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RUDERSDAL
LANDETS BEDSTE STED AT BO

Venstre vil med Borgmester Jens Ive
i spidsen gå forrest for at udvikle Rudersdal Kommune som en moderne
og innovativ servicevirksomhed med
fokus på den enkelte borger. Venstre
vil fortsat søge bredt samarbejde og
kompromisser i rådssalen, idet langsigtede, bæredygtige beslutninger
bedst træffes af et samarbejdende
og lyttende folkestyre.
Grundlaget for en sund udvikling er
en stærk kommunal økonomi. Venstre vil sikre, at der er styr på økonomien, og at der er tilstrækkelig likviditet til at foretage fremadrettede
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investeringer. Venstre er garanten
for en sikker drift af den kommunale virksomhed, bredt politisk samarbejde samt en solid økonomi. Venstre vil arbejde for, at Rudersdal er
Danmarks bedste sted at bo.
I Rudersdal er vi tæt på natur, vand
og det åbne land. Samtidig har vi i
dagligdagen ikke langt til fritidsaktiviteter, institutioner, bycentre, offentlig transport, kultur og et væld af
andre muligheder. Den nærhed vil vi
i Venstre værne om og videreudvikle
for at give mulighed for en hverdag
med høj livskvalitet.

I RUDERSDAL

Der bliver flere ældre og færre erhvervsaktive til at dække de kommunale omkostninger i fremtiden.
Vi oplever et stadigt stigende pres på
økonomien som følge af udligningsordningen. Det er Venstres ambition,
at kommunen til trods for dette skal
opretholde et højt serviceniveau, når
det gælder de kommunale kerneydelser. Derfor er der behov for nytænkning og mod til at gå nye veje.
I Venstre vil vi gå i spidsen for strukturændringer og effektiviseringer for

at skabe økonomisk råderum - men
uden at gå på kompromis med kvaliteten. I den prioritering, der nødvendigvis må finde sted, vil Venstre
sætte dagtilbud, skoler og ældreområdet højest, fordi Rudersdal fortsat
skal være det bedste sted at vokse
op, det bedste sted at udvikle sig, det
bedste sted at slå rødder, og det bedste sted at blive gammel - kort sagt:
Det bedste sted at bo.

Venstres holdning:
Vi stiller os med Borgmester Jens Ive i spidsen for en ansvarlig videreudvikling af Rudersdal som det bedste sted at bo, og Venstre vil fortsat være
garanten for et bredt og lyttende samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Vi
vil stå for kvalitet, ansvarlig fornyelse og dialog.
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BYER DER LEVER
MED BORGERE DER TRIVES

Rudersdal er karakteriseret ved bysamfundene i det åbne, grønne land
mellem Furesøen, Sjælsø og Øresund. Venstre vil med en restriktiv
linje værne om disse kvaliteter og
værdier. Enhver byudvikling skal ske
med den fornødne omtanke - det
grønne, miljøet og de lokale særpræg er ikke til salg. Vores fokus er
derfor først og fremmest, hvordan
eksisterende bebyggede arealer kan
udvikles, f.eks. ved omdannelse af
gamle erhvervsområder til boliger.
I Venstre ønsker vi, at vores bycentre skal udvikles som ”byens plad-
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ser”, hvor alle generationer mødes
og godt naboskab kan opstå. Videreudvikling af bycentrene skal ske i
dialog med erhvervsdrivende, handelsstandsforeninger og engagerede
borgere.
I udviklingen skal vi sikre god tilgængelighed og en velfungerende offentlig transport, som er af væsentlig
betydning for mange af kommunens
borgere. Vi skal sikre gode parkeringsforhold nær stationerne samt
værdi for de penge, som kommunen
betaler for busdriften.

I RUDERSDAL

Rudersdal er beriget af et mangfoldigt kultur-, fritids- og idrætsliv. Venstre vil sikre de bedst mulige rammer
for borgernes aktive og sunde fritidsliv i en attraktiv, grøn kommune.
Foreningerne skal have ordentlige
vilkår med adgang til gode faciliteter,
og deres aktiviteter skal støttes. Der-

til skal kommunens kulturelle centre;
bibliotekerne, musikskolerne, museerne samt Mantziusgården og Mariehøj Centret være solide rammer for
kulturlivet. Indenfor fritidslivet skal
vi sikre bedst mulig udnyttelse af vores faciliteter. Desuden ønsker vi at
støtte op om projekter, der er initieret og drives af frivillige.

Venstres holdning:
Venstre vil værne om de grønne områder og sikre en udvikling af eksisterende bebyggede arealer bl.a. med en byfortætning af udvalgte
områder og en modernisering af udtjente erhvervsområder. Vi vil støtte de frivillige foreninger og sikre gode rammer for et aktivt og sundt
fritidsliv.
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ET SUNDT LIV
HELE LIVET

Vi skal sikre det bedst mulige fundament for, at borgerne kan leve et
sundt og aktivt liv - hele livet.
Det gælder såvel den patientrettede forebyggelse, der skal lindre og
modvirke kroniske sygdomme, som
den borgerrettede forebyggelse, der
skal sikre, at raske borgere ikke bliver syge.
Dette sker dels ved at sikre en høj
kvalitet i de kommunale sundhedstilbud, uanset om det gælder sund-
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hedstilbud til børn eller voksne, og
uanset om det gælder genoptræning,
træning, indsats mod alkohol og rygning, indsats for motion og sund kost
eller tandplejen for de yngste.
Indsatsen skal være tværgående på
tværs af fagområder, og den skal udføres så tæt på borgeren som muligt.
Sundhedsindsatsen tager udgangspunkt i borgerens behov og skal sikre
sunde, livsglade og aktive borgere.

I RUDERSDAL

På sundhedsområdet er det væsentligt at sikre en tæt koordination med
regionen og de praktiserende læger.
Der kan med fordel samarbejdes
med andre kommuner i tværkommunale samarbejder, dels for at sikre en effektiv drift, dels for at sikre
bedst mulig vidensdeling

Venstres holdning:
Venstre vil sikre de bedst mulige rammer for, at borgerne kan leve et sundt
og aktivt liv. Indsatsen sker så tæt på borgeren som muligt og i videst muligt omfang på borgernes præmisser.
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EN BARNDOM MED LEG,
LÆRING OG DANNELSE

Rudersdal skal være det bedste sted
at vokse op.
Derfor vil Venstre sikre dagtilbud
af høj kvalitet. Normeringerne skal
fastholdes - og om muligt forbedres.
Venstre anerkender, at forældrene
ønsker forskellige typer dagtilbud.
Også her er der brug for ansvarlig
fornyelse, der kan sikre variation i
dagtilbuddene.
Rudersdal skal have landets bedste
skoler målt på resultater, faglighed,
elevtrivsel og forældretilfredshed.
Ambitionerne for skolerne skal være
krystalklare, og vi vil prioritere børne- og skoleområdet højt i den over-

7

ordnede prioritering.
Undervisningen skal først og fremmest have fokus på stadigt bedre
faglige resultater - men også have
udsyn til den globale verden, vi er en
del af. Dannelse som udgangspunkt
for et godt voksenliv skal være en integreret del af skolegangen, og i den
forbindelse vil vi initiere et styrket
forældresamarbejde med skolerne.
Samtidig skal vi arbejde for et tættere samarbejde mellem fritidsforeningerne og skolerne.
Det skal være en klar målsætning, at
alle elever kommer videre til en ungdomsuddannelse.
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De fysiske rammer skal - på såvel
dagtilbud som skoleområdet - være i
orden. Venstre vil fortsat sikre prioritering heraf, når de kommunale budgetter forhandles på plads.
På begge områder gælder endvidere,
at ledelse og dygtige medarbejdere
er en afgørende ressource. Venstre
vil støtte klar ledelse og udvikling af
medarbejdernes kompetencer og i

øvrigt indgå i tæt dialog med bestyrelser og forældre om, hvordan områderne bedst udvikles.
Indenfor det specialiserede område
støtter Venstre inklusionsstrategien,
så flest muligt kan fortsætte i normal- og nærmiljøet. Nye og forebyggende tiltag skal baseres på bedste
og nyeste viden på området.

Venstres holdning:
Venstres udgangspunkt er, at hvert enkelt barn skal støttes i ”at blive den
bedste version af sig selv”. Forskellighed skal respekteres som en styrke.
Vi ønsker tryghed, læring og trivsel i dagtilbud og skoler - og en klar ambition om, at alle kommer videre til en ungdomsuddannelse.
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EN STABIL, SUND ØKONOMI MED RESSOURCER TIL VELFÆRD AF HØJ KVALITET

Vi kræver en aktiv beskæftigelsesindsat, så vi får unge i uddannelse
og alle, der kan arbejde, i arbejde. Vi
skal have flygtninge hurtigt i arbejde
og gøre dem selvforsørgende.
Venstre har den største respekt for
borgernes penge, og de skal forvaltes med omtanke. Det er vores hovedprincip, at pengene har det bedst
i borgernes lommer. Derfor vil Venstre fortsat sikre et lavt skattetryk.

Grundskylden har i en årrække været
en stor udfordring for grundejerne i
Rudersdal. Venstre vil fortsat gøre
beslutningstagerne i Folketinget
opmærksomme på den væsentlige
økonomiske byrde, som grundskylden udgør for mange borgere i vores
kommune.

Venstres holdning:
Venstre vil sikre en solid kommunal økonomi med lav skat. Vi vil arbejde
for bedre service for færre penge bl.a. gennem udliciteringer, privatisering og mere direkte brugerbetaling, så borgerne får mere for pengene.
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EN SENIORTILVÆRELSE MED
LIVSKVALITET OG TRYGHED

Vi skal tilbyde ældre- og plejeboliger
af høj kvalitet, men først og fremmest skal vi være klar med hjælp og
forebyggelse, så borgeren kan forblive i egen bolig så længe som muligt.
Når behovet for hjælp opstår, skal
den så vidt muligt tilrettelægges i
dialog med borgeren og med størst
mulig medbestemmelse. For Venstre
er det vigtigt med en hjemmepleje,
hvor der udvises varme, omsorg og
respekt for den enkeltes behov. Det
samme gør sig gældende ved behov

for genoptræning og rehabilitering.
Der skal arbejdes med alle tiltag, der
vil gøre de ansattes arbejde nemmere og lette administrationen, så der
er fuld fokus på den personlige omsorg for borgeren.
Vi skal sikre gode forhold for ældre i
det offentlige rum, så der er mulighed for at holde hvil undervejs, når
man færdes ude. Ensomhed skal
forebygges ved at støtte de frivillige
organisationer.

Venstres holdning:
Venstre vil sikre en professional forebyggelses- og sundhedsindsats for
ældre med størst mulig indflydelse på eget liv samt mulighed for at forblive i egen bolig så længe som muligt. Der skal være tilstrækkeligt med
plejeboliger, og disse boliger skal være en god og tryg ramme for borgerens hverdag.
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ET AKTIVT UNGDOMSLIV
MED FRIHED OG TRYGHED

Alle unge skal have chancen for at
skabe sit eget ungdomsliv med udgangspunkt i, at alle unge mennesker er individuelle individer, der
rummer unikke kvaliteter, der skal
plejes, styrkes og udvikles.
Venstre lytter til ungdommen og vil
tage en aktiv rolle i at videreudvikle
deres kompetencer – både til gavn
for det enkelte unge individ og for
kommunen som en helhed. De unges
kreativitet, engagement og ”gå-påmod” skal være med til at fastholde
Rudersdals som landets bedste sted
at bo.
Vi skal opmuntre til flere nye ungdoms-tiltag såsom “Ungdommens

Folkemøde i Rudersdal” og den
elev-drevne succeshistorie ”Café-Birken”. Vores unge skal gøres mere opmærksom på de mange fordele, der
er ved at tage del i kommunale ungdomsprojekter og foreningsengagement, som giver erfaringer og egenskaber, der i voksenlivet vil danne
grundlag for både personlighed og
medborgerskab.
Venstre vil arbejde for et fortsat velfungerende Ung i Rudersdal, der skaber mangfoldige fritidstilbud.
Dertil støtter Venstre en proaktiv
SSP-indsats, så det er trygt at være
ung i Rudersdal.

Venstres holdning:
Venstre lytter og inddrager ungdommen i udviklingen af Rudersdal. Vores unge er en enorm ressource, hvis kreativitet og energi bidrager til, at
Rudersdal er landets bedste sted at bo. Vi vil sikre mangfoldige og velfungerende fritidstilbud samt en proaktiv SSP-indsats.
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ET ERHVERVSLIV DER SKABER ARBEJDSPLADSER – OG INDTÆGTER TIL VELFÆRD

I Rudersdal ligger der først og fremmest vidensvirksomheder, ligesom
kommunen er hjemsted for mange
selvstændige og iværksættere. Arbejdspladserne er vigtige, og virksomhederne er betydelige for kommunens økonomi.
3D printere, big data, internet of
things, selvkørende biler og dronerleveringer er blot nogle af de teknologier, der bliver afgørende for fremtidens erhvervsliv, som tegner til at
blive markant anderledes end i dag.
I fremtidens erhvervsområder er
overgangen mellem erhverv og boligområde mere flydende. Samtidig

fremstår erhvervsområderne i kommunen flere steder ikke lige så kønne som boligområderne. Venstre vil i
samarbejde med erhvervslivet stå for
en udvikling af erhvervsområderne
ved at tilvejebringe et plangrundlag,
der understøtter moderne byplanlægning og områdernes vækstpotentiale.
Desuden vil vi etablere et samarbejde mellem kommunen og virksomheder, der produktudvikler inden for
”Velfærdsteknologi” for i fremtiden
at kunne levere bedre velfærd til færre penge.

Venstres holdning:
Venstre vil med moderne byplanlægning blande erhvervs- og boligområder i udvalgte erhvervsområder og videreudvikle Rudersdal Kommune
som en fleksibel og service-minded samarbejdspartner, der støtter virksomheder og iværksættere i deres udvikling.

I RUDERSDAL
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OMSORG FOR BORGERE MED
SÆRLIGE BEHOV

I Rudersdal har vi et særligt ansvar
overfor borgere med særlige behov,
dvs. psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Opgaven med at definere og fastlægge den rette støtte
til den enkelte borger tilrettelægges
i samarbejde med borgeren og med
fuld respekt for den enkeltes integritet og medbestemmelse.

Borgeren skal i videst muligt omfang
modtage den nødvendige støtte således, at vedkommende så vidt det
er muligt opnår samme muligheder som andre for at deltage i samfundslivet med udgangspunkt i egne
ønsker, ressourcer og kompetencer.
Borgeren skal dermed også have mulighed for at blive den bedste version af sig selv og indsatsen skal være
målrettet mod det enkelte individ.

Venstres holdning:
Vi har et særligt ansvar overfor borgere med særlige behov, og vi skal
støtte den enkelte borgers trivsel og udvikling.
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