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Kære borger
i Vejen Kommune

D

u sidder med valgprogrammet for 20222025 fra Det Konservative Folkeparti i
Vejen Kommune. Et program, som beskriver den retning og de pejlemærker, vi vil
arbejde efter. Det vil vi, fordi vi ønsker en rigere, friere
og stærkere kommune – til gavn for dig og for Vejen
Kommune.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er et konservativt parti. Det betyder, at vi drømmer om et samfund
og en kommune baseret på gode konservative og borgerlige værdier. Men hvad betyder konservatismen
egentlig for os? For os er konservatismen en trebenet
skammel båret af både det liberale, det sociale og det
nationale: Hvis man skærer bare ét af de ben af, så
vælter det hele. Derfor har vi i vores valgprogram et
naturligt, balanceret fokus på alle tre:
• Det liberale kommer til udtryk, når vi siger, at vi skal
behandle borgernes skattekroner med respekt, at
vi ønsker mere frihed blandt vores ældre og kommunens familier, og at de, som kan klare sig selv,
skal klare sig selv.
• Det sociale kommer frem i os, når vi mener, at vi
skal holde hånden under de svageste i vores samfund, at vi skal arbejde for det rummelige arbejdsmarked med plads til alle, og når vi vil sikre en tryg
barndom for vores børn med flere voksne i vores
vuggestuer og børnehaver.
• Det nationale bliver tydeligt, når vi synes, at vi skal
værne omkring vores danske kultur, styrke de små,
lokale fællesskaber i vores landdistrikter samt arbejde for en lokal kulturkanon.
I de sidste 12 år har Det Konservative Folkeparti siddet
på fire af Byrådets 27 pladser, hvor vi har kæmpet for
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gode, borgerlige mærkesager og for at rykke Vejen
Kommune fremad – uden at glemme
det, som vi er kommet fra. Vi har gennem alle
årene vist, at vi vil og kan samarbejdet og ikke er
bange for at tage ansvar. Vi rækker uden tøven ud
efter indflydelsen, når den er inden for rækkevidde, og
på den måde har vi har fået gennemført rigtigt mange
af vores politiske mål. Der kan ikke skabes et blåt flertal i Vejen Kommune uden os - og derfor forvalter vi
vores unikke position med omhu og bruger den til at
sikre, at konservative mærkesager bliver ført ud i livet.
Men vi er langt fra færdige: Det er vores mål at besidde seks pladser i Byrådet fra 2022. Vi skal forstå at
omsætte det stærke kandidatfelt, den konservative
tidsånd og de gode landspolitiske tendenser til konkrete resultater. Derudover skal Vejen kommune have
en ny borgmester – og han skal være konservativ!
Hvorfor er det egentlig så vigtigt med en konservativ
borgmester? Fordi jeg drømmer om et Vejen Kommune i balance – og med vores fokus på det liberale,
sociale og nationale er jeg garanten for en balanceret
tilgang til udviklingen af Vejen Kommune. Balance
imellem:
• By og land, hvor der er respekt for hinandens styrker og mangfoldighed. Der skal være et stærkt lokomotiv til at trække vognene, men vognene skal
være velsmurte for ellers bliver det en træls opgave. På samme måde er det naturligt, at Vejen,
som kommunens hovedby, er centrum for en lang
række aktiviteter – men det er lige så naturligt at
centerbyer, lokalbyer og landsbyerne også tilgodeses for at skabe balance.

Det Konservative
Folkeparti
For dig og for Danmark

• Løbende udvikling af vores fælles velfærd og re-

Med mig som borgmester i Vejen Kommune får bor-

spekten for borgernes skattekroner. Vi skal hele
tiden gøre tingene bedre for borgerne i Vejen Kommune, sådan at borgerne får den velfærd, som de
rettelig kan forvente - uden at vi bruger over evne.
• Forskellighed og samarbejde. Vi skal respektere forskelligheden imellem os, men dyrke det, vi er enige
om.

gere, ansatte, organisationer og virksomheder en
jordnær, lettilgængelig og imødekommende borgmester, som altid vil tage dialogen og træﬀer beslutninger på et oplyst grundlag. Som arbejder for bredt
forankrede beslutninger baseret på lokal inddragelse.
Og I behøver ikke tage mit ord for det. Med 22 års
erfaring med byrådspolitik – heraf 12 som udvalgsformand – har jeg vist, at jeg kan. Hvis I giver mig muligheden.
Som partiets borgmesterkandidat er jeg beæret over
den tillid, der vises mig, når jeg igen skal stå i spidsen
for Det Konservative Folkepartis kandidathold. Et
meget stærkt hold – ja nok, det stærkeste nogensinde
med god geografisk spredning og i alle aldre. Alder og
bopæl er dog ikke alt, og vi ville gerne have haft mere
kvindeligt selskab. Selv for et parti i topform, skal der
jo også være udviklingspunkter.
Jeg håber du vil finde vores valgprogram læseværdigt,
og at det kan få dig til at stemme konservativt – og for
en kommune i balance.
Vi ønsker dig et godt valg. For dig og for Vejen Kommune.
De bedste hilsner
Frank Schmidt-Hansen
Borgmesterkandidat

7
3

Respekt for
borgernes penge

H

ver gang Byrådet iværksætter nye initiativer og tiltag, så er det Vejen Kommunes
skatteydere, der betaler – og det ved vi
godt hos Det Konservative Folkeparti.

Derfor skal vi sikre os, at skatteborgernes penge bruges på bedst mulig vis på at skabe velfærd til glæde og
gavn for alle kommunens borgere. Man kan kalde det
for respekt for borgernes penge. Vi kalder det også for
almindelig, sund fornuft.
Det Konservative Folkeparti vil fortsat være garant for
en økonomi i balance og god omgang med borgernes
penge. Vi vil arbejde for, at vi over en byrådsperiode
afdrager mere gæld end vi optager, ligesom vi vil sikre
det nødvendige råderum til
at investere i nye velfærdsøsninger. Det kræver, at vi
har øje for at indhente den
bedste pris til opgaven, hvorfor vi ønsker større anlæg
sendt i udbud samt øget konkurrenceudsættelse af den
kommunale opgaveløsning.
Vi tror grundlæggende på, at
borgernes penge har det
bedst i borgernes egne lommer. Velfærd er også når
borgeren har et større råderum til det frie valg, som man
finder bedst. Derfor skal de
kommunale skatter heller
ikke være højere end absolut
nødvendige. Samtidig er vi
klar over, at borgerne – med
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rette – har nogle forventninger til den service, de
modtager fra kommunen. De to hensyn vil vi gerne tage ansvaret for at balancere på
fornuftig vis, uden at gå på kompromis med kvaliteten
af den velfærd, som alle borgere har krav på.
Vi vil arbejde for:
• En økonomi i balance og ansvarlighed med borgernes penge.
• At skabe øget råderum til fremtidens velfærd ved
at nedbringe kommunens gæld.
• At sikre den bedste pris igennem øget konkurrenceudsættelse.

Flere borgere
for en bedre fremtid

I

Vejen Kommune gør vi rigtig meget rigtig godt.

Vi tror på, at vi skal

Men vi skal gøre det endnu bedre for endnu
flere.

tænke på byudvikling og
mulige udstykninger i bred forstand.
Her tænker vi både klassiske boformer som flere
lejligheder og gode parcelhusgrunde, men også på
mere alternative løsninger som f.eks. flerfamilieboliger, storparceller og hobbylandbrug.

Vi brænder for at gøre en positiv forskel for så mange
mennesker som muligt, og derfor bakker vi i Det Konservative Folkeparti op omkring Byrådets mål om
44.000 borgere i Vejen Kommune i 2025. Det har
været en politisk målsætning i en årrække, dog uden
at vi er kommet markant tættere på. Det fortæller os,
at vores hidtidige strategi ikke er tilstrækkelig – og den
derfor skal suppleres med noget nyt. Der er vi i Det
Konservative Folkeparti ikke bange for at tænke visionært og ud af boksen. Vi vil arbejde for et fyrtårn, der
skal udbrede kendskabet til Vejen Kommune og lysten
til at bosætte sig. Fyrtårnet skal være lokalt forankret
og udvikles i samarbejde med erhvervs- og turismelivet, kulturaktører og lokale interessenter. Fyrtårnet
skal indgå naturligt i Vejen Kommunes eksisterende
og rige historie som grænseland, højskolernes vugge
og Hærvejen.
Et fyrtårn alene gør det selvfølgelig ikke. Derfor skal vi
fortsat sikre, at vi er en attraktiv bosætningskommune
med trygge dagtilbud, gode skoler, et levende foreningsliv og et stærkt erhvervsliv med attraktive arbejdspladser, så områdets børnefamilier kan se sig
selv i vores kommune – og i hele vores kommune. Vi
vil arbejde for en aktiv og balanceret bosætningspolitik, der fremhæver både byernes styrker og landdistrikternes charme og mangfoldighed for nye
tilflyttere. Ingen er tjent med at al aktivitet samles omkring byerne alene, og derfor skal vi fortsat sikre opbakning til kommunens levende lokalsamfund.

Flere borgere betyder også flere til at værne om vores
fælles velfærd. Det vil være af afgørende betydning for
fremtidens velfærd i Vejen Kommune, at vi lykkedes
med at tiltrække nye borgere til kommunen. Det er ét
af de vigtigste politikpunkter for Det Konservative Folkeparti i den kommende byrådsperiode.
Vi ved allerede godt, at Vejen Kommune er landets
bedste kommune. Nu skal vi lykkedes med at fortælle
det til alle andre.
Vi vil arbejde for:
• En aktiv bosætningsindsats i hele kommunen
• Flere nye grunde til både traditionelle og alternative bosætningsformer.
• Et nyt fyrtårn, der skal udbrede kendskabet til
Vejen Kommune og trække nye borgere til.
• Et fortsat stærkt fokus på Vejen Kommunes rige
kulturhistorie, gode skoler og dagtilbud samt vores
stærke erhvervsliv som bosætningsstrategi.
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Tryghed
i dit nærområde

V

ejen Kommune skal fortsat være en tryg

kommune at bo og færdes i. For os betyder
det, at ingen skal følge sig usikre noget sted
i kommunen – og at hjælpen er der hurtigt,
når du har brug for den. Tryghed er en fundamental
ret for alle kommunens borgere.
Vi vil være garanter for bevarelsen af den velfungerende nærpolitistation i Vejen Kommune. En station
med politibetjente, der rykker hurtigt ud, når du har
brug for det. Det er af stor betydning for os, at vi i
Vejen Kommune kan føle os sikre i vores hjem, og når
vi færdes i det oﬀentlige rum.
Én kriminel handling er én kriminel handling for meget
i vores øjne, og vi skal sikre gode muligheder for at afværge og opklare forbrydelser i det oﬀentlige rum. Vi
er derfor fortsat positive for opsætning af flere overvågningskameraer, da vi mener, det har en stor præventiv virkning, ligesom de også kan bruges til opklaring af forbrydelser.

Et solidt og velfungerende beredskab er hjerteblod for Det Konservative Folkeparti.
Der skal være garanteret udrykning med gode
responstider i hele kommunen. Vi ser det som en nødvendighed, at vi samarbejder med andre kommuner
for at opnå et solidt beredskab. Hvad enten det er
brand, færdselsuheld, forureningsulykker eller naturkatastrofer/oversvømmelser, så giver et stort solidt
beredskab en større tryghed og hurtigere indsats.
De tre frivillige brandværn og to brandstationer med
deltidsansatte, som vi har i Vejen kommune i dag
bidrager til dette. Alle stationer er med veluddannede
og dedikerede brandfolk. De skal anerkendes og understøttes i det arbejde, de laver i dag. Vi vil arbejde
for, at stationerne som minimum bevares i deres
nuværende form, således at de er rustede til at gøre
en forskel for borgerne nu og i fremtiden.
De frivillige brandværn har en historisk baggrund i
Vejen Kommune med en særlig status. Det skal de
blive ved med at have, for de viser gang på gang deres
værdi.
Vi vil arbejde for:
• At bevare vores nærpolitistation i Vejen Kommune
• At alle skal føle sig trygge i nattelivet.
• At afværge og opklare kriminalitet i det oﬀentlige
rum eﬀektivt, f.eks. med opsætning af overvågningskameraer.
• At sikre et beredskab på samme høje niveau, som
vi kender det i dag og med de frivillige værn, som
en vigtig del heraf.
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Et sundt liv for krop og sjæl

E

n sund tilværelse er forudsætningen for et

langt liv, og vi skal derfor sikre sunde og aktive udfoldelsesmuligheder for alle kommunens borgere. Vi vil fortsat arbejde for en
sundere hverdag, både den fysiske via mere bevægelse og gode vaner omkring f.eks. hygiejne, men også
den mentale sundhed har vores bevågenhed.

Vejen Kommune har et
velfungerende sundhedscenter i Brørup med dygtige medarbejdere. De gør et stort stykke arbejde for at hjælpe
borgerne, hvad enten de er hjemvendt fra en sygehusindlæggelse eller har brug for støtte og vejledning til
en sundere livsstil.
Vi vil fortsat have fokus på sundhedscenteret og de kompetencer,
der i fremtiden kan
placeres der.
Vi vil prioritere arbejdet med borgernes mentale sundhed. Især de yngre
mennesker er udfordret i disse tider
efter en verdensomspændende epidemi, og generelt oplever vi flere
psykisk sårbare unge.
Derfor skal blandt andet kommunens psykolog team være gearet til
at hjælpe de unge mennesker og
rådgive forældrene om deres udfordringer. Andet kan vi ikke være bekendt.

Der skal fortsat være fokus på den forebyggende indsats. Det betaler sig at investere i sundheden, både for
folkesundheden, men også for kommunekassen. Det
kan for eksempel være via et særligt fokus på hygiejnen i vores institutioner, som sikrer lavere sygefravær
for både børn og voksne. Det sparer kommunen en
masse penge i både vikarudgifter og tomme pladser i
skoler og institutioner – men endnu vigtigere, så sikrer
det både bedre trivsel og et sundere liv.

Vi vil arbejde for:
• At flere kommer i gang med eller bliver ved med at
bevæge sig for bedre fysisk og mental velvære.
• At den forebyggende sundhedsindsats styrkes.
• At Brørup Sundhedscenter sikres flere sundhedstilbud.
• At der fortsat er familielæger til alle.
• At sikre en tryg overgang fra udskrivning til eget
hjem.
• At psykisk sårbare unge og deres pårørende får
den rigtige hjælp hurtigt.
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Et godt sted
at drive virksomhed

E

t stærkt erhvervsliv er en forudsætning for

Vi ønsker – i samarbejde

den velfærd, som vi leverer i Vejen Kommune. Uden virksomhederne, og de arbejdspladser de er garant for, ville der ikke være
nogen til at finansiere den gode oﬀentlige service i
kommunen. Vi skal derfor sikre gode og attraktive
erhvervsvilkår for alle erhverv, sådan at både nye tiltrækkes og de eksisterende bliver. Det er ikke kun
noget, som vi føler os forpligtet på – det er simpelthen

med relevante aktører fra
branchen – at tiltrække nye uddannelser inden for håndværksfagene til Vejen Kommune,
som i fremtiden kan skabe ”Byggeriets Skole”. På den
måde kan vi bidrage til at sikre vores mange håndværksvirksomheder adgang til velkvalificeret arbejdskraft. Vi vil knytte bånd mellem de teoretiske uddannelser og den praktiske erfaring ved at øge sam-

en nødvendighed for fremtidens kommunale velfærd.

spillet mellem folkeskolerne, ungdomsuddannelserne
og de enkelte virksomheder.

Det er en mærkesag for os, at Vejen Kommune til stadighed er en attraktiv kommune at drive virksomhed
i. Vi vil fastholde vores arbejde for, at Vejen Kommune
videreudvikles som erhvervsvenlig kommune.
I den forløbne byrådsperiode har vi bidraget til at
skabe – og ikke mindst fastholde - mange arbejdspladser. Men arbejdet er langt fra slut, og det er en opgave, vi til stadighed, tager meget alvorligt og vil holde
fokus på. Derfor skal vi med en smidig, hurtig og imødekommende sagsbehandling styrke det lokale iværksættermiljø, gerne via facilitering i samarbejde med
UdviklingVejen.
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For os er der ingen modsætninger imellem det private
og oﬀentlige Danmark. Tværtimod ser vi dem som
hinandens forudsætninger. Vi tror ikke på, at der kun
findes én måde at gøre tingene på, og derfor byder vi
nye, private velfærdsløsninger velkomne i kommunen.
Om det er i form af friplejehjem, socioøkonomisk virksomhed eller nye friskoler og –børnehaver, så skal
vi sikre dem gode vilkår for at virke i samspil med de
oﬀentlige pendanter. Først når vi kigger på borgeren
frem for udbyderen, får vi den bedste løsning.
Vi vil arbejde for:
• At holde fokus på udvikling, primært inden for
fødevarer, håndværk og logistik.
• At styrke iværksætterkulturen i Vejen Kommune.
• At dyrke servicekulturen i forvaltningen, hvor imødekommenhed er udgangspunktet.
• At styrke detailhandlen lokalt; for eksempel ved at
udvikle byerne og sanere de ejendomme, der
skæmmer og hæmmer bosætningen.
• At fjerne uhensigtsmæssige regler, både lokalt, regionalt og overfor Folketinget.
• At støtte private velfærdsløsninger, f.eks. friplejehjem.

Et velfungerende
og rummeligt
arbejdsmarked

E

t arbejde er den bedste og nemmeste måde

at indgå i inkluderende og stærke fællesskaber for os mennesker. Det sikrer forankring,
integration og muligheden for at være selvforsørgende og på den måde herre over eget liv. Vi vil
arbejde for, at der skal være arbejde til alle i Vejen
Kommune.

Når borgerne er i arbejde, sparer kommunen udgifterne til oﬀentlig forsørgelse, som
så kan bruges på kernevelfærd til vores allersvageste eller helt nye velfærdsløsninger. Men vi gør det
ikke af hensyn til pengepungen alene: Vi gør det, fordi
vi tror på, at det arbejdende og selvforsørgende liv er
det gode liv.

Nogle gange sker der ting i livet, vi som mennesker
ikke selv er herre over. Virksomheders konkurs, længerevarende sygdomsforløb og personlige tragedier
kan midlertidigt sætte borgere uden for arbejdsmarkedet. Her er det vores arbejde at sikre, at den periode
bliver så kort som overhovedet muligt.
Vi tror på styrken i vidensdeling. Vi vil arbejde for at
styrke samarbejdet imellem jobcentre på tværs af
kommunegrænser og landsdele med henblik på at
øge erfaringsdeling og fokus på ”best practice”.

Vi vil arbejde for:
• At sikre vores virksomheder tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.
• At der er arbejde til alle borgere i kommunen.
• Øget samarbejde imellem jobcentre på tværs af
kommunegrænser og landsdele for at styrke erfaringsdeling og fokus på ”best practice”.
• At udvikle og afholde job-fokus kampagner for
unge under 30 år.
• At vi sætter mennesket før systemet.

Vi skal hjælpe og vejlede dem, som står uden for arbejdsmarkedet. Dette gøres bedst ved en individuel
sagsbehandling, der tager udgangspunkt i det enkelte
menneske – og som formår at sætte borgeren før systemet. Vi kan ikke afvige fra den gældende lovgivning,
men vi kan insistere på, at se det enkelte menneske
før vi kigger på sagsnummeret.
Især skal vores unge mennesker, der har fået foden
galt ind på arbejdsmarkedet eller måske aldrig rigtig
fået fodfæste have en ekstra indsats. Ingen skal tilbringe deres liv på oﬀentlig forsørgelse, hvis de har
mulighed for at blive selvforsørgende. Derfor skal vi
guide og hjælpe dem, for eksempel med job-fokus
kampagner specifikt henvendt til unge under 30 år.
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En tryg barndom
med plads
til forskellighed

D

e første år i et barns liv er de vigtigste. Det

hylde. Vi skal sikre større

er her, hvor de grundlæggende sten for
barnets ve og vel lægges. Vi arbejder for,
at sikre vores børn de bedste rammer for
at lære og udvikle sig, så de har det bedste udgangspunkt for at realisere deres fulde potentiale som menneske senere i livet - det fortjener de.

frihed for den enkelte familie
til at indrette sin tilværelse på den
måde, som den finder det bedst, også selvom det
ikke passer ind i den kommunale kasse. Vi tror nemlig
på, at kommunen skal indrette sig efter borgerne – og
ikke omvendt.

Vi ved, at når vi afleverer vores børn om morgenen, så

Langt de fleste børn kommer godt fra start her i livet.

lægger vi et lille stykke af os selv i personalets hænder.
Det kræver en enorm tillid – og den skal fortsat være
velfunderet i Vejen Kommune. Derfor er det vigtigt
med gode, trygge forhold i vores dagpleje, vuggestuer
og børnehaver, hvor der er voksne nok til at drage den
omsorg, som vores børn har brug for.

Men der er enkelte, der har brug for en ekstra hånd.
Dem skal vi være der for, og vi skal være der tidligt.
Det kan være udslagsgivende for et vellykket børneog ungdomsliv.

Familien er udgangspunktet for vores færden her i
livet. Det er her, vi har vores base, og hvor dagen starter og slutter for vores børn. Men både børn og familier er forskellige – og den forskellighed vil vi gerne

Vi tror på, at glade, veluddannede medarbejdere – pædagoger, medhjælpere, dagplejere – giver glade børn.
Når man føler sig godt rustet til sit arbejde og føler, at
der er kollegaer nok til at løfte opgaven, så øges arbejdsglæden – og den glæde smitter af på børnene.
Derfor vil vi arbejde for flere kollegaer, styrke samspillet imellem de enkelte dagplejere samt øge mulighederne for at få den efteruddannelse, som man ønsker.
Vi vil arbejde for:
• Bedre normeringer og flere voksne i vuggestuer og
børnehaver.
• Flere dagplejere i hele kommunen.
• Indførelse af et deltidsmodul i kommunens dagtilbud.
• Indførelse af tilskud til pasning af eget barn derhjemme i vuggestue- og dagplejealderen.
• Fokus på tidlig indsats.
• Øge mulighederne for efteruddannelse blandt dagplejere og pædagogisk personale.
• Fleksible og inkluderende læringsmiljøer med
fokus på almen, demokratisk dannelse.
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En folkeskole
i topform

S

unde, veluddannede børn og unge er vores

slutning for det enkelte

vigtigste råstof. De er kort sagt en forudsætning for fremtidens Vejen Kommune. De fortjener en tryg barndom og et godt skoleliv,
der giver dem solid viden og brede færdigheder. Det
giver et godt afsæt i mødet med fremtidens udfordringer til gavn og glæde for dem selv – men også for samfundet.

barn.
Igennem tiden med Corona er skoleeleverne blevet tvunget til at lære på alternative
måder. Den lange tid med adskillelse fra klassekammeraterne har været hård for de fleste. Men tiden har
også givet os erfaringer med nye metoder, der muligvis kan inddrages i en ny måde at tænke skole på, som
f.eks. kortere skoledage og løbende digital undervis-

Folkeskolen spiller en stor rolle i vores børn liv og udvikling. Af samme årsag skal folkeskolen kunne mange
ting og rumme mange børn - uden at miste fokus på
opgaven. For folkeskolen skal, sammen med forældrene, hjælpe vores små, nysgerrige børn med at
blive robuste og fagligt stærke unge mennesker med
lyst til livet. Skolen skal være rammerne omkring den
udvikling og skabe et miljø, hvor faglig udvikling og
personlig trivsel går hånd i hånd. Hvis vi skal lykkedes
med det, skal vi skabe en folkeskole i topform, både
målt i trivsel og uddannelsesparathed.

ning i enkelte timer om ugen. Vi vil være åbne for at
lære fra disse erfaringer. Det kræver dog også, at vi
har et stærkt fokus på den digitale dannelse blandt
vores unge og sætter hårdt ind imod mobning og negativ digital kultur.

Vi ønsker, at anerkende og fastholde forældrenes ansvar for børnenes opvækst. Det betyder, at skolerne
skal sætte rammerne for børnenes pædagogiske og
faglige udvikling, mens opdragelse og motivation for
leg og læring er og bliver et forældreansvar. Vi vil arbejde for, at kommunen skal understøtte børnenes
motivation, men arbejdet hermed starter i hjemmet.
Børn er forskellige. Det er et grundvilkår, og vi skal tilrettelægge skoledagen herefter. Derfor vil vi styrke arbejdet med fleksible læringsmiljøer som et alternativ
til den klassiske tavleundervisning, mens vi vil fastholde en fast klasselærer som et trygt anker igennem
skoledagen. På samme vis vil vi sikre tilstrækkelige ressourcer til at børn med særlige behov kan fastholdes
i skolen i deres nærmiljø – hvis det er den rigtige be-

i vil arbejde for:
• Fleksible og motiverende læringsmiljøer som alternativ til klassisk tavleundervisning.
• En fast klasselærer i alle klasser.
• Kortere skoledage, der frigør ressourcer til andre
lokale tiltag – f.eks. tolærer-ordning.
• Øge fokus på demokratisk og digital dannelse.
• Styrke samspillet imellem skolerne, civilsamfundet
og erhvervslivet.
• Øget mulighed for efteruddannelse blandt skolernes ansatte.
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Hjælp til ældre,
der har behov

D

et er en grundsten i konservativ politik at
tage vare på vores ældre medborgere. Vi
insisterer på, at de, der kan selv, skal selv
for på den måde at skabe overskud og tid
til at hjælpe dem, der har hjælp behov. Kun på den
måde kan vi skabe en sund balance i kommunen.
Vi tror på, at et værdigt ældreliv er et liv med en vis frihed, heriblandt friheden til at være sig selv og anderledes end andre. Derfor skal vi væk fra den gængse
måde at tænke ældrepleje på. Vi ønsker at styrke de
ældres frie valg og selvbestemmelse, og dermed give
dem medindflydelse på deres hverdag. Konkret vil vi
genindføre klippekortsordningen, der giver vores
ældre medborgere en række tidsrum i ugen, hvor de
frit kan bestemme, hvad de ønsker hjælp til. Herudover byder vi det private initiativ på området velkommen, og vi vil arbejde for gode vilkår for etablering af
f.eks. friplejehjem og andre private alternativer til den
kommunale løsning.
Vi ser ikke vores ældre medborgere som en udfordring, men som en ressource – hvis de ellers får muligheden for det. Der skal sikres gode rammer for
vores seniorer, så de kan fortsætte med at være aktive
borgere og aktiver i deres lokalsamfund. Vi bakker derfor op omkring den nationale dagsorden med at af-
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skaﬀe modregning i folkepensionen, hvis vores ældre
ønsker at arbejde lidt efter pensionsalderen. Det er ikke kun en ressource for samfundet,
men forebygger også ensomhed og dårligt helbred.
Vi ønsker, at vores ældre skal nå længst muligt i eget
liv, før de bliver plejekrævende. Ikke for at spare
penge, men fordi vi tror på værdien af den frihed, som
det at være selvhjulpen giver. Vi vil arbejde for, at
mange udfordringer tages i opløbet igennem en god
sundhedsindsats og hyppige helbredstjek. Den forebyggende tilgang i Vejen Kommune skal fastholdes for
at afhjælpe udfordringerne inden de vokser sig for
store. Til glæde og gavn for alle.
Vi vil, kort sagt, sikre vores ældre medborgere pleje,
omsorg og hjælp af høj kvalitet. De har arbejdet hårdt
igennem deres tilværelse for at bygge det Danmark,
vi alle holder af, og de fortjener en værdig alderdom.
Vi står for anstændighed i alle livets faser, også når
livet rinder ud. Og så lover vi én ting: Vi stemmer kun
for noget, som vi også vil byde vores egen familie.
Vi vil arbejde for:
• At genindføre klippekortordningen i Vejen Kommune.
• Gode vilkår for private initiativer på velfærdsområdet, f.eks. friplejehjem.
• At sikre et bredt udbud af aktiviteter til ældre i
Vejen Kommune.
• At bevare det forebyggende sundhedsarbejde.
• At værdighed og omsorg er nøgleord i plejen af
vores ældre.
• At øge det sociale på plejecentrene ved at ansætte
unge i et ”ungdomsjob”.

Ingen skal efterlades
på perronen

D

er er stor forskel på den ballast, som vi
hver især kommer til verden med. Nogle
er allerede fra start udfordret på at deltage i fællesskaber, mens andre rammes
senere i livet. Man har svært ved skolen, kan ikke fastholde et arbejde og de klassiske redskaber fungerer
ikke. Uagtet hvordan og hvad man bøvler med, så er
det sjældent selvforskyldt. Derfor har vi også et ansvar
for at hjælpe alle de, der har det svært, med at få en
god og meningsfyldt tilværelse.
Det er vores klare holdning, at børn og unge med handicap og psykiske udfordringer skal have den nødvendige hjælp til at starte på og fastholde uddannelse og
arbejde, og på den måde bliver en integreret del af
samfundet. Alle personer fortjener, uanset baggrund,
diagnose og psykiske udfordringer, den rette hjælp og
vejledning til at begå sig i samfundet. De skal have
hjælp til at fokusere på de personlige succeser, der
giver øget selvværd og bedre selvopfattelse.
Arbejdet med at hjælpe udsatte er fordelt på flere
myndigheder, og mange udsatte og deres pårørende
oplever at falde ned imellem to stole, når der overleveres imellem kommunerne, regionerne og den almene, praktiserende læge. Hertil kommer, at flere
forældre føler sig magtesløse, og at de ikke bliver hørt
hos kommunen. Det er vores ambition, at forældre
bliver inddraget i beslutningerne, at behandlingstiden
reduceres og at overgangen imellem skole, kommune
og psykiatri skal gå så gnidningsløst som muligt. I
sidste ende handler det om den enkelte person, og så
bør det være ligegyldigt, hvem der hjælper.
Vi skal understøtte psykiatriens arbejde på bedst
mulig vis og hjælpe borgere med psykiske udfordringer til at kunne klare sig selv. Vi mener, at muligheden
for at klare sig selv, giver selvtillid og ansvarsfølelse
hos den enkelte. Samtidig skal hjælp og omsorg til de

mennesker, som har behov være en selvfølge – og det
skal være med samme selvfølge, at hjælpen tilrettelægges efter mennesket og ikke efter systemet.
Kriminalitet er en farlig løbebane, der ikke skal tages
let på. Hvad der måske starter i det små, kan hurtigt
blive til en glidebane, hvor vores unge mennesker
kommer i dårligt selskab. Vi skal arbejde forebyggende og proaktivt med vores kriminelle unge og unge
med uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, og hjælpe
dem med gode værdier og en kærlig hånd – før det
bliver nødvendigt med hårdere sanktioner. Konkret
foreslår vi, at alle unge med behov tilknyttes en fast
kontaktperson, som kan guide og vejlede til flere
rigtige beslutninger.
Vi vil arbejde for:
• Bedre hjælp til udsatte unge med at påbegynde og
fastholde uddannelse og arbejde.
• Kortere sagsbehandlingstids og tættere dialog
imellem pårørende og myndighederne.
• Bedre overgange imellem myndighederne i psykiatrien.
• At borgere med psykiatriske diagnoser får muligheden for at være selvhjulpne.
• At mennesket sættes før systemet.
• At kriminelle unge tilknyttes en fast kontaktperson
med fokus på gode værdier.
• At erhvervspraktik i højere grad bruges for at holde
unge væk fra kriminalitet.
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Foreningslivet
skal styrkes

F

oreningerne er grundstenen for vores fritids-

Herudover bidrager det

liv i Vejen Kommune. De varetager en opgave
med at skabe forpligtende fællesskaber til
gavn for alle: Fællesskaber, der lærer vores
unge mennesker at indgå i et sammenhold, og som
giver dem et tilhørsforhold og en forankring i det lokalsamfund, de er en del af - og bidrager til almen dannelse for vores børn og unge, når de er aktive i
foreningslivet. Vi anerkender og værdsætter det ar-

også til folkesundheden, både
fysisk og især mentalt. Der kan kort
sagt ikke siges nok godt om den frivillige virkelyst,
som vi oplever i Vejen Kommune, og som vi er dybt afhængige af, for at skabe et godt sted at bygge og bo.

bejde, som de frivillige foreninger laver i Vejen Kommune.

gang, aflyste byfester og arrangementer og nedslidende zig-zag kurs ift. restriktionerne har tæret på de
frivillige kræfter. Oven i det, følger nu nyhederne om,
hvordan det er svært at engagere frivillige, der har mistet lysten i det forgangne år. Hvis ikke vi får vendt den
tendens, risikerer vores foreningsliv og frivillighedskultur at smuldre væk under os.
Foreningslivet har kort sagt brug for en kick-start. Vi
vil med en række konkrete tiltag give foreningerne et
tiltrængt skub i ryggen. Vi ved, at vi får det tifold tilbage, når foreningslivet er tilbage på sit normale leje.
Ét af vores forslag går på at ansætte en ”Foreningskonsulent”, der skal hjælpe kommunens foreninger med
vidensdeling, nye idéer, rådgive om foreningsarbejdet,
fundraising og meget mere.

Foreningernes virke i Vejen Kommune er hovedsageligt baseret på frivillige. Hver eneste dag knokler disse
gode, frivillige kræfter – ildsjælene - for at lave foreningstilbud til vores børn, unge mennesker og jævnaldrende voksne, om det så er i idræts, kulturelt eller
socialt regi. Foreningerne kan også indgå i SSP-arbejdet og levere et stort bidrag til en social indsats for udsatte børn og unge.

Vi ved, at det har været et hårdt år med corona for
kommunens foreninger. Historier om medlemsned-

Vi vil arbejde for:
• At de frivilliges altafgørende indsats anerkendes.
• Bedre vilkår for de forskellige tilbud – f.eks. ingen
udgifter til leje af lokaler og idrætsanlæg.
• At det skal være nemmere at drive forening: Væk
med unødvendige administrative byrder.
• En anlægspulje, som foreninger kan søge ved f.eks.
renovering af klubfaciliteter.
• Ansættelse af en foreningskonsulent til at assistere
en ”Corona-genstart” af foreningslivet.
• At fremme fritidsaktiviteter i naturen.
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Kultur for alle

V

ærdien af at have kendskab til vores kultur-

historie er afgørende for vores selvforståelse som et folk og vores evne til at møde
andre kulturer - samt for det enkelte menneskes dannelse. Og det skal starte et sted. Tæt på
hvor man bor. I en tidlig alder. Vi vil derfor arbejde for
at kulturindsatsen i Vejen Kommune skal have et todelt fokus: Det højkulturelle skal suppleres af et rigt,
folkeligt kulturliv med udgangspunkt i borgernes nærområde. Og så skal vores børn introduceres for vores
kulturskatte i en tidlig alder.
Konkret vil vi arbejde for, at der tilskyndes og bakkes
op om lokale tiltag i hele kommunen. Vi ønsker ikke at
diktere kulturen, men ser gerne, at den vokser nedefra og op. Vi støtter gerne op om den gode idé, uanset
om det er kulturelle eller sportslige aktiviteter.
Herudover vil vi understrege vigtigheden af at sætte
ind med almen dannelse fra en tidlig alder. Derfor vil
vi være fortalere for, at der er flere tilbud om kultur til
børn. F.eks. ved den Børnekulturuge, som er afholdt
de seneste år. Vores børn og unge mennesker skal tidligt introduceres for kommunens kultur- og naturhistorie - og den danske kulturarv generelt - via vores
egen kultur-kanon (Højskolernes vugge, Genforeningen, Kongeåen, Skibelund Krat, Klebæk højene,
Københavner-plantagerne, Niels Hansen Jakobsen,
Poul La Cour osv.)
Mennesket har en ukuelig evne til at nytænke og genopdage i trængte situationer. Et eksempel på det, så
vi under Corona-krisen, hvor vi alle genopdagede fællessangen. Det momentum skal udnyttes til at udbrede fællessang og skabe en bredere forståelse for

vores kulturarv blandt
os alle. Sangen er ikke kun
lærerig, men forskning viser også, at
man bliver både gladere, friskere og mere modtagelig
for nye indtryk. Sangen ikke kun har, men giver også
vinger.
Konkret foreslår vi at indføre morgensang på vores
skoler, og på den måde starte skoledagen med at
samle vores børn om fælles kulturarv. Morgensangen
kan have fokus på salmer og højskolesangbogen, og
øger elevernes indlæring fra morgenstunden. Herudover vil vi bringe morgensang ind ved de anledninger
i den kommunale opgaveløsning, hvor det skaber
værdi.
Vi er klar over, at pengene ikke er mange i vores kommune. Derfor vil vi også lægge op til at finansieringen
af kunst og kultur i højre grad skal være en kombination af oﬀentlige og private midler. Oﬀentlig støtte kan
ikke stå alene. Løber der kun penge fra en kilde, bliver
kulturen for sårbar, og udfoldelse og udvikling stækkes. Brugerbetaling, lokale kreative tiltag og sponsorering – samarbejde med erhvervslivet er eksempler
på muligheder for medfinansiering.
Vi vil arbejde for:
• At der udarbejdes en kulturkanon for Vejen Kommune.
• At genindføre morgensang i skolerne og skabe
mere fællessang for alle.
• Lokale kulturoplevelser, f.eks. en årlig kulturaften/
nat.
• At fastholde fokus på vores kulturelle fyrtårne.
• Nye finansieringsmuligheder for kunst og kultur.
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Klima og miljø

I

det Konservative Folkeparti tager vi et ansvar for

et stort og omkost-

at få løst klimaudfordringer og passe på miljøet.
Vi vil arbejde visionært for en bæredygtig udvikling i hele kommunen. Det, vi gør, skal give mening i forhold til både miljøet og økonomien, derfor skal
vi gå efter de løsninger, der giver de bedste resultater.

ningseﬀektivt virkemiddel.
I den indsats kan og bør kommunen
spille en rolle, både i forbindelse med igangsætning
og gennemførsel af projekter. Flere kommunale ladestandere og elektrificering af den kommunale bilpark.

Vejen Kommune opfylder i dag kravet om at være klimakommune, som en blandt mange kommuner. Vi

Vi vil i takt med naturlig udskiftning af bilparken overgå til elbiler.

skal have fokus på energi og klimaløsninger i udstykninger og ved de kommunale ejendomme. Vi vil konkret arbejde på, at der skal nytænkes ved nye kommunale bygninger og kommunale udstykninger. Her
skal der tænkes i nye løsninger og der skal være store
krav til, at der tænkes grønt ved kommunale anlægsprojekter.
Vi skal have en skarpere dialog om klima og miljøplaner. Dialogen er altafgørende for, at vi opnår succes.
Et område som genanvendelse af ressourcer er ekstremt vigtigt, og derfor skal vi sikre en tydelig formidling om den ny aﬀaldssortering, som implementeres i
Vejen Kommune. Kommunen skal aktivt hjælpe private og virksomheder med bæredygtige løsninger og
være en seriøs sparringspartner, der sikrer gode langtidsholdbare løsninger til gavn for alle. Derfor skal vi
benytte kommunens dygtige og erfarne medarbejdere til at vejlede borgere og virksomheder om
grønne løsninger og tiltag. Vi skal sikre, at vore borgere og virksomheder ved, at de kan søge hjælp og
sparring i kommunen.
Fødevareproduktion er et betydeligt erhverv i kommunen. Dermed følger også naturligt en betydelig udledning af klimagasser. I den indsats, der skal ske på
dette område, er udtagning af kulstofholdige arealer
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Vi vil arbejde for:
• At lave kommunale indsatser for at fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og virksomheder i form af konkret oplysning og rådgivning.
• At lave klimatilpasningsløsninger, heriblandt grønne arealer til nedsivning af regnvand, bassiner, vejbede, vådområder og skovrejsning.
• At Vejen kommune får flere grønne indkøb.
• At sikre viden og formidling og sikre en skarpere
dialog, bl.a. i højere omfang via digitale medier.
• At sikre, at vi kan opnå målsætningen om en CO2neutral kommune i 2050.
• Aktivt at hjælpe med udtagning af kulstofholdige
jorde, som er en af de mest eﬀektive metoder til,
at begrænse udledning af klimagasser.
• At sikre et godt vandmiljø – drikkevand, vandløb og
søer skal have en god miljøkvalitet.

Et rigere og
mere mangfoldig natur

N

aturen er i tilbagegang, ikke bare i Dan-

mark men i hele verden. Arter uddør
med foruroligende hast, faktisk mener
forskere at arter uddør 100 - 1000 gange
hurtigere end normalt. Og når en art uddør, vil den
være væk for evigt.

Alle kan bidrage til en
mere mangfoldig natur både i
haverne, i skovene, på markerne og på
oﬀentlige arealer. Det kan være ukurante hjørner på
marker, der efterlades udyrkede, - døde træer, der efterlades i skove og i hegn, - stendynger i markkanterne eller i haverne, - græsplæner,
der får lov til at vokse vildt og en
mængde andre mindre tiltag, der tilsammen gør en stor forskel, hvis vi
også i fremtiden skal se et firben sole
sig eller en smuk sommerfugl flagre
forbi.

Derfor har en lang række lande forpligtet sig til at
standse denne tilbagegang. Den indsats mener Det
Konservative Folkeparti i Vejen Kommune, at vi alle
kan og bør bidrage til, lige fra stat, regioner, kommuner til erhverv og alle borgere.
Hvis vi tænker lidt anderledes og gør op med nogle
indgroede vaner, så kan vi alle bidrage til en rigere og
mere mangfoldig natur, uden det påvirker vores produktions- og levevilkår.

En god natur med en mangfoldighed
af arter behøver faktisk ikke at begrundes. Alle arter har deres helt
egen ret til at eksistere, men naturen
har faktisk også værdi. Det kan være
bestøverne, der bestøver vores frugttræer eller afgrøder. Og stort set alle
mennesker glædes ved naturen,
hvorfor den faktisk også har stor
værdi for vores trivsel og livsindhold. Samtidig har vi
som samfund påtaget os en forpligtelse til at standse
den nuværende tilbagegang i biodiversitet.
Vi vil arbejde for:
• En rigere og mere mangfoldig natur i Vejen Kommune.
• At der skal gennemføres flere konkrete naturtiltag.
• Mere formidling om naturen og dens mangfoldighed.
• At inspirere til naturforbedrende tiltag.
• At der på udvalgte oﬀentlige arealer gives naturen
frit spil til at udvikle sig på egne præmisser.
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De Konservative kandidater
i Vejen Kommune

Jakob Bech Jensen

Borgmesterkandidat

Frank Schmidt-Hansen

Mike Simonsen Straarup

Berit Aagaard Thuesen
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Knud Peter Wad

Henrik Bertelsen

Rasmus Krabbe Sandvej

Peter Simoni

Jesper Vera Christensen

Jesper Schmidt Hansen

Christian Qvist Nielsen

Sejr Uller

Søren Steno

Finn Madsen

Line Ehlert Thomsen
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Mere tryghed
Flere muligheder
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