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Vision
Fremtidens Fredericia skal være centrum 

for udvikling og vækst. Med stolthed skal 

vi i Fredericia gå endnu mere målrettet 

efter væksten og gøre Fredericia stær-

kere. Vi vil have et Fredericia, hvor alle 

bidrager og hvor vi tager vare på dem, 

der ikke kan.  

Venstre vil arbejde for et stærkere 

Fredericia, der bygges på et politisk fun-

dament, hvor mennesket kommer før 

systemet, tillid før kontrol, og hvor der i 

højere grad er fokus på indhold og mulig-

heder for den enkelte borger frem for sy-

stemer og bureaukrati. Vi vil fortsat sikre 

en økonomi, der er i balance med plads til 

investeringer og et godt serviceniveau.  

Fredericia binder Danmark sammen, og 

med vores ideelle placering er der et 

yderst stort potentiale for at styrke vores 

bosætning, hvorfor vi vil sikre en endnu 

mere sammenhængende indsats for at til-

trække nye medborgere og gøre det at-

traktivt for unge at flytte tilbage til 

Fredericia efter endt uddannelse.  

Vi skal turde sætte baren højt og have 

fokus på et samfund, hvor vi tør stille krav 

og have forventninger til den enkelte 

borger. Alle har noget at bidrage med og 

er med til at gøre Fredericia stærkere.  

Vi skal arbejde målrettet på et endnu 

mere dynamisk arbejdsmarked og hele 

tiden øge muligheden for beskæftigelse 

for at sikre et endnu stærkere Fredericia. 

For Venstre er det altafgørende, at vi 

sikrer et samfund, hvor uddannelse og vi-

den får de bedste forudsætninger, og når 

vores børn og unge møder daginstitutio-

ner og folkeskolen, handler det om at 

sætte trivsel og læring i højsædet. 

Fremtidens Fredericia bygger på dialog, 

medborgerskab og nærdemokrati, som 

danner rammen for et Fredericia, hvor 

alle bidrager. Vi skal i højere grad sætte 

den enkelte borger i centrum og styrke 

civilsamfundet. 

Venstre vil have særligt fokus på: 

Øget bosætning 

Arbejdsmarked og beskæf-
tigelse 

Trivsel og læring – en 
daginstitution og folkeskole i 
verdensklasse 

Den enkelte borger i fokus 

Øget bosætning 

Venstre vil arbejde for et endnu stærkere 

Fredericia ved at sikre de bedste ramme-

vilkår for erhvervslivet, herunder at sæn-

ke dækningsafgiften yderligere, konkur-

renceudsætte endnu flere kommunale op-

gaver, samt forbedre byggesagsbehand-

lingen via endnu kortere sagsbehand-

lingstider, en mere fleksibel proces og 

lavere gebyrer. 
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Venstre vil prioritere vores erhvervsom-

råder herunder DanmarkC, så endnu flere 

virksomheder vælger Fredericia.  

Venstre ønsker at fortsætte arbejdet med 

at få endnu flere uddannelser til 

Fredericia og samtidig understøtte de ud-

dannelser, som vi har i forvejen. Et stær-

kere Fredericia bygger på viden og ud-

dannelsestilbud, som også understøtter 

erhvervslivets behov for kvalificeret ar-

bejdskraft. 

Venstre ønsker at sikre endnu mere gang 

i hele Fredericia Kommune og ikke kun 

inden for voldene. Vi vil prioritere at binde 

midtbyen sammen med Kanalbyen og 

understøtte aktiviteterne inden for volde-

ne og i Fredericias lokalsamfund. 

Venstre vil sørge for, at vi hele tiden har 

attraktive boligområder i hele kommu-

nen, og at vi sikrer en videreudvikling af 

Kanalbyen. 

I Fredericia skal vi satse endnu mere på 

vores flagskibe. De er med til at tiltrække 

turister, nye medborgere og nye virk-

somheder til byen.  

Venstre vil derfor bl.a. arbejde for, at: 

Fredericia Teater har de bedste ram-
mer, så de fortsat har mulighed for at 
udvikle sig.  

Skabe de bedste rammer for flere 
krydstogtskibe og for at fortsat styrke 
udviklingen af Østerstrand.  

Udvikle et fæstningscenter, der sætter 
fokus på den unikke historie om 
Fredericia.  

Sikre et stærkt fokus på såvel bred-
den, som eliteidrætten, og vil priori-
tere arbejdet med at udvikle vores 
talenter.  

Sikre den fortsatte udvikling af Mads-
by Legepark. 

Et stærkere Fredericia sikres ved øget 

samarbejde, hvor det giver mening. 

Venstre ønsker at søge inspiration til den 

fortsatte udvikling af vores by og 

benchmarke mod de bedste kommuner. 

Venstre vil gå målrettet efter nye statslige 

arbejdspladser og bide sig fast i forhand-

lingsbordet, når regeringen senere i 2018 

fremlægger forslag til yderligere udflyt-

ninger af statslige arbejdspladser.     
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Arbejdsmarked og beskæftigelse 

Venstre mener, at et mangfoldigt ar-

bejdsmarked er et godt arbejdsmarked, 

hvor alle bidrager med det, de kan.  Dem 

der kan bidrage, skal bidrage - unge, 

ældre såvel som flygtninge. I Fredericia 

skal vi have Danmarks bedste og mest 

effektive Jobcenter. Vi skal udvise respekt 

for alle mennesker, turde stille krav og 

naturligvis give de bedste muligheder for, 

at den enkelte borger kan blive selvfor-

søgende, fordi for Venstre kommer det 

enkelte menneske før systemet. 

Venstre vil sikre, at kommunen går 

forrest, når det handler om praktikpladser 

til elever og studerende. Vi vil løfte denne 

opgave i fællesskab sammen med ar-

bejdsmarkedsparter, og uddannelsesin-

stitutionerne.  

Venstre ønsker at arbejde målrettet for et 

stærkere Fredericia, hvor integration skal 

foregå igennem job eller uddannelse. 

Kommunens integration skal optimeres 

endnu mere, og vi vil fortsat sikre, der er 

fokus på ret og pligter, medborgerskab, 

demokratiforståelse og det danske sprog. 

Vi skal lave tiltag, så Fredericias bo-

ligområder ikke længere figurerer på 

ghettolisten.  

Venstre vil sikre et stærkere Fredericia og 

sætte gang i en lang række initiativer for 

at styrke arbejdsmarkedet. Vi vil lave en 

særlig indsats for gruppen af kontant-

hjælpsmodtagere med henblik på job og 

uddannelse. Vi vil fokusere på at matche 

virksomhederne og de jobsøgende, så der 

bliver det rigtige match for begge parter. 

Endvidere vil vi oprette nye og flere nyt-

tejob, hvor det giver mening. 

Trivsel og læring 

Vores børn og unge er fremtiden, og de 

fortjener den bedste start på livet. 

Venstre vil skabe de bedste muligheder 

for vores børn og unge, så vi vil prioritere 

at investere i deres fremtid. 

Venstre ønsker at arbejde målrettet for en 

helhedsplan og en individuel indsats for 

den enkelte borger igennem hele livet, 

herunder fokusere på overgangen fra 

barn til voksen. Venstre vil således sikre 

fleksible processer baseret på tillid, og 

hvor mennesket kommer før systemet. 

Venstre ønsker ikke inklusion for enhver 

pris, den skal være balanceret og rimelig. 
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Det enkelte barn skal profitere af inklu-

sionen, men det skal også foregå i respekt 

for de andre børns læring og trivsel.   

Venstre vil bryde den negativ sociale arv 

og arbejde målrettet på at sikre en tidlig 

tværgående og helhedsorienteret indsats 

med fokus på det enkelte barn. 

Venstre vil skabe et stærkere Fredericia 

med fokus på attraktive daginstitutioner 

og folkeskoler, privat som kommunal, 

hvor der tages udgangspunkt i det en-

kelte barns trivsel og læring. Vi vil sikre 

flere varme hænder og fokusere på en 

god normering. Der skal arbejdes målret-

tet med understøttende undervisning, og 

der skal være et stærkt samspil mellem 

lærere og pædagoger.  

Den enkelte borger i fokus 

Venstre vil arbejde for et stærkere 

Fredericia, hvor vi ikke afvikler sundheds-

tilbud, men sammen skaber dem. I 

Fredericia skal den enkelte borger i fokus 

og være tryg i egen by. Venstre vil skabe 

Danmarks bedste sundhedshus med fo-

kus på nære sundhedstilbud. 

Venstre vil skabe tryghed for borgerne og 

arbejde for, at politiet er synlige i kom-

munen samt prioritere indsatser, hvor 

målet er at bekæmpe kriminalitet. 

Venstre vil sætte fokus på serviceniveau-

et i forhold voksenhandicappede, så den 

enkelte borger får det rette tilbud.  

Venstre vil skabe et godt og attraktivt se-

niorliv i Fredericia med frie valg til den en-

kelte, herunder understøtte mulighederne 

for private tilbud, så vores ældre medbor-

gere oplever de samme fritvalgsmulig-

heder, som der er på andre områder. Alle 

kan få brug for hjælp, og i Fredericia vil vi 

sikre at systemet, lange sagsbehand-

lingstider og processer ikke spænder ben 

for den gode vilje. Venstre vil sikre en in-

dividuel og fleksibel sagsbehandling med 

henblik på at hjælpe den enkelte borger 

videre i livet. 

Venstre ønsker at styrke frivilligheden og 

give de bedst mulige rammer til frivillige 

foreninger og sociale organisationer, der 

dagligt har fokus på den enkelte borger. 

Venstre ønsker at skabe et stærkere 

Fredericia, hvor civilsamfundet, private 

virksomheder og kommunen sammen 

sikrer, at alle får de bedste forud-

sætninger. 
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 1: Peder Tind
  Borgmesterkandidat
  Mail: mail@pedertind.dk

 2: Kenny Bruun Olsen
  Byrådsmedlem og kandidat
  Mail: kenny.olsen@fredericia.dk

 3: Pernelle Jensen
  Byrådsmedlem og kandidat
  Mail: pernelle.jensen@fredericia.dk

 4: Christian Jørgensen
  Byrådsmedlem og kandidat
  Mail: christian.jorgensen@fredericia.dk

 5: Børge Larsen
  Kandidat
  Mail: bl@danmarkc.eu

 6: Kurt Kingod
  Kandidat
  Mail: kurtjet@gmail.com

 7: Nicolaj Wyke
  Byrådsmedlem og kandidat
  Mail: nicolaj.wyke@fredericia.dkVe
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 8: Gitte Bertelsen
  Kandidat
  Mail: gittebertelsen1963@gmail.com

 9: Frances Emily O’Donovan   
  Byrådsmedlem og kandidat
  Mail: frances.odonovan@fredericia.dk

 10: Henning Hansen
  Kandidat
  Mail: hhan@privat.dk

 11: Brian Hansen
  Kandidat
  Mail: bha1@live.dk

 12: Sidse Skaar
  Kandidat
  Mail: sidseskaar@gmail.com

 13: Frank Wichmann
  Kandidat
  Mail: vibwic@yahoo.dk
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Et stærkere Fredericia
- hvor alle skal med



 
 

 
 

Venstre i Fredericia 
Tlf: 5138 2341 
www.fredericia.venstre.dk 
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