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indlæringsklare i skolen. Ro i klassen er vigtig for trivslen i
skolen. Lærerne skal have de nødvendige værktøjer og
opbakning til at skabe ro i klassen. Vi mener, at der skal
arbejdes for at genindføre ”klasse-læreren”, som er med til
at fremme trivsel i klassen og forældresamarbejdet. Kor-
tere skoledage kan frigøre timer til dette. Vi ønsker, at der
er mere fokus på kvaliteten i undervisningen fremfor kvan-
titeten.

Vi ønsker størst mulig forældreengagement i skolen – af
hensyn til både børnene og skolen. Dette kan opnås ved at
sikre større beslutningskompetence til skolebestyrelserne
og mere dialog via skole/hjem samtaler.

Vi vil arbejde for
l en tidlig sprogindsats (allerede fra dagpleje/ vuggestue).

l en kontinuerlig efteruddannelse af lærere og pæda-
gogisk personale for at løfte kompetencedækningen,
herunder også udfordringerne med vikardækningen. I
første omgang for fagene dansk, matematik og engelsk.

l at skolerne kan planlægge kortere skoledage. 

l at opprioritere skole/hjem samtaler.

l at UU-vejledning gives til alle i overbygningen.

Gode børnehaver og skoler sikrer en god start

Veluddannede børn og unge er vores vigtigste råstof. De
skal have en solid viden og gode færdigheder. Det giver et
godt afsæt i mødet med fremtidens udfordringer til gavn
og glæde for dem selv – men også for samfundet.

Det starter allerede fra dagpleje/vuggestue alderen. Vel-
dokumenterede undersøgelser viser, at tidlig indsats for at
udvikle og stimulere barnets sprog har uvurderlig betyd-
ning for barnets videre forløb i børnehave, skole/uddan-
nelse og arbejdsliv. Derfor ønsker vi, at alle vores dagtilbud
fortsat har øget fokus på dette.

Vi konservative ønsker en folkeskole, der bygger på et højt
fagligt niveau i tidssvarende og inspirerende miljøer for
både elever og ansatte. Vi erkender, at der er udfordringer
med hensyn til fagligt uddannede lærer når det gælder
vikartimer. Dette skal vi have fokus på. Vi vil tilføre flere
ressourcer, så vi kan levere undervisning på et forsvarligt
fagligt niveau. For os er målsætningen fortsat at folkesko -
lerne i Vejen kommune ligger i Top-10 i Danmark, både når
det gælder trivsel og gennemsnit i afgangsprøvernes resul-
tater. 

Brugen og adgangen til IT i undervisningen skal styrkes for
at højne den digitale dannelse og kompetence. Det skal
indgå som er en naturlig del af undervisningen og op-
gaveløsningen.

”Innovation og Iværksætteri” skal være en del af undervis-
ningen. Vi vil blandt andet gennem niveaudelinger og
forskellige undervisningsformer sikre et højt fagligt niveau
og engagement. Det kan for eksempel være gennem
alders integreret undervisning. Det skal motivere mindst 95
procent af eleverne til at forsætte på en boglig eller praktisk
ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse. 

UU-vejlederfunktionen skal tilbydes alle elever i folke -
skolens overbygning og sikre, at de unge og deres forældre
er velorienterede om mulighederne efter folkeskolen. Et
element er, at vi igen i højere grad gør brug af erhvervs -
praktikken.

Børnene er forældrenes ansvar. Vi vil gøre det til ’god tone’,
at forældrene sørger for, at eleverne møder motiverede og
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Flere nye borgere i hele kommunen

Det er vigtigt, at tiltrække nye borgere til Vejen kommune.
Flere indbyggere vil være med til, at sikre en positiv ud-
vikling for kommunen.

Vi skal, som kommune, sørge for, at der er et bredt udvalg
af boliger og attraktive byggegrunde til fornuftige priser. Vi
mener, at vi primært skal prøve at tiltrække børnefami-
lierne. Det gøres ved fortsat, at tilbyde børnepasningsmu-
ligheder uden ventelister, velfungerende børnehaver og
folkeskoler, der har et højt niveau. 

Flere borgere vil være til gavn for erhvervsvirksomheder,
by- og handelsliv, foreninger, uddannelses-institutioner,
kulturtilbud med mere. Øget bosætning er en vigtig forud-
sætning for at løfte beskatnings-grundlaget. Øget bosæt-
ning vil medvirke til, at vi også i fremtiden har råd til den
borgernære service, vi ønsker. Og det kan især denne fam-
ilietype i høj grad bidrage med.

Vores landdistrikter skal udvikles i et aktivt samspil med
borgerne, blandt andet ved at videreføre Landdistriktsud-
valget i den kommende byrådsperiode.

Lokalrådene kan udpege områder med særlig x-faktor,
hvor der kan udstykkes byggegrunde. Også storparceller,
hvor drømmen om det aktive landliv kan udleves. Vi vil
være villige til at se på lokalplanerne for at imødekomme
ønskerne.  Der skal være en god kollektiv transport mellem
især Vejen by og de mindre byer, så borgerne i de mindre
samfund får nem adgang til gymnasium, handelsskole og
bylivet.

Dialogen med borgerne og lokalrådene er med til at sikre,
at der er løbende opmærksomhed på de behov, der er i
landdistrikterne. Det må ikke stå alene, men skal være en
naturlig del af Vejen Kommunes øvrige politikker for skole
og børneområdet, bosætning, erhvervsudvikling og så
videre. Kun sådan skaber vi en hel kommune.

Vi vil arbejde for
l en aktiv markedsføring over for børnefamilier.

l gode folkeskoler, som et trækplaster for bosætning.

l at der er et bredt udvalg af boligformer.

l at Landdistriktsudvalget fortsætter i næste byråds-
periode.

l at vi får bosætning i hele kommunen.
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Et godt erhvervsliv sikrer udvikling – vi vil udvikling i hele kommunen

Det er en mærkesag for os, at Vejen Kommune til stadighed
er en attraktiv kommune at drive virksomhed fra. Vi vil
fastholde vores arbejde for, at Vejen Kommune videreud-
vikles som erhvervsvenlig kommune.  Vores målsætning er,
at vores kommune er i Top 10 på henholdsvis DI og Dansk
Byggeris årlige lister.

Vi har bidraget til, at der er skabt mange arbejdspladser de
senere år. Det er en opgave, vi stadig tager meget alvorligt
og vil holde fokus på. 

Turismeerhvervet skal styrkes. Vi har en bred palette af mu-
ligheder indenfor både kultur, natur og idræt, som vi skal
have bragt mere i spil.

Vi vil, i samarbejde med relevante aktører fra branchen,
forsøge at tiltrække nye uddannelser inden for hånd-
værksfagene til Vejen Kommune, som i fremtiden kan
skabe ”Byggeriets Skole”. På den måde kan vi fremtidssikre,
at vores mange håndværksvirksomheder har en velkvalifi-
ceret arbejdsstyrke. Det er en forpligtigelse, vi har over for
vores unge.

Vi vil knytte bånd mellem de teoretiske uddannelser, de
unge og virksomhederne. Vi vil øge samspillet mellem
folkeskolerne og ungdomsuddannelserne og de enkelte
virksomheder, fordi vi tror på, at det er nøglen til at
tiltrække flere unge til virksomhederne i vores kommune. 

Vi vil arbejde for
l at øge vores fokus på udvikling, primært inden for føde-

varer, håndværk og logistik.

l at det bliver nemmere at blive og være iværksætter,
gerne via facilitering i samarbejde med UdviklingVejen.

l erhvervsudvikling i landdistrikterne, fordi vi vil HELE
Vejen Kommune.

l en udvikling af detailhandlen, for eksempel ved at ud-
vikle byerne og sanere de ejendomme, der skæmmer og
hæmmer bosætningen.
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De der har brug for hjælp – skal vi hjælpe

Det er en grundsten i konservativ politik at tage vare på de
svage. Vi vil sikre ældre, syge, psykisk sårbare og socialt ud-
satte medborgere pleje, omsorg og hjælp af høj kvalitet.
Proaktiv tilgang omkring udsatte børn såvel som voksne.
Den forebyggende indsats som Vejen kommune forfølger,
ønsker vi fortsat – for at afhjælpe problemer inden de
vokser sig store.

Kvalitet i seniorlivet
Vores ældre medborgere er en ressource. Vi vil sikre gode
rammer for vore seniorer, så de vedbliver at være aktive
borgere. 

Der skal være plads og muligheder for de ældre, der både
kan og vil selv. Vi vil arbejde for at øge fokus på de tilbud,
der er målrettet til ældre og adgangen til dem. 

Det er vigtigt at røre sig hele livet. Vi vil arbejde for, at se-
niorer motiveres til at holde sig i gang og deltage i både
idræts- og sociale aktiviteter.

Vi støtter eftermiddagshøjskolerne og anerkender den
store betydning, de har i nærområderne. Samme store be-
tydning har de frivillige sociale foreninger, store som små,
der ligeledes bidrager til at give vore medborgere en bedre
hverdag og mere indhold i livet. 

Uanset om den enkelte borger ønsker at blive længst
muligt i eget hjem, ønsker en ældrebolig eller vil på pleje-
hjem skal omsorg være i højsædet.

Vi vil sikre et værdigt livsforløb. Respekt, tryghed og
værdighed er udgangspunktet for vores ældrepolitik. Kon-
servative står for anstændighed i alle livets faser også, når
livet rinder ud. 

Vi stemmer kun for noget, 
som vi også vil byde vores egen familie.

Vi vil arbejde for
l at sikre et bredt udbud af aktiviteter til ældre i Vejen

Kommune.

l det forebyggende sundhedsarbejde.

l værdighed og omsorg i plejen af vore ældre, syge,
psykisk sårbare og socialt udsatte.

“
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Balance i økonomien – med sund fornuft

Vi vil fortsat være garanter for, at Vejen Kommune styres
ud fra en sund og ansvarlig tankegang omkring økonomien
og kommunens værdier. Indtægter, udgifter og anlægsin-
vesteringer skal altid være i balance for at sikre en
bæredygtig og robust økonomi.

Efter forrige periodes skattestigninger og øget gældssæt-
ning glæder det os, at det i den seneste periode er lykkedes
os, at stoppe øget gældsætning og i stedet få nedbragt
gælden. Den linje vil vi fortsætte for, at skabe et varigt
økonomisk råderum for Vejen Kommune.

Derfor har det også været vigtigt for os, at få indføjet i af-
talen om det nye rådhus, at der skal findes effektivi -
seringer/besparelser, som gør, at tilbagebetalingstiden for
rådhuset bliver ti år.

Optimeringer kan opnås blandt andet gennem digitalise -
ring og IT selvbetjening. Det sparer tid for dem, der anven-
der IT. Vi skal dog fortsat have fuld opmærksomhed på de
borgere, der har brug for hjælp.

Nærhed, lokal forankring og kendskab til lokale brugere er
en forudsætning for personlig, hurtig og effektiv borger-
betjening. Vi ønsker stadig en delvis decentral borgerser-
vice. Vejen Kommunes værdier – bygninger, veje og så
videre skal fortsat udvikles gennem løbende og fore-
byggende vedligeholdelse. Alle større anlægsinvesteringer
skal i udbud for at sikre den rigtige pris og kvalitet.

Ingen skal betale mere skat end nødvendig. Vi vil arbejde
for at skabe rum for, at vi kan sætte kommuneskatten ned.
Vi skal dog altid sikre, at vi løser alle de opgaver, vi som
kommune påtager os, på en ordentlig måde inden der sker
reduktioner i skatten.

Vi vil arbejde for
l en økonomi i balance.

l at gælden nedbringes for at få øget råderum.

l at udbud af anlægsopgaver og driftsopgaver sker, hvor
det giver mening.
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Sikkerhed, overvågning og beredskab – din tryghed

Vejen Kommune skal være en tryg kommune at bo og
færdes i. Vi vil fortsat arbejde for, at beredskabet i kom-
munen er på et højt niveau. Vi vil gerne arbejde sammen
med andre kommuner. I disse samarbejdsplaner skal
de frivillige brandværn, som er i kommunen, selvfølgelig
indgå. De frivillige brandværn i udgør en historisk og vigtig
del af beredskabet i kommunen. Brandmændene i de fri -
villige brandværn er så godt uddannede, at de, ud over
deres kerneopgave, også assisterer politi og Beredskabs -
styrelsen ved trafikuheld og forureninger.

Vi vil hele tiden kæmpe for at bevare vores politistation i
Vejen, som garant for et borgernært politi. Især set i lyset
af vores geografiske placering mellem Esbjerg og Kolding.

Det Konservative Folkeparti er positive overfor en målrettet
opsætning af overvågningskameraer de steder i kom-
munen, hvor det vurderes, at have en særlig præventiv ef-
fekt. Vi mener, at det vil forhindre hærværk, være yderst
tryghedsskabende og sikre, at de unge mennesker kan
færdes frit i nattelivet. Det skal selvfølgelig ske i henhold til
gældende lovgivning.  

Vi vil arbejde for
l et beredskab på samme høje niveau, som vi kender det

og med forankring af de frivillige værn.

l at vi også i fremtiden har en politistation i Vejen.

l tryghed i nattelivet – for eksempel en målrettet opsæt-
ning af overvågningskameraer.
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Foreninger og idrætsfaciliteter skal styrkes

Vi arbejder fortsat for, at vores kommune skal være et
levende sted med mange forskellige tilbud.

Foreningerne i Vejen Kommune er hovedsageligt baseret
på frivillige. Det er en stor indsats, de yder. Vi har mange
tilbud, både inden for kultur og idræt. Det kan vi alle være
stolte af.

Foreningerne er grundstenen i vores fritidstilbud i kom-
munen, og det skal de fortsat være. Vi vil sikre, at der bliver
plads og gode udfoldelsesmuligheder til aktiviteter for alle
borgere i alle aldre. Her er idræts- og aktivitetscentrene
centrale. Vi vil arbejde for at bevare og udvikle disse, når
behovet er der.  

Vejen Kommune byder på mange naturoplevelser fordelt
over hele kommunen. Vi vil øge kendskabet til disse om-
råder, herunder øge de rekreative aktiviteter i kommunen.
Vi vil arbejde for flere cykel- og naturstier og i det hele taget
udvide adgangen for alle borgere til frisk luft og natur -
oplevelser.

Vi vil arbejde for et endnu rigere folkeligt kulturliv og bakke
op om lokale tiltag i hele kommunen. Vi vil gerne støtte op
om den gode idé, uanset om det er kulturelle eller sports -
lige aktiviteter.  

Vi vil arbejde for
l at styrke rammebetingelserne for de forskelligartede

tilbud inden for kultur og idræt.

l at frivilliges altafgørende indsats og arbejde anderken -
des – det skal være nemt at være frivillig.

l at fremme fritidsaktiviteter i naturen.
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Grøn politik sikrer klimavenlighed og god natur

Det Konservative Folkeparti benytter sig af den grønne
farve. Dette er ikke tilfældigt. Miljøet er en mærkesag for
os.

Vi har et medansvar for den verden, vi giver videre til vores
børn og børnebørn. Derfor arbejder vi for at bevare vores
natur og omstille til mere miljørigtige energiformer – eks.
biogas, solceller og jordvarme. Og det skal vi også bidrage
til i Vejen Kommune.

Vi vil fortsætte arbejdet med at energioptimere kommu-
nale bygninger, som vil bidrage markant til at reducere
CO2-udslippet.

Der skal være balance mellem menneskers og naturens
behov. Vi ønsker, at bevare de danske planter- og dyrearter
og deres levesteder. Vi vil sikre vandkvaliteten i vores
drikkevand og i vores vandløb og søer.

I forlængelse af vores fokus på fødevarer vil vi motivere til,
at der produceres miljørigtigt, og at vi udnytter vækstpo-
tentialet på det globale marked for gourmetfødevarer. På
den måde tager vi hensyn til naturen, vores drikkevand, os
selv og vores økonomi.

Vi vil arbejde for
l at biodiversiteten i Vejen Kommune øges.

l at udvikle mere natur-turisme.

l en fortsat indsats for energioptimering af kommunale
bygninger.
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Kommunen som en effektiv og attraktiv arbejdsplads

Vi vil arbejde for Vejen Kommune, som en moderne og at-
traktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne udgør en
afgørende ressource. Der skal arbejdes for en kommune,
hvor der er en sund personalesammensætning, som sikrer
en høj grad af kompetence og ekspertise. 

Ledelseskulturen skal fremme større ansvar og tillid, som
basis for lav grad af kontrol og høj grad af effektivitet og
afbureaukratisering – for eksempel via moderne teknologi.
Der skal være fokus på meningsfuldt jobindhold, høj grad
af trivsel og et godt arbejdsmiljø, som garant for et lavt
sygefravær. 

Medarbejderne i Vejen Kommune har fokus på, at skabe
værdi for borgerne, service for pengene og en høj grad af
arbejdsglæde. 

Vi vil arbejde for
l at der udvises tillid og ansvar til kommunens medar -

bejdere.

l at vi fastholder ekspertise - erfaring er ikke en ulempe.

l at reducere sygefravær, hvor det er markant over gen-
nemsnit.
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Cykelstier og bustransport til fordel for unge og gamle

Vi fastholder vores politik om cykelstier, som gennem de
seneste år har forbedret trafiksikkerheden for cyklister
uanset om man bruger dem for at komme til skole, arbejde
eller fritidsaktiviteter.

Vi skal være opmærksomme på, at sikre tilkørselsveje og
stier til vores skoler, de steder, hvor der i dag kan opstå
farlige situationer. Skoleelever skal have en tryg skolevej.
Vi erkender, at der er udfordringer med den kollektive
trafik. Vi vil søge dialog med de borgere, som er berørt af
dette og se, hvilke bæredygtige muligheder, der kan løse
udfordringen. Der skal være et holdbart forhold mellem
omkostningen og antallet af brugere.

Der skal arbejdes for, at sikre fornuftige afgangs- og
ankomsttider til folkeskolerne, ungdomsuddannelserne i
Vejen og de tekniske skoler i Kolding/Esbjerg.

Vi vil arbejde for
l at minimere skoleelevers tid i busser.

l at fremme trafiksikkerhed ved skolerne.

l en fortsat udbygning af kommunens cykelsti-net (især
skoleveje).

l bæredygtige løsninger for den kollektive trafik.
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Frank Schmidt-
Hansen1 Berit

Aagaard Thuesen2 Peter Simoni3 Charlotte 
Klausen4 Jakob

Bech Jensen5

Flemming
Jensen11 Leif Bruhn12 Søren Bjarke

Laugesen13

Knud Peter Wad6 Mogens 
Lillelund7 Jørgen Hanson8 Claus Altonen9 Sejr Uller10

STEM PERSONLIGT
Sideordnet opstilling

Flest personlige stemmer vælges


