
Kulturformidling gennem skibet ZAR
Et lokalt projekt har opkøbt den tremastede Skonnert 
ZAR, så det kan tjene almennyttige formål. Formålet 
med opkøbet af Skonnerten ZAR er at omdanne det til 
et skoleskib for udsatte unge som et fuldtidsskoletilbud, 
der er et alternativ til afslutningen af folkeskolen. Skibet 
skal derfor være med til at skabe maritim læring for 
skolebørn, bruges til projekter for udsatte børn og unge 
og formidling af Helsingørs historie.

Etablering af en regulatorisk sandkasse hos 
Datatilsynet
En regulatorisk sandkasse er en mulighed for virksom-
heder at kunne eksperimentere med nye produkter og 
teknologier i et kontrolleret testmiljø til gavn for både 
virksomheden, der får en forståelse af de regulatoriske 
krav, og for myndighederne, der får en forståelse for 
nye teknologiske løsninger. Det vil forbedre Danmarks 
mulighed for hurtigere at udvikle løsninger, der i 
højere grad er udformet i balance mellem innovation 
og databeskyttelse. Datatilsynet er en åbenlys aktør til 
at varetage denne sandkasse, da de har den nødvendige 
ekspertise og kompetence til at kunne give konkret og 
konstruktiv vejledning også omkring databeskyttelse. 
Både Norge og Storbritannien har haft stor succes med 
denne slags regulatorisk sandkasse.

Styrkelse af Datatilsynets vejledning
Det er afgørende for erhvervslivet, at Datatilsynet sty-
rkes, så de har nok ressourcer til at give en kompetent 
og konkret vejledning og rådgivning både mundtligt og 
skriftligt. Derudover skal det sikres, at Datatilsynet har 
nok ressourcer til i større omfang end i dag at kunne 
offentliggøre relevant praksis og vejledning i relation 
til databeskyttelsesforordningen samt i fremtiden at 
kunne skabe en platform for vidensdeling og drøftelse 
af problemstillinger på området for databeskyttelse. 
Datatilsynet skal desuden tilføres ressourcer for at styrke 
den danske indflydelse i EU og styrke det internationale 
samarbejde både for at efterleve forpligtelserne, fremme 
danske synspunkter og forsvare danske virksomheder i 
EU-regi. Dette skal ske i form af et varigt løft i Datatil-
synets ressourcer.

Lokale konservative prioriteringer

Nedenstående initiativer finansieres gennem den afsatte 
reserve til lokale initiativer i finanslovsudspillet for 
2022.

Sikring af Øresundsakvariet
Øresundsakvariet giver et lærerigt indblik i den forun-
derlige verden, der udfolder sig på bunden af de danske 
have og fjorde. Akvariets formål er at formidle vigtig 
viden om Øresund til turister og skoleelever. Vi har i 
perioden 2018 til 2021 afsat midler til akvariet for at 
opretholde driften. Dette ønsker vi fortsat at afsætte 
midler til.

Genskabelse af Mothsgårdens smukke haver
Mothsgården er et af Danmarks bedst bevarede eksem-
pler på 1700-tallets landsteder. En stor del af datidens 
lystgårde var de tilhørende haver, hvor tidens intellek-
tuelle dyrkede havekunsten med stor interesse. Moth-
gården har fået foretaget en forundersøgelse om at få 
genskabt museets gårdplads og køkkenhave. Det, synes 
vi, er en værdifuld tilføjelse i formidlingen af stedets 
historie.

Fuglenes Halvø ved Selsø Slot
Fuglenes Halvø er et projekt foretaget af Nationalpark 
Skjoldungernes Land, Selsø Slot og lokale frivillige. 
Formålet er at lave det særlige vådområde omkring 
Selsø Slot om til et fuglemekka, der skal være med til 
at tiltrække turister. Fuglemekkaet skal blandt andet 
indeholde et underjordisk anlæg, hvor man kan komme 
helt tæt på fuglene uden at genere dem.

Udbredelse af teater for demente
Teater for demente er udviklet for at skabe en god 
oplevelse for demensramte ældre. Forestillingerne inde-
holder musik fra de ældres barndom og ungdom, som 
skal være med til at åbne for hukommelse og minder 
om deres liv. Dette er et rigtig godt initiativ, vi gerne 
vil være med til at støtte op om. Der skal etableres et 
samarbejde i kommunalt regi sammen med scenekun-
stens publikumsudviklingscenter for at udbrede de gode 
erfaringer med teater med demente. 
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Lige tilskud til landets teatre
Der er stor geografisk ulighed på teaterområdet rundt 
om i landet. Tilskuddet til scenekunst gives ikke 
forholdsmæssigt til, hvor stor en del af befolkningen, 
scenekunsten skal ramme. F.eks. gives kun otte procent 
af statens midler til scenekunst til Region Syddanmark, 
selvom 21 procent af den danske befolkningen er bosat 
i området. Derfor har vi afsat en merbevilling for, at 
tilskuddene er mere ligelige fordelt.

Renovering af aktivitetshus
Aktivitetshuset i Greve har brug for en renovering. 
Huset bruges vidt og bredt af befolkningen og op til 
800 mennesker færdes hver uge i huset til alverdens 
forskellige aktiviteter såsom bridge, dans og skak. 
Renoveringen vil være med til at bibeholde et mødested 
for byens borgere, og samtidig vil det gøre huset mere 
energieffektivt. Vi vil gerne medfinansiere renoveringen 
i samarbejde med kommunen.

Renovering af Greves sandstrækning
Vi skal passe på vores strande og sørge for, at de er pæne 
og nydelige til glæde for både borgere og turister. Et 
stort aktiv for Greve Kommune er den otte kilometer 
lange sandstrækning. Den har brug for en kærlig hånd i 
form af blandt andet at få fjernet en masse invasive arter 
på strækningen.

Undersøgelse af mulighed for at pakke motorveje ind 
i solceller
Indpakning af motorveje i solceller er et spændende 
projekt, der skal muliggøre at reducere støjen og i sidste 
ende lade energien fra solcellerne finansiere projek-
tet. Vi vil gerne bakke op om at igangsætte en række 
forundersøgelser, der kan afdække, om projektet er 
muligt. Disse undersøgelser kan f.eks. igangsættes på 
dele af motorveje, hvor der er særligt trafikeret.

Etablering af Louisiana Parkeringshus
Museet Louisiana har i dag store parkeringsproblemer 
og står derfor overfor et større projekt med at etablere 
ordentlige parkeringsforhold for de mange besøgen-
de gæster. Corona-nedlukningen har gjort, at museet 
har haft store økonomiske tab de sidste to år, som til 
stadighed er svært at indhente, da mange udenlandske 
turister ikke er vendt tilbage endnu. Derfor vil vi gerne 
støtte Louisiana i en svær økonomisk tid med at etablere 
et parkeringshus.

Ligestilling af udkantsgymnasierne
Af historiske årsager og politiske prioriteringer mod-
tager handelsgymnasier mindre i udkantstilskud end 
almene gymnasier. Denne forskel findes, fordi udkant-
stilskud er knyttet til institutionen og ikke til uddan-
nelsen. Det vil sige, at handelsgymnasier såsom Tønder 
Handelsskole og Handelsgymnasiet Vestfyn i juridisk 
forstand er erhvervsskoler, ikke gymnasier, og modtager 
udkantstilskud efter disse regler. Der bliver ikke kigget 
på, at institutionerne udbyder både erhvervsuddannelser 
og erhvervsgymnasiale uddannelser, som er underlagt 
samme bekendtgørelse som almene gymnasier. Denne 
forskel vil vi gerne gøre op med og ligestille de forskel-
lige slags gymnasier i Udkantsdanmark.

Videreførelse af Greater Copenhagen Connected
Greater Copenhagen Conncted er et ruteudviklingspro-
gram, der genopbygger rutenetværket og tiltrække nye 
flyruter til Københavns Lufthavn. Programmet har stor 
betydning for vores konkurrenceevne til at tiltrække 
turister og skabe gode vilkår for erhvervslivet, der er 
afhængige af en høj tilgængelighed. Programmet vil 
være med til at reetablere Københavns Lufthavn som 
Skandinaviens knudepunkt. Vi ønsker, at den nuværen-
de bevilling til programmet fortsætter frem til mindst 
2025.

Tilskud til Børnehospice
Uanset hvor i landet man befinder sig, skal børn have 
den bedst mulige behandling. Især hvis de er ramt af en 
alvorlig, livstruende sygdom. Derfor er der behov for at 
tilføre flere midler til børnehospice i hele landet.

2



Opstart af grøn fødevareinnovationspark
Den grønne fødevareinnovationspark repræsentere en 
helt unik tilgang og rummer enestående elementer 
som fremtidens bud på såvel et innovationssamarbejde 
som støtte til iværksættere og konkrete bud på frem-
tidens fødevareproduktion. Vi ønsker at støtte dette 
gode tiltag, som vil være til gavn for både borgere og 
virksomheder.

Forarbejde til opførelse af et Wegner Museum
Et museum for Wegner møbelkunst skal være med 
til at skabe en levende platform for den viden og de 
mange fortællinger, der kan udledes af Wegners virke 
som møbelarkitekt. Formålet med museet er at kunne 
bidrage til en øget national forståelse af kvaliteten og 
betydningen af dansk kunsthåndværk og design. Dette 
tilskud til forprojektet vil understøtte beskrivelsen af 
museumskonceptet og forarbejdet af etableringen af et 
museum for Wegner møbelkunst.

Tilskud til at øge interessen for folk- og roots-musik 
iblandt børn
For at bidrage til et frugtbart musikmiljø i og omkring 
Tønder i fremtiden ønsker vi at øge interessen for 
folk- og roots-musik blandt børn og unge. Igennem 
musikalske oplevelser vil vi styrke fællesskaber, kreativ-
itet og kultur, som er vigtige hjørnesten i et stærkt og 
blomstrende lokalsamfund.

Sangskriverhus i Tønder i regi af Tønder Festival
Tønder Festival har siden 1975 været med til at udvikle 
et højt kunstnerisk niveau og er anerkendt som en af 
Nordeuropas førende folk- og roots-festivaler. Denne 
ekspertise kan bruges som grundlag for at udvikle Sang-
skriverhuset, som skal være med til at tiltrække verdens-
stjerner og skabe et samarbejde mellem internationale 
og danske musikkunstnere.

Tilskud til drift af Aveny-T
Aveny-T er en ny nationalscene for ungekultur. Det er 
teater fremført af unge til unge, som har været en stor 
succes. Teatret bliver på nuværende tidspunkt finan-
sieret af kommunen samt enkeltstående tilskud på fi-
nansloven fra år til år, som gør det svært at drive teatret 
og planlægge programmer. Eftersom det er uholdbart, 
at teatret alene er finansieret af kommunen, vil vi gerne 
yde et tilskud til at sørge for den vedvarende drift.

Etablering af samlingssted i Lunderskov
Lunderskov Kommune er i gang med et projekt om at 
bygge et samlingssted til områdets foreninger, idræts-
grene, kulturliv og meget mere. Dette skal ske i form 
af en udbygning af Lunderskov Hallen. Både Kolding 
Kommune og Lunderskov Hallen selv er med i at finan-
siere projektet. Det vil vi gerne yde et tilskud til.

Opgradering af sti langs Bredsten Landevej
Stien langs Bredsten Landevej er en vigtig forbindelse 
ind i Vejle Ådal. For at bringe byområderne sam-
men og sikre gode forbindelserne på tværs af bydele 
uden at skulle igennem midtbyen, kan man tilføje en 
tværgående sti mellem Pedersholm og Rosborg med 
forbindelse til Uhre. Den nye sti skal blandt andet også 
bruges til DGI Landsstævne i 2024.

Søbad ved Fårup Sø
I Jelling ønsker man at skab mere natur, så man har 
bedre adgang og mere vilde naturoplevelser i og om-
kring Jelling. En del af dette er at skabe et søbad ved 
Fårup Sø. Et søbad vil være til glæde for alle aldre, det 
vil være til gavn på alle tider af året, styrke lokalområ-
det, øge sundheden og skabe fællesskab i området. Det 
vil vi gerne medfinansiere.

Undersøgelse af mulighed for bro over Vejle Fjord
En stibro over Vejle Fjord skal sikre en sikker måde for 
cyklister at krydse broen. Stibroen er tiltænkt at være 
et transparent rør, som både skaber en oplevelse for 
cyklisten, der benytter sig af broen men også potentielt 
kan være et nyt varemærke for Vejle. Vi vil derfor gerne 
støtte en forundersøgelse af, om det er muligt at lave en 
sådan bro over Vejle Fjord.

Udsigtspunkter ved Vejle Ådal og Vejle Fjord
I Vejle har man igangsat et projekt, der skal skabe nye 
attraktioner i en række udsigtspunkter i Vejle til glæde 
for både de lokale og turister. Attraktionerne skal blive 
en del af og respektere landskabsskulpturerne i området, 
hvor en af dem f.eks. er en støbt, hældende betonsti, der 
fører frem til en støbt betonplatform i 2 meters bredde, 
hvor man kan se den flotte udsigt, og samtidig er med 
til at forbinde flere stier i området.
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Udslusningsmodel for unge hjemløse
Joannahuset er landets første børne- og ungekrise-
center, som blev skabt under VLAK-regeringen. Huset 
henvender sig til børn og unge under 18 år, som for 
eksempel lever med vold og overlæger, er anbragt i et 
dårligt fungerende hjem eller ikke går i skole. Huset 
hjælper også børn og unge, der er hjemløse og derfor 
sover på gaden. Det er med til at sikre de unge hjemløse 
et sikkerhedsnet og et sted at bo, og er et særligt vigtigt 
initiativ, når vi ser, at der er kommet flere og flere unge 
hjemløse de senere år.

Kompensation til naboer til letbanebyggeriet i Køben-
havns omegn
Beboere skal have mulighed for erstatning for støjgener 
i forbindelse med byggeriet af letbanen i Københavns 
omegn.

Merbevilling til Militærhistorisk Museum i Odense
Militærhistorisk Museum i Odense formidler vig-
tig lokal og national krigshistorie til både voksne og 
skoleelever. Museet har netop gennemgået en større 
renovation, der giver endnu bedre muligheder for 
historieformidlingen. Vi ønsker at afsætte midler til, at 
museet kan fortsætte dets positive udvikling.

Bevarelse af danske husdyrracer
Vi ønsker at sikre de danske husdyrracer, herunder 
den røde malkeko. Danmark har forpligtet sig til at 
videreføre arbejdet med gamle husdyrracer, men indavl 
og økonomi har truet arbejdet. En fortsat bevilling skal 
sikre, at det bliver mere attraktivt at påtage sig opgaven 
med at sikre bevaringsværdige husdyrracer.

Tilbagerulning af regeringens besparelse på The Ani-
mation Workshop og tilførelse af merbevilling
The Animation Workshop har vist fremragende resulta-
ter, der har vundet international anerkendelse. Derfor 
ønsker vi at videreføre tilskuddet og rulle regeringens 
besparelse tilbage samt tilføre en merbevilling på 3,5 
millioner kroner for at styrke uddannelsens internation-
ale arbejde.
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