
 

 

  

 

 

Venstres valgprogram kommunalvalget 2017. 

Handling bag ord 
Faaborg-Midtfyn er en landkommune med et stort udbud 

af lokalsamfund af forskellige størrelser, vores område er 

et forholdsvis stort geografisk område med 51.000 

indbyggere. 

Vores kommune er beriget med en mangfoldig og rig natur 

med hav, bakkelandskaber, skove og andre naturskatte. 

Vi er rige på social og menneskelig kapital, og vores 

traditioner for et rigt foreningsliv vidner om dette. 

  

 

 

 

 



 

 

Venstres sidste valgprogram lovede følgende: 

 

At vi ville skabe en bedre og mere direkte politisk dialog med lokalsamfundene. 

Vi har etableret politisk udvalg med fokus på lokalsamfundene (Lokalsamfunds- og 
planudvalget efterfulgt af Kultur- og lokalsamfundsudvalget" 
 
Vi har vedtaget en udviklingsstrategi med et nyt fokus, et fokus hvor 

udgangspunktet er det fælles ansvar imellem politikere, administration, borgere, 

foreninger, lokalsamfund og virksomheder. 

Vi har eksperimenteret med borgerbudgetter.                                                                    

Vi har inddraget borgerne i udarbejdelsen af by og egnsprofilerne. 

 

At vi ville frivilligheden, at den ikke skulle dikteres, kontrolleres og styres men 

understøttes og respekteres, så vi i fællesskab kunne finde nye løsninger. 

Vi har vedtaget en civilsamfundsstrategi ” Sammen om fællesskabet” der 

udtrykker forventninger til samarbejdet imellem administrationen og 

virkeligheden omkring os. 

Vi har ændret vores politiske organisering og reduceret i antallet af udvalg i 

forsøget på, at ændre vores politiske arbejdsform med et ønske om øget 

inddragelse og samskabelse. 

”Sammen om” og ”tættere på” er grundstenen i vores udviklingsarbejde, og vi har 

med succes skabt en kultur imellem borgere, kommune og virksomheder, hvor vi 

er tidligere ude og mere på forkant  

 

 



 

 

At vi ville en kommune med dygtige og kompetente medarbejdere og at de havde 

krav på en professionel ledelse. 

Vi har udskiftet vores kommunale ledelse og strømlinet vores administration, for 

at gøre os i stand til, at realisere udviklingsstrategiens ambitiøse målsætning. 

 

At vi ville føre en ansvarlig økonomisk politik, der skaber et råderum til udvikling. 

Vi har etableret en udviklingsfond med provenuet fra salget af FFV , der sikrer en 

fremtidig finansiering af forskellige udviklingstiltag. 

Vi har vedtaget en ny økonomisk politik omkring budgetprocedure, der i nogen 

grad dæmmer op for tidligere tiders omfattende sparekataloger. 

 

At vi ville udvikle infrastruktur, bredbånd, offentlig transport og gode vejforbindelser. 

Energi Fyn har udtrykt hensigt om, at indenfor 3-4 år vil 97% af Faaborg-Midtfyns 
hustande have adgang til bredbånd. 
 
At vi ville have en administrativ proces, hvor politikerne beslutter og forvaltningen 
forvalter. 
Vi har taget ” den umiddelbare forvaltning” tilbage til kommunalbestyrelsen, og 

dermed sikret politikerne den indflydelse, som de er valgt til, at varetage. 

 

At vi ville arbejde for overbygningsskoler med specialiserede linjer, der appellerer til 

de unges interesser og talent. 

Vi har sammenlagt skolerne i Faaborg til Øhavsskolen og samlet overbygningen i 

en afdeling. 

 

 



 

 

At vi ville mangfoldigheden i vores undervisningstilbud og støtte frit valg imellem 

folkeskole og friskole. 

Vi har vedtaget en børne og unge politik, der anerkender, at det er en styrke, at vi 

tilbyder valgmuligheder i tilbuddene til vores børn og unge, i et frugtbart 

samarbejde samspil mellem private, selvejende og kommunale aktører. 

Vi har iværksat klyngesamarbejdet imellem folkeskoler og institutioner på tværs af 

offentligt og privat ejerskab. 

 

At vi ville at den sociale indsats skal baseres på det enkeltes menneskes behov og 

personlige ressourcer, for at mestre eget liv bedst muligt.. 

Vi har introduceret tværfaglige rehabiliteringsteams i hjemmeplejen, med det 

fokus at sikre den enkeltes behov og styrker for at mestre eget liv. 

 

At vi ville gøre Faaborg-Midtfyn kommune til en ”ja”- kommune. En åben 

løsningsorienteret kommune, der aktivt støtter op om innovation og virkelyst for 

erhvervsliv såvel som borgere og medarbejdere. 

Det løfte synes vi til fulde, at vi har rykket på, vi er i den grad i gang med at lave 

”os i lokalsamfundet” og ”dem på kommunen” om til et fælles os. 

Vi har opbygget en kultur og procedure hvor administration og politikere er i tidlig 

dialog med borgere og virksomheder. 

 

I Venstre gør vi rent faktisk også det efter valget som vi lover under valgkampen. 

  

  



 

 

Venstres kerneværdier. 

 

- I Venstre vil vi føre en økonomisk ansvarlig linje med fokus på, at de fælles midler 

vi har til rådighed udnyttes bedst muligt. 

 

- I Venstre vil vi føre en politik baseret på fakta og holdninger, hvor beslutningerne 

træffes ud fra en helhedsvurdering for fællesskabets bedste. 

 

- I Venstre vægter vi den ærlige, troværdige og direkte dialog med vælgerne. 

 

- I Venstre hylder vi frihed og ansvar, frihed til at træffe egne valg af kommunale 

og private løsninger, ansvar for eget liv og ansvar for fællesskabet er 

kerneværdier for os. 

 

- I Venstre vil vi være ambitiøse på kommunens vegne, føre en professionel vækst- 

og udviklingsorienteret politik, med henblik på, at udnytte de styrker, vi nu en 

gang har til rådighed bedst muligt. 

 

- I Venstre hylder og understøtter vi frivilligheden og anerkender den kolossale 

betydning fritidslivet, har for menneskers trivsel og sundhed. 

 

- I Venstre vil vi føre en politik, hvor vi vægter tillid og kompetencer højere end 

kontrol og unødvendig administration. 

 

- Venstre vil være garant for et folkestyre og ikke et ekspertstyre. 

 

 

 



 

 

Erhverv 

Et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for, at et samfund kan skabe den 

værdi og vækst, som er grundlaget for velstand og trivsel for borgerne.            

Med et stærkt erhvervsliv sikres den høje beskæftigelse, som er så 

essentiel i forhold til menneskers behov for tryghed, stabilitet og 

anerkendelse. 

Et attraktivt samfund i fremtiden er derfor et med gode jobmuligheder, 

derfor mener vi, at det er en høj prioriteret kommunal opgave, at sikre 

erhvervslivet gode udviklingsmuligheder. 

 Venstre vil: 

- Være blandt de 25 % bedste kommuner i de landsdækkende undersøgelser, det 

vil vi blandt andet igennem en hurtig sagsbehandlingstid og en fortsat optimering 

af den kommunale service. 

 

- Udvikle et tættere og mere levende kommunikation imellem kommune og 

erhvervsliv. 

 

- Fortsat være en del af Udvikling Fyn, men også have vores egen erhvervsservice 

med ekstra fokus på iværksætteri blandt andet igennem aktiviteterne på 

Polymeren i Årslev. 

 

- Fortsat at investere i fundamentet for en voksende turisme industri i kommune. 
Det er væsentligt for Venstre, at kommunale initiativer understøtter udviklingen 
af kommercielle turisme produkter, så der som resultat skabes job og 
omsætning, til gavn for vores område. 

 

- Ikke hæve de kommunale skatter. 

 



 

 

- Styrke jobcenterets virksomhedsrettede arbejde i tæt dialog med erhvervslivet, 

ved at knytte faste medarbejdere til de enkelte virksomheder og ved at flytte 

dele af jobcentret ud på virksomhederne. 

 

- Tage godt imod de flygtninge, som vi får tildelt, og vi vil, at der skal samarbejdes 

tæt sammen med erhvervslivet omkring de nødvendige praktik-  og 

uddannelsespladser, en vellykket integration lykkes bedst igennem jobmarkedet. 
  

- Aktivt bruge ændringerne i planloven til, at hjælpe med etablering af erhverv i by 

og landzone. 

 

- Arbejde for, at smidiggøre og lave mindre restriktive lokalplaner m.h.t. 

anvendelsesmuligheder og materialevalg. 

 

- Arbejde for en hurtig afklaring m.h.t. Als-Fynbroen, og gerne speede op for 

processen med, at få undersøgt økonomien i projektet, inden vi tager endelig 

stilling. 

 

- Tilrettelægge de kommunale udbud således, at lokale virksomheder har 

muligheder for, at byde ind på opgaverne. 

 

- Understøtte jobskabelse i små og mellemstore virksomheder igennem fokus på 

klyngedannelse og målrettede uddannelser dertil. 

 

- Udvikle og understøtte udviklingen omkring alternativ energi, herunder solceller 

og på transportområdet gerne forsøg med gas, el og hybridbiler, når det teknisk 

og økonomisk giver mening. 

 

- Understøtte tiltag der kan optimere processer omkring vores affaldshåndtering. 

 
- Sikre opkvalificering og uddannelse af ledige så de hurtigst muligt kan komme 

tilbage på arbejdsmarkedet. 
 



 

 

- Styrke jobcentrenes formidling af job til både ledige danskere og nydanskere, 
samtidig skal der specielt sættes fokus på de grupper af ledige, som har andre 
problemer end ledighed. 

 

- Arbejde for, at de seniorer der kan og vil får mulighed for at blive lidt længere 
på arbejdsmarkedet. Målet er at så mange som muligt kan forsørge sig selv. Jo 
flere der kan komme i arbejde - jo flere penge er der til at finansiere velfærd og 
kerneydelser og samtidig giver det livskvalitet for den enkelte 

 
 

  



 

 

Attraktive by- og lokalsamfund. 

Det er vigtigt, at have levende og attraktive bo og levesteder for, at kunne 

tiltrække nye borgere, og fortsat sikre trivsel for de nuværende borgere. 

Venstre vil: 

- Fastholde og udbygge borgerinddragelse i form af f.eks. borgerbudgetter, samt 

sikre en løbende dialog med lokalsamfundene. 

 

- Understøtte udviklingen af fleksible alternative løsninger, for at forbedre 

mobiliteten i landdistrikterne i form af delebilsordninger, samkørselsmuligheder 

osv. 

 

- Støtte op omkring lokalsamfund og landsbyklyngedannelse, så områderne bliver 

dynamiske enheder med masser af nytænkning. 

 

- Skabe muligheder for spændende og alternative boformer i form af 

bofællesskaber, energineutrale byggerier, storparceller med mulighed for, at 

være selvforsynende osv. Mangfoldighed og valgmuligheder til at leve det liv 

man ønsker, anser vi for en styrke. 

 

- Udbygge og informere om cykelruter i landskabet, samt udbygge 

cykelstiforbindelser og styrke trafiksikkerhedsarbejdet. 

 

- Understøtte de gode fortællinger, samt bidrage til vidensdelingen af vores 

ressourcer og eksisterende muligheder, så vi bliver bevidste om egne styrker og 

muligheder. Det vil vi bl.a. igennem velvilje omkring dannelse af 

klyngesamarbejder imellem kommunens landsbyerne, samt understøtte 

kommunikationsportaler, dannelse af nær-aviser og øvrig social interageren i 

lokalsamfundene. 

 



 

 

- Tage godt imod det antal flygtninge vi får tildelt. Boligplaceringen sker rundt i 
lokalsamfundene i passende grupper. Der samarbejdes tæt med erhvervslivet om 
de nødvendige praktik- og uddannelsespladser. Integration lykkes bedst på 
arbejdsmarkedet og i samarbejde med lokalsamfundene.  

 

- Sikre gode betingelser for vores nuværende kulturinstitutioner som f.eks. Fåborg 

Museum og Øhavsmuseet. 

 

- Have et ekstra fokus på, at der fortsat kan leves et attraktivt liv på områdets 

mange øer. 

 

- Understøtte foreninger ud fra deres aktivitetsniveau. 

 

-  Være åben og opmærksom på om behovet for en døgnåben institution i 

kommunen opstår, etableringen kunne eventuelt være privat. 

 

- Fortsat bakke op om den trufne beslutning om, at så længe en kommunal 

landsbyskole, kan have 80-90 elever, så vil den blive bevaret, samt at den 

nuværende skolestruktur bevares uændret. 

 

- Aktivt tage del i arbejdet med, at bevare en dynamisk og levende bymidte i vores 

2 store byer Ringe og Faaborg, samt eventuelt foretage ændringer i de lidt for 

restriktive eksisterende lokalplaner. 

 

- Have fokus på vores kulturhuse og biblioteker og dermed give dem gode vilkår 

for, at de kan tilbyde teater, musik, billedkunst og anden kreativitet. 

 

 

  



 

 

Liv og Læring. 

Dette område indeholder alle de kommunale kerneydelser såsom 

daginstitutionslivet, skole, og ældreområdet. 

Venstre vil: 

- Sikre at der er valgfrihed og ligeværdig information imellem private og 

kommunale tilbud inden for såvel børnepasning, skole og hjemmeplejens tilbud. 

 

- Arbejde for at der skabes nemme overgange imellem børnenes forskellige skift, 

en såkaldt rød tråd i børnenes liv og at der etableres EN kontakt imellem 

udfordrede børn og kommunen, for at sikre tværfaglighed og ansvarlighed. 

 

- Have en øget fokus på uddannelse af de unge, for at sikre at endnu flere udnytter 

deres potentiale. 

 

- Arbejde for, at vi bliver så meget bedre til, at bryde den negative sociale arv, for 

at sikre alle de samme muligheder uanset udgangspunktet. 

 

- Styrke samarbejdet imellem virksomheder og håndværkere og skolerne, så 

eleverne bliver klædt bedre på, til at foretage et valg. 

 

- Styrke ældres livskvalitet ved hjælp af fokus på et mere berigende liv, basale ting 

som grønne oaser/sansehaver i hverdagen, nærvær, kulturelle oplevelser måske i 

form af genopfriskning af gamle minder.  

 

- Vil fortsat have stor opmærksomhed på hele indsatsen omkring demens, både 

hos de pårørende og den demensramte selv. 

 

- Skabe gode rammer for livskvalitet og fremme sundhed igennem forebyggelse og 

rehabilitering. 

 



 

 

- Bruge teknologien til bedre velfærd og ikke besparelser. 

 

- Arbejde for at kommunen skal udnytte de eksisterende faciliteter til 

genoptræning i f.eks. hallerne. 

 

- Arbejde for mere tid til kerneopgaven. 

 

- Arbejde for et sammenhængende sundhedsvæsen med borgerens trivsel for øje. 

     

- Sætte mennesket i centrum igennem valgfrihed og selvbestemmelse, og løse 

opgaverne i respektfuld dialog med borgeren. 

 

- Hylde mangfoldigheden og understøtte det frivillige initiativ, som vi tror på 

skaber udvikling. 
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