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Vi får det bedste frem i  
hinanden, når Odense  
forandrer sig til det bedre
Odense er en by med vokseværk. Aldrig har Odense haft så mange indbyggere som nu. Vi 
bliver flere ældre, og vi får flere børn. Samtidig befinder Odense sig midt i en stor og histo-
risk transformation. Når Odense udvikler sig, er det vigtigt, at vi får alle med. Odense skal 
være en by, der er tryg at vokse op i. En by, man ønsker at blive gammel i. En by, der skaber 
muligheder for det gode liv. 

Det er, når vi tør tænke stort, at vi for alvor rykker byen fremad. Uden store tanker havde 
Odense været et andet sted. Vi skal turde at tænke og drømme stort for vores by. Kun sådan 
udvikler vi os, og sådan Odense bliver en by, man har lyst til at bo og investere i.  

”I Socialdemokratiet tøver vi ikke med at sætte velfærden først. Sådan er vores 
Plan A. Odense skal sikre muligheden for udfoldelse for den enkelte. Vi tror på, 
at stærke fællesskaber kan rumme enhver. Det skaber et trygt fundament for 
den enkelte. Sammen får vi det bedste frem i Odense og i hinanden”

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense  

Den røde tråd 
Med Plan A præsenterer Socialdemokratiet Odense en langsigtet, sammenhængende 
og ambitiøs plan for, hvordan vi fortsat kan udvikle Odense til en by, der ikke kun bliver 
en større, men også en bedre by for alle. Planen indeholder visioner og klare politiske 
målsætninger for, hvordan vi skal udvikle Odense frem mod 2030. 

Vores målsætninger
• Vi vil investere i vores børn, unge og ældre og udvikle vores velfærdstilbud 

• Vi vil have flere med i arbejdsfællesskabet og væksten

• Vi vil udvikle hele byen og lokalområder i tæt dialog med borgerne

• Vi vil være en klimaneutral by i 2030

• Vi vil forandre udsatte boligområder til attraktive bydele

Vi får det bedste frem i hinanden, når Odense forandrer sig til det bedre
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Vi får det bedste frem i hinanden,  
når vi ikke er os selv nok

Vi lever længere, og der kommer mange flere børn til. Frem mod 2030 bliver vi cirka 
20 pct. flere 0-5-årige og cirka 50 pct. +80-årige. Det er en positiv nyhed for byen. 
Men det stiller også krav til, at den kommunale økonomi kan følge med. Det stiller sær-
ligt krav til os i Socialdemokratiet, fordi vi sætter velfærden først. Flere børn og ældre 
må ikke betyde ringere velfærd.

En god start på livet 
Vores velfærdsinstitutioner former os gennem livet. I vores 
første år er vuggestue og dagpleje den afgørende start på 
barndommen. Det er her grundstenene til det gode liv dan-
nes. I børnehaven og i folkeskolen tager livet form og fart. 
Vores børn dannes, udfordres og udvikles af de voksne rolle-
modeller i deres liv, herunder forældre, pædagoger og lærere. 
Det stiller krav til, at vi skaber ordentlige rammer, så vi sikrer, 
at vores børn får en tryg og god start på livet.

En god start på livet er fundamentet for vores fremtid. Der-
for investerer vi i vores børn, og derfor har vi indført mini-
mumsnormeringer. Børn og forældre kan dermed se frem til, 
at der i de kommende år vil være flere voksne, så vi sikrer 
børnenes læring, trivsel og udvikling.

Som kommune skal vi altid være i stand til at yde hjælp til de 
børn, som har krav på og brug for det. Vi skal løfte det faglige 
niveau for vores børn og unge i byen. Det skal vi ved at sikre 
en varieret skoledag, så alle har lyst til at gå i skole. Alle skal 
kunne gå ud af 9. klasse og være i stand til at læse, regne og 
skrive. Den opgave skal vi kunne løfte.

Det er vores vision, at mennesket kommer før systemet
I løbet af voksenlivet ændres forholdet til vores velfærdssam-
fund. Her bliver det for en stor del af os vores tur til at give 
tilbage til fællesskabet. For mere udsatte borgere vil behovet 
for fællesskabets sikkerhedsnet stadig være nødvendigt. 

I vores sene alderdom bliver det stærke velfærdssamfund igen 
afgørende for mange. Det stiller også krav til os som by. Vi 
skal kunne sikre en værdig alderdom for alle, hvor det gode 
liv fortsat kan leves og udfoldes. Der skal være mere tid til 
den enkelte og mindre bureaukrati. Det betyder konkret, at 
der skal mere tid til samtale mellem brugerne og borgerne, 
mindre detailstyring og mere målstyring.

Vi vil arbejde for, at vi løfter kvaliteten af vores ældretilbud, 
så vi er trygge ved, at der bliver taget ordentligt vare på vores 
ældre medborgere. Det betyder blandt andet, at vi skal have 
flere demenspladser. Man skal som pårørende være tryg ved, 

at fællesskabet kan løfte omsorgsopgaven for den ældre og 
sikre en god og værdig pleje for den enkelte.

Der findes ingen one size fits all i ældreplejen. Mere skal der-
for foregå på de ældres præmisser. Vi vil arbejde hårdt for, at 
vores borgere kan bestemme over sit eget liv – også selvom 
man er i en situation, hvor man har brug for fællesskabets 
hjælp. 

Vi vil skabe et større engagement af den frivillige og civile 
sektor samt de pårørende og ressourcestærke borgere i byen. 
Sådan får vi det bedste frem i velfærden. 

Vi har tillid til vores medarbejdere i kommunen, og vi mær-
ker en faglig stolthed blandt dem. Dag ud og dag ind leverer 
kommunens medarbejdere på tværs af sektorer et vigtigt ar-
bejde, så vores by kan hænge sammen. Det er noget vi kan 
være stolte af. Den stolthed skal vi være med til at løfte, så 
vores børn, unge, udsatte og ældre mærker kvaliteten fra de 
tilfredse medarbejdere. 

I fællesskab forpligter vi os på at tage vare på hinanden. Vi 
sørger for, at alle kommer med – ung som gammel. Sådan får 
vi det bedste frem i hinanden. Velfærden er vores topprioritet 
i Plan A.

Velfærdsprocenten er noget, der kan mærkes
Velfærdsprocenten blev et vendepunkt for velfærden i 
Odense. Vi spurgte åbent odenseanerne, om de var villige til 
at betale én procent mere i skat, så længe den var øremærket 
til forbedret velfærd for børnene, de unge, de ældre og de 
udsatte. 

Velfærdsprocenten beviser, at vores politiske beslutninger 
har konkret betydning for vores borgere. Den har ikke alene 
bremset allerede planlagte nedskæringer på vores velfærds-
områder. Den har også skabt et reelt vendepunkt, fordi vores 
borgere har fået flere velfærdsmedarbejdere i deres hverdag.  
Sideløbende med vores arbejde med velfærdsprocenten har 
vi arbejdet hårdt og målrettet for at styrke vores fælles velfærd.

Velfærd er noget, der bliver til i fællesskab. Når vi er en del af fællesskaber, mærker vi hinan-
den som mennesker. Det er dét, som skaber samhørighed imellem os. I Socialdemokratiet i 
Odense rangerer ingen politisk dagsorden højere end velfærden. 

Vi får det bedste frem i hinanden, når vi ikke er os selv nok
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Historiske omprioriteringer
• I vores budget 2020 gav vi som følge af velfærdsprocenten samlet knap 265 mio. 

kr. til ekstra velfærd. Det stiger til knap 280 mio. kr. i 2023. 

• Samlet set har vi ansat og fastholdt 926 medarbejdere svarende til 541 årsværk. 
Det er adskillige ekstra varme hænder til gavn for vores børn, udsatte og ældre. 
Varme hænder, vi ikke ville have haft, hvis vi ikke havde stået fast på velfærdspro-
centen. 

• Vi har lavet en historisk omprioritering, hvor vi har flyttet 200 mio. kr. fra admi-
nistration og øvrige områder til vores nære velfærd, så vi kan ansætte flere med-
arbejdere, når der kommer flere børn og ældre. Det gør en konkret og mærkbar 
forskel for vores børn, ældre og udsatte. 

I det seneste budgetforlig tog vi endnu et skridt i den rigtige retning for fællesskabet. 
Her fandt vi mere end 150 mio. kr. årligt til det specialiserede socialområde. Det sikrer, 
at vi som by kan varetage vores mest udsatte borgere - anbragte børn, psykisk sårbare 
og børn og voksne med handicap.

I Socialdemokratiet mener vi det derfor, når vi siger, at vi sætter velfærden først. Det 
er ikke tom snak – det er reel politik, som udgør en rød tråd i vores Plan A. Den politik 
vil vi fortsat arbejde for. Odense skal være en tryg by at leve i, uanset hvilken baggrund 
eller hvilke udfordringer man har. Det bliver ikke på vores vagt, at velfærden bliver ned-
prioriteret. 

Vi skal have alle med 
Velfærdens Fundament er den største enkeltstående investe-
ring i velfærden i Odense nogensinde.
Med Velfærdens Fundament skal vi nu sikre de fysiske ram-
mer, som vores borgere opholder sig i. Det være sig folke- 
skolen, plejehjem, dagsinstitutioner, handicapinstitutioner 
eller fritids- og idrætsfaciliteter.

Frem mod 2030 afsætter vi 1,8 mia. kr. til de fysiske ram-
mer, der skal til for, at vi som by kan sikre tryg omsorg i vores 
vuggestuer, børnehaver, folkeskoler og ordentlig og værdig 
pleje til vores ældre og udsatte borgere med handicap. Det 
er rettidig omhu, når vi bliver markant flere unge og ældre 
frem mod 2030. 

Et aktivt foreningsliv for alle
Et aktivt fritidsliv er ofte startskuddet til et sundt liv – fysisk 
selvfølgelig, men i høj grad også psykisk. Det fællesskab, man 
finder i foreningslivet, er noget særligt, og det kan noget særligt. 
I foreningslivet mødes mennesker på tværs af alder, køn, fysik,  
etnicitet, pengepung og uddannelse. Alle mennesker skal have 
mulighed for at blive en del af et aktivt foreningsliv. Det må 
aldrig blive det enkelte menneskes livssituation, der skal afgøre, 
om man kan blive en del af byens idræts- og foreningsliv. 

Med Velfærdens Fundament har vi været med til at sikre or-
dentlige fritids- og idrætsfaciliteter til det brede foreningsliv 
og indtænkt foreningerne som et aktivt omdrejningspunkt 
for udviklingen af fremtidens velfærd. Samtidig sikrer vores 
folkeoplysende foreninger, at der er foreningstilbud til borge-
re i alle aldre. Det handler for os ikke kun om at give menne-
sker noget at leve af, men også noget at leve for.

Trygge rammer for vores borgere
Vi skal som by sikre tilstrækkeligt med varme hænder i vores 
velfærdstilbud, men det skal samtidig foregå i ordentlige, mo-
derne fysiske rammer. Borgerne bør kunne forvente, at vores 
daginstitutioner, folkeskoler og ældrepleje er trygge, udvik-
lende og omsorgsfulde fællesskaber af høj kvalitet. Og så skal 
de udvikles i samarbejde med borgerne, fordi de ved, hvad der 
giver mening for dem.

Derfor har vi sat gang i en demokratisk samtale med alle 
byens lokalområder. Inddragelse af borgerne skaber nemlig 
medejerskab for lokalområdet. Sammen med borgerne kan 
vi få det bedste frem i deres del af byen, når vi lytter og lader 
os lede. Med den demokratiske samtale som udgangspunkt 
vil vi indgå stærke lokale velfærdsaftaler med alle byens lo-
kalområder. 

Mange folkeskoler i Odense er bygget for halve og hele år-
hundreder siden. Derfor er det naturligt, at vi nu sætter en 
prioriteret indsats i gang lokalt. Vores børn og unge skal have 
ordentlige faciliteter, når de vokser op og går i skole. Det 
flugter med vores løfte om, at vi ikke lukker folkeskoler de 
næste ti år. Folkeskolerne er vores lokalsamfunds omdrej-
ningspunkt, og det skal vi kæmpe for at bevare.

Vi får det bedste frem i hinanden, når vi ikke er os selv nok
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Sådan får vi det til at ske:
• Med velfærdens fundament styrker vi velfærdens fysiske rammer i Odenses lokal- 

områder. Vores lokale velfærdsaftaler skal derfor ske i tæt dialog og samarbejde 
med borgere, skoler og foreninger i Odenses lokalområder.

• Vi tror på, at vores folkeskoler er et omdrejningspunkt i vores lokalsamfund, hvor 
det fungerer som et naturligt mødested for borgere og foreninger. Derfor afsætter 
vi 625 millioner kroner til et løft af de odenseanske folkeskoler. Det gør forhå-
bentligt dårligt indeklima og nedslidt interiør til fortid på Odenses folkeskoler. 

• Vi tror på, at borgerne bedst kender deres eget lokalområde. Derfor er det helt 
naturligt at involvere borgerne i Odense i en demokratisk samtale om, hvordan vi 
i fællesskab bedst udvikler lokalområdet og fordeler investeringerne i velfærdens 
fundament.

Velfærden er først og fremmest borgernes. Gennem stærke og forpligtende fællesskaber 
får vi det bedste frem i hinanden. Vi er alle en aktiv del af vores Plan A for Odense.

Vi får det bedste frem i hinanden, når vi ikke er os selv nok
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I Odense samarbejder vi om at sænke ledigheden – på tværs af det private erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og kommune. Det udgør fundamentet 
for vores velstand og velfærd. 

Før coronakrisen så vi en udvikling i byen, hvor vi måned efter måned mindskede le-
digheden i byen. Der var stadig for mange ledige, før krisen ramte, men de forværrede 
beskæftigelsestal understreger vigtigheden af, at vi som parti og by leverer en helhjertet 
indsats for at få flere tilbage i job.

Vi må ikke efterlade nogen på perronen 
Ledighed er en ond spiral. Manglende tilknytning til arbejds-
markedet er hårdt for den enkelte, som bliver ramt af ledig-
hed. Et arbejde giver mening i tilværelsen. Det giver noget 
at stå op til. Det giver børnene rollemodeller og familierne 
sammenhængskraft.

Det er også hårdt for Odense som by, når den øgede ledighed 
betyder, at færre er med til at finansiere den fælles velfærd. 
Derfor skal vi bekæmpe ledighed, så meget som vi overho-
vedet kan. 

Der er stadig grund til at være optimistisk på vegne af byen. 
Overalt bygges der i høj hastighed: Letbane, universitetsho-
spitalet og omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er ek-
sempler på den aktivitet, der er i Odense, og som skaber jobs 
for odenseanerne.

Den store aktivitet i byggeprojekterne stiller også krav til os 
som by. Opgaver, der udbydes af kommunen, skal foregå på 
ordentlige arbejdsvilkår. Man skal ikke kunne ansætte til en 
lavere løn og slippe for at ansætte byens arbejdsløse.

Vi fortsætter desuden vores fokus på sociale klausuler i kom-
munens udbud. Det sender et klart signal til virksomhederne: 
Vi skal gøre, hvad vi kan for at få de unge igennem deres ud-
dannelser. Og her må virksomhederne være med til at løfte 
opgaven og tage del i ansvaret, så vi får lærlinge og praktikan-
ter til at være en del af optimismen.

Vi skal hjælpe så mange ledige odenseanere i job og uddan-
nelse som overhovedet muligt. Derfor har vi ansat uddannel-
sesambassadører i jobcentrene, lige som virtuelle jobmesser 
skal føre virksomheder og ledige sammen på coronasikker vis.

Som med al anden politik skal en kommunes erhvervspolitik også 
vurderes på, hvordan vi hjælper dem, der har det sværest. 
Derfor har vi et fokus på at få nedbragt ledigheden blandt  

dimittender, at få flere ledige tilbage på arbejdsmarkedet, 
og at få opkvalificeret og efteruddannet folk blandt andet  
gennem vores gode arbejde i Beskæftigelsesalliancen. 

Vækst til velfærd
Vi lever af væksten. Uden vækst og udvikling ville vi ikke 
kunne sikre den fælles velfærd, vi arbejder stenhårdt for. 
Væksten er en forudsætning for vores velstand og dermed 
vores velfærd.
Vi skal have flere i arbejde. Det er et vilkår for at sikre sam-
menhængskraften.

Derfor skal vi igangsætte forpligtende samarbejder med fag-
bevægelsen og erhvervslivet. Vi skal være bedre til at opkvali-
ficere de borgere, som er endt på kanten af arbejdsmarkedet. 
Erhvervslivet skal skaffe flere elev- og lærlingepladser, så vores 
kommende generationer kan få en god start på arbejdslivet.  
I vores nye vækstpolitik ’Vækst med omtanke’ har vi sat mål 
om, at vi skal have 5.000 flere private arbejdspladser frem 
mod 2024, og 6.000 flere odenseanere skal i beskæftigelse. 
Det skal skabe øget økonomisk tryghed for både arbejdstage-
re og arbejdsgivere. 

Samtidig har vi i vores handleplan i vores erhvervs- og vækst-
politik fundet 6 mio. kr. til bedre erhvervsservice, fjernet 
dækningsafgiften for vores virksomheder, lige som det skal 
undersøges, hvordan erhvervslivet kan fritages for flere af-
gifter og gebyrer.

Det er samtidig vores politik, at vi til hver en tid skal forsø-
ge at løfte kompetencerne for vores borgere. På den måde 
sikrer vi, at arbejdsmarkedet bliver tilgængeligt for dem, der 
står udenfor. 
Det er vores vækst- og erhvervsrelaterede initiativer i Plan A, 
der skal lette hindringer for byens virksomheder. Vi får det 
bedste frem i Odense, når vi skaber optimale betingelser for 
væksten.

Når alle er en del af udviklingen,  
får vi det bedste frem i hinanden
Odense er i massiv udvikling. Vores slogan ’Fra stor by til storby’ er ikke blot en smart ven-
ding, men et konkret udtryk for, at vores by er under forandring til det bedre. Vores retning 
for byens fysiske udvikling understøtter vores ambitioner for den fortsatte udvikling af vækst 
og beskæftigelse. 

Når alle er en del af udviklingen, får vi det bedste frem i hinanden
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Odense skal tiltrække iværksættere
Det offentlige og de liberale erhverv er ikke hinandens mod-
sætninger, men derimod hinandens forudsætninger. Vi skal 
som kommune arbejde for flere liberale erhverv, ligesom vi 
med en mere proaktiv tilgang skal være i tættere dialog med 
vores nystartede virksomheder i byen. Sådan får vi det bedste 
frem på byens vigtige arbejdspladser. Det er en vigtig del af 
Plan A.

I Odense blomstrer den ene innovative idé efter den anden. 
Vi har et stærkt iværksættermiljø, hvor store idéer bliver til 
store virksomheder. Den innovative idéudvikling skal vi være 
med til at understøtte som by. Vi skal både hjælpe dem, der 
har et globalt potentiale og dem, der bare brænder for at gøre 
deres idé til virksomhed og arbejdspladser.  

Vi ser desværre også, at mange gode idéer og spæde virk-
somheder ikke når at udfylde deres potentiale. Det kan have 
mange årsager, men her er det vigtigt, at vi som kommune 
er med til at understøtte en udvikling, så flere virksomheder 
overlever den hårde begyndelse. 

Dette kan vi gøre ved en mere proaktiv tilgang til vores iværk-
sættervirksomheder i kommunen. Det betyder at vi som 
kommune skal være bedre til at opsøge vores virksomheder 
og kommunikere de tilbud, vi kan give dem. Ved at have en 
mere proaktiv erhvervsservice vil langt flere nystartede virk-
somheder drage nytte af de private og offentlige tilbud, der 
findes til nye virksomheder. Det vil betyde, at vi i højere grad 
udnytter det potentiale, som mange iværksættervirksomhe-
der kommer med. 

Plads til store armbevægelser
På få år har Odense udviklet sig til en robotby i verdensklasse. 
Andre områder som droner og health-tech åbner nye mulig-
heder for byen. Også her er Odense en by, der bliver holdt 
øje med ude i verden.
Her er det værd at bemærke, at robotindustrien i dag be-
skæftiger lige så mange, som Lindøværftet g jorde, inden det 
lukkede. 

Odense er i dag internationalt anerkendt som et hotspot 
for innovation inden for robotteknologi. Det skyldes blandt 
andet, at vi har turdet satse på klyngesamarbejder, som har 
skabt succeshistorierne. Det gør robotindustrien til ikke bare 
en odenseansk styrkeposition, men til en dansk styrkepositi-
on. Det kan vi godt være stolte af.

Samtidig er det gennem aktivt kommunalt ejerskab lykke-
des at forvandle det gamle værft på Lindø til en blomstrende  
erhvervspark med unikke muligheder for udvikling og pro-
duktion af kæmpevindmøller til den grønne omstilling.

Vi skal også turde gribe ud efter vores nuværende og kom-
mende styrkepositioner. I takt med at Odense arbejder for at 
blive klimaneutral i 2030, bør vi arbejde for en klynge af bæ-
redygtige virksomheder. Vi har mange virksomheder i Oden-
se, som går forrest for at vise vejen mod en grønnere fremtid. 
Det er reelle forbilleder – både for vores by og for vores land. 

Vores udvikling er fortsat i rask tempo de senere år, og vores 
erhvervsliv står trods svære forudsætninger stadig stærkt og 
byder sig til på den globale scene. Vi tror på, at fremtiden ser 
lys ud for udviklingen af vores by, vores erhvervsliv og vores 
sammenhængskraft. Vi tror på, at vi får det bedste ud af hin-
anden. Fællesskabet er drivkraften i Plan A.

Når alle er en del af udviklingen, får vi det bedste frem i hinanden
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Vi høster frugterne af svære og modige beslutninger
I takt med at byudviklingsplanerne gennemføres, oplever vi, 
at vores midtby omkring Thomas B. Thriges Gade bliver en 
hovedpulsåre for vores borgere og for vores by. Dét, der en-
gang var et trafikeret knudepunkt midt i vores by, er i dag 
omdannet til et pulserende åndehul med plads til erhverv, 
borgere og kultur. 

Thomas B. Thriges Gade vil i fremtiden være et nyt omdrej-
ningspunkt for liv i vores by. Med åbningen af H.C. Ander-
sens Hus får vi en turistattraktion i verdensklasse midt i byen. 
Den vil samle odenseanere og turister verden over. 

Gennem fælles arbejde er det samtidig lykkedes at skabe et 
oplevelsesspor med begivenheder og festivaler i international 
klasse. De har sat Odense på verdenskortet og g jort byen 
mere attraktiv – både at bo i og besøge. 

Tinderbox, H.C. Andersen Festival og Odense Blomster-
festival – for at nævne nogle – skaber begejstring og liv for 
borgerne samtidig med, at de skaber opmærksomhed for be-
søgende uden for vores by. Det genererer vækst og turisme 
til gavn for os alle. 

En levende og attraktiv bydel på havnen
Vi har med en ambitiøs byudviklingsplan løftet områderne 
omkring havnen, så der nu er et blandet område med plads 
til alle. Der er både ejerboliger, lejeboliger og nye ungdoms-
boliger på Byens Ø, der sikrer diversitet og mangfoldighed 
på havnen. Det gør havnen til en levende og attraktiv bydel. 

Samtidig er der på havnen et pulserende kulturliv og et blom-
strende erhvervsliv. Det gør området til et sted med masser 
af liv, og kombinationen af boliger, erhverv og kultur gør hav-
nen til et unikt sted.

Havnen er ikke blot blevet et attraktivt sted at bosætte sig 
– det er også blevet et område fuldt af liv for de mange besø-
gende, der hver dag kommer forbi havnen. Et rigt foreningsliv 
og mange fritidstilbud giver havnen et unikt værditilbud for 
odenseanerne. 

De gode takter på havnen fortsætter vi med den nye byud-
viklingsplan for inderhavnen, hvor der skal udvikles på op mod 
185.000 kvadratmeter. Med de ambitiøse udviklingsplaner 
er det vores håb, at havnen vil blive til en bydel med flot arki-
tektur, grønne åndehuller, liv og kultur til glæde for beboere, 
besøgende, brugere og foreninger.

Ligesom med al anden politik må vores boligpolitik ikke føre 
til vindere og tabere. Alle vores bydele skal være attraktive at 
bo i. Det skal ske ved, at vi sikrer tilstrækkeligt med almene 
og billige boliger, så folk med almindelige indkomster har råd 
til at slå sig ned. 

I Socialdemokratiet insisterer vi på, at vi skal udvikle hele 
byen. Enhver odenseaner skal have mulighed for at bo, hvor 
de har lyst. Det er en af grundpillerne i Plan A.

Letbanen bliver den sløjfe, der binder det nye Odense 
sammen
Åbningen af letbanen vil betyde, at vores by bliver bedre 
forbundet til gavn for både borgere og erhvervsliv. Letbanen 
vil transportere borgere, studerende og medarbejdere tværs 
gennem byen på en smart måde. Det er både godt for sam-
menhængskraften og for klimaet. 

Transport med letbanen vil fremme brugen af kollektiv trafik 
på en bæredygtig og tidsbesparende måde. Byen vil fremstå 
attraktiv for udefrakommende studerende på forskellige ud-
dannelsesinstitutioner, nye investorer og pendlere.

Letbanen har allerede bevist sit værd før sin første tur. Det 
skyldes, at der allerede er investeret adskillige milliarder langs 
letbanens strækning, fordi investorerne kan se de positive ef-
fekter af den forbedrede mobilitet, som letbanen skaber.

Når optimismen bider sig fast,  
får vi det bedste frem i Odense
Der er grund til optimisme i Odense. Overalt i byen skyder nye, kreative projekter frem. 
Vi får nye kulturinstitutioner, der skal drive vores fremtidige turismeerhverv. Vores private 
erhvervsliv blomstrer gennem innovative løsninger trods svære forudsætninger i skyggen af 
coronakrisen. En krise, som for mange erhvervsdrivende har skabt en bekymring og usikker-
hed for fremtiden.

I Socialdemokratiet vil vi fortsat arbejde på at skabe rum og håb for nye erhvervstiltag i byen.
Vi sikrer, at Odense er en by i bevægelse med en kunst- og kulturscene, som er  
udviklende, og som vores borgere ønsker at bruge. En by, der skaber forudsætninger for 
kreativitet og innovation. 

Når optimismen bider sig fast, får vi det bedste frem i Odense
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Lokale aftaler i fællesskab
Vi har haft stort fokus på at binde hele byen bedre sammen 
ved at indgå aftaler med vores lokalsamfund. Det har vi, fordi 
vi tror på, at borgerne kender deres eget lokalområde bedst. 
Vi får det bedste frem i hinanden ved at forpligte os på at 
udvikle byen i fællesskab.

Odense skal være kendt for stærke lokalområder. Derfor 
indgår vi aftalerne med byens forskellige lokalområder. Helt 
konkret skal de enkelte lokalaftaler udmøntes i samarbejde 
mellem byrådet og lokale partnerskaber af lokale repræsen-
tanter fra hvert lokalområde.  

Vi mener, det er helt afgørende, at vi bevarer vores stærke 
velfærdsinstitutioner som et omdrejningspunkt for byens ud-
vikling. Når vi er færdige med planen, er både inde- og udea-
realer noget man forhåbentligt er stolt af – ikke bare på den 
enkelte skole, men i hele lokalsamfundet.

Det er en måde at tænke politik og udvikling på med tæt bor-
gerinddragelse til gavn for lokalområderne. Sådan får vi det 
bedste frem i alle bydele.

Ung i Odense
Odense er en studieby. Byen er blevet et samlingspunkt for 
omkring 40.000 studerende. Det indebærer odenseanere, 
der har boet her hele sit liv, tilflyttere fra omkringliggende 
byer og udenlandske studerende, der for manges vedkom-
mende betræder dansk jord for første gang.  

Fælles for dem alle er, at de havner i et odenseansk fælles-
skab. Den unge generation fylder bybilledet med liv og ener-
gi. Det giver byen vokseværk med flere ungdomsboliger og 
nye uddannelsesinstitutioner.

Vi byder alle velkommen! Især vores unge tilflyttere, for 
hvem Odense er ubetrådt græs. 
Vi møder de unge mennesker med kulturtilbud i verdensklas-
se. Koncerter og studiestartfester smitter af på optimismen i 
byen. Odense bliver mere festlig og mere livlig.

For nogle bliver Odense et stop på deres videre færd. For-
håbentlig får mange også lyst til at blive i byen efter endt 
uddannelse. Så byder vi dem endnu engang velkommen: I er 
en del af Odenses fremtid og dermed også en del af vores 
Plan A.

Når optimismen bider sig fast, får vi det bedste frem i Odense
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Et stort skridt for klimaet
Vi tog et stort skridt, da vi blev enige om, at Fjernvarme 
Fyn skal udfase brugen af kul inden udgangen af 2022. Det  
reducerer Danmarks samlede CO2-forbrug med en procent.
 
Ved budgetforliget sidste år afsatte vi 13 millioner til et nyt 
skovrejsningsprojekt. Med tilskud fra VandCenter Syd, Fri-
luftsrådet og Naturstyrelsen er dette beløb øget til 70 mil-
lioner og udgør nu 319 hektar ny skov, som skal rejses ved 
Lindved i det sydøstlige Odense. Det suppleres med et skov-
rejsningsprojekt på 50 hektar ved Kirkendrup, som nu også 
bliver beplantet med skov.

En mangfoldig natur og et rigt naturliv er noget, vi skal værne 
om. Vi lægger måske ikke mærke til det i det daglige, men 
vores natur og biodiversitet er under forandring. Det stiller 
krav til, at vi kan passe på den og det. Konkret skal vi være 
bedre til at passe på vores skove. Vi mangler urørt skov. Det 
skal give plads til, at vores dyrearter kan få lov og plads til at 
udfolde sig på mere naturlige præmisser.

I den grønne omstilling skal vi som kommune også gå forrest 
og sætte krav. Det kan blandt andet ske i vores rammeaftaler, 
så vi ikke alene skeler til prisen, men har et større fokus på 
grønne kriterier. 

Vi skal også være kloge og dygtige til at høste de lavt hæn-
gende frugter. Derfor bør vi eksempelvis arbejde for, at der 
kommer flere askebægre og skraldespande rundt om i Oden-
se. Her er nøgleordet funktionalitet, så vi konstant arbejder 
for at begrænse mængden af afffald i vores by. 

Grønne projekter, som forbedrer miljøet til gavn for alle, er 
en krumtap i Plan A.

Den grønne omstilling må ikke føre til vindere og tabere
Det er vigtigt, at de grønne ambitioner ikke skygger for vores 
lige så store ambitioner på velfærds- og jobskabelsesområdet. 
De to er hinandens forudsætninger – ikke modsætninger. 
Vores klimaindsatser skal ikke resultere i vindere og tabere. 
Vi skal have alle med. 

Det skal ske ved, at vi sikrer en retfærdig omfordeling af 
gevinster og byrder. Vi skal undgå, at den grønne omstilling 
medfører arbejdsløshed og ulighed. De mennesker, som po-
tentielt mister deres arbejde, skal vi være hurtige til at gribe og 
hjælpe videre. I tæt samarbejde med de faglige organisationer.

Grøn transport
Vi skal også have et endnu stærkere fokus på bæredygtig 
transport, så alle kan transportere sig grønt. Bedre kollektiv 
transport, satsning på cyklisme og elbiler skal bane vej for en 
grøn omstilling. Her er åbningen af Odense Letbane et vigtigt 
element.

Derudover bør vi prioritere flere ladestationer til el-biler i 
Odense. Særligt odenseanere, der bor i lejlighed, har i dag 
svært ved at finde parkering med ladestander. Det skal vi 
kunne gøre bedre. Det bør være mere attraktivt at køre el-bil. 

Men vi skal have for øje, at klimaomstillingen skal ske socialt 
retfærdigt. Ikke alle har råd til en el-bil. Indtil det er tilfæl-
det, skal der også være plads til almindelige biler i Odense, 
hvor borgere kan komme ind til byen og handle. Dette kan 
blandt andet lade sig gøre med den store underjordiske par-
keringskælder ved Thomas B. Thriges Gade. Samtidig er cyk-
len og letbanen reelle alternativer til bilkørslen.

Vi får det bedste frem globalt,  
når vi handler lokalt
I Socialdemokratiet taler vi ikke bare om miljø, biodiversitet og klima – vi handler på det. 
Klimaet kalder på handling. Vi kan ikke ignorere de konsekvenser, som klimaforandringerne 
skaber både lokalt for os odenseanere og for verden omkring os. Vi har at gøre med en global 
udfordring, der kalder på lokale løsninger. 

Hvis vi ikke skal gøre mere skade på vores klode, kræver det handling nu. Det må være 
en ambition for os alle, at vi videregiver en klode, der er grønnere end den, vi overtog.
Hvis vi ikke påtager os et ansvar, vil vi blive dømt hårdt af de kommende generationer. 
 
Vi understøtter regeringens ambition om, at Danmark skal være en grøn fører-
nation. Nu tager vi ansvar og viser vejen lokalt, så vi kan inspirere andre kommuner 
rundt omkring i landet. I 2030 skal Odense være en CO2-neutral by. Lykkes vi med  
klimaambitionerne, bliver Odense både en sundere, grønnere og mere attraktiv by at bo i. 

Vi får det bedste frem globalt, når vi handler lokalt
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Bæredygtig vækst
En grøn politik for Odense skal måles på, om vi har plads til 
alle. Derfor skal vi sideløbende med vores grønne transfor-
mation have øje for beskæftigelsen. Den grønne omstilling 
må ikke gøre os fattigere. Tværtimod kan vi, hvis vi gør det 
smart, gennemføre den grønne omstilling samtidig med, at vi 
øger vores velstand. 

Odense er i vækst, og det skal vi fortsætte med at være. Vi 
lever af væksten, og vi skal fortsætte den vækst, der er i gang. 
Det giver øget velstand, så vi har råd til vores fælles velfærd. 
Men vi skal skabe en bæredygtig vækst, hvor vores virksom-
heder fortsat skaber arbejdspladser. 

Hvis vi gør det på den rette måde, vil den grønne omstilling 
ikke hindre vores mål om øget velstand. Det vil ikke være en 
hæmsko for vores virksomheder, men derimod et konkur-
renceparameter, der får vores virksomheder til at stå endnu 
stærkere. 

Grønne løsninger skal findes i fællesskab
Med en intensiv involvering af byens borgere skal vi nu i gang 
med de næste skridt. Borgerne skal komme til orde i forhold 
til klimaindsatsen, inden klimahandlingsplanen skal vedtages.

Inddragelse af borgerne skal sikre, at vi kommer frem til 
de rette tiltag og løsninger. Borgernes input bliver sendt til 
Odense Byråd, og de vil dermed indgå som inspiration, når 
der skal vedtages en konkret klimahandleplan for Odense i 
2021. Dermed indgår borgerne direkte i de politiske forhand-
linger om den første klimahandleplan for byen.

Et klimaneutralt Odense i 2030 er en stor opgave for hele 
byen. Det kalder på en fælles indsats og fælles løsninger. Det 
skal være nemt for den enkelte at tilslutte sig ambitionen. 
Derfor får vi brug for borgernes input til, hvordan vi sammen 
reducerer CO2-udledningen og samtidig gør byen mere grøn. 
Det kræver, at vi i fællesskab med borgerne, uddannelses- 
institutionerne, forsyningsselskaberne, arbejdsmarkedets 
parter og NGO’erne finder sammen om løsninger på klima-
udfordringer til gavn for os alle. 

Når vi tænker klogt, lytter og finder løsninger i fællesskab, 
kan vi realisere ambitionerne. Den grønne fremtid er en del af 
Plan A, som vi skylder vores børn, børnebørn og deres børn.

Vi får det bedste frem globalt, når vi handler lokalt
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Vi får det bedste frem i Odense, 
når udsatte boligområder bliver  
attraktive bydele
I Socialdemokratiet tager vi ansvar for hele vores by. Det betyder, at vi ikke lader nogle 
bydele i stikken, bare fordi udfordringerne er store. Det er særligt, når udfordringerne er 
størst, at vi som politikere må træde til, udvise lederskab og vise vejen for, hvordan vi løser 
udfordringerne. 

I byens udsatte boligområder kræver det en særlig indsats fra politisk hold. Her ser vi 
udfordringer med for høj arbejdsløshed, for høj kriminalitetsrate og for stor utryghed for 
beboerne i området. 

Disse områder må vi gøre op med. Vi vil ikke tolerere, at der udvikler sig regulære pa-
rallelsamfund i vores by. Vi skal skabe en balance i den måde, vi bor og lever sammen 
på. Kun sådan kan vi udvikle udsatte boligområder til attraktive bydele i social balance. 

Heldigvis ser vi også en stor andel af ressourcestærke borgere og foreninger, som mel-
der sig klar til at løfte opgaven. Borgere og foreninger, som har indgående kendskab til 
de udsatte boligområder og deres beboere. De er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med 
at løfte vores udsatte bydele. 

Nej til bander og andre utryghedsskabende aktiviteter
I Odense siger vi nej til bander! Vi er nødt til at gøre op med 
den utryghed, som kriminelle grupperinger skaber for vores by. 

I de seneste år har vi haft et massivt fokus på at stresse de 
utryghedsskabende grupperinger i samarbejde med politiet og 
øvrige myndigheder. Banderne er sat under pres, men kampen 
er langtfra slut endnu. 

Bander og kriminelle grupperinger er ligesom ukrudt. Slår man 
ned et sted, skyder det op et andet. Det understreger vigtighe-
den af, at vi ikke slipper blikket fra de kriminelle grupperinger. 
Vi skal i tæt samarbejde med politiet og andre gode kræfter 
konstant stresse de kriminelle grupperinger på de parametre, vi 
kan. Det gælder de sociale ydelser, i det kriminalitetsforebyg-
gende arbejde, og så skal vi konfiskere deres muskelbiler, der 
bliver anvendt til vanvidskørsel. 

Vi vil fortsat sætte hårdt ind over for kriminelle grupperinger. 
Det gælder i særdeleshed i de udsatte boligområder, hvor deres 
tilstedeværelse bidrager til øget utryghed blandt almindelige 
lovlydige borgere, og hvor helt unge børn bliver rekrutteret af 
banderne. 

Fælles kamp mod negativ social kontrol
Et andet område, vi har fokus på, er arbejdet imod negativ so-
cial kontrol. I dag oplever vi desværre, at flere og flere kvinder 
får indskrænket deres personlige frihed, hvorfra selvbestem-
melsen over eget liv smuldrer. 

Her ser vi en særlig overvægt af kvinder med indvandrerbag-
grund. Det skaber utryghed for den enkelte. Det kan og må 
vi ikke acceptere. I Danmark har man retten til at bestemme 
over eget liv.

Også her kan vi med fordel samarbejde med de gode kræfter 
i civilsamfundet, som arbejder for at bekæmpe negativ social 
kontrol ved målrettet at hjælpe særligt kvinder, som bliver  
udsat for negativ social kontrol i familien. 

Vi vil ikke acceptere, at der findes religiøse råd, der fungerer 
som en parallel retsinstans, og som med sharia-kontrakter som 
værktøj styrer menneskers liv imod deres vilje.

Den Sidste Vollsmoseplan
Med ’Den Sidste Vollsmoseplan’ vil vi én gang for alle ændre på 
de strukturer, fysiske såvel som sociale, der er med til at opret-
holde Vollsmoses status som en hård ghetto. 
Det er vores ambition, at vi kan forandre Vollsmose i en sådan 
grad, at bydelen på sigt skal forandres fra hård ghetto til en 
bydel som alle andre i Odense. 

Planen for Vollsmose er en ambitiøs en af slagsen, hvor bydelen 
fysisk vil blive åbnet mere op for omverdenen, lige som en ny 
blandet beboersammensætning skal gøre op med Vollsmoses 
mærkat som udsat boligområde. Det er en plan, der skal få 
håbet til at blomstre i bydelen. Et håb, som kan være med til at 
gøre op med de kriminelle miljøer, der blandt andet opstår, når 
håbet ikke er til stede.  

Det er afgørende, at investorerne kan se, at Vollsmose bliver en 
attraktiv bydel, som de har tillid til at investere i. Dette kræver 
en helhedsindsats, der sikrer ordentlig infrastruktur i området, 
velfærdsinstitutioner med kvalitet og et rigt fritids- og kulturliv. 

Den Sidste Vollsmoseplan er en mærkesag i Plan A. Det skal 
være vores ambition, at Vollsmose skal have det samme sociale 
udgangspunkt som de øvrige bydele i Odense. Sådan får vi ved 
en fælles indsats det bedste frem i Vollsmose.

Vi får det bedste frem i Odense, når udsatte boligområder bliver attraktive bydele



14 af 14

Politik handler om at turde
Det går godt i Odense. Byen summer af vækst, udvikling og liv. Gamle strukturer brydes ned, 
og nye bygges op. Men denne udvikling kommer ikke af sig selv. Forandringerne er i gang, 
fordi vi har en Plan A.

Udviklingen er sket, fordi vi i Socialdemokratiet tør række ud efter et stærkere og bedre 
Odense. Og fordi vi har viljen til at holde fast – også når det er svært. Vi har i over et 
år kæmpet med en pandemi. Det har forenet os, og vi har for alvor lært, hvad der er 
essentielt og værd at kæmpe for. Vi har mærket den dybe betydning af fællesskabet.
 
Uden viljen til forandring ville Thomas B. Thriges Gade stadig være en trafikeret vej midt 
i vores by. Uden viljen til at sige ja, ville byen ikke have vokset sig større med det nye 
inspirerende miljø ved havnen. Uden viljen til at turde ville byen være et andet sted, end 
den er i dag. Hos Socialdemokratiet tør vi træffe store og svære beslutninger.

En plan uden handling er ikke en plan – det er ren snak. Med Plan A sætter vi handling 
bag ordene.

”I Socialdemokratiet tøver vi ikke med at sætte velfærden først. Sådan er vores 
Plan A. Odense skal sikre muligheden for udfoldelse for den enkelte. Vi tror på, 
at stærke fællesskaber kan rumme enhver. Det skaber et trygt fundament for 
den enkelte. Sammen får vi det bedste frem i Odense og i hinanden”

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense  

Politik handler om at turde


