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SIKKERT IND
I FREMTIDEN

D E T S TÆ R K E S T E H O L D

K A N D I D AT E R

SIKKERT IND
I FREMTIDEN
VI GIVER DIG
F R I T VA LG

JESPER FROST RASMUSSEN

Alder: 46 år
Bopæl: Vester Nebel
Beskæftigelse: Borgmester

Du ved bedst selv, hvad der giver dig et godt liv
– hvem skulle ellers have mest forstand på det?
Derfor vil Venstre give mest mulig frihed til at vælge selv.

J A KO B LO S E

PENGENE KAN KUN
BRUGES ÉN GANG
Det husker vi i Venstre, og det har vi god erfaring med
gennem 28 år med ansvar for kommunens økonomi
– vi passer også godt på dine penge i fremtiden.

Erfaren borgmester – med fokus på fremtiden
• Det går godt i Esbjerg Kommune, og den kurs
skal vi fastholde. Jeg er klar til at fortsætte som
hele kommunens borgmester og videreføre
arbejdet for grøn vækst og velfærd for alle.
Vi skal turde være ambitiøse, så vi gør kommunen til et endnu bedre sted at bo og leve i alle
livets faser.

Alder: 42 år
Bopæl: Esbjerg
Beskæftigelse: Direktør

En grøn og visionær erhvervspolitik er vigtig
• Vi har en enestående chance for at blive det
nye grønne vækstcenter i Danmark.
• Både indbyggere og det lokale erhvervsliv skal
med, når vi sætter handling bag ordene om, at
Esbjerg skal være CO2-neutral allerede i 2030
– for en markant klimaprofil vil være med til at
sætte os på landkortet.

KURT BJERRUM

NYE MULIGHEDER
I GRØN OMSTILLING
Vores kommune har stærke kort på hånden for at være aktiv
i den grønne omstilling, så vi kan gå forrest
– og hente bæredygtig vækst i de nye muligheder.

Alder: 59 år
Bopæl: Jernvedlund
Beskæftigelse: Gårdejer

Din lokale stemme
• Landistrikter og foreningslivet skal have gode
udviklingsmuligheder
• Unge og uddannelse, fokus på fremtidens
arbejdskraft
• Gode vilkår for erhvervslivet i hele kommunen
• Dialogbaserede løsninger til gavn for borgerne

K A N D I D AT E R

Alder: 67 år
Bopæl: Esbjerg V.
Beskæftigelse:
El-installatør/konsulent

K A N D I D AT E R

TOMMY NOER

HENRIK ANDERSEN

Sammen kan vi gøre kommunen endnu bedre
• Øget borgerinddragelse i processer
• Etablering af moderne seniorbofællesskaber
• Folkeskolen skal være blandt de bedste i landet
• Styrke erhvervsvejledningen i folkeskolen
• Tilpasse erhvervslivet Esbjergs nye status som
Grøn Energi Metropol
• Styrke frivilligt arbejde
• Udbygning af projekt: Esbjerg Strand

Mine klare målsætninger som Venstre-kandidat
• Attraktive bosætningsmuligheder i hele
kommunen
• En selvfølge at borgerne får en hurtig
sagsbehandling
• Beslutninger skal tages så tæt på borgerne
som muligt, gerne gennem lokalrådene

Alder: 65 år
Bopæl: Tjæreborg
Beskæftigelse: Chauffør

ANDERS ROHR JØRGENSEN

EMIL PEDERSEN

Alder: 18 år
Bopæl: Esbjerg V.
Beskæftigelse: Studerende

Alder: 62 år
Bopæl: St. Darum
Beskæftigelse: Konsulent,
tidl. efterskoleforstander

Din vagthund i Esbjerg byråd
• En ung kommune: Jeg vil kæmpe for et studiemiljø, som er værd at flytte hertil for.
• Styrk uddannelsesvejledning: Vejledningen
unge får af folk med reel erfaring skal øges.
• Et grønt og liberalt Esbjerg: Vi skal styrke
erhvervslivet og dets vilkår for at tiltrække flere
virksomheder, særligt grønne.

Alder: 41 år
Bopæl: Ribe/Farup
Beskæftigelse: Selvstændig

Ripenser i byrådet
• Vi skal have de bedste pasnings- og
fritidstilbud til vores børn og unge
• Bedre samspil mellem kommune, erhvervsliv
og handelsstandsforeningerne
• Turismen og hele den maritime historie og
muligheder skal styrkes og forankres i Ribe
• Fortsat arbejde på forbedret
vandløbsvedligehold

KARSTEN DEGNBOL

H E N N N G R AV N

Større frihed til forskellighed
• Vækst og udvikling i HELE Esbjerg kommune
• Styrkelse af nærdemokrati og lokalråd
• Aktiv jordpolitik
• Flere penge til cykelstier
• Hurtig og smidig kommunal sagsbehandling
• Færre konsulenter
• Tidligere indsats for de udsatte børn
• Fortsat styrkelse af et voksende ældreområde
• Større frihed til det frivillige arbejde

Din lokale stemme der ser, lytter og agerer
• Ældrepleje i top og ensomhed bekæmpes
• Plejepersonale skal lønnes bedre
• Handicapområdet i fokus
• Skolerne skal have et løft
• Bolig og erhvervs grunde i hele kommunen
• Cykelstinettet udbygges = sikre skoleveje
• Sagsbehandlingstiden for byggetilladelser
nedbringes
• Øge bosætning og arbejdskraft

Alder: 72 år
Bopæl: Bramming
Beskæftigelse: Politiker,
tidl. vicepolitikommissær

K A N D I D AT E R

Alder: 54 år
Bopæl: Roager
Beskæftigelse:
Key Account Manager

Alder: 49 år
Bopæl: Ribe
Beskæftigelse:
Bioanalytiker

K A N D I D AT E R

ALEX FRITZ SØRENSEN

SØREN HEIDE LAMBERTSEN

Jeg lytter til borgerne
• Sikre den sydlige del af Kommunen markant
synlighed
• Borgerne skal der lyttes mere til
• Cykelstier – især i landområderne
• Aktive landområder og landsbyer
• Attraktive byggegrunde i hele kommunen
• Oprensning af vore vandløb skal forbedres
• Adgang til kultur- og fritidstilbud i HELE kommunen

Sikre en fælles fremtid
• Tættere sammenspil mellem uddannelser,
erhvervsliv og kommune
• Mere natur og biodiversitet i hele kommunen
• Forbedre skoleveje og mobilitet
• Flere videregående uddannelser
• Progressiv erhvervspolitik hvor vi er to skridt foran
• Byer med liv og puls
• En praksisnær folkeskole med fokus på det
enkle barn

Alder: 37 år
Bopæl: Esbjerg
Beskæftigelse:
Civilingeniør, Ph.D.

T I N A S KOV L A R S E N

JAN LAGONI

Ordentlighed. Respekt. Handlekraft.
• Attraktive nærområder og øget bosætning
• Tilgængelighed - også for handicappede
• Styrke samarbejdet mellem kommune,
sygehuse og almen praksis, samt private
aktører, med borgeren i centrum
• Borgerens frie valg og mulighed for
fritvalgsordninger - hele livet
• Styrke erhvervslivet og turismen

Vækst og Frihed
• Jeg vil arbejde for en grøn omstilling, som
er baseret på vækst og arbejdspladser i det
private. Esbjerg Havn skal have faciliteterne til
at katalysere væksten i den grønne omstilling.
• Esbjerg Kommune skal baseres på frihed og
medinddragelse, det er at tage ansvar for eget
liv og medansvar for andres.

Alder: 50 år
Bopæl: Hjerting
Beskæftigelse: Skoleleder

ANNEMETTE KNUDSEN
ANDERSEN

R I K K E TA N G A A

Alder: 48 år
Bopæl: Andrup
Beskæftigelse: Selvstændig

Sammen er vi stærke
• Mere fokus på lokalsamfundene, samt mere
inddragelse, når beslutningerne skal træffes.
• Styrke det frivillige arbejde – det kan gøre en
forskel for mennesker, der har brug for hjælp
• Sætte Esbjerg på Danmarkskortet, så vi kan
tiltrække endnu flere studerende og firmaer,
til vores del af landet

Alder: 64 år
Bopæl: Øster Vedsted
Beskæftigelse: Bogholder

Med viljen og styrken til den gode sag!
• Bindeled borgere og kommunen imellem
• Effektiv sagsbehandling for erhvervslivet
• Styrke turismen
• Tryghed og værdighed i ældreplejen
• Det at blive ældre skal ske med værdighed
• Rummelige skoler med plads til forskellighed
• Børnefamilierne får gode vilkår
• Højne kulturen
• Det skal være nemt at være frivillig
• Være din LOKALE stemme fra syd

K A N D I D AT E R
HANS ERIK ANDERSEN

Alder: 54 år
Bopæl: Gørding
Beskæftigelse: Mejerist

Vi vil gøre Esbjerg kommune attraktiv sammen
• Fokus på øget bosætning i hele kommunen
• Udbud af byggegrunde i hele kommunen
• Der skal være gode servicetilbud, offentlig som
private i hele livet
• Gode og spændende fritids- og kulturtilbud
• Inddragelse af lokalråd og høringsparter
• Vi skal fastholde en stærk erhvervspolitik
• Fokus på god økonomi i kommunen

LARS BOEL

Alder: 55 år
Bopæl: Sejstrup
Beskæftigelse:
Landbrugsskolelærer

Bæredygtighed og fælles ansvar
• Folkeskoler og uddannelser skal prioriteres
• Flere skal bosætte sig i kommunen
• Grøn energi og bæredygtighed vægtes højt
• Udvikling i hele kommunen
• Alle der kan skal bidrage til samfundet

PEDER TØRNQVIST

Alder: 60 år
Bopæl: Ribe
Beskæftigelse:
Virksomhedskonsulent

Din garant for ordentlighed og handling
• Bedre uddannelsesvejledning: 
Erhvervsfolk bør i højere grad inddrages
i uddannelsesvejledningen
• Sikring mod oversvømmelser: Jeg vil kæmpe
for en udlicitering af al vandløbsvedligehold
for at sikre, at dette sker i fremtiden
• Øget bosætning: Fokus på gode servicetilbud
og spændende fritids- og kulturtilbud

K A N D I D AT E R

Alder: 48 år
Bopæl: Bramming
Beskæftigelse: Operations
& Project Director

K A N D I D AT E R

KIM LIST

M I K A E L N Ø R B Y- L A S S E N

Bramming i udvikling
Jeg står for:
• Politik i øjenhøjde via tilgængelighed
• Fokus på seniorpolitik via inddragelse og respekt
• Veteranpolitik – de glemte helte
• Optimale vilkår for eksisterende og kommende
virksomheder i Bramming
• Udbygning af sports- og fritidsaktivitetstilbud
• Jeg vil være en stemme for erhvervslivet i Esbjerg
kommune gennem involvering
• Fokus på øget tilflytning i kommunen

Din stemme i byrådet
• Vil arbejde for at de problemstillinger, vi borgere
oplever i hverdagen, bliver taget op i byrådet.
• Naturbeskyttelse går hånd i hånd med natur
benyttelse til gavn for erhverv og borgere.
• Styrkelse af inkluderingen på arbejdsmarkedet
til arbejdsgivere og arbejdstagere.
• Turismen skal styrkes i kommunen under
hensyntagen til landbrug og øvrigt erhverv.

Alder: 52 år
Bopæl: Ribe
Beskæftigelse: Produkt
konsulent, tidl. landmand

LARS MORTENSEN

V I TA Z E N N E R

Alder: 53 år
Bopæl: Omme v. Bramming
Beskæftigelse:
Vedligeholdelseschef

Synergi mellem kommune og region
• Det nære sundhedsvæsen skal udbygges og
tilpasses borgernes behov
• Kollektiv- og blødtrafik skal være et nemt alternativ
• Uddannelserne skal matche vores erhvervsliv
• Energioptimering af kommunale og regionale
bygninger skal prioriteres
• Vi skal værne om vores kulturperler
• Frit valg mellem offentlige og private udbydere
til borgerne

KLAUS SANDFELD

Alder: 56 år
Bopæl: Ribe
Beskæftigelse: Business
Development Manager

Tryghed og fremtid i vores kommune
• Tilbyde en god skole til både elever og lærer
• Fokus på klima, bæredygtighed og miljøet
• Optimale vilkår for vores foreninger
• Øget udbud af lejligheder og byggegrunde
• Vedligeholdelse og udbygning af vores
infrastruktur
• Konkurrencedygtige vilkår for erhvervslivet,
turismen og landbruget
• Værdighed for ældre

Alder: 40 år
Bopæl: Esbjerg N.
Beskæftigelse:
Finansiel Rådgiver

Ny kandidat, nye øjne, ny tilgang til tingene
• Balance i indtægter og udgifter, pengene skal
stemme.
• Kommunen skal udvikles attraktivt, så flere borger, studerende, virksomheder og uddannelser
tilvælger Esbjerg.
• Esbjerg skal være førende indenfor grøn
omstilling.
• Bedst mulig støtte i frisættelsen af folkeskolen,
så den udvikles til Danmarks bedste.

K A N D I D AT E R
HANS MORTENSEN

Alder: 61 år
Bopæl: Sønderris
Beskæftigelse:
Selvstændig boligfotograf

Hold fast i den positive udvikling, stem V
• Attraktive boliger eje, leje, andelsboliger,
i by og på land
• Bedre kobling mellem folkeskoler og erhvervs
livet, til gavn for erhvervsuddannelserne
• Fastholde/udvikle de mindre bysamfund
• Infrastruktur der virker. Veje, cykelstier, broer mv.
• Førende Grøn Energi kommune
• Tænk Grøn Natur, for alle

STEEN H. PETERSEN

Alder: 58 år
Bopæl: Esbjerg
Beskæftigelse: Konsulent

Vi skal være nytænkende inden for grøn vækst
• Jeg har fokus på erhvervslivet i hele kommunen
• Øget udvikling af vores uddannelsessystem
• Sammen med erhvervslivet skal vi styrke
Esbjerg som Grøn Energi Metropol
• Gøre det mere attraktivt at bo i hele kommunen
• Løbende fokus på at udvikle og investere i
vores infrastruktur i hele kommunen

MICHAEL LEUENHAGEN

Alder: 45 år
Bopæl: Tjæreborg
Beskæftigelse: Senior
Business Consultant

Vi vil gøre Esbjerg kommune attraktiv sammen
• Fremtidssikre en udvikling for erhvervslivet og
det skal gøres med de bæredygtige mål for øje.
• Kommunen skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft i alle kategorier.
• Dette skal sikres ved, at der er de nødvendige
muligheder, attraktive boliger, og at der støttes
op om det nødvendige, så familien kan trives.

VENSTRES VISIONER
I E S BJ E R G KO M M U N E

Frit valg for det gode
liv – med familien i
centrum

Du kan regne med Venstre
– og Venstre kan regne

Hvad er et godt liv? Det ved du
allerbedst selv, og derfor skal du have
størst mulig frihed til at udfolde det
liv, der giver bedst mening for dig
og din familie. Det gælder alt lige
fra valget af kommunal eller privat
børnepasning, over folkeskole eller
privatskole til kommunalt eller privat
plejehjem. Valget skal være dit, og
valget skal være frit.

Pengene kan kun bruges én gang – det
er egentlig ikke så indviklet. I Venstre har
vi taget ansvaret for Esbjerg Kommunes
økonomi gennem 28 år, og det er vi i al
beskedenhed rigtigt stolte af. Det er din
sikkerhed for, at der er erfarne hænder
på roret i en fremtid, hvor kun én ting
er sikker: Der kommer endnu mere pres
på og endnu større forventninger til
kommunernes økonomi.

Hos Venstre køber vi ikke påstanden
om, at kommunale og private tilbud er
hinandens modsætninger – tværtimod
kan begge parter lære meget af
hinanden, hvis vi undgår at være berøringsangste. Det går begge veje, og de
private tilbud skal selvfølgelig leve op
til de fælles standarder, der gælder for
alle. Det er dét, vi kalder frihed under
ansvar for fællesskabet.

Borgerne vil gerne have mest muligt
for deres skattepenge, og det er vi
helt enige i hos Venstre. Kunsten er så
at få forventninger og virkelighed til
at mødes, når der også skal føres en
ansvarlig økonomisk politik i hverdagen.
Det er en balance mellem mange gode
ønsker, og vi står som garant for, at
kommunens udvikling går hånd i hånd
med sund økonomisk fornuft.

Det går godt i Esbjerg Kommune, og
vi kan gøre det endnu bedre, hvis vi
træffer de rigtige valg for fremtiden.
Her kan Venstres stærke lokale hold
bygge videre på både god erfaring og
en åben og positiv tilgang til nye tider.
I Venstre finder vi de rigtige beslutninger ved at inddrage dig som borger
– endnu mere og endnu tidligere i
processen. Kommunens politikere
og forvaltning er til for dig og ikke
omvendt, så det er vigtigt for os, at alle
borgere føler sig hørt. Vi sætter stor
pris på de mange frivillige initiativer,
der bygger på engagerede ildsjæle i
foreningsliv, lokalråd og andre fællesskaber, der spirer frem lokalt.
Disse fællesskaber er kernen i vores
nærdemokrati, og det skal vi udvikle
og værne om. Der vil selvfølgelig
altid være forskellige holdninger og
diskussion om tingene, men det er
også vigtigt for at sikre kvalitet i vores
valg. De bedste beslutninger er dem,
som mange har været med til at træffe.

Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv

Foto: Niclas Jessen

Plads til aktive
borgere – i en aktiv
kommune

Aktiv fritid er sundt
og sjovt – det giver
mening

Omstilling er vores styrke
– også den grønne
Her i kommunen har vi gennem
generationer en stærk tradition for at
bygge vindmøller i stedet for læhegn
– også bogstaveligt talt. Klimakrisen
giver nye udfordringer, men her har
Esbjerg Kommune alle forudsætninger
for at tænke globalt – og handle lokalt.
Vores område står med stærke kort på
hånden i den grønne omstilling, hvor vi
kan levere et kæmpe bidrag.
Landbrugseksportens guldalder
og fiskeriets storhedstid er stolte

perioder i kommunens historie, og
olie/gas eventyret har stadig enorm
betydning.

Kultur- og fritidslivet skal rumme tilbud
for enhver alder og bakke op om de
mange frivillige ildsjæle i foreningerne.
Esbjerg Kommune har et meget bredt
og mangfoldigt foreningsliv, og det skal
vi værne om og udvikle. Det f rivillige
arbejde gør en stor forskel for den
enkelte, og det aktive medborgerskab
giver et vigtigt bidrag til de kommunale
tilbud, f.eks. når ildsjæle cykler en tur
med beboerne på plejecentre.

Nu står vi overfor endnu en omstilling
med nye muligheder, der vil komme
hele vores område til gavn. Vi har
allerede set de første konkrete resultater
af vores målrettede indsats for at
tiltrække nye spændende virksomheder
på helt nye vækstområder. Og der er
endnu flere muligheder – hvis vi spiller
vores kort rigtigt.

Velfærd er livskvalitet
– det handler om
mere end penge
Et godt lokalsamfund er et stærkt
fællesskab, der tager hånd om alle,
som har brug for det.
De svageste i samfundet skal have
den rigtige støtte, og alle borgere skal
inddrages i fællesskabet. Vores børn
skal have en god og tryg start på livet
med pasningstilbud af høj kvalitet, i
skolen skal der være gode rammer
og undervisning med plads til alle, og
i livets efterår skal vi sikre en værdig
ældrepleje.
I Venstre ved vi, at alle disse gode ønsker
handler om andet og mere end penge. Vi
er garanter for, at der er fokus på mennesker fremfor systemer – at borgeren
hele tiden er i c
 entrum, så kommunen og
vores mange dygtige medarbejdere har
øje for at arbejde for dig.

I Venstre mener vi, at de mange gode
kræfter skal støttes og opmuntres ved
at gøre det endnu nemmere at give en
frivillig hånd med noget, man brænder
for. Det gælder også på k ulturområdet,
der har lidt hårdt under coronakrisen.
De kommende år skal vi være ekstra
opmærksomme på at pleje og passe
de mange lokale initiativer, der spirer
frem – kulturlivet er vigtigere end
nogensinde.

DU KAN REGNE MED VENSTRE
– O G V O R E S R E S U LTAT E R
Her er bare nogle af de lokale resultater,
Venstre har sikret de seneste år:

1.

Nye initiativer
til grøn omstilling

Indkøb af eldrevne bybusser,
renovationsbiler på biogas,
klimapartnerskab med vores
virksomheder og vedtagelse af mål
om CO2-neutral kommune i 2030.

2.

Bedre forhold og
flere varme hænder

3.

Flere og bedre
uddannelsestilbud

Etablering af Education Esbjerg
i tæt samarbejde med erhvervslivet, succes med tiltrækning af
nye uddannelser som medicin og
jura samt endnu flere statslige
arbejdspladser med brug for
veluddannede indbyggere til
bl.a. SKAT, Energi-, Færdsels- og
Sikkerhedsstyrelsen.

Flere midler til bl.a. skoler og dagtilbud, forbedring af indeklima og
IT-tilbud, bedre normering i dagsinstitutioner, flere lærere og flere midler til handicap- og familieområdet.

4.

Flere interessante
vækstvirksomheder

Målrettet arbejde med tiltrækning
af nye vækstvirksomheder og stærke
resultater, med etablering af nye
virksomheder som bl.a. BULK (datacenter), Quantafuel (genanvendelse
af plast) og to kæmpe Power-to-X
projekter (omdannelse af grøn strøm
til anden energiform) fra Copenhagen Infrastructure Partners, H2
Energy Europe og senest Facebook.

Større bevillinger til bl.a.: Den
Kulturelle Ungdomsfond, Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Ribe Vikingecenter
og Vadehavscentret samt midler til
etablering af springhal i Østerbyen,
udvidelse af Ribe Svømmebad og
Ribe Historie- og Aktivitetspark.

Foto: Torben Meyer

Stor arealudvidelse til fremtidens
grønne vækst med offshore vind og
opnåelse af statslig politisk opbakning til yderligere udvikling af vores
centrale erhvervsaktiv.

Foto: Vadehavscenteret

Foto: Torben Meyer

5.

Fortsat udvikling af
Esbjerg Havn

8.

Bedre forhold for
kultur- og idrætsliv

D E T S TÆ R K E S T E H O L D

Flere nye udstykninger af byggegrunde i hele kommunen, realisering af Esbjerg Strand og etablering
af iværksætterhus.

7.

Foto: Niclas Jessen

6.

Nye muligheder for
udvikling og vækst

– OGSÅ TIL REGIONSRÅDET

Bedre trafiksikkerhed
og lokal udvikling

Flere cykelstier i hele kommunen, flere
midler til lokale initiativer og byfornyelse, bl.a. fysisk løft af Bramming
bymidte og Byparken Esbjerg.
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Sejstrup
Kurt Bjerrum
Jernvedlund

D E T S TÆ R K E S T E H O L D

Mikael
Nørby-Lassen
Ribe

Anders Rohr
Jørgensen
Ribe/Farup

Klaus
Sandfeld
Ribe

Annemette Knudsen
Andersen
Ø. Vedsted

Peder
Tørnqvist
Ribe

Tina Skov
Larsen
Ribe

VENSTRES
K A N D I D AT E R
TIL ESBJERG BYRÅD

Læs mere om alle vores kandidater
på www.venstrekandidater.dk

Alex Fritz
Sørensen
Roager

