DET GÅR VI TIL VALG PÅ

FREDENSBORG
SKAL VÆRE EN
TOP 10 KOMMUNE

FREDENSBORG

FREDENSBORG SKAL VÆRE

TOP 10 KOMMUNE
Der er mange gode grunde til at bosætte sig i
Fredensborg Kommune. Vi er tæt på åbent land,
skov, sø og strand, og vi har gode transport
muligheder til København, plus en masse andre
fordele.
Fælles for os, som bor i Fredensborg Kommune,
er forventningen om høj kvalitet og god service,
uanset hvor man møder kommunen.
Det gælder i vuggestuen og skolen, når vi er på
genbrugsstationen, hvis vi står uden arbejde, og
når vi er ældre og behøver hjælp i større 
eller
mindre grad. I alle de situationer skal vi være

trygge og opleve en god service med det enkelte
menneske i centrum.
Vi, der bor i Fredensborg Kommune, har gode
grundetil at have høje forventninger til den
kommunale forvaltning. Når man sammenligner

med landets øvrige kommuner, er vi i Fredensborg
Kommune blandt dem, som gennemsnitligt tjener
mest.

Ifølge Danmarks Statistik er Fredensborg rent fak
tisk den 10. rigeste kommune i Danmark, målt i
forhold til hvor meget vi i Fredensborg Kommune
tjener.
Vi betaler også højere kommuneskat end gennem
snittet.
Men det mærker vi ikke meget til. Vi betror
kommunen en rigtig stor pose penge – men hvad
bliver de brugt til?
Hvorfor ligner Fredensborg Kommune på stort set
alle områder i bedste fald en gennemsnitlig kom
mune, når borgerne ligger i top 10?
Den store forskel mellem de mange penge, vi
betaler til kommunen, og det oplevede service
niveau, kender vi alle fra vores hverdag. Det er
derfor heller ikke overraskende, at Fredensborg
Kommune ligger under gennemsnittet i en stor
kommunetilfredshedsundersøgelse fra foråret 2017.
Det vil Venstre gøre noget ved

DET VIL VENSTRE FREDENSBORG
• Fredensborg skal være kommunen, man ikke vil flytte fra.
• Venstre stemmer ikke for skattestigninger de næste 4 år – på sigt skal skatten sænkes.
• Det vigtigste først – skoler og plejehjem før svømmehal.
• Sikre at ældre får de nødvendige hjælpemidler inden for en uge.
• Magten tilbage til skolerne, så skolebestyrelserne og ledelserne i fællesskab
kan skabe de bedste rammer.
• Reducere antallet af unge kriminelle med anden etnisk baggrund. Der skal være
en konsekvent og håndfast indsats målrettet både de unge og deres forældre.
• Bedre børnepasning. Vi vil øge andelen af faguddannet personale i vuggestuer
og børnehaver.
• Stop for nybyggeri af almennyttige boliger – nybyggeri skal være ejer- eller andelsboliger.
• Fjerne dækningsafgiften.
LÆS MERE PÅ fredensborg.venstre.dk
ELLER DELTAG I DEBATTEN PÅ
facebook.com/venstrefredensborg

TRYGHED …
FOR DE MINDSTE
TOP 10 – også når det gælder børnepasning
• Frihed til at kunne vælge pasningsform
• Fokus på kvalitet i daginstitutionerne
• Venstre vil bevare dagplejen
KONKRET VIL VENSTRE: Øge andelen
af faguddannet personale

FOR AT VORES BØRN BLIVER RUSTET
TIL RESTEN AF DERES LIV
TOP 10 – også når det gælder skoler
• Det faglige niveau skal styrkes, så vores børn
når deres fulde potentiale
• Renovere skolerne så de er klar til fremtiden
• Der skal være frit skolevalg – Venstre
værdsætter også privatskoler
• Skoleledelserne er de bedste til at lede skolerne
– ikke administrationen på rådhuset
KONKRET VIL VENSTRE: Bevare Karlebo Skole

FOR AT DER STILLES KRAV TIL
FLYGTNINGE OG INDVANDRERE
TOP 10 – også når det gælder integration
• Venstre vil stille krav til de ledige –
kontanthjælp er midlertidig hjælp
• Førtidspension er kun til personer med
reelle behov
• Venstre er parat til at rive ghettobebyggelse ned
• Det skal være trygt at færdes alle steder i
kommunen
KONKRET VIL VENSTRE: Reducere antallet
af unge kriminelle med flygtninge- og
indvandrerbaggrund

FOR ERHVERVSLIVET
TOP 10 – også for erhvervslivet
• Bedre service for iværksættervirksomheder
– det skal være nemt at starte egen virksomhed
• Det skal være lettere at drive erhverv i
landzoner
• Erhvervslivet skal have hjælp gennem
paragrafjunglen
KONKRET VIL VENSTRE: Fjerne dæknings
afgiften og gøre kommunen til erhvervslivets
aktive medspiller

FOR AT DU HAR RÅD TIL AT
BLIVE I EGEN BOLIG
TOP 10 - også for boligejere
• Venstre vil sænke grundskylden og
kommuneskatten
• Skattestigninger er aldrig en del af løsningen
KONKRET VIL VENSTRE: Ikke stemme for
skattestigning de næste 4 år – på sigt skal
skatten sænkes.

FOR EN SUND ØKONOMI
TOP 10 – også når det gælder
kommunens økonomi
• Venstre vil sikre afviklingen af gæld
• Skoler og plejehjem før svømmehal
KONKRET VIL VENSTRE: Reducere andelen
af almennyttige boliger – nybyggeri skal være
ejerboliger eller andelsboliger

I EN VÆRDIG ALDERDOM
TOP 10 – også for de ældre
• Venstre vil sikre en værdig pleje af ældre,
både i eget hjem og på plejehjem
• Bedre mad på plejehjemmene
• Nærværd – ikke stopur
KONKRET VIL VENSTRE: Sikre at ældre får
nødvendige hjælpemidler inden for en uge

FOR MILJØET
TOP 10 – også når det gælder vores miljø
• Vi skal passe godt på vores miljø
• Vi skal være på forkant og tilpasse bygninger
og anlæg
• Der skal være sikkerhed for at privat ejendom
opretholdes
• Kommunens energiforbrug skal være så
bæredygtigt som muligt
KONKRET VIL VENSTRE: Arbejde for at der
etableres supercykelstier i kommunen, til gavn
for pendlere, børn og unge samt motionister
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