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Bredt samarbejde, fornyelse og en stærkere Sønderborg
Kommune
Det bliver et stærkt borgerligt liberalt valgforbund, der går til kommunalvalg den 16.
november i Sønderborg Kommune. Det står klart efter partierne Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Venstre den 5. september
2021 har indgået et valgteknisk valgforbund.
Partierne er både enige om, at Sønderborg kommune behøver en ny borgerlig
liberal borgmester, og at der på en række punkter er behov for en ny politisk retning for
kommunen.
Partierne er enige om, at den negative fraflytning fra kommunen skal vendes, så
Sønderborg kommune igen bliver en attraktiv tilflytterkommune, men det kræver
målrettet handling og bedre samarbejde på tværs af kommune, erhvervsliv,
uddannelsesinstitutioner og en række andre aktører.


Bedre drift af kommunen - reduktion af bureaukrati og administrationsudgifter, så
der er råd til at styrke kernevelfærden – børn, skole, handicap- og ældreområde.
 Investeringer i hele kommunen, så udvikling og vækst kommer hele kommunen til
gavn
 Sønderborg kommune skal fortsat styrkes som en erhvervsvenlig kommune, hvor
såvel etablerede som iværksættervirksomheder oplever bedre rammevilkår
 Styrkelse af frit valg og ligebehandling af offentlige hhv. private aktører på såvel
børne, skole, ældre og andre områder.
 Den kedelige bundplacering som den kommune i Sydjylland, der har færrest ikkevestlige indvandrere i beskæftigelse skal ændres. Der skal stilles krav og folk skal
mødes med forventninger om, at de lærer dansk, kommer i arbejde og er
selvforsørgende.
De fem partier ønsker også en kommune, hvor borgerinddragelsen bliver reel, og det
brede politiske samarbejde genskabes. Og så skal kommunen drives bedre og mindre
bruges på bureaukrati og administration, så pengene i stedet kan bruges på at styrke
skoleområdet og sikre en værdig ældrepleje med mere frit valg.
Det tekniske valgforbund ændrer ikke på, at der er tale om 5 forskellige partier, der
stiller op i hver deres ret, men hvor det tekniske valgforbund sikrer, at der ikke sker
stemmespild.

Partierne udtaler om aftalen:
Stefan Lydal, Spidskandidat, Dansk Folkeparti, 27903718
”Det glæder mig meget at det er lykkedes at samle alle de borgerlige partier i et
fælles valgforbund. Vi står stærkere sammen, og deler alle ønsket om en anden retning
for Sønderborg. Vi har brug for forandring og en ny politik på en række områder: vi skal
have sat borgeren i centrum, hvis vi vil borgerinddragelse kræver det også at vi lytter,
når f.eks. lokalbefolkningen i Kværs siger nej til et biogasanlæg. Eller naboer, der
klager over generne fra en moske i et boligkvarter, så skal vi turde at nedlægge et
forbud, fremfor at forsøge at lovliggøre aktiviteterne. Vi skal have et retningsskifte i
udlændingepolitikken, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Sønderborg
Kommune koster hvert år samfundet 370 mio. kr., det er vi simpelthen nødt til at
handle på.”
Jesper Esbensen, spidskandidat, Det konservative Folkeparti, 21683791
” Med dette valgforbund sikrer vi at alle borgerlige stemmer kommer til at pege på en
borgerlig borgmester. Efter 8 år med socialdemokratisk styre har vi brug for nye
visioner og ideer. Vi har brug for politikere, der vil tale Sønderborgs sag. Vi skal have
styrket erhvervslivet, klima og natur, skolerne, universitetet, ældre og
familiepolitikken og udviklingen i Sønderborg. Vi ser frem til et godt samarbejde og
håber, at vi udover dette tekniske valgforbund kan find et par mærkesager, som vi i
fællesskab kan føre frem under valgkampen.”
Marius Smoc, spidskandidat, Liberal Alliance, 71127558
”Liberal Alliance Sønderborg kommune er meget tilfreds med, at det er lykkes at samle
alle de borgerlige partier i et fælles teknisk valgforbund. Møderne, der har ført frem
til i dag, har alle været positive og konstruktive, så der er kun grund til at tro, at vi får
et fortrinligt samarbejde fremadrettet. Sønderborg byråd har brug for et flertal, der
tager fat om de problemer, som vi har i kommunen, så vi får mindre og ikke mere
bureaukrati, mere og ikke mindre valgfrihed samt væsentlig større faglighed i vore
folkeskoler. Dette kræver et borgerligt flertal for at kunne lykkes."
Bo Kleis Christensen, Spidskandidat, Nye Borgerlige, 40750949
” Vi glæder os i Nye Borgerlige i Sønderborg over, at det er lykkedes at skabe et solidt
tværpolitisk samarbejde, i hele den blå del af byrådet. Det er positivt for det
fremtidige samarbejde, at vi har fælles visioner og perspektiver. Ingen opnår noget
alene, kun gennem et solidt samarbejde. Det samarbejde anser vi med
dette valgforbund for grundlagt. Og husk: Stem som du plejer og få mere af det samme
– Eller stem på Nye Borgerlige!”
Ellen Trane Nørby, Borgmesterkandidat, Venstre, 61624258

”Jeg glæder mig over, at vi med vores fælles blå valgforbund viser, at vi er et stærkt
alternativ til at lede Sønderborg Kommune og sikre en veldrevet kommune, hvor
der investeres mere i børn, skoler, handicap og ældreområdet. Og derudover fokuseres
målrettet på at skabe vækst, arbejdspladser og udvikling i hele kommunen, så vi kan få
bremset den massive befolkningsfraflytning som vi har set de seneste valgperioder.
Vores fælles valgforbund viser også viljen til bredt tværpolitisk samarbejdet og ønsket
om at nytænke den måde Sønderborg Kommune driver politik på, så borgerinddragelsen
bliver reel og der generelt topstyres mindre.”

