
Økonomisk politik:

• SKATTETRYK
Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale 
skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, 
og Venstre ønsker ikke at skære i den borgernære velfærd.

• LÆNGERE PÅ LITEREN
En veldrevet kommune løser sine opgaver på den mest ansvarlige måde. Ansvarlighed 
betyder i denne forbindelse, at borgernes rettigheder respekteres, at opgaven løses 
ud fra den kvalitet, som byrådet har fastlagt, og at det sker til den lavest mulige 
pris.

• ØKONOMISK ANSVARLIG POLITIK
Venstre ønsker øget brug af Offentligt Privat Partnerskab (OPP) i forbindelse med 
den videre udvikling af Faxe Kommune. Vi ser OPP som en god finansieringsmulighed
og som et supplement til lånoptagelse, hvor kommunen og private virksomheder 
eller investorer går sammen om et anlægsprojekt – og eventuelt også den 
efterfølgende drift.

• KLART LEDELSESANSVAR
Samtlige af kommunens ledere er ansvarlige for, at opgaverne i deres respektive
områder løses i overensstemmelse med byrådets beslutninger og til borgernes 
bedste. Venstre ønsker fortsat fokus på udvikling af medarbejdere og ledere, samt
en styrkelse af kommunikationen i den kommunale organisation.



Erhvervspolitik:

• ERHVERVSVENLIGHED
Venstre vil være Faxe Kommunes mest erhvervsvenlige parti.
Det betyder, at Venstre bakker op om erhvervslivets interesser, idet Venstre 
opfatter erhvervslivet som selve fundamentet for en kommune i udvikling.

• SMIDIG SAGSBEHANDLING
Venstre vil gøre det nemmere for iværksættere og erhvervsdrivende. Vi vil mindske 
de administrative byrder, og sikre en hurtig og smidig sagsbehandling af enhver art.

• ERHVERVSUDVIKLING
Venstre ser mange muligheder for en gunstig erhvervsudvikling. Venstre ønsker, at 
skabe rammerne for at flere erhvervsdrivende ønsker at placere deres virksomhed i 
kommunen og at eksisterende erhvervsdrivende fortsat har lyst til at udvikle deres 
virksomhed.



Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

• FLERE I ARBEJDE, FÆRRE PÅ PASSIV FORSØRGELSE
Det er vigtigt, at hjælpe ledige til at komme i beskæftigelse hurtigst muligt. Venstre 
vil derfor sætte endnu mere fokus på samspillet med det lokale erhvervsliv for at 
sikre et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked. En mere aktiv og effektiv indsats 
fra kommunens side, skal sikre, at flere borgere går fra passiv forsørgelse til aktiv 
beskæftigelse. Det er endvidere vigtigt at sikre, at alle ledige reelt står til rådighed 
for arbejdsmarkedet.

• OMSKOLING/VIDEREUDDANNELSE HVIS UHELDET ER UDE
Venstre mener, at det er asocialt at sætte mennesker udenfor arbejdsmarkedet. 
Derfor ønsker Venstre, at støtte med omskoling eller videreuddannelse, hvis ikke 
man har fysikken/psyken til at udføre sit nuværende job.

• AKTIV INDSATS
Venstre vil styrke indsatsen for et øget arbejdsudbud, ved at føre en aktiv politik for
erhvervsudviklingen i Faxe Kommune.

• VENSTRE STILLER KRAV
Venstre vil stille krav til at flygtninge og indvandrere tager aktiv del i 
integrationsprocessen. Som flygtning eller indvandrer skal man være aktiv 
medspiller, så man hurtigst muligt bliver selvforsørgende.



Udviklingspolitik:

• FOKUS PÅ DE MINDRE BYSAMFUND
Venstre ønsker, at alle bysamfund skal have glæde af udviklingen i kommunen. 
Venstre vil gøre det attraktivt at bosætte sig i hele kommunen, derfor skal den 
kommunale infrastruktur hænge sammen, således at den enkelte borger kan komme 
ubesværet rundt mellem de enkelte bysamfund.

• DIGITAL INFRASTRUKTUR
Venstre vil arbejde målrettet på, at alle borgere i kommunen får adgang til hurtig
internetforbindelse.

• 100% MOBILDÆKNING
Venstre vil i samarbejde med telebranchen sikre 100% mobildækning i Faxe 
kommune.



Ældrepolitik:

• FRIHED TIL AT VÆRE SIG SELV HELE LIVET
Venstre vil arbejde aktivt for at sikre trygge rammer for det gode og værdige 
ældreliv. Vores ældre medborgere skal opleve, at deres ønsker og valg har vægt og 
tages alvorligt.

• MINDRE KONTROL, MERE TILLID
Venstre vil straks iværksætte tiltag, hvor vi muger ud i administrative opgaver i 
hjemmeplejen, idet Venstre mener, at kontrollen af medarbejdere skal mindskes og 
erstattes af tillid og ansvar.

• MENNESKER MED DEMENS
Venstre mener, at mennesker med demens skal leve et trygt og værdigt liv. 
Behandlingen og plejen skal tage afsæt i den enkelte og der skal øget fokus på støtte 
til de pårørende.

• DET GODE ÆLDRELIV
Venstre vil arbejde for, at ældre medborgere oplever indflydelse på eget liv, uanset 
om de bor i eget hjem eller i plejebolig. Ældre i Faxe Kommune skal opleve, at der 
er respekt for forskellighed, medmenneskelighed er i fokus, gode oplevelser – for at 
få en god alderdom og mindske ensomhed.



Børn- og ungepolitik:

• MERE UDDANNET PERSONALE
Venstre ønsker højere fokus på faglighed i kommunes daginstitutioner. Derfor har 
Venstre en målsætning om, at minimum 70% af personalet er uddannede pædagoger.

• UDELIV OG BEVÆGELSE
Venstre synes, at udeliv og bevægelse er en central del af børnenes hverdag. Derfor 
vil Venstre afsætte midler til en opgradering af udearealerne på kommunens 
daginstitutioner.

• DER SKAL VÆRE RESSOURCER NOK
Venstre ønsker, at der er ressourcer nok til det enkelte barn. Derfor ønsker Venstre 
at arbejde med social normering. Det vil sige, at i tilfælde af ekstraordinære 
udgifter til særlige grupper, må det aldrig påvirke normalområdet. Eksempelvis kan
børn fra sårbare familier kræve ekstra støtte.

• BREDT OG FRIT VALG
For Venstre er det vigtigt, at der er et bredt udbud af dagtilbud, der passer til den 
enkelte familie, herunder integrerede institutioner, dagpleje eller private 
pasningstilbud. Desuden er det vigtigt for Venstre, at der er pasningstilbud i alle 
større bysamfund.

• LUKKEDAGE
Venstre vil arbejde for en afskaffelse af lukkedage på daginstitutionsområdet.



Skolepolitik:

• TURBOFORLØB – ALLE SKAL VÆRE BEDRE TIL AT REGNE OG SKRIVE
Venstre ønsker, at styrke kompetencerne hos de elever i 7. - 9. klasse, som ikke er 
på et tilstrækkeligt niveau i dansk og matematik.

• MENTORORDNING
Venstre ønsker, at etablere mentorordning for de elever, der har brug for det på 
alle kommunens skoler, som led i et fagligt løft. Desuden ønsker Venstre, at afsætte 
flere ressourcer til læsevejledning i 1. - 6. klassetrin.

• RO PÅ SKOLEOMRÅDET
Venstre ønsker, at give lærere og elever ro til at få implementeret 
Folkeskolereformen. Derfor ønsker vi, at bevare den nuværende skolestruktur, med 
0. – 9. klasse på kommunens 7 afdelinger.

• KLASSESTØRRELSER
Venstre ønsker, at arbejde for at begrænse antallet af klasser med mange elever.

• SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG HJEM
For Venstre er samarbejdet mellem skole og hjem betydningsfuldt. Derfor er det 
vigtigt med en forventningsafstemning, så forældre, elever og lærere ved hvilke
forventninger der stilles til hinanden.



Kultur-, idræts- og frivillighedspolitik:

• OPGRADERING/UDBYGNING AF IDRÆTSFACILITETER
Venstre vil fortsat arbejde for, at der er de nødvendige kommunale 
idrætsfaciliteter.

• ANERKENDELSE
Venstre sætter stor pris på alle dem, der gør en frivillig indsats. Derfor vil Venstre i 
højere grad belønne den frivillige indsats.

• FRIVILLIGHEDSKONSULENT
Venstre vil ansætte en frivillighedskoordinator, som skal hjælpe foreningerne med 
at søge støtte til projekter og guide foreningerne rundt i junglen af regler og 
retningslinjer på området.

• ATTRAKTIVE BYRUM
Venstre vil arbejde for, at der etableres aktive byrum i kommunes større byer. Skulle
erhvervslivet opleve begrænsninger eller unødvendige restriktioner vil Venstre 
aktivt arbejde for en tilpasning af vilkårene.


