HANDLINGSPROGRAM 2009 for Venstre Odense
FRIHED - ANSVAR - RESPEKT
I. UDVIKLING NÆR BORGERNE
Gode forhold for alle byens borgere.
Venstre vil derfor
a. øge valgfriheden for den enkelte
b. styrke daginstitutionernes udvikling
c. anvende 50% af de fremtidige anlægsbudgetter til at vedligeholde og
fremtidssikre rammerne for de borgernære aktiviteter
d. udvikle folkeskolen til fremtidens udfordringer
e. sætte fokus på legens udfoldelse ved modernisering af og nyoprettelse af legepladser
f .styrke mulighederne for fritidsudfoldelse med moderne faciliteter for at forstærke det lokale
forenings-, sports- og kulturliv
g. skabe og udvikle lokalt forankrede senioraktiviteter
h. mindske antallet af private fællesveje og alle nye fællesveje skal være offentlige
i. sikre en stabil og relevant offentlig transport
j. lede uvedkommende trafik udenom lokalområderne
II. ØGET TRYGHED
Det skal være trygt og attraktivt at bo og leve i Odense
Venstre vil derfor
a. fremme større tryghed for børn og ældre i deres hverdag
b. fremme bæredygtighed som grundlag for alle beslutninger
c. sikre økonomisk ansvarlighed
d. som minimum fastholde Fyns laveste personbeskatning
e. skabe et sikkert byliv
f. sikre at pasningsgarantien overholdes ved udbygning
af børneinstitutioner i nærområdet
g. understøtte børn og unges muligheder for at få en ungdomsuddannelse,
så de kan klare sig i voksenlivet
h. sikre ældre og svage medborgere den nødvendige hjælp
i. i højere grad understøtte det frivillige sociale arbejde
j. aktivt sætte fokus på den opsøgende indsats overfor narkomaner
k. øge trafiksikkerheden med særlig fokus på gåendes og cyklendes muligheder

III. FÆLLES FYNSK ERHVERVSIDENTITET
Fyn skal stå sammen skal skabes erhvervsidentitet, hvor afspejler og bruger
sin mangfoldighed.
Derfor vil Venstre
a. skabe en fælles fynsk erhvervsidentitet
b. skabe en fælles fynsk erhvervsplanlægning, så der drages nytte af styrker og faciliteter
på tværs
c. afskaffe den særlige ekstraskat på erhvervslivet (dækningsafgiften)
d. sikre at erhvervslivet i øget omfang inddrages i de kommunale beslutninger, så de sammen
med forsknings- og uddannelsesmiljøerne er drivkraften i løsningen af de fynske
udfordringer
e. udvikle offentlig/private partnerskaber
f. videreudvikle hele havnen
g. forøge tilgængeligheden på hele Fyn ved at sikre en god infrastruktur

IV. ANSVAR
Den enkelte har som udgangspunkt ansvaret for sig selv. Kommunen skal
understøtte og hjælpe den enkelte til at tage dette ansvar
Derfor vil Venstre
a. udfordre kommunen på at alle midler anvendes effektivt med udgangspunkt
i den enkelte
b. udvikle et bæredygtigt miljø med udgangspunkt i, at den enkelte træffer
miljørigtige valg
c. fremme sundheden gennem oplysning og målrettede indsatser
d. sikre at flest mulige forældre selv kan tage ansvar for deres børn
e. øge fagligheden i folkeskolen og styrke mulighederne for særligt begavede
elever
f. styrke Odense mange uddannelsesmiljøer og bidrage til at tiltrække flere
studieretninger og uddannelser
g. fremme studerendes muligheder for studierelevante jobs
h. udvikle integrationsindsatsen for at sikre det aktive medborgerskab
i. sikre en relevant aktivering af ledige, der fører til beskæftigelse

