet og Odder Kommune.
Konservative i Odder vil arbejde for:




At beskytte miljø og natur til gavn for kommende generationer.
At åbne muligheder for en udvidelse af turistsæsonen.
At et tættere samarbejde mellem turisterhvervet og Odder Kommune finder sted.
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Børn, unge og kultur
Børn, unge og uddannelse
Konservative vil arbejde for, at børn og unge får en
god og tryg opvækst i Odder Kommune.
Derfor skal der være gode og lokale pasningstilbud,
hvor pasningsgarantien skal overholdes.
Det er ikke afgørende, hvorvidt det er et offentligt
eller privat pasningstilbud.
For konservative er familien en central enhed, hvor
børn lærer vigtige værdier fra deres forældre.
Derfor vil konservative arbejde for, at forældre, som
vælger at passe deres barn hjemme de første leveår,
får økonomisk kompensation.
Konservative i Odder vil arbejde for:




At fremme et varieret udbud af børnepasningsmuligheder.
At understøtte private pasningstilbud.
At sikre dagplejere og børnehavers åbningstider matcher med lange åbningstider indenfor
bl.a. detailhandel.
At arbejde for at pasningstilbuddene i Odder Kommune er bedre og billigere sammenlignet
med de omkringliggende kommuner.
At fastholde eller forbedre de nuværende normeringer i børnepasningstilbuddene.
At kompensere forældre økonomisk, hvis de vælger at passe deres barn hjemme de første år
af barnets levealder.





For børn og unge er det vigtigt, at der er gode uddannelses- og fritidstilbud.
Kommunen skal sikre og understøtte et varieret udbud af grundskoler, friskoler og efterskoler, ligesom
der skal være adgang til ungdomsuddannelser i Odder.
Derfor skal vi bl.a. bakke op omkring Campus Odder.
Konservative i Odder ser også mesterlære som en værdifuld måde at øge andelen af unge, der får en
kompetencegivende uddannelse.
I fritiden skal børn og unge ikke stå på gaden, men være en del af et socialt og praktisk fællesskab i en
klub eller forening.
Det skal være nemt for små og store at få en sund og aktiv hverdag. Samtidig skal unge i højere grad
motiveres til at tage del i lokaldemokratiet.
Konservative i Odder vil arbejde for:










At bevare Ungdomsskolen, 10. klassecenteret samt Erhvervsklassen (e-klassen)
At støtte Landsbymodellen i kommunens oplandsbyer
At tilbagerulle den nye skolestruktur i Odder Kommune.
At der etableres legepladser i forbindelse med nye kommunale udstykninger.
At understøtte og bakke op om det nye ungdomshus.
At sikre et varieret undervisningstilbud til alle unge i kommunen – herunder bakke op om
Campus Odder.
At sikre et varieret fritidstilbud. Vi støtter eksempelvis et Kampsportens Hus.
At gentænke Ungdomsrådets funktion, så flere unge tages med på råd, når
kommunalbestyrelsen skal vedtage beslutninger, som berører dem.
At bruge mesterlære som et led til at øge andelen af unge, der får en kompetencegivende
uddannelse.
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I folkeskolen skal der være fokus på et højt fagligt niveau.
Folkeskolen skal give børn og unge muligheder for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt –
uanset deres baggrund og økonomiske forudsætninger.
Der skal være respekt om skolens virke, og det er forældrenes ansvar at opdrage og støtte deres børn,
så de tager skolen seriøst.
Samtidig skal man gennem et godt skole-hjem-samarbejde sikre en tillid mellem forældre, børn og
lærere.
Konservative i Odder mener, at inklusionen er gået for vidt, hvilket hverken gavner de svage eller stærke
elever.
Derfor ønsker vi, at man i højere grad får mulighed for at differentiere og opdele eleverne efter, hvad der
er pædagogisk og fagligt hensigtsmæssigt.
Vi har den fulde tillid til, at lærerne og ledelsen på de enkelte skoler kan vurdere, hvordan det gøres
bedst muligt.
Dernæst er Konservative kritiske overfor implementeringen af den ny skolereform i Odder Kommune.
Vi mener, at børn og unge også lærer noget udenfor skolen, hvorfor vi vil arbejde for kortere skoledage.
Der er noget galt, når folkeskoleelever får stress, og mange må stoppe til fritidsaktiviteter pga. de lange
skoledage.
Vi mener, at det er sundt, at børn også møder andre voksne end lærere og pædagoger.
De skal samtidig have mulighed for at være en del af andre forpligtigende fællesskaber end det i skolen.
Vi tænker, at kommunens skoleklasser bør have mulighed for at tage gratis med færgen på
skoleudflugter til Tunø.
Konservative i Odder vil arbejde for:












At skoledagene bliver kortere, især i de yngste klasser.
At tilbagerulle den nye struktur på skoleområdet.
At bevare Ungdomsskolen og 10. klassecenteret.
At der gives bedre muligheder for at differentiere undervisningen til gavn for både svage og
stærke elever.
At der oprettes og bevares rimelige klassekvotienter med maksimalt 28 elever i klassen.
At udvikle skolen med vægt på større faglighed.
At understøtte muligheden for, at der tilbydes skoletrætte elever et job hos en af byens
virksomheder.
At der bevares det allerbedste samarbejde mellem skole og forældre.
At sikre tidssvarende skolebygninger.
At kommunens lærere og skoleledelser har gode arbejdsforhold.
At styrke forældrebestyrelsernes reelle indflydelse.
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Kultur, fritid og sundhed
For at fastholde og tiltrække nye borgere er det vigtigt, at Odder har gode og mangfoldige kultur- og
fritidstilbud.
Alle fritidsbrugere skal behandles ens, hvorfor musikskole, klubber og idrætsforeninger skal have de
samme muligheder for at udvikle sig.
Konservative vil understøtte bredde- og
eliteidrætten, hvor specielt elitesportsudøverne
inspirerer andre fritidsbrugere og skaber god omtale
af kommunen i resten af landet.
Gode fritidsmuligheder er også med til at forhindre
unge i at begå kriminalitet.
På det kulturelle område vil Konservative understøtte
Vitapark som kommunens kulturelle fyrtårn.
Unge som ældre skal tilbydes gode kulturoplevelser,
men økonomi og tilskuerattraktion skal hænge
sammen.
Som udgangspunkt skal festivaler og
kulturarrangementer være selvfinansierende.
Borgere i Odder Kommune har kort afstand til
Horsens og Aarhus, hvilket giver let adgang til disse
byers kulturelle tilbud.
Konservative i Odder ønsker derfor ikke, at Odder
Kommune skal konkurrere med de to byer om store
kulturoplevelser.
Vi ønsker dog at gøre op med, at borgere i Odder
kører til Marselisborg Skov for at køre på
mountainbike. Derfor vil Konservative i Odder arbejde for at få etableret en mountainbike bane i skove
rundt om i Odder.
Konservative ønsker et fokus på en god formidling af kommunens lokalhistorie.
Det ligger fundamentalt i den konservative ideologi, at man skal kende sin historie, for at forstå sin nutid,
så man kan skabe sin fremtid.
Derfor ønsker vi at bevare kommunens museum og lokalarkiver.
Dernæst ønsker Konservative i Odder at understøtte mottoet: Odder- Danmarks største landsby.
Odder har nemlig en størrelse, som gør, at der ikke bør være langt mellem borgerne og kommunens
politikere og embedsmænd.
Derfor skal lokalrådene rundt om i kommunens landsbyer i højest mulig grad inddrages i forbindelse med
den lokalpolitiske proces.
I stedet for top-down styring skal kommunen adskille sig fra andre kommuner ved, at man i langt højere
grad anvender en buttom-up strategi (se evt. illustrationen side 4).
Det skal samtidig være nemt for lokalrådene at sætte initiativer i gang i lokalsamfundet uden, at
kommunen forhindrer det med stupide regler.
Det handler om at give ansvaret og friheden tilbage til borgerne.
Konservative i Odder vil understøtte et godt samarbejde mellem kommunens klubber og foreninger, som
kan skabe positive synergieffekter økonomisk, sportsligt og socialt.
Vi ønsker også at understøtte og udvide frivillighed i kommunen. Konservative i Odder har stor respekt
for frivillige.
Igennem frivillighed så vi gerne, at børn, unge og ældre mødtes mere på tværs af generationer til gavn
for en bedre forståelse for hinanden.
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Det kunne være i foreninger og klubber, som besøgsven på et plejehjem, eller som voksenven for et barn
eller en ung.
Frivillighed øger trygheden og styrker den sociale tillid i lokalsamfundet, og det er guld værd, hvis man
f.eks. ønsker at styrke integrationen eller forbedre folkesundheden.
Frivillige skal ikke erstatte, men supplere de offentlige tilbud, så vi får det bedste fra begge verdener,
for frivillighed giver et fællesskab, vi ikke kan købe os til.
Kirker og menighedsråd gør allerede et stort arbejde for sognene i kommunen, hvor der bl.a. er temagudstjenester, sangaftener, morgensang mv.
Den slags er guld værd, og det er her civilsamfundet har noget at tilbyde, som staten og markedet har
svært ved at gøre på samme måde.
Borgerne bærer selv et personligt ansvar for sin egen sundhed; men rygestop- og slankekurser bør
tilbydes indbyggere i Odder, som mangler en hjælpende hånd til at ændre deres livsstil.
Konservative i Odder vil sikre rammerne for, at man kan leve en sund og aktiv tilværelse i kommunen.
Samtidig skal der skabes mulighed for at få oplysning om en sund og aktiv livsstil.
Konservative i Odder vil arbejde for:











At skabe nye aktivitetsmuligheder i skovene rundt om i Odder.
Vi vil blandt andet arbejde for en mountainbikerute, hvis lodsejerne tillader det.
At arbejde for en politik på fritids- og idrætsområdet i hele kommunen, som sikrer
breddeidrætten.
At arbejde for en politik på fritids- og idrætsområdet i hele kommunen, som sikrer
eliteidrætten. Man kunne her indrette skoledagen til talenterne, så den passer bedre med den
daglige træning. Måske et samarbejde med Aarhus Eliteidrætsskole?
At inddrage kommunens lokalråd bedre i den politiske proces.
At arbejde for et bedre samarbejde mellem byens klubber og foreninger, som skal skabe en
bedre synergi mellem dem.
At give ansvaret og mulighederne tilbage til borgerne.
At understøtte og udvide frivillighed i kommunen.
At der systematisk sker vedligeholdelse af fritidsfaciliteterne i hele kommunen.
At understøtte og udvikle Vitapark som kommunens kulturelle fyrtårn.
At sikre at økonomi og tilskuerattraktion hænger sammen.
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Ældre og socialt udsatte
Socialt udsatte grupper
Det ligger dybt i den konservative ideologi, at man skal tage hånd om de svageste.
Familien, erhvervslivet, lokale netværk og det frivillige foreningsliv skal motiveres til et større medansvar
overfor de svageste borgere, og de skal behandles med værdighed og respekt.
Derfor skal de ikke være kastebolde mellem offentlige systemer, men tilbydes en hurtig afklaring.
Eksempelvis vil vi være opmærksomme på at borgere, som rammes af sygdom og/eller arbejdsløshed
samt unge udsatte hjælpes tilbage eller ind
på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.
Konservative i Odder er stolte af, at
Danmarks konservative børne- og
socialminister Mai Mercado arbejder for at
vedtage en lov, som gør det forbudt at
diskriminere handicappede udenfor
arbejdsmarkedet.
Handicappedes tilværelse skal være
indholdsrig og rumme muligheder for
udnyttelse af egne resurser.
Vi skal skabe de fysiske rammer, der giver
mulighed for, at flest bliver helt eller delvist
selvhjulpne.
Odder Kommune skal sikre tids- og
alderssvarende boligtilbud og
transportmuligheder, der tager hensyn til den
enkeltes sociale netværk, alder og tilstand.
Konservative i Odder ønsker, at psykisk syge ikke falder ud af systemet.
For os er det vigtigt, at der er pasnings- og behandlingstilbud til psykisk syge.
En tæt kontakt mellem kommunen og regionen er derfor vigtig, så der sikres den rette omsorg for hver
enkelt psykisk syg.
En direkte kontaktperson kan være en løsning på problemer med, at nogle psykisk syge føler sig glemt i
systemet.
Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at mindske ventetiden til de kommunale tilbud, for
Konservative i Odder ønsker vi at behandle psykisk syge på lige fod med somatisk syge og fysisk
handicappede.
Det er en konservativ grundtanke, at mennesker, så vidt det er muligt, skal kunne forsørge sig selv.
At være i arbejde og udfylde en funktion i hverdagen har en stor betydning for den enkeltes
selvforståelse.
Derfor ønsker Konservative i Odder at fremme faglige ledsagerordninger, mentorordninger og
praktikophold, ikke kun i den private sektor, men også i de offentlige institutioner.
Selvforsørgerkultur fremfor forsørgerkultur skal fremmes.
De sociale ydelser er beregnet til mennesker, som har brug for dem.
Når mennesker begår social snyd, er det med til at undergrave tilliden mellem retskafne borgere og
samfundet.
Derfor vil Konservative i Odder skærpe indsatsen for at mindske social snyd.
Det skal være sværere at begå social snyd, ligesom der skal sanktioneres hårdere, når det opdages.
Familien er en central enhed for konservative.
Derfor vil vi arbejde for en tidlig indsats i børnefamilier, som er ved at bryde sammen.
På den måde undgår man forhåbentlig tvangsfjernelser og voldsomme indgreb i privatlivet.
Centralt for baggrunden af sådanne indgreb er barnets tarv.
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I kampen for at bryde den sociale arv ønsker børne- og socialministeren en tidlig indsats på det sproglige
område for udsatte børn i børnehaverne.
Vi hilser initiativet velkommen.
Konservative i Odder vil arbejde for:




At én socialrådgiver arbejder med den samme sag fra start til slut.
At fremme en selvforsørgerkultur fremfor en forsørgerkultur.
At fokusere på tydelighed omkring krav og rettigheder.

Ældre
I den konservative ideologi har man respekt for den erfaring, som ældre har opbygget igennem
tilværelsen.
Derfor arbejder vi for en værdig alderdom for alle borgere i kommunen.
Konservative ønsker, at den kommunale omsorg skal være fleksibel og imødekommende i forhold til den
enkeltes ønsker til en god tilværelse.
Plejen skal bygge på ligeværdighed og respekt.
Vi vil blandt andet arbejde for, at man skal kunne vælge en plejebolig indenfor kommunegrænsen.
Derfor er vi glade for, at vi sammen med byrådet har besluttet, at der skal bygges 30 nye plejeboliger,
som skal stå færdige i 2018/19.
Maden skal være god, og den skal så vidt muligt være produceret på plejehjemmet, hvor man opholder
sig.
For de ansatte i hjemmeplejen skal der være tid til en værdig pleje, hvorfor de skal frigøres for alt unødig
bureaukrati.
Konservative bifalder, at plejehjemmene i kommunen i høj grad er i kontakt med det omgivne
lokalsamfund.
I erkendelse af at flere ældre rammes af demenssygdom, er vi meget opmærksomme på at kunne tilbyde
den allerbedste omsorg og værdig pleje. Derfor vil vi sikre kvalificerede medarbejdere til at varetage
denne vigtige opgave.
Konservative vil på ældreområdet arbejde for:







At en værdig alderdom med respekt og ligeværd overfor den enkelte bevares og udvikles.
At der altid er mulighed for at få tilbudt en plejebolig indenfor kommunegrænsen.
At fjerne eventuelle bureaukratiske forhindringer for en god hjemmepleje.
At maden produceres på det enkelte plejehjem.
At det allerbedste samarbejde mellem plejehjem og lokalsamfundet kan videreudvikles til
gavn for alle.
At sikre den allerbedste medarbejderstab til området.

Husk at komme ned at stemme d. 21. november!
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De konservative byrådskandidater

De Konservative kandidater til kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Bagerst fra venstre: Klaus
Rafael, Martin Mikkelsen, Jakob Taul, Ryan Moric, Thomas Ravn. Forrest fra venstre: Michael Anton
Rosenberg, Mads Krintel, Niels Rosenberg (borgmesterkandidat) og Lene Sander.
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Liste med kontaktoplysninger KV 17
Formand:
Ole Sander

Mobil:
5133 8472

E-mail:
ole@cybersander.dk

Byrådsmedlemmer:
Niels Rosenberg
Jakob Taul

2486 5510
5055 3423

niels.rosenberg@odder.dk
jakobtaul@yahoo.dk

Byrådskandidater:
Ryan Moric
Martin Mikkelsen
Michael Rosenberg
Mads Krintel
Lene Sander
Klaus Rafael Jensen
Thomas Ravn

2090 2006
3027 7417
2927 9594
5193 2315
5136 8724
2550 4020
3030 6670

ryan@moric.dk
marmik87@gmail.com
m_rosenberg@jubii.dk
madskrintel@gmail.com
lene@cybersander.dk
honda.klaus@tdcadsl.dk
Thomas.ravn@live.dk

17

