
Vi har modet til at drømme, mene og tænke langsigtet, fordi det i mange 
sammenhænge giver rigtig god mening, at have de overordnede mål for øje - 
også i en travl kommunalpolitisk hverdag. 

Formålet, med at udarbejde denne vision, er således, at udvikle en politik - 
som rækker længere frem end nogle få år. Venstre åbner her op for dialogen 
om, hvad vi vil med vores kommune på længere sigt.  Svendborg Vision 2030 
er ikke er et fastlåst arbejdsdokument, eller et valgprogram fyldt med 
kortsigtede ”vil og vil ikke” statements. Det er tænkt som et dynamisk ramme 
for visioner og sigtelinjer, som kan hjælpe Svendborg til den ønskede vækst 
og udvikling. Her beskriver vi Venstres langsigtede intentioner, for 
kommunens vækst og udvikling, samt for klare miljø, turist, kultur- og 
erhvervspolitikker. Vi ønsker hermedr at sætte nogle mål op, for de næste 12 
år. Der vil naturligvis komme en lang række tilføjelser, rettelser og justeringer 
undervejs, men vi synes at det er vigtigt, at få stukket kursen ud for en 

 2030 strategi.   

”Svendborg Vision 2030” er et columbusæg, hvor vi vil opnå en driftig 
paralleludvikling, imellem Svendborg som handels- og kulturby (den gamle 
bymidte), og en ny bydel ( Svendborg Vest), som skal udvikle sig med sport, 
skoler og uddannelser, virksomheder, nye job og bosætning. Tilsammen skal 
den nye bydel i vest, og den gamle bymidte - skabe muligheder til mange nye 
aktiviteter, og give plads til den ønskede udvikling.  

Svendborg Vision 2030 

  Fremtidsudsigterne for Svendborg Kommune er meget 

  spændende. Vi har muligheder og rammer, som næsten 
  ingen anden kommune i landet – og dem skal vi udnytte 

  optimalt.

 Her kan du læse mere om grundtankerne i Venstres 
”Svendborg Vision 2030”.  
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HVIS DU ØNSKER VÆKST OG UDVIKLING I HELE KOMMUNEN 

 



”Svendborg Vision 2030” forholder sig derfor også til ønsket om at beskytte 
den gamle bydel, og værne om dens enestående handels- og kulturliv. For at 
det kan ske, samtidig med ønsket om yderligere vækst og udvikling, skal der 
samtidig udvikles en helt ny bydel i Svendborg Vest. Hermed ønsker Venstre 
at tiltrække nye  investorer, virksomheder, uddannelser, detailforretninger, 
kontorer og boliger - således at Tankefuld, hvortil der jo nu er  direkte  adgang 

 via Johs. Jørgensensvej, bliver en del af det helt nye  udviklingsområde 
 et område som vil tiltrække erhverv, skabe nye job og  bosætning. øget give 

 

Svendborg skal  være ”en hel kommune”. Lokale vækstcentre  skal sikre at 
udviklingen sker i hele Svendborg kommune. For Venstre er det meget 
vigtigt at bevare den decentrale struktur og anerkende de mange 
velfungerende lokalsamfund, i hele kommunen. Velfungerende lokalsamfund 
skal danne rammerne om nære, ægte og forpligtende fællesskaber, som er  

 med til at skabe liv og aktivitet. 

Lokalsamfundene, fællesskabet og foreningslivet, har altid været rygraden i 
det danske samfund, og det vil Venstre værne om. Derfor er vi meget optaget 
af arbejdet med at etablere landsbyklynger, som skal være  for dynamo 

 udviklingen, i mange lokale vækstcentre.   

Vi vil gøre en særlig indsats for at fastholde et levende folkestyre, og for at 
give den enkelte borger størst mulig indflydelse på sit eget  lokalområde. Det 
vil vi blandt andet bruge den kommende planlov til. Venstre vil påskønne og 
understøtte det arbejde, og det store engagement, som de mange ildsjæle, 
grupper og foreninger, udfører - over hele kommunen. 

Venstre er meget optaget af at udvikle Svendborg kommune, og tiltrække 
flere virksomheder. Der skal udvikles mere erhverv og skabes flere job. Nye 
uddannelser skal etableres, og endelig skal bosætningen øges. Samlet er det 
forudsætningerne for, at Svendborg forbliver en hel kommune, som har 
fortsat råd til  god service og tilbud, som fastholder vores borgere, og 
dermed igen tiltrække endnu mere bosætning.   

For hvert nyt job, der skabes, forbedres kommunens skattegrundlag. Øgede 
indkomster er afgørende for indholdet, af fremtidens kommunale service-, 
sport- og kulturtilbud. Derfor er det uhyre vigtigt, at have fokus på et styrket 
erhvervsliv - for derigennem, at fremme jobskabelse og bosætningen. 
”Svendborg Vision 2030” er Venstres oplæg til at sikre, at en sådan udvikling 
forsætte - og gerne med endnu større styrke.  
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En sådan udvikling forudsætter at Svendborg, også fremadrettet, er en 
engageret medspiller i det Fynske samarbejde, i alle sammenhænge – både 
med de øvrige kommuner, samt med SDU og de andre fynske 
uddannelsesinstitutioner, Udvikling Fyn, og naturligvis ikke mindst - det 
fynske erhvervsliv .   

Svendborg kommune ligger i et af danmarks smukkeste naturområder. 
Venstre ser gerne en god balance imellem benytte og beskytte. For eksempel 
ser vi gerne at øhavsstien udbygges, på flere sløjfer på Tåsinge og Thurø , 
samt at Øhavet fortsat kommer til at danne rammen om Danmarks smukkeste 
natur og turistområde. Her kommer Drejø, Hjortø og Skarø til at spille en vigtig 
rolle, både i kultur- og i turistsammenhæng.   

Den udvikling skal understøttes af de billige færgetakster, flere outdoor 
aktiviteter og  nye turist overnatningsmuligheder. Øerne og Øhavet, som er et 
helt unikt område, skal være dybt integreret i ”Svendborg Vision 2030”, 
således vi kan bevare øerne ved der, at skabe mere liv og aktivitet.   

Venstre mener ikke at EU, eller særlige områdebetegnelser, nødvendigvis skal 
diktere hvordan vi skal indrette vores natur og Øhavet. Måske kan vi selv 
udvikle og styrke det brand som Sydfyn og Øhavet allerede er. Ved selv at 
styre udviklingen - og få skabt vores egen version, af en ”Naturpark Øhavet”, 
kan  ”Svendborg Vision 2030” være med til at samle land, by og turisme – i en 
helt ny turistpolitik.  

Med ”Svendborg Vision 2030” tager Venstre også fat på byens fremtid, og den 
vækst som er nødvendig på alle fronter:  Erhverv, bosætning, uddannelse, 
sport og kultur. Alt dette kan ikke fortsat rummes inden for rammerne af den 
hidtidige definition af ”Svendborg by”. Derfor, hvis vi både vil have vækst, og 
vel at mærke uden at den går tabt i alt for mange diskussioner om, hvor det 
skal være, hvordan det skal se ud, og hvad det må og ikke må - så er vi nødt 
til at tage fat på at udvikle en helt ny bydel, som er gearet til at rumme den 
ønskede vækst og udvikling.   

Som nævnt indledningsvis, er pladsen i den gamle bymidte begrænset, og 
udvikling af nye ideer og forretninger kommer tit i konflikt, med de mange 
gamle gader, bygninger og pladser- som Svendborgerne og turisterne elsker. 
Derfor skal der i Svendborg Vest udvikles en helt ny bydel, med en lokalplan 
som netop understøtter vækst og udvikling af området, som både har plads 
og infrastruktur hertil.  
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Det kunne for eksempel også være en naturlig konsekvens - for at give plads 
til udvidelser,  nye projekter, butikker, cafeer, events mv. - at lade det gamle 
rådhus vige pladsen for andre aktiviteter. Nye ideer og planer, for mere 
aktivitetsskabende anvendelsesmuligheder på Ramsherred, kunne være med 
til at skabe mere liv i centrum, og åbne op for muligheden for flere nye 
aktiviteter og liv, på torvet og i midtbyen.  

En udflytning af det gamle rådhus ville kunne frigøre værdifuld plads i 
bymidten. Et område som kunne  anvendes langt mere hensigtsmæssigt, end 
tilfældet er idag.  Vi forestiller os, at man i centrum for eksempel kunne samle 
bibliotek, borgerservice og andre servicefaciliteteter. Desuden kunne man 
med fordel samle alle de øvrige medarbejdre, som i dag sidder spredt rundt 
om i byen, i mere hensigtsmæssige omgivelser. En sådan udflytning ville 
betyde en stor driftsbesparelse, ikke mindst fra  dyre huslejer og sparet 
energi – men også fra en væsentlig mere effektiv administration, og et langt 
bedre arbejdsklima.  

En sådan bygningsrokade ville samtidig give mulighed for at indrette boliger, 
både i ”Svinget” og i det  gamle bibliotek. Her kunne man udvikle interessante 
bynære boliger, hvilket igen ville være med til at skabe mere  liv i midtbyen - 
også i weekender og efter fyraften. 
  
Svendborg Vest, som station, skal vokse sig større. Samtidig vil omlægning af 
en del busruter kunne være med til at løse en stor del af trafikproblemerne i 
midtbyen. Jernbanen fra Svendborg Vest, og det sidste stykke ind til centrum, 
skal fremover fungere som letbane. Det vil betyde at Jernbanegade igen kan 
åbnes op, samt at Skattergade igen kunne blive én sammenhængende gade. 
Det vil være med til at revitalisere hele området, og igen gøre 
Skattergade/Jernbanegade til en hel og attraktiv bydel.   

Bybustrafikken vil med Svendborg Vest’s udbygning ligeledes kunne 
nytænkes. En del af den kunne ledes uden om den inderste bymidte. Der er 
kun få minutters kørsel mellem Ryttervej og Centrumpladsen, og derfor vil det 
være muligt at skabe en langt mere åben og velfungerende by, hvor den del af 
trafikken, som ikke har ærinde i bymidten, kører direkte fra stationen på 
Svendborg Vest, og til bestemmelsesstedet.    
  
Endelig vil ”Svendborg Vision 2030” samtidig betyde, at det vil blive muligt at 
bevare bymiljøet og husene, i den gamle middelaldermidtby. Det vil også 
muliggøre at udnytte Cittaslow-brandet, og få det gjort mere synligt.   
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Den gamle midtby vil blive helt speciel. Her vil ”Handel, mad, kultur” være i 
centrum, og vi vil beskytte den helt specielle atmosfære som findes her. Mod 
vest ville den nye bydel, med ”Skole, sport, event og erhverv” kunne vokse 
frem og brede sig uden at det går ud over midtbyens DNA. Samlet ville de to 
bydele fungere som Svendborgs vækstdynamo, ogvære med til at skabe 
vækst og udvikling de næste  mange år.  

Takket være en solid indsats for at sikre vores kommunes eksistensgrundlag, 
er vi i løbet af de senere år blevet flere indbyggere. Og der er intet der tyder 
på, at den udvikling vender foreløbigt - heldigvis.   

Svendborg skal fortsat være en kommune i vækst - med udvikling og 
bosætning som den førende vækst dynamo. Et fortsat fokus på at tiltrække 
nye virksomheder, og flere borgere – skal være krumtappen i vision 2030 - 
som skal understøtte vækst udvikling, i hele kommunen.   

Udviklingen peger i retning af at indbyggertallet stiger, med 300 borgere om 
året, frem imod 2030. På trods af tidligere prognoser om det omvendte, er det 
dermed realistisk at forvente, at der til den tid vil være  62.000 borgere i 
Svendborg kommune. Hvis vi kan finde sammen om en langsigtet vision, og 
alle arbejder med på at få den til at gå i opfyldelse, så kan vi måske endda 
håbe på en endnu større bosætning.   

Den fortsatte tilgang af borgere er også forudsætningen for, at vi kan 
opretholde en sund økonomi i kommunen. Det, og mange nye job, vil være 
med til at vi kan bevare og udvikle velfærden, samtidig med at det skaber 
mulighed for at foretage nødvendige investeringer, i yderligere vækst og 
udvikling .   

Vi vil i løbet af de kommende år kunne se frem til at tage Svendborg Havn et 
skridt videre. Havneplanen er på plads, og nu skal visionerne omsættes til 
investeringer, aktiviteter og virkelighed. SIMAC-byggeriet begynder snart, og 
vil stå færdigt i slutningen af 2021, formodentlig samtidig med en ny 
Erhvervs- og udviklingspark - for førende maritime virksomheder. Dermed vil
hele den østre og nordre del af havnen få helt nyt liv.   

”Svendborg Vision 2030 omfatter også etableringen af et sammenhængende 
cykel- og stinet. Venstre vil derfor fortsætte udbygningen af cykelstier uden 
for byen. Det skal være nemt, sikkert og attraktivt, at tage cyklen og  lade 
bilen stå, også fra lokalområde til lokalområde.   
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Etablering af det 3. spor på den Fynske motorvej var   vores mærkesageraf en .
Det er meget  vigtigt i forhold til arbejdskraftens bevægelighed på Fyn, men 
naturligvis også meget vigtigt, i forhold til at kunne tiltrække og fastholde 
erhvervsvirksomheder og bosætning, over hele Fyn- og ikke mindst på 
Sydfyn, . plads på kommet er netop den at for glade meget vi er derfor 
  
Det er ikke Svendborg K ommune, som står for driften af Svendborgbanen, 
men det er til gengæld Svendborgenserne  der  påvirkes, af de til tider store 
udfald på driften - som Svendborg-banen har kørt med. 

Venstre arbejder derfor også på et konkret forslag til, hvordan man kan 
opgradere togforbindelsen, imellem de to største byer på Fyn, til gavn for 
alle de der pendler - og dermed igen for bosætningen i Svendborg K ommune. 

I de kommende år står vi også over for en ikke uvæsentlig opgave, med at 
opgradere rute 9. Det skal være med til at sikre en hurtigere forbindelse til 
Lolland, således vi får det optimale ud af Femern-forbindelsen. 

For alle fire trafikprojekter gælder det også, at de fremmer muligheden for at 
tiltrække stigende bosætning. 

   

På vegne af Venstre i Svendborg 

Borgmester Lars Erik Hornemann  

Venstre vil , med ”Svendborg Vision 

2030”, sikre udvikling og vækst. Vækst 

er ubetinget nødvendig, på alle fronter - 

Erhverv, bosætning, uddannelse, sport 

og kultur – for at Svendborg, i 2030, kan 

fortsætte en positiv udvikling. 



Ansvarlighed i økonomien, er forudsætningen for at være herre i eget hus. 
Derfor vil Venstre, også fremover, stå på mål for en ansvarlig økonomisk linje. 
  

Det er afgørende, at vi fortsat har råd til at sikre den kommunale 
kernevelfærd, samtidig skal der være råderum, med plads til nye 
anlægsinvesteringer. For Venstre er det samtidig en målsætning, at reducere 
kommunens gæld med 10-20 millioner kroner om året. I 2016 blev gælden 
nedbragt med 16 millioner kroner.  

Venstre vil fortsat arbejde for at både drifts- og anlægsbudgetter holdes. Vi 
arbejder hen imod en robust økonomi, med en mindre lånoptagning, således 
vi kan afvikle vores gæld lidt hurtigere. Der skal grundlæggende være en 
robust kassebeholdning, således hverdagens udgifter kan afholdes 
problemfrit.  

Et driftigt erhvervsliv, med internationalt netværk og potentiale er en af 
Svendborg kommunes største forcer, og en proaktiv erhvervspolitik skal 
understøtte den fremtidige udvikling.  

Derfor er det helt afgørende at vi etablerer en langsigtet og holdbar 
erhvervspolitik, således at investorerne kan stole på det de bliver stillet i 
udsigt. På den måde vil det blive lettere at tiltrække investorer.  

Venstre ønsker samtidig de bedst tænkelige vilkår for at etablere og drive 
selvstændig virksomhed – og vi ser nye initiativer og iværksættere som
kilden til fornyelse og vækst, og det vil vi gerne hjælpe  på vej.    

Selvstændighedskulturen skal derfor fremmes, og det skal gøres via 
uddannelsessystemet og nye samarbejder på tværs af kommuner og de 
private erhvervsdrivende, som Fremtidsfabrikken I jo begge  - II og er  et   
godt eksempel på.  

Vi sætter pris på den tætte dialog med erhvervsvirksomhederne. Den 
konstruktive dialog er helt afgørende for, at vi kan sikre virksomhederne en 
hurtig og løsningsorienteret sagsbehandling. Venstre vil også arbejde for helt 
at afskaffe byggesagsgebyrer og unødige afgifter.    
    
Venstre vil, med ”Svendborg Vision 2030”, arbejde målrettet for en positiv 
erhvervsudvikling. Svendborg er igennem årene steget i Dansk Industris 
erhvervsvenlighedsanalyse, hvor vi i øjeblikket er nr. 56. Det vil vi gerne 
fortsat forbedre - og prøve at få Svendborg med op i feltets bedste trediedel.    

Økonomi – Herre i eget hus  
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Grønne visionære løsninger skal styrke vores natur og dens biodiversitet. Det 
vil Venstre sikre med en langsigtet miljøpolitik, som udstikker kursen for en 
god balance imellem benytte og beskytte, både for vores vilde natur, 
landbruget og Øhavet.  

Vi vil arbejde for at bevare nuancerne og proportionerne i debatten om, 
hvordan vores landbrugsjord og vores natur både bør beskyttes og benyttes i 
en god balance.   

Der er oplagte muligheder for at indgå partnerskaber med landmænd og 
grønne organisationer om at udvikle naturen, eksempelvis i forhold til at 
etablere grønne remisser og faunabånd til gavn for plante- og dyreliv.   

Vi er omgivet af natur og øhav i verdensklasse, og Venstre vil tage initiativ til 
en videreudvikling af det Sydfynske Øhav. Det indebærer blandt andet, at vi 
gerne vil udbygge forholdene for kajakfolk og dykkere, også på øerne. Måske 
skal vi ligefrem have en lokalt drevet ”Naturpark Øhavet” for dykkere?  - 
måske skal der sænkes endnu en færge? Eller måske…   

Også øhavsstien, og oplevelsene langs den, skal revitaliseres. Vi ser gerne at 
Øhavsstien kommer Tåsinge og Thurø rundt, og at nye ruter og sløjfer tilføjes 
de eksisterende ruter. Samtidig er vi åbne over for at etablere endnu flere 
shelters, stier og legepladser, for på den måde at øge tilgængelighed i og til 
naturen - på naturens præmisser og til glæde for både børn, voksne og ældre. 
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Det er også vigtigt,  at vi fortsat investerer i vores havne, herunder voreogså   
lystbådehavne. De er med til at tiltrække tilflyttere og skabe bosætning.   

Vi bliver i de kommende år nødt til at sætte endnu mere skub på udfasningen 
af CO2 og fossile brændsler. Det afgørende er, at nye tiltag på miljøområdet er 
baseret på faglig viden. Vi ser gerne, at der bliver formuleret en egentlig “Grøn 
Ø-vision”, som kan være med til at udstikke kursen for, hvordan vi bliver mere 
bæredygtige, i forhold til energiforbrug.   

Helt konkret betyder   det, at vi i de kommende år vil tage en  initiative række 
for  fremme at overgangen til el-biler og el-busser. Vi se r også gerne  

 at  vores offentlige køkkener anvender flest muligt  producerede lokalt 
 fødevarer.   

Venstre vil sætte etableringen af en effektiv og miljørigtig 
affaldssorteringsordning højt på dagsordenen. 

Derudover vil vi arbejde videre med at udvikle de bedst egnede løsninger til 
håndtering af spildevand, i alle kommunens områder, ligesom også 
håndtering af de øgede regnmængder, skal ske på den mest miljørigtige 
måde. Her vil vi blandt andet se på, hvordan vi bedst håndterer forholdet 
imellem samfundets overordnede miljøinteresser, og de udgifter den enkelte 
borger i samme forbindelse stilles over for. Der skal findes økonomiske 
modeller som stiller alle borgere mere lige, end tilfældet er i dag.  
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Vores kultur er en del af vores historie, og den afspejler vores samfund, 

samtid og selvforståelse. Vi er alle en del af kulturen og skal derfor have 
mulighed for, og frihed til, at udtrykke os gennem kunsten. Venstre vil 
understøtte Svendborgs kultur og turistliv, med en kulturpolitik som vil
fremme turismen, uden at det går ud over den unikke middelalderby. 

Derfor arbejder vi for at sikre gode muligheder og rammer for det frivillige og 
folkelige foreningsarbejde inden for både sport, fritids- og kulturliv. Vi ser det 
som en fælles samfundsopgave at fremme og motivere talenter af enhver 
slags, og det gør vi allerede i høj grad i Svendborg, det er en del af vores 
levende folkestyre – og det er vi i Venstre stolte af. 

Kigger vi fremad, er der nogle store spændende overvejelser i gang på 
kulturområdet. Der arbejdes blandt andet med planer om at samle teatrene i 
midtbyen, og  med udviklingen af Frederiksøen og værftshallerne. Planer som 
Venstre gerne medvirker til at fremme, i samarbejde med aktører, 
interessenter, investorer mv. 

Derudover vil vi opleve en samtænkning af begreberne, således at skoler, 
haller og andre offentlige institutioner kan tænkes sammen med, for 
eksempel: Bibliotek, musik, kultur- og andre tilbud, og dermed skabe mere 
værdi, til glæde for borgerne og brugerne.   

Svendborg er som bekendt kåret som årets hyggeligste handelsby, med et 
kulturliv uden sidestykke. Blandt andet kendetegnes bylivet af mere end 700 
liveoptrædender om året. Derudover udgør  Svendfesten, sejlskibene, 
fødevaremarkedet, torvedagen – og mange andre events, en stor og vigtig del 
af Svendborgs immage som Øhavets oplevelses- og kulturhovedstad. 
Samtidig har vi, ud over hele kommunen, en perlerække af præmierede vin- 
og madproducenter, og enestående naturoplevelser og enestående 
turistattraktioner.  Alt det, tilsammen med den unikke middelalderby, udgør 
Svendborgs inderste DNA, som har skabt det brand Svendborg er blevet.    

Derfor vil Venstre gerne  have en kultur og turistpolitik, som skal sikre at den
gamle bymidte bevares, og at det helt specielle Svendborg DNA og brand, 
som er blevet skabt, især igennem de seneste 10-15 år, også med Citta Slow 
certificeringen som varemærke, bevares og videreudvikles. 

Kulturli  livet i Kultur    -  kulturen i Liv   -v     
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Inspirerende læringsmiljøer, hvor enhver kan blive bevidst om sit eget 
potentiale, skal give lyst til læring.   

Der ligger en stor opgave i at udmønte målsætningen om, at mindst 9 ud af 10 
unge mennesker gennemfører en ungdomsuddannelse. De resterende 10%, 
som det ikke lykkes at gennemføre en ungdomsuddannelse, skal opnå andre 
erhvervskompetencer, som kan give erhvervsbeskæftigelse.   

Vi vil sikre, at vores yngste elever fortsat vil have en kort skolevej, i en 
fastholdt decentral skolestruktur.  

For 10.klasses elever, vil der i Svendborg Vest blive etableret en afdeling i 
”Campus Svendborg”. Det skal for 10. klasses eleverne være 
omdrejningspunktet, i et attraktivt og unikt uddannelses- og ungemiljø. 
Campus Svendborg skal også være med til at fremme brobygningen mellem 
folkeskolen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet - og det skal være 
med til at skabe rammerne, for et godt uddannelsestilbud til alle.   

Erhvervsuddannelserne skal prioriteres højt, med henblik på at øge elevernes 
interesse for de faglige uddannelser. Det kræver et tæt samspil mellem 
folkeskolen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.  

Vi skal uddanne de unge i nye fremtidssikrede rammer – således de næste 
generationer bliver glade, nysgerrige og fagligt kompetente unge, som 
matcher arbejdsmarkedets fremtidige krav og efterspørgsel.   

Skole og uddannelse – Flere skal have en uddannelse   
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Borgerens egne ressourcer, ønsker og viljen til at mestre eget liv er 
omdrejningspunktet for alle indsatser på social- og sundhedsområdet. 
Sammen med pårørende og det øvrige netværk omkring borgeren vil vi 
sikre, at rehabilitering er og bliver en naturlig og vedvarende del, af det 
kommunale tilbud.    

Velfærd er ikke kun et spørgsmål om hvad kommunen kan yde, men er i lige 
så høj grad, hvad vi kan give hinanden. Velfærd er noget vi giver hinanden. 
Derfor vil Venstre understøtte, at flere fællesskaber åbnes, også for de 
borgere, som i dag føler sig sat udenfor. Det kunne, eksempelvis, dreje sig 
om frivillige sociale foreninger  .  

På sundheds- og forebyggelsesområdet vil vi være med til at understøtte 
brugen af teknologi, som kan lette hverdagen for borgere, således både 
borgere og pårørende forstår, og bliver i stand til at imødegå de 
udfordringer der er, og lære at udnytte de muligheder det giver. 

Vi vil gerne være med til at sikre motions og idræts tilbud, som skal give alle 
borgere i Svendborg kommune mulighed for motion og bevægelse. De 
erfaringer, vi har gjort os i forbindelse med Svendborg-projektet, viser, at 
selv små ændringer i den måde, vi gør tingene på, kan kan stor betydning 
for det liv, vi lever. 

Vi ser frem til at det såkaldte Svendborg-projekt bliver udvidet, så det i 
fremtiden også omfatter de børn, der stadig ligger i mors mave. Det betyder, 
at alle borgere - børn som voksne - får tilbud og mulighed for at være fysisk 
aktive, i en eller anden form.   
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Gennem fleksibel og smidig sagsbehandling sikrer vi en dialogbaseret 
samarbejdskultur. Det skal ske i samspil med børn, familier og netværk, og 
med fokus på den tidlige og forebyggende indsats i familien, frem for senere 
større indgreb- og dyre foranstaltninger. 

Forudsætningen for at vores kommunale medarbejdere kan løfte opgaverne 
er en udpræget grad af tillid. Tillid imellem medarbejdere, den direkte ledelse 
og den politiske ledelse. Det sker blandt andet ved hele tiden at have fokus 
på, og råderum til, kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Det 
afgørende er at vi har de rigtige menneskelige, og sociale kompetencer, på 
de rigtige positioner.   

I Venstre sætter vi borgeren i centrum og arbejder målrettet for en 
forebyggende indsats. Det være sig på børneområdet fra i små dagligdags 
hændelser, til forebyggelse af anbringelser. 

På ældreområdet arbejder vi med forebyggelse, indenfor plejen og 
indlæggelser. Ligeledes bakker vi, på handicapområdet, op om den 
rehabiliterende tænkning, hvor forebyggelse er et vigtigt element. I det hele 
taget er sundhedsfremme og forebyggelse centrale temaer i den  socialpolitik 
vi vil føre.  

Familieområdet - Det gode liv - hele livet 
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Beskæftigelse  og integration  -    Plads til alle og pligter til alle
I Venstre mener vi, at alle mennesker kan – og skal – bidrage til samfundet. 

 Den bedste integration af flygtninge er, at vi begynder med at fastlægge
vores  hinanden. til forventinger 

 

 Derfor skal der stilles høje krav til  integration. 

 Det gøres blandt andet ved at sikre en reel tilskyndelse til at tage  job et 
 og så skal der være job at få. Beskæftigelse er et af de vigtigste 

elementer i god integration, og hertilkommer naturligvis de relevante 
kompetancer, i forhold til sprog og samfundskendskab. 

Som på alle andre områder er Venstres politik, at leve med frihed under 
ansvar – ansvar for vores eget liv og ansvar for at hjælpe andre. Det skal til 
enhver tid kunne betale sig at arbejde, og derfor arbejder vi for at reducere 
antallet af mennesker udenfor arbejdsmarkedet. Det skal ske via 
uddannelse, omskoling og målrettede tilbud, så alle kan føle at de bidrager, 
og alle har en plads i samfundet, hvor man bidrager så godt man nu engang 
kan.  


