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Rikke Norlyk 
Din region, dit nærområde

Gennem regional udvikling får vi
råd til skoler, sundhed, trafik og
infrastruktur. Udviklingen skal
balancere mellem jobskabelse
og bevarelse af vores attraktive
natur.

Natur
Vi skal have en holdning til bru-
gen af ressourcer i bred for-
stand. Vi skal værne om vores
landområder - de er et aktiv!

Sundhed
Kommuner og sygehuse skal
blive bedre til at samarbejde om
patienter, særligt ved udskriv-
ning til egen bolig.
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Stem Konservativt
Du har krav på politikere, der er inkluderende. 
Nogen, der tænker fremad, er modige og kan 
samarbejde med andre partier på tværs i byrådet

Det kan og vil vi leve op til. 
Vi er for noget, og ikke imod nogen!

Et kryds på liste C betyder et ambitiøst, visionært og lyt-
tende byråd.

Aabenraa Kommune nyder godt af den positive konjunktur,
som blæser hen over Danmark. 

Det betyder også mere beskæftigelse og udvikling hos os,
præcist som vi lovede at arbejde for ved kommunevalget i
2017. 

Vi vil fortsætte med at tiltrække flere arbejdspladser og re-
ducere bureaukratiet, og skabe endnu bedre dialog med
borgere, foreninger og erhvervsliv. 

Et sundt erhvervsliv skaber grobunden for et godt velfærds-
samfund. Vi har også øget fokus på Kulturlivet og turisme, for
vi bor et fantastisk sted med mange muligheder for os selv
og vores gæster.

Bæredygtighed, klimapolitik og grøn omstilling er ikke kun
ord for os. 
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Vi kalder det grøn omtanke, og du kan se det overalt i
vores politik. 

Som borger er det altafgørende med en god kommunal
borgerservice. 

Vi insisterer på, at vores kommune udviser imødekom-
menhed ved borgerhenvendelser, og at kommunens
myndighedsopgaver udøves som løsningsorienterede og
servicemindede. Det skal kunne mærkes ved alle henven-
delser. 

Social ansvarlighed, personligt frihed er for os meget cen-
tralt.

Vi vil mere
Derfor går vi målrettet efter at skabe bedre sammenhæng,
når det gælder bosætningen, infrastrukturen og erhvervs-
udviklingen. 
Det gælder i alle dele af kommunen.

Konservative går til valg på en politisk »Vision2030« for
hele Aabenraa Kommune. Hvis du viser os tillid, så vil vi
vise vejen til et stærkere fællesskab, hvor ingen bliver
glemt.

Jeg ser frem til den 16. november, 
hvor vi skal i stemmeboksen

Jeg håber, du vil give kandidaterne på liste C med mig som
borgmesterkandidat dit kryds, så vi sammen kan sikre fort-
sat fremgang for alle borgerne i Aabenraa Kommune.

Det 
Konservative 
Folkeparti
Aabenraa

Kommunalpolitisk program

VISION 2022-2030
Det er med glæde, at vi nu kan 
præsentere Det Konservative 
Folkepartis program til det 
kommende kommunalvalg og 
for den kommende valgperiode 
i Aabenraa Byråd 2022-2025

Jan Riber Jakobsen
Borgmesterkandidat
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Vi vil ha’ meget mere turismekultur
En grøn og levende kommune med en stærk turismekultur
Aabenraa Kommune er beriget med storslåede naturområder. 100 km kyststrækninger langs Flens-
borg samt Aabenraa Fjord, levende havne og en smuk række af kulturhistoriske kulturperler midt
i det historiske Sønderjylland. 

Vores vision er klar:  

Vi står på mål for at fordoble antallet af overnatninger 
i Aabenraa Kommune inden 2030

Derudover vil vi:
• ophøje den kommunale turismeindsats med betjent

turistkontor og udadvendte »sommerteams« 
• samarbejde med detailhandlen om de mange gadear-

rangementer og understøtte nye i hele kommunen
• sikre kommunens museer tilgængelighed, herunder

rammer for et nyt søfartsmuseum samt Franziska
Clausen-museum

• sikre yderligere løft i oplevelsen på Hærvejen og Gen-
darmstien

• gå aktivt ind for genskabelsen af Gendarmstien til Va-
dehavet

• arbejde for flere sæsonstadepladser langs vores turis-
mespots

• sikre, at der ved etablering af nye cykelstier er indtænkt
turismeservicestationer, oplevelser og informationer
undervejs

• styrke Julehjertebyen og Sønderjyske Madoplevelser

Politisk program 2022-2025
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En grøn kommune anvender grøn energi
Aabenraa Kommune har med Aabenraa Havn, Nordens største transport-
center samt Landbruget et naturligt højere klimaaftryk end andre sam-
menligningskommuner. Derfor ser vi et behov for en klar klimastrategi,
med en kommunal energipolitik med mål på CO2-reduktioner. 

Den grønne omstilling handler både om at skabe nye energikilder og om
at  konvertere fra fossile brændsler til energivenlige alternativer. Her spiller
især forsyningsselskaberne såsom fjernvarme en stor rolle i, at vi lykkes.

Vi vil:
• udbrede 5G-teknologien i kommunen for at under-

støtte den grønne omstilling
• oprette et »Verdensmålsekretariat 2022«
• femårige delmål på CO2-reduktioner
• klimapuljer, der understøtter klimavenlige tiltag
• stoppe kommunale indkøb af fossildrevne biler 2022
• udskifte alle busser til fossilfri busser inden 2025
• strategi for el-ladestationer til biler og cykler
• udarbejde af plan for solenergi på industritage og på

offentlige bygninger
• udarbejde ny kommunal varmeplan, som bliver vejled-

ende for fremtidens opvarmning

Vores vision er klar:  

Vi står på mål for, at al Aabenraas kommunes kørsel og 
kollektive trafik bliver mindst 90 % Co2-neutral i 2030

Fakta:
Kommunens areal
udgør 930 km2,
hvoraf ca. 5 % er 
bebyggelse. 
Landbrug udgør 77 %,
18 % er natur.
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En fri og tryg alderdom for alle
Mennesker er ikke ens. Det er derfor altafgørende, at man som ældre kan vælge mellem fleksible
kvalitetstilbud og kan leve et godt liv, hvor tryghed, sociale aktiviteter og værdighed er i centrum.
Nutidens seniorer efterlyser bofællesskaber som boform, hvor naboskab, fællesspisning og akti-
vitet er muligt efter eget ønske og behov.

Vi vil:
• realisere flere seniorbofællesskaber
• sikre, at ældre får den hjælp og pleje, de har behov for
• indføre reel valg-frihed, hvor man i højere grad kan tilpasse hjemmeplejen efter eget behov
• muliggøre et aktivt seniorliv med motion og adgang til attraktive sociale aktiviteter
• arbejde for at udbygge tilgængelighed og adgangsforhold overalt i det offentlige rum
• den kommunale hjemmepleje, så den kommer tættere på den enkelte borger
• øge genkendligehed og tillid til hjemmeplejen - ved at sikre borgerne mere fast personale

Sygehusstrukturen
har medført ekspertise og kortere indlæg-
gelser, men også længere til sygehuset.
Vi ønsker med projekt »Kom godt hjem« 
at styrke den forebyggende indsats.

Frit valg
er også, at »Karen« kan beslutte, 
at i december ønsker hun pyntet op til jul, 
i stedet for en ekstra rengøring.
Det handler om Værdi og Værdighed.
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God infrastruktur = tryghed + familietid

Det Konservative Folkeparti vil i »Vision2030« afsætte 
min. 320 millioner kroner til vej- og cykelsti-infrastruktur

Aabenraa Kommune har de seneste år investeret tocifrede million beløb for efterslæb af asfaltering
samt etablering af nye cykelstier. 

Det Konservative Folkeparti har en ambition om, at
• løfte kommunens veje og stier igennem en målrettet investeringsstrategi 
• igennem cykelstiprojekter at inspirere til at flere vælger cyklen
• sikre, alle skoleveje for børn og unge 
• tilpasse og udbygge vejnettet, hvor trafikbelastningen er størst

Vi vil:
• fremme trafiksikkerheden i kommunen

bl.a. ved fra 2023 til 2028 at afsætte 10
mio. kr. årligt til fremme af cyklismen

• etablere flere sikre cykelparkeringer med
mulighed for opladning 

• arbejde for supercykelstier 
• gennemføre forbindelsesbroen over E45 i

Padborg 
• opgradere klasse-3-veje i landdistrikterne,

der er blevet for smalle
• sikre gennemførelse af Gasværksvej

Med en god infrastruktur kommer du hurtigere og mere sikkert hjem
og får  mere kvalitetstid med familien
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Et blomstrende erhvervsliv giver velfærd
I Aabenraa kommune kan vi glæde os over et højt erhvervs- og beskæftigelsesniveau.  
Seneste erhvervsklimamåling placerede Aabenraa på en 63. plads ud af 98 kommuner – Det er
ikke godt nok og det ønsker Det Konservative Folkeparti at gøre meget bedre. 

Det er en konservativ mærkesag, at kommunen ikke blot får styrket sin erhvervsvenlige
profil, men også aktivt ændrer sin erhvervs- og forvaltningsstruktur. 

Det Konservative Folkeparti har en ambition om, at
• der oprettes en ny indgang for fødevare- og landbrugssektoren
• der oprettes et politisk erhvervsudvalg 
• styrke det lokale erhverv med flere nye uddannelsestilbud
• tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser
• Aabenraa Havn ændres til aktieselskab 

Vi vil:
• oprette en særlig erhvervsservice for fødevareklyn-

gen, herunder landbrugserhvervet
• igennem kommende kommuneplan få sat retning for

detailstruktur i centerbyerne
• sikre, at kommunale myndighedsopgaver udføres, så

alle virksomheder oplever en smidig og imødekom-
mende behandling

• ændre kommunens indkøbs- og udbudspolitik, så
kommunens lokale virksomheder har mulighed for at
byde ind på offentlige investeringer

• sikre fortsat udrulning af 5G mobilnet i hele kommunen
• arbejde for oprettelse af trailermekaniker-uddannel-

sen i Padborg
• arbejde for at få elektrikergrunduddannelsen til Aa-

benraa
• være garant for at kommunen ikke indfører dæk-

ningsafgift for erhvervslivet

Politisk program 2022-2025
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Levende og mangfoldigt musik- og kulturliv
Et levende og mangfoldigt musik- og kulturliv for alle aldersgrupper er med til at gøre det attraktivt
at være borger og besøgende i Aabenraa kommune.

Det Konservative Folkeparti har en ambition om, at
• sammen med kulturlivet at skabe Musikkens År i 2024 for hele kommunen
• alle kulturelle foreninger (kunst, musik, drama, aftenskoler m.m.) stadig har gode rammer, der af

aktive frivillige kan fyldes ud med spændende oplevelser
• bibliotekerne styrkes og medvirker som en del af turismeindsatsen

Vi vil:
• etablere et nyt musikhus  
• understøtte musikundervisning og indarbejde tilbud om musik og sang i kommunens undervis-

ningspolitik
• inspirere kommunens borgere til fællesskab i bibliotekets videnskammer
• omdanne bibliotekerne til aktivitetshuse/kulturhuse 24/7
• gøre det nemmere for frivillige at arrangere byfester o. lign.
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Idræts- og fritidstilbud for alle 
Et levende og mangfoldigt idræts-, kultur- og foreningsliv for alle aldersgrupper er med til
at gøre det attraktivt at være borger i Aabenraa Kommune.

Vi har ambition på at løfte idræts- og fritidslivet op på et højere niveau.
Dels ser vi stedbundne potentialer såsom vandsport med mulighed for mere, dels har vi som
en af få kommuner mulighed for at videreudvikle motorsporten ved Padborg Park.

Vores tilgang til sporten er, at sport er for alle, som har lyst til leg og for dem, som vil udfordre
sig selv og sine færdigheder. Derfor ønsker vi også at italesætte og forbedre rammerne for Pa-
rasport i Aabenraa Kommune.

Konkret ønsker vi at
• skabe internationale facilite-

ter m.m. for motorsport og
vandsport, herunder et elite-
sejlsportsmiljø

• investere i, at Aabenraa Kom-
mune bliver Team Danmark
Center 

• udvikle os til Danmarks bed-
ste kommune for handicap-
sport

• sikre gode rammer for spej-
dere, og at Aabenraa Kom-
mune skal arbejde for at
tiltrække landslejr til kommu-
nen

• fremtidssikre vores svømme-
og idrætshaller med nye inve-
steringer
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Alle børn skal have en god start
I Aabenraa kommune skal vi kunne rumme alle børn og støtte op om, at alle får en god start på
livet. Det skal ske med relevante og velfungerende kommunale tilbud med plads til tilsvarende
private tilbud.

Vi mener, det er vigtigt, at ledelse er lokalt forankret i decentrale strukturer. Vi ønsker fleksibilitet
og mere frit valg for børnefamilier. Her skal der være plads til alle børn og sammen skaber vi de
gode rammer, for at alle kan blive til hele mennesker.

Forskning viser, at en tidlig indsats i vuggestue og børnehave forebygger mistrivsel i uddannel-
sessystemet og senere i livet. Vi tror derfor på, at en tidlig forebyggende indsats hjælper de yng-
ste på vej, samtidig med at vi kontinuerligt skal række ud til børn og unge med særlige behov. 

Det Konservative Folkeparti 
har en ambition om, at
• alle børnefamilier tilbydes gode, relevante og

fleksible pasningstilbud i deres nærområde
• de gode pasningstilbud findes i hele kommu-

nen
• den kommunale dagpleje styrkes
• pasning af egne børn i hjemmet understøt-

tes, så forældre oplever mest mulig valgfri-
hed

• overgangen mellem dagtilbud og skolegang
skal yderligere i fokus, så flest muligt får en
god skolegang i almenområdet 

• socialt udsatte børn støttes
• børn med særlige behov får et tilbud om mål-

rettet hjælp så tidligt som muligt, samt lø-
bende opfølgning, så den bedste støtte kan
indsættes rettidigt med størst mulig virkning
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Alle børn skal godt fra start
Det kræver gode og fleksible dagtilbud
og en folkeskole med fokus på faglighed.
Børn skal vokse op i trygge rammer med
et håb for fremtiden. Det er en god start
på skolelivet
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En godt skoleliv er en mærkesag
Elevtallet vil falde med ca. 1.000 de kommende år. Derfor vil vi støtte ekstra op om folkeskole-
området, så vi kan fastholde et ensartet, højt fagligt niveau for alle skoler.

Det Konservative Folkeparti har en ambition om, at
• alle børn oplever et godt fællesskab i folkeskolen, hvor læringsmiljøet har tydeligt fokus på fag-

lighed, trivsel og dannelse 
• de allerfleste børn finder det rette skoletilbud i almenområdet
• alle elever tilbydes tysk fra 1. klassetrin

Vi vil:
• støtte op om små skoler, med et økonomisk sikkerheds-

net, tilsvarende minimum 70 elever
• styrke læringsmiljøer for sang, musik og instrumenter
• sikre muligheden for svømmeundervisning. 
• insistere på, at al undervisning i meget høj grad foretages

af fagligt uddannede lærere 
• fjerne kravene om de frivillige nationale test
• implementere en kommunal strategi for talblindhed, ma-

tematikvanskeligheder, på linje med ordblindhed
• støtte op om gode klubtilbud efter skoletid
• oprette en international skolelinje

Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsintuitioner.
Vi lægger vægt på faglighed, trivsel, dannelse og IT-kom-
petencer. Vi vil, at børn kan vokse op i trygge rammer
med et håb for fremtiden. 
En god skole er en vigtig start på resten af livet. Det gæl-
der for både folkeskolen og de frie grundskoler.
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Ung med masser af fart på
Aabenraa Kommune er beriget og privilligeret af, at mange unge har valgt at uddanne sig lokalt.
Antallet af elevpladser er stigende og det skaber liv, også i fritiden.

Det Konservative Folkeparti har en ambition om, at
• alle unge oplever vores kommune som en med et

godt ungemiljø, hvor der er muligheder og rum til
frihed

• tiltrække flere uddannelser til Aabenraa Kommune

Vi vil:
• arbejde for flere uddannelser i Campus Aabenraa 
• have flere ungdomsboliger og bedre transportmu-

ligheder til uddannelsessteder
• planlægge og etablere et »diskoteksområde« om-

kring Gasværksvej

Unge på kant
• Det Konservative Folkeparti vil sikre og styrke SSP-

arbejdet ved at løfte indsatsen til fokusområde:
»Knæk kurven«

13

Alle skal med og alle kan noget
En god start på ungdommen er helt afgørende.
Alle børn og unge skal godt fra start. Det kræver
gode og fleksible dagtilbud og en folkeskole med
fokus på faglighed og kvalitet. For børn skal vokse
op i trygge rammer og med et håb for fremtiden.



Naturen er vi fælles om at nyde 
- derfor bærer alle samfundsborgere også
et fælles ansvar, når vi politisk gør ind-
greb. Politiske forskelle undtager os ikke
fra forpligtigelsen som naturforvaltere.
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Vandmiljø
Aabenraa Kommune har 930 km2 areal og ca. 600 km vandløb i det åbne land. Disse vandløb,
der løber ud i Vadehavet, er udfordrede og det medfører stigende grundvandsproblemer samt
markskader på landbrugsjord i den vestlige del af kommunen.

Ca. 90 % af Aabenraa Kommunes bebyggede areal har afløb til Aabenraa Fjord, Flensborg Fjord
eller Genner Bugt. Vandmiljøet her er truet og en klar kommunal vandmiljøindsats tiltrængt.

Vores vision er klar:
Vi skal beskytte og genoprette vandmiljøet i Aabenraa Kommune

Det Konservative Folkeparti har en ambition om:
• en klar strategi for ophør af udledning af spildevand
• en målrettet indsats for at forbedre vandmiljøet på land og i fjord
• at etablere genopretningsprojekter og derved forbedre søer og gydepladser
• at stille krav om nedsivning

Vi vil:
• samarbejde med Arwos om at investere i

anlæg, der sikrer håndteringen af spildevand
i ekstreme situationer

• etablere et større samarbejde om vandmil-
jøet

• stoppe for »klapning« af bundsediment fra
Aabenraa Havn i Aabenraa Fjord

• analysere muligheden for et nyt stenrev på
nordsiden af Aabenraa Fjord

• etablere et grænseoverskriden de samarbej-
de omkring vandmiljøet i Flensborg Fjord

Politisk program 2022-2025



Et levende landdistrikt med muligheder
Aabenraa Kommune er beriget af 5 centerbyer: Aabenraa, Rødekro, Padborg, Tinglev og Felsted.
Hver med sine kvaliteter. De fem byer er omkranset af 23 lokalbyer, som alle er aktive bidragsy-
dere til vores fællesskab. 

Vi kigger ind i en fremtid, hvor detailplanlægningen af landdistrikterne bliver øget i takt med øn-
sket om en grøn omstilling. Denne udvikling har vi et ønske om skal ske i dialog og samspil.
Fokus på landdistrikter ser vi som en potentiel gevinst for alle – sammen tror vi på det kan skabe
flere muligheder og liv lokalt.

Det Konservative Folkeparti har en ambition om, at
• fremme alle lokalområder i kommunen igennem en dialog med borgerne og det lokale erhverv
• udvide bybusnettet til Felsted via Sdr. Hostrup og Varnæsvej
• gennemføre en kommunal jordfordeling i Aabenraa Kommune, hvor kommunens 300 ha brin-

ges i spil – vi konservative kalder den »Grøn Jordfond«
• overtage jernbanen imellem Tinglev og Tønder og ændre den til cykelrute

Vi vil:
• sikre mulighederne for lokal udvikling af

både bosætning og erhverv
• fremme infrastrukturen, herunder den kol-

lektive transport
• arbejde for at understøtte lokal lægeprak-

sis i hele kommunen
• decentralisere kommunens borgerservice

– så den kommer tættere på dig
• sikre et trygt børneliv lokalt i nærområdet
• arbejde for øget detailhandel, oplevelser

og overnatningsmuligheder i hele Aaben-
raa Kommune også lokalt i dit nærområde
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Kandidatliste 2021

For hele kommunen - frem mod 2030
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