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Radikale Venstre for Skanderborg
Vi går til byrådsvalget i Skanderborg Kommune med ambitioner og visioner
om at bygge videre på den rivende udvikling, som vi har været med til at
skabe og er rigtig stolte af.
Hvis du spørger os, skal mennesket være i fokus. De ændringer, vi ønsker,
skal danne ramme om en bedre hverdag for alle mennesker i kommunen og
bygge fundamentet til en endnu bedre fremtid.
Vi elsker Skanderborg Kommune lige så meget som dig! Derfor vil vi udvikle
området sammen med dig, og derfor er vores ører altid åbne for dine forslag.
Politik skal udvikles sammen med mennesker og på menneskers præmisser.
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Vores Skanderborg investerer i børns udvikling og
uddannelse
Vi mener, at alle børn – uanset deres sociale baggrund – skal have lige
muligheder for at tage en uddannelse og klare sig godt i livet. Det kræver
investeringer i folkeskoler og fritidsordninger.

• Vi mener, at vi bør investere tidligt og langt mere i vores folkeskoler, SFO’er
og klubber.

• Vi vil arbejde for en bedre overgang mellem skole og ungdomsuddannelse
og for et tættere samarbejde mellem de enkelte skoler,
ungdomsuddannelser og erhvervslivet.

• Vi går ind for, at der skal være plads til forskellighed i måden, de enkelte
folkeskoler bliver drevet, hvor man kan tage hensyn til lokale behov og
muligheder.
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Vores Skanderborg har gode forhold for erhvervslivet
Vi vil skabe grundlag for fremtidens velstand og velfærd i Danmark gennem
en ambitiøs, grøn og moderne erhvervspolitik.
Vi vil i dialog med virksomhederne, så fremtidige initiativer bygger på
inddragelse og engagement. Samtidigt vil vi skabe forståelse og indsigt
mellem virksomheder og mennesker i kommunen.

• Vores vision er, at virksomhederne kan vækste via kloge miljømæssige
beslutninger.
Kommunen skal bidrage med information, kampagner og projekter, der kan
bringe viden om mulige grønne løsninger til erhvervslivet.

• Vi vil gøre samspillet mellem virksomheder og kommune mere smidigt. Vil
vil skabe rammer for bedre dialog og øge informationsniveauet, bl.a.
gennem digitalisering. Desuden skal sagsbehandlingen være hurtig og
smidig.

• Vi vil understøtte initiativer, der kan gøre det attraktivt for virksomheder at
efteruddanne deres medarbejdere, det skal ske ved god dialog mellem
virksomheder og jobcenter.
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Vores Skanderborg har plads til forskellighed
De udlændinge, der kommer til vores kommune, har meget at bidrage med,
og vi mener, at de, ligesom alle andre, skal mødes med både krav,
muligheder og forventninger. Vi har alle sammen et ansvar for, at
integrationen lykkedes.
Vi vil skabe rammer for, at de flygtninge og indvandrere, vi byder velkommen
her i kommunen, kan udvikle sig og skabe sig et godt liv. Samtidigt med at de
bliver en stærk ressource for hele kommunen.

• Det skal være klart og tydeligt for vores nye medmennesker, hvilke
muligheder de har, og hvilke krav vi stiller til dem.

• Vi mener, at vi skal have afklaret vores nye medmenneskers praktiske og
teoretiske erfaringer og får dem formidlet videre til arbejdsgiverne, så vi
hurtigt kan få dem i arbejde eller henvist til jobrettet uddannelse.

• Vi skal skabe ramme for, at vores nye medmennesker kan involvere sig i
lokalsamfundet og bruge deres viden og erfaring til at forbedre
integrationen og udvikle fællesskaber.

