
 

 

Konstitueringsaftale for perioden 2022 - 2025. Samarbejde for 
en fælles fremtid. 
 
Aabenraa kommune er en unik skønhedsplet på danmarkskortet. Både historisk, 
sprogligt, geografisk og kulturelt. I dag bor vi rundt om i hele kommunen, hvor 
civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige indgår i et stærkt og gensidigt 
sammenhold. Derfor skal vi styrke sammenhængskraften i hele kommunen. 
 
Økonomi. 
En tryg fremtid bygger på en ansvarlig økonomi. 
Parterne viderefører kommunens faste økonomiske politik. 
 
Bæredygtighed og Klima. 
Vi vil arbejde hen imod en CO2 neutral fremtid, og fortsætte med at udbygge 
mulighederne for en klimavenlig dagligdag i samarbejde med borgere og 
virksomhederne. 
 
Vi vil arbejde for: 

• faste og klare mål for den grønne omstilling. Vi forpligter os på DK2020 
• fossilfrie køretøjer i kommunens portefølje samt i den kollektive transport 
• at opbygge en klimaklynge på bl.a. Ensted havn 
• naturbevarelse og blomstrende biodiversitet 

 
Landdistrikter i fokus. 
Landdistrikterne og de mindre byer bygger på stærke fællesskaber. Det er 
fællesskaber, der skal bære byerne ind i fremtiden og derfor skal fokus være på, 
at det er nemt og attraktivt at indgå og være aktivt deltagende i fællesskaberne. 
Samtidig er det nødvendigt med gode bosætningsmuligheder i de mindre byer. 
 
Vi vil arbejde for: 

• en borgerdrevet udvikling i landdistrikterne med fokus på 
stærke fællesskaber 

• øget fokus på adgang til kollektiv trafik i landdistrikterne 
• befolkningstilvækst, så vi knækker kurven i landdistrikterne på 4 år 

 
Samarbejder på tværs 
Vi vil række ud til hinanden, og ud til de andre. Vi vil styrke det 
grænseoverskridende samarbejde, samarbejdet på tværs af de 4 sønderjyske 
kommuner og sammenhængskraften mellem landdistrikterne og byerne. 
Vi vil arbejde for: 

• at udbygge det grænseoverskridende samarbejde 
• samarbejde med de sønderjyske kommuner om en fælles Sønderjysk 

planstrategi 
 



 

 

Erhverv - Rekruttering - Fastholdelse 
Det går godt i Aabenraa kommune. Vi vil fortsat arbejde for at skabe rammerne 
for en samarbejdende erhvervspolitik, hvor vi vil sætte fokus på rekruttering og 
fastholdelse af arbejdskraft. 
 
Vi vil arbejde for: 

• en bedre og hurtigere byggesagsbehandling. 
• yderligere fokus på små og mellemstore virksomheder. 
• opprioritering af turismen 
• styrket fokus på tysk sprog og tysk erhvervstiltrækning i Aabenraa Kommune 
• at styrke Aabenraa Kommune som en god og attraktiv arbejdsplads 

 
Kernevelfærd og forebyggelse. 
Vi vil understøtte det tværgående samarbejde for de mest udsatte, og vi vil 
imødegå den demografiske udvikling med rettidig omhu. 
 
Vi vil arbejde for: 

• at ansætte en borgerrådgiver 
• at styrke uddannelsesniveauet i Aabenraa Kommune 
• at tilpasse kommunen til den demografiske udvikling, med fokus på 

stigningen af antallet af flere handicappede og ældre borgere 
• vi opretter et nyt udvalg for Sundhed og Forebyggelse 

 
Kultur & Fritid 
Vi vil udvikle kulturlivet og fritidslivet, og sætte fokus på det der bringer os 
sammen og skaber stærkt foreningsliv. Det være sig de unikke oplevelser, 
men også dagligdagens mangfoldige kulturelle og idrætslige tilbud. 
 
Vi vil arbejde for: 

• at sætte luppen på lokale kulturelle tilbud og fritidstilbud og udvikle 
disse i samarbejde med lokale interessenter og borgere 

• at udvikle på tilgængeligheden til naturen og den fortælling der findes 
i nærområdet 

 
Børn og skole 
Vi skal sikre den gode trivsel hos vores børn, og vi skal konstant arbejde hen 
imod en styrkelse af det enkelte barns muligheder for at udnytte egne 
potentialer bedst muligt. Vi har fokus på hele barndommen indtil barnet fylder 
18 år. 
 

Vi vil arbejde for: 
• at folkeskolerne skal have fokus på kerneopgaven 
• for en indsats for udsatte børn 
• for optimal frihed i opgaveløsningen 
• fælleskommunale tilbud skal gælde alle børn i kommunen 



 

 

Slesvigsk Parti anerkender flertalsgruppen, og tiltræder konstitueringsaftalen, så 
den udvides til 18. 
 
Mandag den 21. november 2021. 
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