V-Mail – oktober 2018
LÆS I DENNE UDGAVE:
KOMMENDE ARRANGEMENTER:
* Stegt Flæsk og Politik (10. oktober)
* Rundtur i Flensborg & historien om
Romproduktion (13. oktober)

-> Bemærk: Pris nedsat til kun kr. 200 p.p.

* Tur til Christiansborg (6. november)
NYT FRA:
KF-formanden
Byrådsgruppen

Vær opdateret om alle foreningens
aktiviteter
på vores hjemmeside:
https://sonderborg.venstre.dk/

NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN
Karsten Schøn
formand
Folketingets åbning
På tirsdag (2.10.) åbner Folketinget for et nyt og spændende
folketingsår. Vi ved jo alle, at der senest den 15. juni 2019 skal være
afholdt Folketingsvalg, så der er dermed lagt op til et spændende
folketingsår, hvor nok (desværre) alt vil stå i Folketingsvalgets tegn.
Med alle de mange politiske udmeldinger, som er kommet fra en række
partier både på venstrefløjen og højrefløjen, så kan man roligt sige, at
der er lagt op til et af de mest spændende valg i nyere dansk historie.
Der er nok ingen overhovedet, der er i stand til at forudsige resultatet af
valget – endsige hvilke(t) parti(er), som vi være en del af den nye
regering og/eller støtteparti(er).
Venstre går til valg på genvalg af vores nuværende statsminister Lars
Løkke Rasmussen. Lars har med sin store politiske tæft efter min mening
gode kort på hånden til at fortsætte som statsminister i en eller anden
regeringskonstellation, men det kræver naturligvis, at Venstre også får
et godt valgresultat ved folketingsvalget.

Nu ved vi jo ikke, hvornår Folketingsvalget kommer – det gør kun Lars
Løkke Rasmussen – men vi er klar til valgkampen her i Sønderborg.
Plakaterne for vores dygtige Folketingsmedlem og minister Ellen Trane
Nørby er for længst gjort klar, og vores kredsbestyrelse med Jens Lei
som formand, har kampagnen klar, når valget bliver udskrevet. Vi får
brug for hjælp til diverse praktiske opgaver, og derfor vil
Kredsbestyrelsen – når valget nærmer sig – skriver ud til alle
medlemmer for at høre, om man ikke kan være med til at give en
hjælpende hånd.

Budgetforlig i Sønderborg Kommune for Budget 2019
Der blev i sidste uge indgået et forlig omkring kommunens Budget for
året 2019. Med i forliget er samtlige 31 byrådsmedlemmer fra alle 5
partier/lister i Byrådet.
Dermed lykkedes det at finde hinanden på tværs af holdninger og
partiskel, hvilket ikke siger så lidt i vores kommune, hvor der jo i de
sidste mange år ikke er lykkedes at samle hele byrådet omkring et
budget.
Som formand for Venstre i Sønderborg Kommune er jeg rigtig godt
tilfreds med, at vore 7 byrådsmedlemmer er kommet med i forliget. Jeg
ved, at der er blevet arbejdet intenst hos Byrådsgruppen med Venstres
forslag til budgettet, og det er lykkedes os at få en række af vore forslag
og fingeraftryk med i budgettet og budgetteksten.
Bemærkelsesværdigt er, at borgmester Erik Lauritzen pludselig går med
til indarbejdelse af fuldt finansieringstilskud fra staten, reduceret prisog lønfremskrivning og uspecificerede effektiviseringer. Det var det han
kaldte ”woo-doo økonomi”, da Venstre igennem de sidste 3-4 år har
foreslået det. Men man kan jo blive klogere …..
Hvis man vil vide mere om indholdet af Budgetforliget, så kan man med
fordel kontakte et af vore 7 byrådsmedlemmer. Bemærk i øvrigt her, at
Venstre i Broager og Sundeved afholder et møde om budgettet med
vores byrådsmedlem Daniel Staugaard den 10. oktober (se opslag her i
V-mail under aktiviteter).

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Tage Petersen
Gruppeformand
VENSTRE MED I BREDT BUDGETFORLIG
Venstre er for første gang i 3 år gået med i et bredt budgetforlig.
Det lå lidt i kortene, at når vi havde indgået en teknisk konstituering, og
borgmesteren havde lovet at inddrage os tidligt i processen, så var
forudsætningerne anderledes end i de foregående år.
Der var også en større enighed om de overordnede rammer denne gang,
da borgmesteren (måske mere af nød end af lyst) havde accepteret at
indregne effektiviseringer af driften, nedjustere pris- og
lønfremskrivning og indregne likviditetstilskud fra staten i
overslagsårene - forslag som flertalsgruppen kaldte “woodoøkonomi”,
da vi fremsatte dem de foregående år!
Samtidig undlod vi at komme med forslag om skattenedsættelse i
erkendelse af, at der heller ikke i det nye byråd er et flertal, der vil den
vej.
Vi valgte altså at komme med ind i maskinrummet og påvirke tingene
fremfor at stå på sidelinien og holde fanen højt.
Hvad har vi så fået ud af det?
Ja, der var stor enighed om de store anlægsprojekter som Sønderborg
Lufthavn, Nordals Ferieresort, ny børnehave Møllegade, model for
tilskud til store idrætsanlæg m.m., og på driftssiden var der stort set kun
plads til at give 8 mio. ekstra til det hårdt pressede socialområde.
Derfor består de enkelte partiers fingeraftryk mest af mindre projekter,
hensigtserklæringer og områder der skal analyseres inden næste års
budgetlægning.

Vi er især glade for at vi får nedsat en politisk gruppe, der skal finde
områder der kan konkurrenceudsættes, ny lokalplan der kan sætte gang
i Sundgadeprojektet, fokus på udvidelse af vejen fra Alssundbroen til
Madeskov, hvor kommunen nu tilbyder at stille jord til rådighed,
trafikprojekter i Egernsund og Adsbøl, fokus på røgfri skoletid og elevers
brug af mobiltelefon og synliggørelse af kommunale Vej og Park
arbejdspladser på Nordals.
Alt i alt et budgetforlig med fokus på kerneområderne og en god balance
imellem land og by og store udviklingsprojekter.

Nu glæder vi os til at komme i arbejdstøjet og være med til
udmøntningen.

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Claus Klaris
Fmd. for Børne- & Uddannelsesudvalget
Den råde tråd – Børn og Uddannelse
Børn og Uddannelsesudvalget er i fuld gang med implementeringen af
helhedsplanen – Kvalitet for dagtilbud og skoler.
Det er helhedsplanen, der blev besluttet i sidste byrådsperiode,
fokuserer på en ambitiøs udvikling af hele børne- og ungeområdet.
Et vigtigt element i udviklingen er overgangen mellem de forskellige
”trin” i et barns- eller ungt menneskes liv. Det er bl.a. overgangen fra
dagpleje/vuggestue til børnehave – fra børnehave til skole – og endeligt
overgangen fra skole til ungdomsuddannelse.
Det er vigtigt, der skabes sammenhæng i de forskellige overgange, så
barnet og det unge menneske kommer gennem overgangene med en
tryghed og faglig udvikling, der er med til at udvikle det enkelte unge
menneske. Trinet fra skole til ungdomsuddannelse er rigtig vigtigt i f.t. at
skabe det rette valg for den enkelte. Derfor vil der blive arbejdet på en
supplerende rådgivning i folkeskolen, der er med til at give den
nødvendige viden og forudsætninger for valget.
Ud over Helhedsplanen, er det endnu en politik, der er med til sikre
rammerne for børn og unge: ”Den sammenhængende børne- og
ungepolitik”, der netop er blevet godkendt og skal virke de næste tre år.
Politikken skal ses som en paraply for den samlede indsats på børne- og
ungeområdet og går på tværs af alle fagområder og fagprofessioner,
som har indflydelse på, at vores børn og unge får de bedste muligheder
for at udnytte deres potentialer, trives, udvikle sig og lære.

Vi har en klar ambition om, at vores børn og unge skal vokse ind i
voksenlivet med de bedste muligheder for at skabe sig en god og sund
tilværelse i et demokratisk samfund.
Gennem de to ovennævnte politikker og de indsatser der følger med –
er min ambition, at der skabes en RØD TRÅD gennem barnets- og det
unge menneskes liv. En råd tråd, der er med til at skabe sammenhæng
og værdi og sidst, men ikke mindst sikre det unge menneske bedst mulig
forudsætninger for voksenlivet.

