DIT ANSVARLIGE VALG
Stram økonomi er et vilkår og det er svært at få
pengene til at række. Men hvad skyldes de økonomiske
udfordringer som kommunen oplever?
Renoverings- og anlægsprojekter på daginstitutioner,
skoler,
plejecentre,
veje,
broer,
Sportsby,
sportsfaciliteter lokalt eller andet er ikke
den altoverskyggende udfordring. Alt dette er
anlægsinvesteringer; penge der investeres én gang og
som ikke bruges igen.
De økonomiske udfordringer befinder sig på de
områder, hvor der skal bruges penge år efter år - altså
på driftsudgifterne. Løn til personale, udgifter til vand,
varme, el m.m. er ikke en engangsinvestering, men en
vedblivende udgift. Dét er den økonomiske udfordring.
Vi er særligt udfordret på beskæftigelsesområdet. Alt
for mange borgere har p.t. behov for kontanthjælp og
vores flygtninge kommer ikke i arbejde. Det kan vi ikke
være bekendt, alle fortjener en chance for at bidrage
til samfundet. Det er derfor meget nødvendigt, at vi
har et stort fokus på dette område og har en stram
økonomisk styring, så vi øre for øre ved, hvor pengene
bliver brugt.
Vi har i 2017, med en stram økonomisk styring,
overholdt budgettet, vi lægger penge i kassen og
styrker likviditeten og dermed kassebeholdningen
- dette skal vi fortsætte. I budgettet for 2018
har vi landet et bredt budget, med 29 ud af 31
byrådsmedlemmer. Dette brede samarbejde styrker
vores kommune.

Jeg er 28 år og genopstiller
til kommunalvalget i Holbæk
Kommune. Jeg har gennem
de sidste 14 år været aktiv i
Venstre. Først i Venstres Ungdom
og siden i Venstre.
Siden valget i 2009 har jeg
været en del af Venstres
byrådsgruppe, hvor jeg er
medlem
af
børneudvalget,
de
seneste
fire
år
som
næstformand. Derudover er jeg
medlem af Økonomiudvalget,
Projektudvalget
for
Lokal
Udvikling, Handicaprådet og
Integrationsrådet.
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Jeg har været bestyrelsesmedlem
på
Stenhus
Gymnasium og det tidligere
Bjergmarkskollegium. Når tiden tillader det, spiller jeg
lidt håndbold i min lokale klub i Jernløse, hvor jeg også
er medlem af bestyrelsen.
Jeg er uddannet cand. scient. adm. (politik
og
administration)
fra
Roskilde
Universitet.
Erhvervsmæssigt er jeg ansat som fuldmægtig
i Styrelsen for International Rekruttering og
Integration, hvor jeg bl.a. hjælper kommuner og
frivillige med integrationsindsatsen. Tidligere har
jeg arbejdet som undervisningsassistent, lærervikar,
landbrugsmedhjælper og postbud. Endvidere har jeg
været studentermedhjælper for MF Jacob Jensen (V)
på Christiansborg.
Har du spørgsmål eller
kommentarer, så tøv ikke,
kontakt mig på 72 36 86 30
eller på rasbl@holb.dk
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DIT SIKRE VALG

DIT FRIE VALG

DIT TRYGGE VALG

Holbæk Kommune er en kommune i udvikling – vi er
ikke i mål, men vi er godt på vej. Siden jeg blev valgt
i 2009, har jeg arbejdet benhårdt på at få gennemført
mine mærkesager. Ikke alt kan lykkes, men retningen
og visionen er sat!
Hvilket bl.a. har resulteret i, at vi i dag har:

Politikere ved ikke altid bedst - det er dig som borger,
der ved bedst. Derfor er det frie valg og retten til selv
at bestemme altafgørende.
Jeg har derfor arbejdet for at:

Ingen må føle sig glemt eller gemt. Det skal være
trygt at bo i vores kommune, uanset om man er ung
eller gammel.
Jeg har derfor aktivt arbejdet for:

•

Støtte lokale initiativer, fx ved salg af bygninger
og grunde eller ved direkte økonomisk hjælp
– så man selv tager ansvar og det frie initiativ kan
blomstre.

•

En ny og holdbar skole- og dagtilbudsstruktur.

•

Tre nye plejehjem + ét privat.

•

Etablering af cykelstier.

Dagtilbudsdistrikter kan blive selvstyrende – hvis
de altså vil.

•

Balance mellem land og by.

•

•

Sikret over 160 mio. kr. i fundraising 		
til Brorfelde observatorium, uddannelsesmentorer,
demensindsats og meget andet.
Sikret massive anlægsinvesteringer i
daginstitutioner, skoler, plejehjem og
idrætsfaciliteter både i lokalområderne og i
Holbæk by.

•
•

Finde lokale og decentrale løsninger – via
dialog.

•

Sikret nye uddannelsespladser ved etablering af
en filial af sygeplejeskolen.

•

•

Sikret kortere byggesagsbehandling.

Det frie valg og decentralisering betyder, at
beslutningerne skal træffes af dem, der ved, hvor skoen
trykker. Vi er ikke alle ens og det, som passer til den
ene, passer ikke nødvendigvis til den anden.
Jeg vil derfor fortsat arbejde for:

Vi er nået et stykke, men vi skal videre og skabe en
endnu bedre kommune.
Jeg vil derfor arbejde for at sikre:
•

Flere private job – via samarbejde mellem
virksomheder, jobcenter og mentorer.

•

Forbedring af integrationen – alle fortjener
en fair chance for at bidrage aktivt til
samfundet.

•

Tiltrækning af nye
uddannelsesinstitutioner.

•

Forbedring af erhvervslivets vilkår.
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Give 10 mio. til lokal udvikling.

•

Øget decentralisering – så man lokalt finder de
bedste løsninger.

•

Uddelegering af kompetencer – helt ud til
frontpersonalet.

•

At institutioner frit kan overføre ubrugte midler
til året efter.
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•

Styrkelse af dagtilbudsområdet med 20 mio. kr.

Tryghed er forskelligt fra person til person.
Tryghed er ikke stilstand men udvikling, hvor alle kan
følge med. Jeg vil derfor arbejde for:
•

Ro på skole- og dagtilbudsområdet – det
skaber utryghed, hvis vi igen skal lave en ny
struktur.

•

Trygge skoleveje – flere cykelstier.

•

Synliggørelse af de lokale fællesskabskonsulenter – som skal hjælpe dig med én nem
og tryg indgang i kommunen.
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