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JEG VIL FREMTIDEN

VIL DU VIDE MERE?

Vi skal en gang for alle reducere unødvendigt 
bureaukrati og administration, og dermed 
skabe mere tid til kernevelfærd. Vi skal have 
mere valgfrihed, tillid og decentralisering. Hvis 
vi skal lykkes, skal vi turde prioritere og øge 
selvbestemmelse hos borgere, medarbejdere 
og ledere. Det er de lokale borgere, der ved, 
hvad der tjener deres lokalområde, institution, 
arbejdsplads eller forening bedst.

Det er min drøm for fremtiden!

Politik er mit hjerteblod. Det har det været siden 
jeg meldte mig ind i Venstres Ungdom for 17 år 
siden. Jeg brænder for at gøre en forskel, og for 
at skabe en endnu bedre kommune for borgerne. 

I dag er jeg 32 år og genopstiller til 
kommunalvalget d. 16. november. Jeg er opvokset 
på mine forældres gård udenfor Holbæk. Jeg er 
samfundsfaglig student fra Stenhus Gymnasium 
og uddannet cand. scient. adm. (politik og 
administration) fra Roskilde Universitet. 

Jeg arbejder som fuldmægtig i Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration, hvor 
jeg hjælper kommuner, virksomheder og NGOer 
med integrationsindsatsen. 
Har du spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke, 
kontakt mig på 72 36 86 30, eller rasbl@holb.dk
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JEG VIL BORGERNÆR VELFÆRD JEG VIL GRØN OMSTILLING JEG VIL VÆKST

Vi har vedtaget en 70% målsætning for reduktion 
af co2 i kommunen. Det er ambitiøst, men det 
kræver også investeringer. Kommunen skal gå 
forrest.

Jeg arbejder for:

• At alle kommunale nybyggerier bliver 
energineutrale. 

• At kommunale indkøb bliver bæredygtige. 

• Etablering af vedvarende energi – ikke hvor 
som helst, men hvor det er til mindst gene. 

• Fokus på mere biodiversitet. 

• Elektrificeret kollektiv trafik. 

Velfærd kræver, at der er råd til gode og dygtige 
medarbejdere som har tid til omsorg. Derfor 
skal indtægterne øges, ikke via skatter, men via 
vækst. 

Jeg arbejder for:

• Hurtig og smidig sagsbehandling for borger 
og erhvervsliv. 

• Flere i arbejde – vi skal hjælpe vore 
nydanskere, arbejdsløse og sårbare borgere 
i passende arbejde. 

• Tiltrække flere uddannelsesinstitutioner i 
samarbejde med erhvervslivet.

Jeg tror på, at vi gennem tæt samarbejde med 
erhvervslivet, både kan sikre grøn omstilling og  
nå i mål med reduktionen på 70% og samtidig 
sikre flere arbejdspladser i kommunen. Netop 
fordi Erhvervslivet gerne vil grøn omstilling. 

Vi skal lykkes med vækststrategi, så vi har råd til 
velfærd. 
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Vi skal prioritere vore børn, ældre og sårbare 
borgere. Vi skal ALTID se den enkeltes behov, tænke 
i muligheder - ikke begrænsninger. Valgfrihed og 
decentralisering skal være grundstenene i hele 
kommunen. Jeg sætter mennesket før systemet. 

Jeg arbejder for:
DET GODE BØRNELIV

• En god og tryg hverdag med mere 
forældreinddragelse. Eks.: skolestart/
skoleudsættelse. 

• Deltidspladser i vuggestuer, børnehaver og SFOer.
• En fri folkeskole. Vi har sat skolerne fri – det 

er den rigtige retning for mere frihed og 
selvbestemmelse, nu skal der ro på.

• Sikre skoleveje – vi er i gang med nye cykelstier – 
der er behov for flere.

DET TRYGGE ÆLDRELIV
• At plejehjem er et hjem 

– ikke et center.
• At frigøre personale til 

pleje og omsorg.
• Uddelegering af 

beslutninger helt ud til 
frontpersonalet.

• Decentralisering til 
lokale løsninger.

DEN SOCIALE INDSATS
• Øget prioritering til frivillige organisationer. 
• Sammenhængende borgerforløb hvor 

udfordringer løses i fællesskab med borgeren og 
alle implicerede instanser.

• At mindske barrierer for handicappede.
• At borgere oplever en mere imødekommende 

kommune. 


