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NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN
Karsten Schøn
formand
Kommunalvalg 2021
KF-Bestyrelsen har på sit møde den 29. oktober vedtaget oplægget til
”Valgproceduren for Kommunalvalget 2021”.
Det var en enig bestyrelse, som besluttede proceduren, og det er nu
vores medlemmer, som på KF-Generalforsamlingen den 11. marts 2019,
skal godkende forslaget endeligt. Ifølge Venstres vedtægter skal denne
procedure vedtages på en generalforsamling, før man kan påbegynde
selve arbejdet.
Forslaget indeholder bl.a. procedure for identifikation (og samtaler) med
mulige spidskandidatemner, hvornår spidskandidaten skal vælges osv.
I forslaget fra KF-bestyrelsen ønsker vi, at vores nye spidskandidat skal
vælges senest med udgangen af april 2020 – og de øvrige kandidater
inden udgangen af november samme år. Det sidstnævnte er væsentligt
tidligere end de sidste mange valg. Men det er vores opfattelse, at
kandidaterne skal bruge mere tid på at forberede sig til valgkampen og
forstå, hvad det vil sige at være byrådsmedlem. Det er klart, at det også
forudsætter, at organisationen laver et ordenligt program fra
opstillingsmødet til selve valgkampen. Og det har vi givet hinanden
håndslag på, at det mener vi, at vi i organisationen også er ”gearet” til.
Forslaget til KV-valgprocedure udsendes sammen med dagsorden til
generalforsamlingen i begyndelsen af 2019 – her vil man så kunne læse
hele forslaget.

Venstre-Landsmøde 17.- 18. november 2018
I ovennævnte weekend afholder Venstre sit årlige Landsmøde. Det er jo
altid en stor begivenhed med indlæg af vores formand & statsminister
og en generel debat om vores organisation og det politiske liv i
Danmark. På Landsmødet skal der også vælges kandidater til Venstres
Hovedbestyrelse.
Vores eget lokale byrådsmedlem Daniel Staugaard genopstiller igen til
Hovedbestyrelsen. Daniel har jo allerede siddet i rigtig mange år i
Venstres øverste organ, og det er vigtigt, at alle delegerede fra de
enkelte lokalforeninger instrueres i, at det vigtigt, at man også stemmer
på Daniel denne gang, så han kan fortsætte sit arbejde for Venstre i
Hovedbestyrelsen.

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Heidi F. Jørgensen
Byrådsmedlem
Befolkningsudviklingen, og den fremadrettede handleplan
for bosætning
I erhvervsudvalget har vi arbejdet med en revidering af
bosætningsstrategien, og onsdag skal handleplanen meget gerne
godkendes i byrådet, således at vi kan komme i gang med det vigtige
arbejde, som ligger forude.
Vi har fokus på at understøtte befolkningsudviklingen i Sønderborgområdet, da prognoserne for Sønderborg kommune viser, at vi vil have
et mindre befolkningstal frem mod 2030. Vi sætter desværre ikke nok
børn i verden til at holde vores befolkningstal status quo, og den bliver
nok svær at udfordre, så derfor må vi have hjælp udefra. Siden 2015 har
der været plus på tilflytterkontoen.

Der arbejdes i forvejen gennem tilflytterservice med en velkomstpakke,
Cafe Ny, hjemmeside, partnerjob-ordning samt et tilflytternetværk – alt
sammen målrettet direkte til tilflyttere. Men der skal mere til, hvis vi skal
over målstregen.
I den nye handleplan har vi stor fokus på modtagelse og fastholdelse af
tilflyttere, da en analyse har vist at op mod 50% af nye tilflyttere til
Sønderborg kommune forlader vores skønne område igen inden for en
3-årig periode. Dette skyldes bl.a. at partneren ikke kan finde passende
job eller ikke føler, at de er faldet til.
Derfor fokuserer handleplanen bl.a. på at få medfølgende ægtefælle i
job og på en mere målrettet service til tilflyttere.

Af andre indsatser som er blevet en del af handleplanen for vores
bosætning, kan jeg nævne et ambassadørkorps i samarbejde med
lokalsamfundet, flere netværksarrangementer, styrket samarbejde
internt i og på tværs af kommunerne, prøveboliger til tilflyttere, og
videreudvikling af onlineuniverset. Dog var vi på tværs af partierne i
erhvervsudvalget noget uenige om, hvorvidt der burde laves en
tilflytter-App. Forslaget til denne var fremkommet under en workshop.
Ideen er skam super fin, men forslaget sagde intet om, hvorvidt der reelt
er et behov – vil den blive brugt? Derfor fik vi indsatsen ændret til, at
der skulle laves en behovsafklaring.
Desuden har handleplanen fokus på at fastholde studerende i området
efter endt uddannelse, men som supplement hertil er det også blevet
en del af budgetforliget, at der skal arbejdes målrettet for at etablere og
tiltrække flere nye uddannelser, således at vi derved også fastholder og
tiltrækker unge til vores område. Her mener jeg, at det er helt oplagt, at
arbejde for at få tjeneruddannelsen hertil, idet restaurationsbranchen
vokser, og branchen er allerede hårdt ramt på at skaffe kvalificeret
arbejdskraft.
Bosætningsstrategien har været, og er utrolig spændende at arbejde
med, og den er vigtigt, da bosætningen har stor betydning for vores
virksomheders efterspørgsel efter arbejdskraft.

NYT FRA FOLKETINGET
Ellen Trane Nørby
Sundhedsminister

Udspil på udspil
Farvepatronerne og papirbakkerne bliver hurtigt tømt i printerne i
ministerierne for tiden, for det sprøjter bogstaveligt talt ud med politiske
udspil. Siden regeringen lancerede finansloven er der kommet et udspil
på børneområdet, så alle børn får en god start på livet, to udspil inden for
folkeskole og erhvervsuddannelserne, samt et klima og luftudspil.
Derudover har Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Børne- og
Socialminister Mai Mercado og jeg i fællesskab fremlagt et psykiatriudspil
der over de kommende fire år løfte psykiatrien med over 2,1 mia. kr. og
særligt sætter ind over for de mange børn og unge, der rammes af dårlig
mental sundhed og psykisk sygdom.
I disse dage sidder finansminister Kristian Jensen og forhandler finanslov
med Dansk Folkeparti - en fuldt finansieret og ansvarlig finanslov, så også
i de kommende par uger vil se partierne gå ind og ud af finansministeriets
glasdør mange gange.
Hvor er Socialdemokraterne så, kan man fristes til at spørge? Korte svar
er langt væk fra alt, der handler om at tage ansvar.
Fakta er også, at de ikke har fremlagt et finanslovsudspil. Det tætteste vi
kommer er en valgkampspjece, hvor de eneste tal er sidetallene valgflæsket skørter det ikke på - de er mange og helt på niveau med de
mange valgløfter Frederiksen, Corydon og Thorning udstedte op mod
valget i 2011 og som siden blev til en perlerække af løftebrud.

På sundhedsområdet er Socialdemokraterne kommet med et
sundhedsudspil, der ligeledes giver mindelser om 12 minutter, billigere
busbilletter og andre løfter socialdemokraterne tidligere er gået til valg
på men siden løbet fra.
Når vi forhåbentligt har landet en god finanslov, kommer regeringen til
at præsentere vores udspil til en sundhedsreform. Derfor går rigtig
meget tid i disse måneder med at besøge sundhedshuse og moderne
lægepraksisser i hele Danmark. Det for at blive inspireret til hvordan vi
får skabt et sundhedsvæsen med mere sammenhæng for patienterne,
mere nærhed og mindre geografisk ulighed.

