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NOGET FOR BØRN OG UNGE
NOGET FOR DE ERHVERVSAKTIVE
NOGET FOR ÆLDRE MEDBORGERE
NOGET FOR NATUR/KLIMA
NOGET FOR ØKONOMI
Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i Danmark – en meget vigtig dag for
lokaldemokratiet. Det er alle borgeres mulighed for være medbestemmende om byrådets
sammensætning - derfor er det vigtigt at stemme!
Syddjurs kommune er både et fællesskab og en stor servicevirksomhed, som vi alle
bidrager til og nyder godt af. Syddjurs kommune har i sin levetid aldrig være i bedre form
– udbuddet af service er på sit højeste nogensinde. Det daglige arbejde udføres og ledes af
dygtige medarbejdere, efter mål og politikker besluttet af byrådet. Et byråd, der i fire år
har samarbejdet flot.
Samtidig har byrådet de seneste år for alvor fået styr på økonomien. Det giver ro om fremtiden. Syddjurs har nu den bedste platform til at komme videre fra i kommunens historie.
For Venstre er frihed og fleksibilitet afgørende faktorer for fremtidens gode liv i Syddjurs.
Den nære velfærd foregår i høj grad inden for kommunens grænser, mens arbejdsmarked
og erhvervsudvikling i højere og højere grad integreres med resten af Østjylland.
Venstre står for åbne og inddragende politiske processer. Vi tror på at tage ansvaret på
os med respekt for både mål og effektivitet. Vi tror på ordentlighed og samarbejde i det
politiske arbejde.
Venstre ser lyst på Syddjurs kommunes fremtid. De seneste års lederskab har skabt et
FRIRUM, som det kommende byråd skal turde aktivere gennem nye mål og strategier, der
gør Syddjurs kommune til Østjyllands bedste sted at leve, bo og arbejde.
Venstres kommende byrådsgruppe vil stå for lederskab, troværdighed, samarbejde og
åbenhed. Det vi siger før valget, er også det vi arbejder intenst på efter valget.
Læs mere på Syddjurs Venstres hjemmeside: www.syddjurs.venstre.dk
Claus Wistoft, borgmester
Venstres borgmesterkandidat

2

KOMMUNALVALG 2017 MÆRKESAGER

BØRN OG UNGE / VENSTRE VIL:
HOLDE FAST I ALLE 11 SKOLER I SYDDJURS OG
SKABE FRIRUM FOR FLEKSIBEL UNDERVISNING

Venstre arbejder for:
• mere uddannelse til alle, da det er nøglen til fremtidens arbejdsmarked – og alle, der
kan, skal bidrage
• mere faglig undervisning og bedre læring – gennem en mere åben skole, hvor eleverne
langt tidligere introduceres til arbejdsmarkedets muligheder
• fleksible pasningstilbud, hvor balancen mellem vuggestuepladser og dagplejepladser
styres af forældrenes efterspørgsel
• sammenhæng mellem pasningstilbud og skoler, der sikrer en glidende overgang
fra pasning til læring
• at ungdomsskolerne i højere grad indgår i undervisningen i samarbejde med
folkeskolerne
• at SSP–arbejdet blandt unge udbredes så tidligt i folkeskolen som muligt
• at sætte fokus på god og holdbar digital adfærd blandt børn og unge
• at forebyggende indsatser styrkes og prioriteres
• flere lokale ungdomsuddannelsestilbud i kommunen, da nærhed til uddannelsestilbud
giver flere unge en uddannelse
• flere sikre skoleveje.

FRIRUM SYDDJURS 2017

3

ERHVERVSAKTIVE / VENSTRE VIL:
GØRE DET LETTERE AT KOMME TIL, FRA OG
RUNDT I SYDDJURS SAMT GØRE UDSTRAKT
BRUG AF DIGITALE LØSNINGER, DER GIVER
BORGERNE EN OPLEVELSE AF FRIRUM

Venstre arbejder for:
• at det altid skal kunne betale sig at arbejde
• øgede investeringer i fysisk og digital infrastruktur, samt forbedret mobildækning
• kommunal erhvervsservice og erhvervsklima i topklasse, understøttet af erhvervspuljen
• hurtig og fleksibel sagsbehandling
• at ord omsættes til handling – at ønsker gøres mulige
• tæt kontakt til og afholdelse af netværksarrangementer for erhvervslivet
• et dynamisk og opsøgende jobcenter
• fleksible pasningstilbud for skæve arbejdstider
• nemmere adgang til præcis den service, borgeren har brug for.
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ÆLDRE MEDBORGERE / VENSTRE VIL:
GIVE FRIRUM FOR VARME HÆNDER TIL AT
HJÆLPE BEDRE, HVOR BEHOVET ER. DERFOR VIL
VI UDVIKLE BRUGEN AF VELFÆRDSTEKNOLOGI
TIL ÆLDRE MEDBORGERE

Venstre arbejder for:
• færre regler, mere pleje
• at ældre kan være så længe som muligt i eget hjem
• øgede investeringer i velfærdsteknologi og velvære
• mere sundhedsfremme og forebyggende træning
• mere træning til selvhjælp, og dermed øget livskvalitet
• at borgerene kan købe tillægsydelser af kommunens hjemmepleje
• at understøtte flere frivillige indsatser
• at fremme netværksdannelse for at forebygge ensomhed.
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NATUR OG KLIMA / VENSTRE VIL:
ARBEJDE FOR EN FORNUFTIG OG LANGSIGTET
BALANCE MELLEM AT BESKYTTE OG BENYTTE
NATURENS FRIRUM

Venstre arbejder for:
• at understøtte bæredygtige strategier inden for turisme samt i land- og skovbrug
• at understøtte Nationalpark Mols Bjerge med udstrakt samarbejde
• at understøtte bæredygtig grøn omstilling på alle niveauer
• at give øget tilgængelighed ved flere cykel- og gangstier
• at klimasikre kommunen ved effektive vandløb og vandafledning
• at kloakere kommunen i et tempo, der sikrer konkurrencedygtige forbrugerpriser
• at der ikke etableres havbrug i Syddjurs Kommune.
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ØKONOMI / VENSTRE VIL:
FØRE EN ØKONOMISK POLITIK, DER GIVER
FRIRUM TIL STORE OG BETYDNINGSFULDE
INVESTERINGER I FREMTIDENS SYDDJURS

Venstre arbejder for:
• at den nuværende stærke økonomiske situation i Syddjurs fastholdes, gennem en aktiv
og dynamisk økonomisk politik
• at Syddjurs kommune fortsat har store anlægsbudgetter, ikke på bekostning af service,
men for at kunne yde moderne service i gode faciliteter og fremme bosætningen
• at have de bedste kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter i Østjylland
• at der udøves økonomisk lederskab og handles fornuftigt overalt i organisationen
• at Syddjurs Kommune får sin del af væksten i Østjylland gennem samarbejdet i
Business Region Aarhus
• at alle kommunens medarbejderes indsats værdsættes
• at kommunen altid ansætter og udvikler de bedste ledere
• at kommuneskatten skal sættes ned.
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