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FORORD   

Nyborg Kommune er en kommune i vækst. Med vores placering lige midt i Danmark, I Danmarks 

Riges Hjerte, med adgang til motorvej og togforbindelser, har vi alle muligheder for at skabe en 

endnu bedre kommune, at bo i, at flytte til, at drive erhverv i samt besøge som turist eller 

gæst. Med noget af Danmarks smukkeste natur og unikke muligheder, er Nyborg Kommune et 

helt oplagt valg for tilflyttere, virksomheder, turister og gæster. I 2015 og 2016 har vi således 

været det foretrukne sted på Fyn at flytte til. Samtidigt indtager vi en fornem tredjeplads i 

Danmark i forhold til at tiltrække nye virksomheder. Det kan vi godt være stolte af. For med 

vækst i antallet af indbyggere og nye virksomheder, får vi bedre muligheder for, at sikre en god 

service indenfor børn-, unge og ældreområdet.   

 

I Venstre er vi optaget af, at sikre de basale kernevelfærdsydelser. Vi skal have 

pasningsmuligheder, skoler, ungdomsuddannelser, fritidstilbud og ældrepleje i Danmarksklasse. I 

Venstre tør vi godt sætte ambitionsniveauet højt. Det fortjener vi alle i Nyborg Kommune. For 

hvis ikke vores basale kernevelfærds-ydelser, er på plads og af høj kvalitet, så kan vi ikke lykkes 

med at skabe vækst og udvikling. 

 

Derfor er det vigtigt at vi tør at prioritere vores børn, unge og ældre. Det kræver politiske 

visioner og mod og ikke mindst, at vi har øje for fremtiden. Det er ikke nok blot at se frem i det 

næste år, vi skal også have visioner for Nyborg Kommune om 5 og 10 år.  

 

For Venstre er det vigtigt at visionen hviler på en stærk økonomi ligesom vi skal have et stærkt 

blik for nye muligheder. Et helt centralt emne nu og i fremtiden er for Venstre Nyborg, 

bæredygtighed. Vi skal turde tænke i nye bæredygtige løsninger indenfor uddannelser, erhverv, 

byggeri og planlægning.  

 

I Venstre Nyborg vil vi derfor gerne tage dig med på en rejse, ind i det vi mener, er et bud på en 

stærk fremtid for Nyborg Kommune. En fremtid vi ønsker, skal skabes, i samspil mellem borgere, 

erhvervsliv og politikere. Det er vigtigt at vi sammen tager ejerskab for vores fælles udvikling. I 

2015 skabte vi en borgerinddragelsesstrategi for Nyborg Kommune, ”Sammen om Nyborg”. Denne 

strategi vil vi i Venstre i Nyborg gerne fastholde og udbygge. Vi tror på at vores fælles udvikling, 

sker bedst i et løbende samarbejde og samspil.  

 

Venstre i Nyborg ønsker dig rigtig god læselyst 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

Kenneth Muhs 
Borgmester  
 
August 2017.  



 

 

Tænk sig hvis man kunne ønske lige hvad man ville. Hvis vi et øjeblik satte os ned, lukkede 

øjnene og vi kunne ønske lige nøjagtig det, der skulle til for at skabe den ”perfekte kommune”. 

Nu er der sjældent, noget der er perfekt, men bare det at gøre øvelsen kan være med til at se 

nye muligheder, som vi ikke nødvendigvis ser, når dagligdagen buldrer derudaf. 

  

I Venstre Nyborg tror vi på at vi sammen med dig har de bedste muligheder for at skabe en 

endnu bedre kommune. Vi er stolte af vores kommune som den er i dag, men mener samtidigt at 

det er afgørende for vores og vores børns muligheder, at vi tør tage beslutninger og iværksætte 

indsatser der rækker ud i fremtiden. 

 

For at det skal kunne lykkes har vi brug for dig.  Vi har brug for hinanden. I 2015 iværksatte vi en 

ny borgerinddragelsesstrategi ”Sammen om Nyborg”. Det gjorde vi fordi vi i Venstre mener at vi, 

når vi sammen tager ejerskab for udviklingen, ja så lykkes vi bedst. Derfor vil vi fortsætte med 

at iværksætte nye borgerinddragelsestiltag. For visionen for Nyborg Kommunes fremtid kan og 

skal ikke skabes af os politikere alene. 

 

Når man ser ind i fremtiden så hviler denne på historien og nutiden. Vores nuværende situation 

som kommune er i vid udstrækning afgørende for vores fremtidige muligheder. Så når vi taler om 

opnåede resultater, er det i høj grad fordi disse giver os muligheden for sammen med dig, at 

udvikle Nyborg Kommune ind i fremtiden. Nogle af de mange resultater, vi kan være stolte af og 

som understøtter vores evne til, at sikre gode muligheder for børn, unge og ældre er blandt 

andet, at vi er blevet en gældfri kommune. Det er der ikke mange kommuner der kan bryste sig 

af. Men som i vores private budget, så er det også sådan i det kommunale, at vi når vi ingen 

gæld har, så skal vi ikke betale afdrag og renter. Så når dette er vigtigt, er det faktisk ikke fordi 

vi gerne vil ”prale” med at være gældfri. Nej det er for at sikre fremtiden. I Venstre vil vi 

nemlig hellere bruge penge på at investere i udvikling i stedet for gæld. 

 

Men kan vi overhovedet se ind i fremtiden og hvis vi kunne, hvordan så Nyborg Kommune så 

eksempelvis ud om 10 år? Når vi lukker øjnene og tænker så ser blandt andet en kommune, der 

er i udvikling, hvor bosætningen fortsat stiger. Virksomhederne flytter til og vores eksisterende 

virksomheder er i vækst. Når man bor i eller flytter til Nyborg Kommune, oplever man det 

bedste af det bedste i forhold til pasningsmuligheder, uddannelsesmuligheder, fritids- og 

kulturliv og så er vi den bedste kommune i Danmark at blive ældre i. Samtidigt er vi en 

kommune, der har stort fokus på bæredygtighed og miljø. Fremtiden tilhøres vores børn og unge 

mennesker. Den fremtid skal vi skabe i dag. Derfor skal vi sikre at vi når vi træffer beslutninger 

så tager vi hensyn til at disse er bæredygtige.  

 

På de kommende sider kan du læse om vores holdninger og ønsker for Nyborg Kommune. 

VISIONEN 
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Investering i vores børn og unge mennesker er 

afgørende for vores fremtid, også i Nyborg 

Kommune. Vi skal prioritere de tidlige indsatser 

i forhold til børnene og familierne. I Nyborg 

Kommune har vi i denne valgperiode skabt 

”Nyborgmodellen – Børns Trivsel – Fælles 

ansvar” som er en indsats, der skal sikre at vi 

tager fat om barnet og familien så tidligt som 

muligt, når det er nødvendigt. Børn og unge er 

hele mennesker, der kræver hele indsatser.  

 

Vi skal have et stærkt fokus på børns 

muligheder og trivsel. Det kræver at vi tidligt 

prioriterer indsatser, der sikrer at barnet får de 

bedste udviklingsmuligheder. Desværre oplever 

en del børn og unge mennesker, at der er behov 

for støtte og hjælp til at løse udfordringer ved 

siden af pasning, uddannelse og job. Den indsats 

er et fælles ansvar. Et ansvar hvor vi skal sikre 

at familien, bliver et omdrejningspunkt for den 

hjælp og støtte vi giver. 

 

Skal vores børn og unge mennesker lykkes i 

livet, er det vigtigt at vi skaber en rød tråd 

igennem deres opvækst og udvikling. Her er 

samspillet mellem familier, børn, pædagoger, 

lærere, psykologer, sundhedsplejersker, 

socialrådgivere i de situationer hvor en indsats 

er påkrævet, afgørende hvis vi skal lykkes.  

 

De fleste børn og unge mennesker går heldigvis 

igennem livet uden at der er behov for støtte og 

hjælp. Dem skal vi sikre gode 

pasningsmuligheder, skoler og forberedelse til 

et arbejdsliv. Derfor er indsatsen i forhold til de 

børn og unge mennesker hvor det ikke lykkes af 

sig selv, afgørende.  

 

Som ung i Nyborg Kommune skal man have gode 

muligheder for at være en del af et 

ungdomsuddannelsesmiljø, ligesom mulig-

hederne for at deltage i foreningslivet og 

kulturelle aktiviteter skal være i fokus. Som i 

resten af livet er det vigtigt for ung, at være en 

del af stærke sociale fællesskaber.  

 

Derfor vil vi: 

 

 Udbygge den tidlige indsats for 

herved at sikre såvel livskvalitet som 

de økonomiske udfordringer der 

typisk følger med.  

 Styrke indsatsen overfor udsatte børn 

og unge. Eksempel herpå kan være 

ansættelse af flere ressourcepersoner 

 Have større fokus på at iværksætte 

indsatser, der er dokumentation for, 

der skaber effekt. 

 Udbygge vores viden ved blandt andet 

at indgå samarbejder med andre 

kommuner, uddannelses- og 

forskningsinstitutioner. 

 Have fokus på at flere kommer med i 

fællesskabet.  

 Arbejde med at færre unge ender på 

offentlig forsørgelse. Vi skal sikre at 

flere unge kan tage vare på sig selv.  

 At vi i højere grad afsøger nye 

muligheder for at vælge 

differentierede uddannelsestilbud for 

udsatte børn og unge.  

 Styrke vores specialskoletilbud. Det 

være sig pædagogisk og fagligt 

ligesom vi vil styrke 

kompetenceudviklingen blandt lærere 

og pædagoger.  

 Have fokus på mulighederne for at få 

en ungdomsbolig. Venstre vil arbejde 

for at der bygges de nødvendige 

ungdomsboliger.  

 Støtte op om et stærkt ungdomsmiljø 

ved at understøtte ungdomsrådet, 

ungdomhuset samt udbygge paletten 

af aktiviteter for ungdommen.   

BØRN OG UNGE 
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Helt centralt i Venstres politik er indsatsen i 

forhold til daginstitutioner og pasning. Skal vi 

fortsat lykkes i fremtiden med at tiltrække 

nye børnefamilier samt ikke mindst tro på at 

flere vil sætte flere børn i verden, så er det 

afgørende at vi har gode pasningstilbud.  

 

For Venstre er det vigtigt at vi har et 

mangfoldigt pasningstilbud. Det være sig i 

forhold til pasning af de yngste i vuggestue og 

dagpleje, eller de lidt ældre i vores 

børnehaver og skolefritidsordningerne. Det er 

samtidigt vigtigt at vi har gode pasningstilbud 

fordelt geografisk i hele kommunen. Man skal 

kunne bosætte sig såvel på land og i by og 

stadigvæk have adgang til gode 

pasningsmuligheder.  

 

I denne valgperiode har vi blandt andet 

bygget og besluttet bygget to nye børnehaver 

samt en heldagslegestue til dagplejen i 

Ørbæk således at vi har dette tilbud i Nyborg, 

Ullerslev og Ørbæk.  

 

Skal vi kunne tilbyde gode 

pasningsmuligheder, er det afgørende at vi 

har gode normeringer. Det gælder i 

dagplejen, vuggestuer og børnehaver. 

Kontakten med voksne i barnets dagligdag ved 

vi er vigtig for barnets udvikling og derfor skal 

vi prioritere gode normeringer ligesom vi skal 

sikre at vi har dygtige og veluddannede 

pædagoger og dagplejere.  

 

I Nyborg Kommune sparer vi ikke på 

daginstitutionsområdet, vi investerer. Den 

prioritering skal vi fortsætte. I Venstre tror vi 

på at tidlig investering i børn og unge er 

afgørende for et godt voksenliv.  

 

 

 

 

Derfor vil vi: 

 

 Arbejde for mangfoldige offentlige og 

private pasningstilbud.  

 Arbejde for at udvikle vores 

pasningstilbud så de matcher det 

fremtidige arbejdsmarked 

 Prioritere uddannelse af pædagoger 

 Prioritere gode normeringer i vores 

institutioner, således at børn, der 

passes oplever at der er god 

voksenkontakt. 

 Fortsætte med at have fokus på at 

pædagoger ikke sættes i situationer 

hvor de har alene-tid med mange 

børn.  

 Arbejde med fortsat at udvikle vores 

pasningstilbud gennem samarbejde 

med forældre, pædagoger, ledere, 

andre kommuner, uddannelses- og 

forskningsinstitutioner. 

 Arbejde med løbende at modernisere 

vores dagtilbud således at disse er 

tidssvarende samt matcher de 

pædagogiske krav til fremtidens 

pasningstilbud.  

 Fortsætte udviklingen med at 

investere i faciliteter til at, der kan 

laves mad i vores institutioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGINSTITUTIONER OG PASNING 
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Vi skal have skoler i Nyborg Kommune, der 

kan måle sig med de bedste i Danmark. 

Uddannelse er afgørende for at man som ungt 

menneske opnår muligheden for at skabe et 

godt liv. Folkeskolerne i Nyborg Kommune 

skal være kendt for at alle elever udfordres, 

således at de bliver så dygtige som muligt. 

Samtidigt er det vigtigt at vi gennem 

uddannelse og den fælles sociale indsats 

sikrer at elevernes sociale baggrund får 

mindst mulig betydning for muligheden for at 

uddanne sig.  

 

I Venstre er vi optaget af, at vi som kommune 

skal kunne tilbyde et bredt og mangfoldigt 

uddannelsestilbud. Vi har over de sidste år 

investeret flere penge i vores folkeskoler, 

herunder har vi sikret at alle elever i 

folkeskolen udstyres med en PC. Teknologi er 

en vigtig del af undervisningen. Hvis vores 

elever i skolerne skal klædes bedst muligt på 

til fremtiden, skal vi sikre at de 

undervisningshjælpemidler, der kræves er til 

rådighed og af høj kvalitet.  

 

I Venstre arbejder vi for at gøre folkeskolen 

endnu bedre. VI er begunstiget med dygtige 

lærere og vores skoler er tidssvarende. Det 

skal vi bruge til at udvikle folkeskolen med.  

 

Samtidigt har vi i Venstre respekt for de frie 

og private skoler. I stedet for at modarbejde 

disse, skal vi samarbejde. Ligeledes er det 

afgørende at vi har et mangfoldigt 

skoletilbud, der kan være med til at 

understøtte vores bosætningsmuligheder.  

 

Vi skal være kendt for et stærkt skoletilbud i 

Nyborg Kommune. Et tilbud, der tager afsæt i 

høj faglighed, sociale fællesskaber, trivsel og 

gode udviklingsmuligheder. Derved giver vi 

vores børn og unge mennesker den bedste  

 

mulighed for, at komme videre i en 

ungdomsuddannelse. 

 

Samarbejdet med ungdomsuddannelserne i 

Nyborg Kommune er afgørende for den 

strategiske indsats med at kunne fastholde og 

tiltrække unge. Derfor er samarbejdet med  

CAMPUS Nyborg afgørende for 

ungdomsuddannelsesindsatssen. Vi skal 

fortsat styrke mulighederne for sammen med 

ungdomsuddannelserne at kunne tilbyde nye 

muligheder for ungdomsuddannelsesudvalg. 

 

Som en naturlig forlængelse af dette 

samarbejde skal vi sikre at såvel kommunens 

tilbud i regi af ungdomsskolen samt VUC, sker 

med afsæt i at tilbyde relevante og geografisk 

nære uddannelsesmuligheder. 

 

Derfor vil vi: 

 

 Styrke folkeskolen med flere 

ressourcer. Det være sig i forhold til at 

kunne fastholde et højt uddannelses-

niveau. Samtidigt skal lærernes 

efteruddannelse i fokus.  

 Modernisere vores skoler. Vi skal sikre 

at vi løbende fornyer, samt gør vores 

skoler tidssvarende. Dette omfatter 

blandt andet, indretning af klasse-

lokaler med teknologi, pædagogiske 

løsninger der understøtter under-

visningen samt muligheden for at 

skolen i undervisningen kan 

samarbejde med andre uddannelser 

lokalt, nationalt og internationalt.   

 Styrke elevernes muligheder for at 

arbejde med teknologiske løsninger i 

undervisningen. En målsætning for 

Venstre er blandt andet at skolerne 

skal udstyres med 3 D printere.  

SKOLER OG UDDANNELSE 
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(Fortsættelse fra s. 7.)   

 Åbne folkeskolen ud mod omverdenen. 

Vi skal i højere grad sikre, at eleverne 

som led i uddannelsen får mulighed for 

at afprøve og bruge deres viden i nye 

sammenhænge. Som en del af dette 

vil vi styrke at samarbejdet med 

lokalsamfundet udvides.  

 Arbejde for at alle elever udfordres og 

dermed bliver så dygtige de kan. Et 

vigtigt målepunkt i den forbindelse er 

skolernes evne til at løfte eleverne 

fagligt ud fra elevens udgangspunkt 

(Uddannelseseffekt) 

 Arbejde for at mindske betydningen af 

social baggrund i forhold til elevens 

faglige resultater. 

 Arbejde for at udbygge tilliden til 

folkeskolen. Folkeskolerne i Nyborg 

Kommune skal fortsat være et 

attraktivt tilvalg. 

 Arbejde for at sikre at trivslen styrkes 

i folkeskolerne.  

 Fastholde en decentral skolestruktur. 

For Venstre er det vigtigt at vi har 

mulighed for at tilbyde skolegang også 

udenfor byerne. 

 Se på en fornyet Ungdoms og 

Uddannelsesvejledning for herigennem 

at sikre at vejledningen af de unge 

mennesker gøres endnu bedre.  

 Understøtte mulighederne for at 

udvikle det erhvervsfaglige 

ungdomsuddannelsestilbud på 

CAMPUS. Dette skal ske i et fortsat 

tæt samarbejde med CAMPUS Nyborg. 

 Fortsætte med at have fokus på 

iværksætteri i uddannelsen. I Venstre 

vil vi gerne understøtte muligheden 

for at flere unge lærer hvilke 

muligheder man har for at skabe 

virksomheder og jobs.  

 

 

 Nedsætte en arbejdsgruppe bestående 

af skolebestyrelser, elever, ledelse, 

administration og politikere, der skal 

komme med et oplæg på fremtidens 

skole i Nyborg Kommune.  
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Nyborg Kommune skal være kendt for at være 

en attraktiv kommune at blive ældre i. Skal 

dette lykkes, kræver det at ældreplejen samt 

de generelle forhold for vores ældre 

medborgere er af en høj standard. Nyborg 

Kommune har i dag et højt serviceniveau 

indenfor ældreområdet. Dette giver en unik 

mulighed for at videreudvikle området, 

således at ældre i fremtiden oplever at denne 

service udvides og udvikles. 

 

I Venstre ønsker vi gennem vores 

seniorpolitik, at sætte fokus på de ældres 

livskvalitet. Dette skal ske gennem retten til 

selvbestemmelse, samt sikring af et 

tillidsfuldt og værdigt samspil mellem borger 

og Nyborg Kommune.  

 

For Venstre er det afgørende, at den ældres 

ret til selvbestemmelse fastholdes igennem 

hele livet. Derfor skal man som ældre opleve 

af Nyborg Kommune er en samarbejdspartner 

mere end en myndighed. I dag nyder vi godt 

af mange dygtige medarbejdere og herudover 

har vi et solidt og meget positiv samarbejde 

med eksterne aktører. Netop samarbejdet 

med de frivillige er afgørende for at vi kan 

lykkes.  

 

Et af hovedområderne for ældreplejen nu og i 

fremtiden er demens. Desværre rammes flere 

og flere af sygdommen, desværre også 

tidligere i livet. Derfor er det afgørende at 

Nyborg Kommunes demensindsats indrettes 

således at den favner fremtiden krav og 

behov. At leve med demens er en stor 

udfordring for såvel den syge som de 

pårørende. Denne udfordring kræver at vi i 

samarbejde med den ældre, den 

demensramte, de pårørende, plejepersonale,  

 

 

 

eksterne aktører med specialviden indenfor 

området, skaber en demensindsats, der sikrer 

de bedst mulige forhold den ældre, den 

demensramte og dennes pårørende. 

 

 

Derfor vil vi: 

 

 Fortsætte med at skabe muligheder 

for at man som ældre, kan blive 

længst muligt i eget hjem. 

 Sikre at Nyborg Kommune i fremtiden 

har det rigtige antal 

plejecenterpladser, ældreboliger, 

aflastningspladser.  

 Styrke indsatsen for borgere med 

demens gennem udbygning af 

samarbejdet mellem Nyborg 

Kommune, praktiserende læge og 

hospital. Dette kan ske gennem 

eksempelvis udbygning af 

samarbejdsaftaler.  

 Styrke tilbud til pårørende i forhold til 

at kunne tilbyde aktiviteter og 

aflastning. 

 Fortsætte med at have fokus på 

rehabilitering. Vi skal udbygge den 

viden vi har på området i samarbejdet 

med den ældre, plejepersonale, 

forskere, patientforeninger og førende 

eksperter på området.  

 Afsøge nye muligheder for at 

implementere velfærdsteknologiske 

løsninger. Dette skal ske i samarbejde 

med de ældre, seniorråd, ældresagen, 

plejepersonale og eksperter på 

området. 

 Undersøge om rehabilitering og 

demensområdet skal adskilles.  

SENIORLIV  
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 Iværksætte en afdækning af 

mulighederne for at udvikle nye tiltag 

til ældre, der er stærkt udad 

reagerende. 

 Understøtte mulighederne for at 

minimere bureaukrati i forhold til 

registrering og dokumentation. 

 Sikre at det høje aktivitetsniveau 

omkring vores ældremedborgere, 

fastholdes og udbygges. 

 Undersøge mulighederne for at 

anvende Taarnparken, som fremtidigt 

”Demenscenter”.  I den forbindelse se 

på mulighederne for at skabe et lokalt 

videnscenter, der kan anvendes i 

forhold til kommunens samlede 

indsatser på området.  

 I lighed med den aftale Nyborg 

Kommune, har indgået i denne periode 

omkring forskningsprojekt i forhold til 

rehabilitering, se på muligheden for at 

indgå samarbejde med region, 

ældresagen, Videns Center for demens 

omkring demensområdet.   

 Arbejde med at skabe tilbud for yngre 

demente og psykisk syge, der ikke 

naturligt hører til på et plejecenter.  

 Arbejde for at der tilknyttes faste 

læger på vores plejehjem. Det giver 

en større tryghed og herudover kan de 

mindske antallet af forebyggende 

indlæggelser og genindlæggelser.  

 

SENIORLIV  
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Som borger i Nyborg Kommune skal man 

opleve, at der er fokus på sundhed og 

forebyggelse. Det er afgørende for den 

enkelte borgers oplevelse af livskvalitet, at 

man forbliver så sund og rask som muligt 

gennem hele livet. Det kalder på at vi 

sammen, skal sikre gode forebyggende tiltag 

således, at vi undgår at blive syge. 

 

Det at leve sundt, er i udgangspunktet den 

enkeltes ansvar, men der er behov for at vi 

sammen sætter retning og fokus på 

sundhedsfremmende indsatser, ligesom det er 

vigtig at vi skaber stærke forebyggende 

indsatser. 

 

I fremtiden vil flere af opgaverne indenfor det 

nære sundhedsvæsen, ske i kommunerne. 

Derfor skal vi allerede nu sikre at vi tager 

strategiske beslutninger indenfor området. I 

Nyborg er vi begunstiget med at vi har et 

sygehus. Muligheden for sammen med Region 

Syddanmark at udbygge og udvikle nye 

sundhedstilbud, skal derfor afsøges. 

 

Når vi taler om sundhed og forebyggelse så er 

udgangspunktet ”borgeren i centrum”. Derfor 

er det afgørende at vi tager afsæt i den 

enkelte borger, når løsninger skal findes. 

Udgangspunktet skal være borgeren, der hvor 

borgeren er i livet såvel fysisk som mentalt. 

Et eksempel på en sådan indsats er ”Kultur på 

recept” som er iværksat i denne periode. I 

Venstre ønsker vi at understøtte alternative 

indsatser, der kan fremme sundheden.  

 

Venstre ønsker, at den forebyggende indsats 

intensiveres, således at vi undgår at blive 

syge. Derfor skal vi sikre et bredt udbud af 

forebyggende indsatser. Det være sig indenfor  

 

 

 

idrætstilbud, sundhedstilbud generelt og 

gennem fokus forebyggende oplysning.  

 

Det er vigtigt at når man bliver syg, at man 

tilbydes hjælp bedst- og hurtigst muligt.  

 

 

Derfor skal vi sikre at vores koordination med 

sygehus, læge og andre sundhedsaktører 

tager afsæt i den enkelte borger. 

 

Derfor vil vi: 

 

 Etablere et nyt ”sundhedshus”, 

sundhedstilbud i samarbejde med 

Region Syddanmark. Dette skal ske i 

sammenhæng med Nyborg Sygehus. 

 Sikre at vi udvikler vores 

forebyggende indsatser gennem 

anvendelse af viden samt ”best 

practise” på området. 

 Sikre at samarbejdet med 

patientforeningerne udbygges. 

Herunder se på muligheden for at 

Patientforeningens Hus, kan placeres 

på Nyborg Sygehus og dermed udnytte 

synergien til blandt andet REPHA. 

 Søge nye områder hvor vi i 

samarbejde med eksterne aktører 

(eks. Kræftens bekæmpelse), kan 

indgå samarbejder omkring det 

forebyggende og sundhedsmæssige 

område. 

 Afsøge muligheden for at iværksætte 

forebyggende og sundhedsfremmende 

tiltag i vores daginstitutioner og 

skoler.  

 Støtte nye og innovative tilbud 

indenfor forebyggelse og sundhed.  

 Se på muligheden for 

sundhedsfremmende hjemmebesøg.  

SUNDHED OG FOREBYGGELSE  
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Beskæftigelsen er et omdrejningspunkt for at 

vi som borgere opnår størst mulig indflydelse 

på eget liv. I Venstre ønsker vi at alle der 

kan, bidrager til samfundet. Derfor har vi et 

samlet ansvar samt ikke mindst en opgave 

med at sikre at så mange er, eller kommer i 

beskæftigelse. Det kræver at der er en rød 

tråd igennem livet, fra opvækst over 

uddannelse til beskæftigelse. 

 

Vi skal sikre at man som borger i Nyborg 

Kommune i så høj grad som muligt gives 

mulighed for at komme i arbejde. Med gode 

uddannelser og ikke mindst et stærkt 

samarbejde med erhvervslivet samt stat og 

region skal vi sikre at vi får så mange ud i 

beskæftigelse. 

 

Herudover skal vi fastholde udviklingen af 

vores jobcentertilbud. Herunder ønsker vi at 

indsatsen omkring borgeren, når det gælder 

beskæftigelse, tager afsæt i den enkeltes 

kompetencer, muligheder og ønsker.  

 

Satidigt er det vigtigt, at vi ikke giver 

mulighed for at stå udenfor arbejdsmarkedet, 

der hvor der ikke grunde hertil. Eksempelvis 

skal unge ud af passiv forsørgelse således at 

der ikke skabes en varig tilstand for den unge. 

Dette skal ske ved tidlig og hurtig indsats.  

 

Et stærkt samspil mellem 

uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og 

Nyborg Kommune skal sikre at vi er med til at 

tilvejebringe de nødvendige kompetencer, 

der efterspørges af virksomheder og 

institutioner.  

 

For at opnå en så høj grad af beskæftigelse, 

er det vigtigt at vi samarbejder på tværs af 

kommunegrænser for herigennem at sikre at  

 

 

 

vi finder de mulige jobåbninger, der kan sikre 

beskæftigelse. 

 

I forhold til integration af nye borgere, er 

indsatsen med at få flygtninge og indvandrer i 

beskæftigelse afgørende. Det er vigtigt at vi 

fastholder nye borgere i forløb der sikrer 

ordinær beskæftigelse. Derfor skal vi fortsat 

sikre flere IGU forløb i samspil med 

virksomheder og offentlige institutioner. 

Dette er ud over beskæftigelsen afgørende 

for at vi kan lykkes med integrationen. 

Samtidigt ønsker Venstre at kvindelige 

flygtninge og indvandrer i højere grad opnår 

beskæftigelse.  

 

I Nyborg Kommune har vi et erhvervsliv som i 

dag allerede påtager sig både 

uddannelsesansvar samt et socialt ansvar. Det 

er vigtigt at virksomhederne sikrer oprettelse 

af lærlingepladser, ligesom muligheden for at 

oprette målrettede beskæftigelsesforløb 

udbygges. Dette er et fælles ansvar. 

 

Derfor vil vi: 

 

 Indgå nye partnerskabsaftaler med 

erhvervslivet om at få flere i 

beskæftigelse. 

 Samarbejde med erhvervslivet om 

at sikre oprettelse af 

lærlingepladser. Dette skal ske 

gennem blandt andet kommunens 

praktikpladskontor men også 

gennem bi- og trilaterale aftaler. 

 Arbejde for at flere unge tages ud 

af offentlig forsørgelse gennem 

opkvalificering. Samtidigt skal de 

”unge” vendes i døren, der hvor der 

ikke er noget der hindrer 

beskæftigelse. Dette kan blandt 

andet ske gennem nyttejob. 

BESKÆFTIGELSE  
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 Arbejde for at sikre at 

efterspørgslen på fagligt uddannede 

kan dækkes.  

 Arbejde for at virksomhedernes 

fremtidige efterspørgsel på 

kompetencer i videst muligt omfang 

afdækkes og tilvejebringes.  

BESKÆFTIGELSE  
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Nyborg Kommune skal i fremtiden være endnu 

mere kendt for sin evne til at sikre udvikling 

af det eksisterende erhvervsliv samt evnen til 

at tiltrække nye virksomheder. Med vores 

geografiske placering, såvel landbaseret som 

vandbaseret, har vi unikke muligheder for at 

være en attraktiv mulighed for nyt erhverv.  

 

Når vi taler om erhverv, udvikling og vækst er 

det vigtigt at vi ser dette i en fynsk 

sammenhæng. Erhvervslivet opererer ikke ud 

fra kommunegrænser ligesom vi skal være 

opmærksomme på at fynske jobs bredt 

understøtter Nyborg Kommune. Vi skal derfor 

fastholde og udbygge vores medlemskab af 

Udvikling Fyn, ligesom det er vigtigt at vi går 

forrest i arbejdet omkring etablering af en 

Fynsk Businessregion.  

 

Kendetegnende for Nyborg Kommune, er at vi 

har en lang række specialiserede 

virksomheder. Dette være sig indenfor blandt 

andet fødevarer og cleantech. Herudover er 

vi begunstiget med en række mindre og 

mellemstore produktionsvirksomheder, der 

giver gode muligheder for beskæftigelse og 

vækst. Et andet område er Hotel og 

Konferencevirksomhed, hvor virksomhederne 

placerer Nyborg Kommune i toppen af Dansk 

hotel- og konferencevirksomhed.  

 

På det maritime område er vi givet en unik 

mulighed for at fastholde og tiltrække nye 

virksomheder gennem vores ejerskab af 

Associated Danish Ports (ADP). Det er lykkes 

over de sidste tre år at skabe en udvikling på 

Nyborgs erhvervshavn hvilket giver nye 

muligheder for at tiltrække flere nye 

virksomhede i fremtiden. Derfor skal vi 

udvikle og opbygge nye partnerskaber  

 

 

 

indenfor det maritime område med henblik på 

at skabe grobund for nyt erhverv.  

 

Venstre vil fokusere på at skabe yderligere 

værdi, gennem eks. klyngedannelse af 

virksomheder. Dette kan være Cleantech 

virksomheder, virksomheder indenfor det 

maritime, hotel- og konferencevirksomheder.  

 

 

Fælles for tanken om at skabe klynger af 

virksomheder, er at dette skal skabe  

muligheden for vækst, samt evnen ti,l at 

tiltrække nye virksomheder. 

 

 

Derfor vil vi: 

 

 Fastholde og udbygge dialogen med 

kommunens virksomheder. 

 Sikre en stærk erhvervssparring 

gennem fastholdelse og udbygning af 

tilbud via Bureauet Nyborg. 

 Arbejde for at give yderligere 

mulighed for, at erhverv kan etablere 

sig i nedlagte ejendomme i landzonen. 

 Understøtte og udbygge etableret 

iværksættermiljø i samarbejde med 

ADP. 

 Arbejde for en takstnedsættelse på 

Storebæltsbroen 

 Arbejde for det tredje spor på E20 

 Udnytte mulighederne i den ”nye” 

Planlov til at afsøge muligheder for 

udvikling af erhverv i hele kommunen.  

 Indgå strategisk partnerskabsaftale 

med Syddansk Universitet, 

Ungdomsuddannelserne, erhverv og 

Nyborg Kommune, med henblik på at 

bringe forskning, uddannelse og  

 

ERHVERV  
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erhverv, i tæt dialog om fremtidens 

udviklingsmuligheder.   

 Arbejde for at vi allerede i folkeskolen 

igangsætter målrettede indsatser 

omrking iværksætteri. Dette for at 

fokusere på at flere unge fatter 

interesse for at skabe nye jobs og 

virksomheder gennem iværksætteri.  

 Have fokus på at sikre optimale vilkår 

for vores handelsliv. Blandt andet skal 

vi sikre planmæssige gode muligheder 

for detail- og handelsvirksomheder. 

 Sikre at ”Lynfrosten” udvikles i 

respekt for det eksisterende handels- 

og detailhandelsliv. Vi skal sikre at 

fastholder gode muligheder bymidten 

ligesom vi skal omfavner muligheden 

for at tiltrække flere kunder til 

Nyborg. 

 Udvikle den vækststrategi vi har 

iværksat i denne valgperiode.  

 Styrke det internationale samarbejde. 

Herunder at fortsætte med og udvikle 

samarbejdet i Newcastle of the World, 

samt det Syddanske EU-kontor. 

 Arbejde for at tiltrække flere 

krydstogtskibe i fremtiden. Med hele 

kulturarvssatsningen og forhåbentligt 

optagelse på UNESCO´s liste over 

umistelig verdenskulturarv, har vi alle 

muligheder for, at blive en endnu 

mere attraktiv destination. Med vores 

medejerskab af ADP, har vi unikke 

muligheder for at trække på 

erfaringen og netværket til 

krydstogtsoperatørerne. 
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En meget væsentlig del af vores daglige 

sikkerhed hænger sammen med 

tilstedeværelsen af et veldimensioneret 

beredskab. Det være sig politi, brand og 

slukning samt ambulanceberedskabet. 

 

Det er ikke et kommunalt ansvar at sikre 

politi- og ambulanceberedskabet. Dette 

betyder dog ikke at vi som kommune ikke skal 

være en relevant og tæt samarbejdspartner 

med henholdsvis Fyns Politi og Region Syd på 

disse områder. Vi har en forpligtigelse til at 

arbejde for at prioriteringen, herunder ikke 

mindst den operative dækning, er på et 

niveau hvor borgerne i Nyborg Kommune kan 

føle sig trygge.  

 

I forhold til brand og redning er Nyborg 

Kommune en del af Beredskab Fyn. Med 

påbuddet fra den daværende SR regering om 

at etablere større beredskabsmæssige 

enheder, blev Nyborg Kommune sammen med 

8 andre fynske kommuner en del af netop 

Beredskab Fyn. Herigennem har vi få en helt 

ny Risikodimensionering for det 

slukningsområde, der nu varetages af 

Beredskab Fyn. Det betyder blandt andet en 

mere fleksibel indsættelse og anvendelse af 

materiellet, ligesom det har betydet en 

positiv ændring i forhold til, at der nu kan 

slukkes brande over kommunegrænser. 

Udgangspunktet er og skal være borgernes 

sikkerhed. 

 

På det politimæssige område har vi i Nyborg 

Kommune, efter reorganiseringen fået den 

samlede Trafik og færdselsafdeling i Fyns 

Politi, til Nyborg. Herudover er der oprettet 

”Politibutik”, hvor borgere kan henvende sig. 

Som en del af denne reorganisering, har  

 

 

 

responstider på det operative område, spillet 

en væsentlig rolle. Der må ikke være tvivl, at 

det afgørende i den politimæssige betjening, 

er muligheden for at kunne få hjælp indenfor 

rimelig tid (afhængig af opgavens karakter) 

Trods centralisering må responstiderne ikke 

rammes.  

 

Derfor vil vi: 

 

 Arbejde for, at det operative 

beredskab for politiet, bliver 

prioriteret op.  

 Arbejde for at få politisk opbakning på 

Christiansborg til at der afsættes flere 

ressourcer til politiet generelt.  

 Arbejde for at fokus på det lokale 

politi styrkes.  

 Arbejde for, at udvikle det brand- og 

redningsmæssige beredskab. 

 Arbejde for at styrke mulighederne for 

vores frivillige beredskab 

 

BEREDSKAB  
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Nyborg Kommune er kendetegnet ved et 

varieret og mangfoldigt kultur- og fritidsliv. 

Fremtidens kultur- og fritidsliv skal fortsat ses 

som en grundsten i vores evne til at tilbyde 

attraktive muligheder for os der bor i Nyborg 

Kommune, ligesom dette er afgørende for 

vores evne til at tiltrække nye borgere.  

 

I Venstre vil vi sikre at kommunens kultur- og 

fritidstilbud er til stede bredt i hele 

kommunen. Kommunens sammenhængskraft 

hænger i høj grad sammen med attraktive og 

tidssvarende tilbud. Samtidigt sikrer vi 

gennem attraktive kultur og fritidstilbud, 

evnen til at fastholde samt tiltrække endnu 

flere frivillige. For Venstre er understøttelse 

af frivillighedskulturen helt central i forhold 

til, at skabe en attraktiv kommune. 

 

I forhold til vores kulturelle indsats, står 

Nyborg Slot og By helt centralt. Med 

slotsprojektet skabes et fremtidigt fundament 

for udvikling og vækst såvel i relation til 

tiltrækningskraft, jobskabelse og turisme. I 

den forbindelse er det vigtigt, at fortsætte 

udviklingen af Nyborg Kommunes 

Kulturarvsmasterplan. Herigennem skabes 

vores strategiske sammenhængsplan for 

udviklingen af Nyborg By. 

 

Nyborg kommunes fritidsliv, herunder de 

mange foreninger, skal fortsat understøttes 

og styrkes. Afgørende for at vores fritidstilbud 

opleves som attraktive, er at disse er 

moderne og samtidigt at vi kan tilbyde en 

bred vifte af idræts- og fritidsaktiviteter. 

Derfor skal vi fastholde fokus på fortsat at 

udvikle og modernisere vores haller, svømme- 

og badeland, fritidslokaler, aktiviteter samt 

forsamlingshuse m.m.  

 

 

 

I Venstre er vi stolte af, at Nyborg Kommune 

udemærker sig inden for teater, musik og 

kultur. Derfor skal vi fortsat have fokus på at  

 

understøtte disse tilbud, ligesom det er 

vigtigt at se nye muligheder for samarbejder 

mellem vores kulturelle institutioner. Et godt 

eksempel herpå er vores nye 

Kulturhåndfæstning, der netop har som sigte 

at skabe en stærk forankring af kulturen, 

ligesom det er et fokus på at udvikle område. 

Ved at skabe sådanne partnerskaber øger vi 

vores samlede værdi indenfor området. 

 

Venstre vil at Nyborg Kommune lokalt, på Fyn 

og Nationalt opleves som et naturligt sted at 

nyde kulturelle oplevelser. Derfor skal vi 

fortsat fokusere på at brande vores 

aktiviteter og tilbud bredt, således at 

kendskabet til Nyborg Kommune øges. Med 

vores historie og vores geografiske placering 

er muligheden for at udvikle kommunen stor. 

 

Derfor vil vi: 

 

 Fortsat støtte et attraktivt 

foreningsliv, der bygger på frivillighed. 

 Fastholde det høje serviceniveau samt 

allerede etablerede ordninger (eks. 

gratis halleje).  

 Se på nye muligheder for at 

understøtte frivilligheden gennem 

vores frivillige indsatser. 

 Understøtte kultur- og fritidstilbud i 

hele kommunen. 

 Fastholde et stærkt fokus på udvikling 

af projektet omkring Nyborg Slot, 

herunder optagelse på UNESCO- 

verdensarvsliste. 

 Styrke mulighederne i Nyborg Svømme 

og Badeland. Herunder udvikling af 

varmtvandstræning, samt mulighed for 

at anvende varmtvandsbassin til nye 

aktiviteter. 

KULTUR OG FRITID  
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 Fortsætte udvikling af Bastionen. 

 Afsøge nye kultur- og fritidsområder 

hvor vi kan skabe nye tilbud.  

 

KULTUR OG FRITID  
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Som kommune har vi et ansvar for at tænke i 

nye bæredygtige løsninger, ligesom vi skal se 

mulighederne for, at skabe grøn omstilling. 

 

For Venstre er det afgørende at vi ikke lader 

os forfalde til ”religiøse” eller ”løsninger 

alene med afsæt i ideologi. Skal vi lykkes med 

at skabe en omstilling skal dette ske i 

samarbejde med virksomheder, borgere, 

uddannelses og vidensinstitutioner, for 

herigennem at sikre den bedste viden i 

forhold til at skabe varige bæredygtige 

løsninger.  

 

Samtidigt skal vi fokusere på at de løsninger 

vi implementerer, har fokus på at sikre de 

bedst mulige betingelser for os borgere og 

miljøet både i det nære, men samtidigt også i 

den fjerne fremtid.  

 

Muligheden for både at kunne tilgodese 

miljørigtige løsninger samt skabe vækst og 

udvikling med baggrund i bæredygtighed, går 

for Venstre hånd i hånd. 

 

I 2015 nedsatte vi i Nyborg Kommune 

”udvalget for Grøn omstilling” hvis opgave 

blandt er at se på fremtidens indsatser 

indenfor bæredygtighed og grøn omstilling. 

Denne indsats ser vi i Venstre skal fastholdes, 

endda styrkes.  

 

For Venstre er bæredygtighed et begreb der 

favner og skal indtænkes bredt hvis vi skal 

inkludere borgere, uddannelsesinstitutioner 

og virksomheder. 

 

 

 

 

Derfor vil vi: 

 

 Arbejde med at udvikle bæredygtige 

tiltag i forbindelse med kommunale 

beslutninger generelt. 

 Arbejde for at give mulighed for at 

skabe nye eksperimenterende tiltag i 

relation til bæredygtighed.  

 Indtænke bæredygtighed i den 

politisk struktur og debat.  

 Inddrage borgerne i udvikling af 

bæredygtige tiltag og løsninger bredt.  

 Fortsætte med at implementere eks. 

energirigtige løsninger i forbindelse 

med byggeri og vedligeholdes. 

 Indarbejde bæredygtige løsninger i 

forbindelse med igangværende 

projekt ”Smart City” 

 Bistå kommunens institutioner med 

hjælp og viden til frivilligt at kunne 

indtænke bæredygtige løsninger. 

 Arbejde for at skabe nye 

erhvervsmuligheder for virksomheder 

der arbejder indenfor grøn omstilling. 

Et eksempel herpå kan være 

virksomheder indenfor Cleantech-

området. 

 Arbejde videre med den igangsatte 

natur- og miljøpolitik, herunder skabe 

grønne løsninger med fokus på at 

styrke natur og miljø. 

 Arbejde målrettet med at gøre 

Nyborg Kommune CO2 neutral.  

 

 

  

 

 

 

 

BÆREDYGTIGHED OG GRØN 
OMSTILLING 
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Venstre ønsker at samarbejde bredt med alle 

partier i byrådet. Vi ser det brede samarbejde 

som en styrke i det lokale demokrati. I denne 

valgperiode har Venstre stået for at samle 

byrådet i beslutningsprocessen. Dette ses 

blandt andet ved indgåelse af budgetforlig 

samt hovedparten af alle trufne beslutninger.  

 

Dette betyder ikke, at der ikke må og skal 

være debat. Debatten er netop med til at 

sikre, at vi skaber de bedste løsninger, for og 

med borgerne.  

 

I Venstre vil vi gerne sætte yderligere fokus 

på borgerinddragelse. Vi tror på at jo mere vi 

involverer hinanden jo mere skaber vi 

ejerskab til beslutninger og løsninger.  

 

I 2015 igangsatte vi en borgerinddragelses-

strategi ”Sammen om Nyborg” hvis afsæt var 

at involvere borgerne i Nyborg Kommune 

mere i forbindelse med beslutningsprocessen. 

Dette har resulteret i mere end 40 

borgermøder i perioden, afholdelse af 

Folkemøde og inddragelse af borgere i 

forbindelse med undersøgelse af konkrete 

forhold i kommunen. Af borgermøder kan 

nævnes, Borgertopmøde, borgermøde 

omkring Nyborg Slot, Borgermøder omkring 

Kommuneplansstrategi, Borgermøder omkring 

Færgen, Borgermøder omkring Ny Marinaplan, 

Borgermøde omkring ny trafikløsning 

Strandvænget og Strandparken, Borgermøde 

omkring trafikafvikling ved CAMPUS Nyborg 

m.m. Vi glæder os rigtig meget over, at så 

mange borgere involverer sig og tager ansvar 

for udviklingen.  

 

Herudover ønsker vi i Venstre at medvirke til 

at beslutninger træffes så tæt på borgerne så 

muligt ligesom der skal være åbenhed. I 

denne periode har vi indført træffetider ved  

 

udvalgsformænd og borgmestre, for at øge 

tilgængeligheden. Samtidigt har vi flyttet to 

af byrådets årlige møder ud fra rådhuset.  

 

Derfor vil vi: 

 

 Fortsætte med at udvikle nye former 

for borgerinddragelse. Dette kan 

eksempelvis ske i form af etablering af 

elektroniske borgerpaneler. 

 Fortsætte med at give frivillige 

mulighed for at skabe nye 

debatmuligheder (Eks. Folkemøde) 

 Udvikle nye beslutningsformer, hvor 

borgerne kan deltage i 

beslutningsprocessen. 

 Fastholde og udvikle koncept med 

demokrati camps. 

 I samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner se på 

muligheder for at gøre flere borgere 

interesseret i det lokale demokrati. 

 Udvikle nye tiltag der kan være med 

til at mobilisere nye vælgere. 

Herunder unge vælgere samt vælgere 

der normalt ikke stemmer. 

 Arbejde med nye koncepter indenfor 

områder som borgerbudgetter.   

 

POLITIK OG BORGERINDDRAGELSE  
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I Nyborg Kommune har vi alle muligheder for 

at tiltrække endnu flere turister i fremtiden. 

Med attraktioner som Nyborg Slot, Nyborg By, 

Magelund Voldsted, Herregårde med spor af 

H.C.Andersen, Whiskydestilleri, Marina, 

Kulturfærge, fantastisk natur og gode 

overnatningsmuligheder.  

 

Nyborg Kommune oplever en fremgang i 

antallet af turister der besøger kommunens 

mange seværdigheder og attraktioner. 

Denne udvikling skal styrkes ikke mindst set i 

lyset af udviklingen omkring Nyborg Slot og 

Nyborg By. Med et klart potentiale til op blive 

optaget på UNESCOS verdenskulturarvsliste er 

perspektiverne for at kunne tiltrække turister 

nationalt men også internationalt til stede. 

 

Venstre vil sikre at der er en sammenhæng 

mellem vores seværdigheder lokalt, således 

at turisten der besøger Nyborg oplever en 

sammenhængende oplevelse.  

 

Bureauet Nyborg skal fortsat spille en central 

rolle i forhold til turismen. Her forankres 

kommunens ”modtagefunktion” af turister 

der kommer til Nyborg Kommune, ligesom 

udvikling af nye turisttiltag sker her.  

 

Turismeindsatsen hænger herudover i høj 

grad sammen med det Fynske 

turistsamarbejde i rammen af Udvikling Fyn. 

Skal vi lykkes med turisindsatsen er det 

afgørende at vi indtænkes i såvel en fynsk- 

som national ramme.  

 

Nyborg Kommune er en væsentlig dansk aktør 

når det kommer til møde- og 

erhvervsturismen. Med hoteller i særklasse og 

et samarbejde ”Visit Nyborg” er fundamentet 

for at videreudvikle området særdeles 

stærkt. Derfor skal vi i samarbejde med 

hoteller og konferencesteder udvikle 

understøttende indsatser, der kan optimere 

deres muligheder for at tiltrække endnu flere 

turister. 

 

Derfor vil vi: 

 

 Styrke vores lokale ”modtagefunktion” 

indenfor turistområdet ved at udvikle 

nye tiltag, til at give turisterne endnu 

bedre oplevelser. 

 Styrke den digitale udvikling af 

løsninger på turismeområdet. 

 Styrke samarbejdet med Udvikling Fyn 

og andre aktører indenfor 

turismeområdet.  

 Udvikle samarbejdet mellem vores 

lokal handel og turisternes mulighed 

for at købe ind. 

 Udvikle den maritime turisme.  

 Udvikle og styrke muligheden for at få 

krydstogturisme til Nyborg. 

 Arbejde for at autcamperturister kan 

campere på Nyborg Marina. 

 Styrke sommerhusturismen. 

  Styrke vores internationale 

samarbejde med Newcastles of the 

World. 

 Styrke mulighederne for overnatning i 

naturen. Shelters og opholdsteder skal 

prioriteres 

 Styre cykelturismen gennem øget 

fokus på Bike Island. Herudover skabe 

øgede muligheder for cykelturister i by 

og landområdet.  

 Fortsætte med at støtte vores 

Turistambassadører. 

 

 

 

 

 

 

 

TURISME 
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I venstre tror vi på at vi såfremt vi skal lykkes 

med bosætning, erhverv og turisme, skal vi 

have mod til at bruge ressourcer på branding 

og eventskabelse. 

 

Med beslutningen om at ændre Nyborg 

Kommunes slogan til ”Danmarks Riges Hjerte” 

startede vi en ny rejse i forhold til at fortælle 

vores historie. Slogannet skal danne rammen 

om vores fortælling, ligesom det skal 

signalere at Nyborg Kommune er kommunen i 

midten af Danmark – kommunen med 

historiske oplevelser, en by og et opland der 

emmer af smuk natur, spændende oplevelser 

og historier. Herudover er vi stedet med 

hjertet på det rigtige sted. Oplevelsen af 

Nyborg Kommune skal være en oplevelse af 

”The Slow Living”, mulighedernes kommune, 

vækst og udvikling hvilende på et stærkt 

kommunalt velfærdsniveau. Med andre ord 

det bedste sted at bo, driver erhverv i og 

besøge som turist eller gæst. Allerede i dag 

oplever vi fremgang Flere og flere danskere 

samt udenlandske gæster har fået øjnene op 

for mulighederne i Nyborg Kommune. 

 

Samtidigt ønsker vi at Nyborg Kommune skal 

være kendt som kommunen med de mange 

events. En vigtig faktor for at Nyborg 

Kommune opleves som en attraktiv kommune, 

er graden af aktiviteter og events. Derfor skal 

vi fortsat have fokus på at udvikle 

eksisterende events og samtidigt skal vi 

tilskynde til nye spændende aktiviteter og 

events. I den forbindelse skal vi som 

kommune være villig til at investere i nye 

arrangementer og aktiviteter der understøtter 

vores fælles fortælling. 

 

 

 

 

 

Derfor vil vi: 

 

 Iværksætte udarbejdelse af en 

branding strategi for Nyborg 

Kommune. 

 Fortsætte med at investere i 

brandingmæssige tiltag, som kan 

styrke vores muligheder for at 

tiltrække borgere, virksomheder, 

turister og gæster. 

 Understøtte, der hvor det er muligt, 

de mange frivillige tiltag der er i 

kommunen. 

 Have fokus på anvendelsen af nye 

kommunikationsplatforme i opgaven 

med at brande Nyborg Kommune. 

 I samarbejde med interne og eksterne 

aktører udvikle nye events, ligesom vi 

vil være åbne for at tiltrække nye 

events som koncerter, træf, kulturelle 

oplevelser m.m.  
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I Venstre hylder vi den frivillige indsats. Ja vi 

mener faktisk godt at vi i Danmark kan tillade 

os at sige at netop frivillighed og 

foreningsarbejde er noget særligt dansk. 

Noget vi er gode til og som er uvurderligt, i 

forhold til at få vores samfund til at hænge 

sammen.  

 

Vores værdier bygger på et stærkt 

engagement i såvel sociale sammenhænge 

som i forenings- sammenhænge. I Nyborg 

Kommune har vi en stærk frivillighedskultur. 

En kultur, der skal passes på og investeres i. 

Med mere end 200 foreninger og et meget 

stort antal frivillige udemærker vi os i Nyborg 

Kommune. Det er vi stolte af i Venstre. 

 

Frivillighed bygger på personligt og fælles 

engagement. Den bygger på ønsket om, at 

skabe værdi for andre og ikke mindst så giver 

deltagelse i det frivillige arbejde et socialt 

netværk. Derfor skal vi sikre, at vi har fokus 

på samarbejdet mellem Nyborg Kommune og 

de frivillige aktører. 

 

Vi har skabt et frivillighedshus. Et 

samlingssted og ikke mindst et 

omdrejningspunkt for den frivillige indsats. 

Ligeledes har vi i Nyborg Kommune ansat en 

frivillighedskoordinator. Tiltag der har det 

formål at sikre støtten til det frivillige 

arbejde. 

 

Frivillighed må ikke sættes i sted for de 

kommunale kerneopgaver, men skal støtte op 

om de mange indsatser, der gøres bredt i hele 

kommunen. Eksempler på samarbejder og 

indsatser er de mange frivillige på 

aktivcentrene rundt om i kommunen, i 

klubberne (f.eks. demens), i foreningslivet, 

omkring kulturarven, sociale foreninger og 

patentforeninger. Her skal vi til stadighed se 

på at udvikle samarbejdet. I den 

sammenhæng er det vigtigt at frivillighed ikke 

udvikles til egentlig aflønnede indsatser.  

 

 

Derfor vil vi: 

 

 

 Fortsat udvikle nye samarbejder med 

vores frivillige i Nyborg Kommune. 

 Arbejde på at inddrage flere i det 

frivillige arbejde, gennem involvering 

i nye projekter. 

 Finde nye egne lokaler til 

kommunens frivillighedscenter. 

 Understøtte nye events og aktiviteter 

der kan udvikle frivilligheds-

indsatsen.  

 Arbejde for at Nyborg Kommune 

bliver kendt for frivillighed. 

 Arbejde for at også borgere fra 

socialt udsatte grupper involveres i 

det frivillige arbejde. 

 Frivilligindsatsen skal være 

opsøgende overfor alle foreninger, 

grupper, borgere i hele kommunen.  

FRIVILLIGHED 
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For Venstre er det afgørende at vi i Nyborg 

Kommune, har velfungerende og dynamiske 

landsbyer og centerbyer. Derfor skal der i den 

politiske prioritering, være fokus på at 

understøtter disses muligheder for at skabe 

lokal udvikling. 

 

Det er afgørende at udviklingen i center- og 

landsbyer, sker i samarbejde med beboere i 

områderne. Dette for, at skabe ejerskab for 

beslutninger og løsninger. I den forbindelse 

ønsker Venstre at fortsætte den ”tradition”, 

der i denne valgperiode er skabt med at 

afsætte en økonomisk ramme, som borgerne i 

samarbejde med kommunen kan disponere 

over. I Venstre tror vi på at dette skaber 

bedre løsninger til gavn for borgerne lokalt og 

i sidste ende Nyborg Kommune. Derfor vil 

Venstre blandt andet fastholde de 5 mio. kr. 

der årligt er afsæt til Ullerslev og Ørbæk.  

 

Samarbejdet mellem Nyborg Kommune og 

Landsbyråd, Landdistriktsudvalg og 

borgerforeninger er vigtige samarbejder, der 

skal sikre at vi får en så optimal udvikling i 

lands- og centerbyer. Derfor skal disse 

samarbejde prioriteres højt.  

 

I Venstre ønsker vi at man uanset hvor i 

Nyborg Kommune man bor, oplever 

samhørighed med resten af kommunen. Dette 

skal ske ved at man som borger, uanset hvor i 

Nyborg Kommune man er bosat, oplever et 

stærkt fokus på mulighederne i ens lokale 

område. 

 

Et vigtigt element i det lokale, er vores 

forsamlingshuse, idrætsfaciliteter og 

foreningstilbud. Derfor skal vi fortsat have 

fokus på at udvikle disse. Dette skal ske i tæt 

samarbejde med borgere lokalt, foreninger og 

bestyrelser bredt.  

Derfor vil vi:  

 

 

 Fortsætte med at afsætte puljer til 

landsbyerne 

 Fastholde 5 mio. kr. puljen årligt til 

Ullerslev og Ørbæk. 

 Arbejde for, at udvikle samarbejdet 

med landsbyerne omkring 

vedligeholdelse og forskønnelse. 

 Udforske nye muligheder for at skabe 

muligheder i lands- og centerbyer. 

 Fortsætte udviklingen i Ullerslev  og 

Ørbæk (Strategisk Bydesign). 

 Fortsætte med at udvikle tidssvarende 

landsbyplaner. 

 Se på muligheder for løbende at 

udvikle tilbud om offentlig transport. 

 Understøtte mulighederne for 

udbredelse af bredbånd og 

mobiltelefoni. 
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I Venstre er vi stolte af, at Nyborg Kommune 

er bosætningskommune nr. 1 på Fyn i 2015 og 

2016. Denne position vil vi gerne fastholde. 

Samtidigt er den positive befolkningstilvækst 

vi oplever og som ser ud til at fortsætte i 

årene der kommer, vigtig at fastholde. Vi skal 

have en ambition om at være det foretrukne 

bosætningssted på Fyn. 

 

Med vores unikke placering midt i Danmark, 

med adgang til motorvej og togforbindelser, 

er vi kommunen hvor du kan bo lokalt og 

samtidigt centralt, med adgang til resten af 

Danmark og verden. Samtidigt er det 

afgørende at vi som en del af et attraktivt 

bosætningsmiljø, kan tilbyde de bedste tilbud 

indenfor dagtilbud, skoler, fritidsliv og 

ældreplejen. 

 

I venstre ønsker vi at udvikle 

bosætningsmuligheder i hele Nyborg 

Kommune. Vi skal have attraktive muligheder 

for at bygge og bo i hele kommunen. Dette i 

form af spændende byggegrunde, der 

samtidigt er konkurrencedygtig på pris. I den 

forbindelse ønsker vi i Venstre at skabe nye 

former for bosætningsmuligheder ligesom, 

der skal være fokus på bæredygtige løsninger. 

 

Fremtidens boformer ligner ikke nødvendigvis 

dem vi kender i dag. I Venstre ser vi at vi skal 

satse på mangfoldighed og diversitet i 

forbindelse med nye bebyggelser. Herudover 

skal vi se på mulighederne for at skabe nye 

måder, at bo sammen på. 

 

I Nyborg Kommune har vi nogle helt unikke 

muligheder for at nye boliger kan bygges. Et 

væsentlig område i den forbindelse er de 

”gamle” DSB arealer. Med den i denne 

valgperiode nyskabte Helhedsplan for 

området, er skabt et særdeles solidt 

fundament for at udvikle området. Vi skal 

derfor fastholde den store interesse, der er 

for investorer i forhold til at bygge i Nyborg.  

 

Derfor vil vi: 

 

 Understøtte mangfoldigheden af 

dagtilbud, skoler, fritidstilbud og 

ældrepleje. 

 Holde priser på institutionsområdet i 

ro. 

 Tilpasse åbningstiden i dagtilbud 

således denne er tilpasset forældrenes 

efterspørgsel. 

 Sikre mulighed for erhvervelse af 

attraktive byggegrunde i hele 

kommunen. 

 Arbejde med, at tiltrække nye 

arbejdspladser. 

 Arbejde med, at udvide adgangen til 

fiber- og bredbånd. 

 Investere i Branding for at sikre 

kendskab til Nyborg Kommune blandt 

potentielle tilflyttere. 

 Investere i infrastruktur, der 

understøtte muligheden at kunne være 

mobil i hele kommunen. (Busser, taxa, 

cykelstier, veje generelt) 

 Prioritere de frivillige som et bærende 

element i at skabe tilbud, der 

understøtter bosætningen.  

 Videreudvikle den i denne periode 

vedtagne bosætningsstrategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSÆTNING 
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Venstre ønsker at udbygge, udvikle og 

vedligeholde infrastrukturen i hele Nyborg 

Kommune. Dette for, at sikre velholdte 

områder og veje. 

 

Da mange borgere er i kontakt med 

kommunen tekniske medarbejdere, er det 

vigtigt at borgeren oplever denne kontakt 

med kommunen, som et positivt samarbejde. 

Samtidigt skal borgeren opleve kortest mulig 

sagsbehandlingstid. 

 

Nyborg Kommune har over de sidste år 

udviklet sig positivt i forhold til 

sagsbehandlingstid og dialog med såvel 

borgere som erhvervsvirksomheder. Denne 

dialog er afgørende for at kommunen opleves 

som en attraktiv og faglig relevant 

samarbejdspartner.  

 

Helt afgørende for at vi kan lykkes med at 

skabe positive resultater i samarbejde med 

borgere, virksomheder, eksterne aktører, 

foreninger m.m., er den gode dialog. Vi er 

lykkes med i Dansk Byggeris 

erhvervsundersøgelse at indtage en fornem 1. 

plads i kategorien ”Dialog med 

virksomhederne”. Det vil vi i Venstre arbejde 

for, kan fastholdes i fremtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derfor vil vi: 

 

 Arbejde for, at gøre 

sagsbehandlingstider kortere. 

 Arbejde for at styrke 

kommunikationen med borgere bredt i 

kommune omkring relevante forhold 

(En mulighed kunne være opsættelse 

af infoskærme rundt om i kommunen 

på strategiske steder eks. 

forsamlingshuse, haller, skoler m.m.) 

 Arbejde for etablering af flere 

cykelstier.  

 Arbejde for at der afsættes flere 

midler til vejvedligeholdelse samt 

infrastruktur generelt (eks. cykelstier, 

renovering af fortove). 

 Fortsætte med at udvikle Nyborg 

Marina. Herunder fastholde den 

igangsatte havneplan samt etablering 

af multibassin på Nyborg Marina. 

 Skabe nye muligheder for udvikling af 

byrum i såvel Nyborg som Ullerslev og 

Ørbæk. 

 Fortsætte udviklingen af Smart City 

løsninger, herunder tekniske løsninger 

omkring skiltning, 

parkeringshenvisning, wifiløsninger, 

smarte løsninger for lys, affald m.m. 

 Forsætte udviklingen af DSB-

arealerne. 

 

 

TEKNIK 
 



 

27 

 

Samlet for vores evne som kommune til at 

skabe udvikling, vækst samt have en høj 

service indenfor børne-, unge og 

ældreområdet, står en stærk økonomi.  

 

Derfor skal vi have fokus på en stram 

økonomisk styring og samtidigt skal vi politisk 

tage ansvaret for at sikre at økonomien også 

giver gode muligheder i fremtiden. Det er 

med andre ord, ikke nok kun at se et eller to 

år frem. Vi skal fastholde og prioritere fokus 

på kommunens økonomi i et strategisk 

perspektiv. 

 

For Venstre er det afgørende at vi fastholder 

de økonomiske målsætninger, der er vedtaget 

i denne periode. Ved at vi arbejder med 

økonomiske målsætninger, sikrer vi at vi har 

et økonomisk råderum. 

 

I 2016 besluttede et enigt byråd at gøre 

Nyborg Kommune gældfri. Denne beslutning 

gør at vi ikke skal betale afdrag og renter på 

kommunens langfristede gæld. I stedet for 

gældsafvikling kan vi prioritere udvikling af 

eksempelvis velfærden. 

Samtidigt er det vigtigt at kontinuerligt har 

midler til at foretage investeringer og vedlige 

kommunen bygninger og anlæg.  

 

Samlet set er det venstres økonomiske 

målsætning, at fastholde den netop opnåede 

gældfrihed, ligesom vi skal holde fokus på en 

stram økonomisk styring, der gør at vi også i 

fremtiden kan fastholde et højt serviceniveau 

indenfor børne- unge og ældreområdet. 

 

Den gode økonomi skal komme borgerne til 

gode, i form af billige tilbud på kommunale 

servicetilbud (Børn, unge, ældre, fritid, 

kultur, bosætning o.a.) 

 

Over de kommende 3-4 år investeres der i 

Nyborg Kommune omkring 900 mio. kr. uden 

at der låneoptages. Derfor er det vigtigt at vi 

allerede nu ser på behovet for 

anlægsinvesteringer efter denne periode for 

hermed at udvis rettidig omhu. Herunder en 

løbende vurdering af vedligeholdelsesbehovet 

på kommunens bygninger og veje. 

 

 

Derfor vil vi: 

 

 Fastholde kommunens gældfrihed 

 Fastholde økonomiske målsætninger 

for såvel service, anlæg, gæld og 

likviditet. 

 Se på mulige effektiviseringer hvor vi 

som kommune kan indhøste 

forbedringer i økonomien. (Et 

eksempel herpå er den i denne 

periode afskaffelse af leasinggæld) 

 Arbejde for at der kommer en ændring 

af udligningssystemet mellem 

hovedstaden og det øvrige Danmark.  

 Se på mulige samarbejder 

fælleskommunalt og regionalt hvor vi 

kan skabe bedre og mere økonomiske 

løsninger for borgerne. (Dette kan 

eksempelvis være på 

sundhedsområdet, det specialiserede 

sociale område etc.) 

 Fastholde ”den decentrale 

økonomiske” model for Nyborg 

Kommune.  

 Arbejde for, at indarbejde opsparinger 

til fremtidige anlægsinvesteringer i 

budgetterne.  

 

 

 

 

 

 

ØKONOMI 
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Nyborg Kommunes erhvervsmæssige udvikling 

og vækstmuligheder hænger blandt andet 

sammen med kommunens arbejde med 

kinesiske investorer og virksomheder.  

 

I Venstre ønsker vi, at fortsætte arbejdet 

med at tiltrække kinesiske investorer til 

Nyborg Kommune. Dette skal ses som en 

vigtig mulighed for, at vores lokale 

virksomheder gennem eksempelvis kinesiske 

investeringer i know-how eller arbejde hos 

vores lokale erhvervsliv, kan udvikle sig og 

skabe vækst. 

 

For Venstre ses samarbejdet med kinesiske 

investorer og virksomheder, ligeledes som en 

unik mulighed for at brande vores 

virksomheder samt Nyborg Kommune bredt.  

 

Nyborg Kommune skal fortsat være kendt for 

at være handlekraftig i forhold til udvikling af 

muligheder med kinesiske investorer, ligesom 

vi skal sikre vores lokale erhvervsliv, de 

bedste muligheder for at etablere sig i Kina. 

Herudover skal Nyborg Kommune gennem 

opsøgende arbejde med ressourcepersoner 

sikre, at såvel etablerede investorer, som 

nye, oplever en kvalitativ og professionel 

service. 

 

Udover erhvervsområdet skal Nyborg 

Kommune fortsat udvikle den kinesiske 

turisme i samarbejde med såvel kinesiske 

aktører som lokale og nationale danske 

turistaktører(eks. Udvikling Fyn og Visit 

Danmark). Med baggrund i de allerede 

etablerede turistnetværk ønsker Venstre at 

udvikle turismesamarbejdet. I den forbindelse 

ønsker vi at indgå strategiske samarbejder 

med andre turistoplevelser på Fyn og i det 

øvrige Danmark, for bedst muligt at gøre 

Nyborg Kommune kendt og interessant som 

destination. 

 

Samlet set er det afgørende at vi lokalt har 

den tilstrækkelige organisation således, at vi 

kan sikre hurtig og professionel service. I 

Venstre ønsker vi at Nyborg Kommune 

løbende udvikler kommunens Kinaindsatser.  

 

Skal den samlede Kinaindsats lykkedes er det 

afgørende at vi har et tæt samarbejde med 

Udenrigsministeriet i Danmark, 

Udenrigsministeriet i Kina (Shanghai), 

Kinesiske investorer (etablerede såvel som 

nye), Udvikling Fyn, Danish Chinese Business 

Forum, Virksomheder i Nyborg, Nyborg 

Turistforening, Nyborg og Ørbæk 

Handelstandsforening. Herudover er det 

vigtigt at vi løbende afsøger muligheder for at 

etablere nye samarbejder. 

 

Derfor vil vi: 

 

 Arbejde med fortsat at tiltrække nye 

kinesiske investorer. 

 Udvikle samarbejdet med etablerede 

kinesiske investorer, herunder støtte 

disse med faglig sparring. 

 Støtte lokale virksomheder i forhold til 

etablering på det kinesiske marked. 

 Støtte lokale virksomheder, der 

allerede er på det kinesiske marked. 

 Arbejde for at udbygge 

turismeindsatsen i forhold til fremtidig 

mulighed for at tiltrække kinesiske 

turister. Dette skal ske gennem et tæt 

samarbejde med turistdestinationer på 

Fyn, Udvikling Fyn og kinesiske 

turismeoperatører. 

 Fortsat søge at udvikle mulighederne 

for at kunne sælge kommunens know-

how indenfor eks. ældrepleje og 

børnepasning.  

 

   

KINA 
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I denne valgperiode har vi skabt en lang 

række resultater, samt igangsat en række af 

nye mindre og store projekter. Dette er sket 

på baggrund af samarbejde og dialog med 

borgere og de øvrige politiske partier i 

byrådet. For Venstre er det vigtigt at 

fremtidens løsninger skabes i bred dialog, 

ligesom Venstre, er garant for det brede 

samarbejde i byrådet. Herigennem skaber vi 

fremtidssikrede løsninger til fælles gavn for 

os alle i Nyborg Kommune.  

 

 

Fra 2014-2017 er følgende, nogle af de 

indsatser og resultater, der enten er 

gennemført eller i gangsat: 

 

 

 I 2016 har vi i fuld enig mellem 

byrådets partier gjort Nyborg 

Kommune teknisk Gældfri. 

  Nyborg Kommune er fra 2015 den 

kommune på Fyn hvor flest procentvis 

flytter til, hvilket har gjort os til den 

foretrukne tilflytterkommune. 

  I 2016 var Nyborg Kommune den 

tredjebedste i Danmark i forhold til at 

tiltrække nye virksomheder (Kilde:)  

  CAMPUS Nyborg er færdiggjort. 

Herudover støtter vi etableringen af et 

idrætsmekka på CAMPUS området. 

  Slotsprojektet er igangsat og vi er 

godt på vej til at få en attraktion i 

international klasse. 

  Der er afsat 90 mio. kr. til Nyborg 

Marina. Projektet er i fuld gang med 

blandt andet nye servicearealer, et 

kommende multibassin, nye 

foreningsfaciliteter m.m. 

 Vi har erhvervet ”Borgerforeningens 

Hus” nu BASTIONEN og skabt et 

kulturhus der skal løfte en række af 

kulturelle aktiviteter. 

  Vi er lykkedes med at tiltrække nye 

investorer på DSB-arealerne. 

Eksempelvis har PBU, pensionskassen, 

valgt at investere i 64 nye boliger. 

 På Tolbodgade har Arkitektgruppen 

bygget 19 nye lejligheder. 

 Der opføres 39 boliger som 

seniorbofællesskab på DSB-arealerne.  

 I forbindelse med udbygningen af DSB 

arealerne har vi vedtaget at ombygge 

Tømmergraven således, at der 

kommer et helt nyt maritimt byrum. 

 Vi har vedtaget og igangsat indkøb af 

PCér til alle elever i kommunens 

skoler. 

 Ny børnehave (Myrtuen/Ullerslev) er 

blevet bygget og færdiggjort. 

 Det er besluttet at bygge ”ny” 

børnehave ved Tumlebillen på Provst 

Hjortsvej. 

 I Ørbæk har vi i tilknytning til 

børnehaven Åhaven bygget en helt ny 

heldagslegestue til dagplejen. 

  Vi har i budgettet afsat årligt 5. mio. 

kr. til udvikling af Ullerslev og Ørbæk. 

 Der er indkøbt nye by-portale til alle 

landsbyer i kommunen, ligesom det er 

besluttet at alle landsbyer skal have 

mulighed for at få opsat 

blomsterkummer m.m. 

 Der er etableret skaterbane ved 

Nyborg Hallen og en bane er på vej i 

Ullerslev. 

 Vi har indlagt vand i kampbanen på 

Nyborg Stadion således at denne giver 

mulighed for at spille kampe på et 

højere niveau (Blandt andet har vi haft 

ungdomslandsholdsfodbold) 

 Vi har nedsat priserne på byggejord. 

  Dækningsafgiften er fjernet 

  Byggesagsgebyret for både private og 

erhverv er fjernet. 

PROJEKTER OG RESULTATER 
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 For at styrke børn- og ungeindsatsen 

har vi ansat flere socialrådgivere 

ligesom vi har skabt Nyborgmodellen – 

Børns trivsel – fælles ansvar. 

 Vi har øget event og 

aktivitetsniveauet.  

 Der er afsat flere midler til 

landsbyerne ligesom vi har prioriteret 

at støtte forsamlingshusene.  

 Vi har skabt samarbejde med erhverv, 

handel og turisme i form af etablering 

af Bureauaet Nyborg.  

 Vi har igangsat byggeriet af 54 nye 

ungdomsboliger i tilknytning CAMPUS 

Nyborg. Herudover Danmarks første 3D 

printede hus (Fælles rum og vaskeri) 

 Der er skabt rum for nye byggegrunde i 

Herredsted hvor den gamle børnehave 

lå. 

 For at kunne etablere Strategisk 

Bydesign i Ørbæk, har kommunen købt 

to ejendomme på Sentvedvej. Dette 

for at give mulighed for et stort 

anlægsprojekt der skal samle byen, 

samt for at kunne gøre sikkerheden 

større for elever og børn. 

 Vi har sikret at den gamle skole i 

Herrested nu huser aktivitet og danner 

rammen for nye lokale aktiviteter. 

 4 Kløverskolen Afd. Frørup er blevet 

renoveret. 

 Der er blevet investeret i legepladser 

på flere skoler samt i børnehave. 

 Der er etableret Ungdomshus og 

ungdomsråd. 

 Der er etableret et Integrationsråd 

som skal bidrage til at vi sikrer den 

bedst mulige integration.  

 Der er nedsat udvalg til Grøn 

omstilling. 

 Der er nedsat et Kinaudvalg hvis 

opgave er at sikre en så optimal 

udnyttelse af mulighederne for 

samarbejde med kinesiske investorer. 

 Der er etableret praktikpladskontor i 

samarbejde med erhvervslivet og 

uddannelsesinstitutioner. 

 Der er ikke sparet på ældreområdet. 

Vi har fastholdt ældremilliard og 

værdighedsmilliard på ældreområdet. 

 Der er ikke sparet på børnepasning. 

BUPL roser Nyborg Kommune for vores 

indsats.  

 Alle foreninger har fået gratis adgang 

til lån af lokale og haller. 

 Der er udstykket 15 nye grunde på 

Mejerivænget og Spurvevej i Ørbæk. 

 Der er klargjort til udstykning af 3 nye 

grunde i Herrested.  

 Grundpriserne i Jagtenborg er 

reduceret med 20 %.  

 Der er etableret nye parkeringspladser 

ved Ørbæk Midtpunkt samt ved 

Nyborghallerne. 

 Der er afsat 3 mio. kr. til 

kunststofbane i Ullerslev. 

 Nyborg Kommune er blevet en del af 

Film Fyn, hvilket har resulteret i 

blandt andet optagelser til de 

nationale julekalendere. 

 Nyborg Kommune har solgt den 

tidligere skole i Langtved til Langtved 

Friskole, således de kunne komme 

videre med skoleudviklingen.  

 Teletaxaordning er indført i hele 

kommunen, herudover er der besluttet 

et antal øgede afgange mellem Odense 

og Ørbæk i aften og weekends.  

 Vi har styrket vores internationale 

udsyn gennem samarbejde gennem 

Newcastle og the World. Det giver 

blandt andet 6 unge mulighed for at 

besøge Japan. Samtidigt styrker 

samarbejdet vores turismeindsats. 

 Vi har udarbejdet en Veteranpolitik. 

Der er udpeget Veterankoordinator og 

der er etableret Veterancafe.  

 Det er lykkes at få lokal virksomhed i 

gang i Kina, ligesom samarbejdet med 

kinesiske investorer er styrket. 
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 Den første kinesiske internetfilm er 

blevet optaget i Nyborg og blev vist i 

forbindelse med åbningen af det 

kinesisk-danske turismeår. 

 Nyborg Kommune har fået lov til at 

”sælge” knowhow i forbindelse med 

samarbejde med kinesiske investorer. 

Et eksempel herpå er evt. salg af 

know-how indenfor ældreplejen.   

 Som følge af vores ejerskab af ADP, 

lykkedes det at tiltrække det første 

krydstogtskib til Nyborg.   

Dette er blot nogle af de mange tiltag der er 

besluttet i denne valgperiode. Det betyder 

ikke, at vi blot kan læne os tilbage. Nej vi 

skal fastholde fokus på udviklingen af hele 

Nyborg Kommune. 

 

Vi håber du vil give Venstre et stærkt mandat 

til at fortsætte indsatsen for Din, Min og 

Vores Kommune. Tak fordi du læste med.  

 

 



 
 

 

 

Venstres Nyborg 

 

 

 


