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Venstre i Rudersdals valgprogram KV21

Rudersdal er en naturskøn kommune med mange grønne områder. Land, vand, skov og by 
skaber en skøn ramme for de mennesker, som bor her – uanset alder. Sådan har det været 
i generationer, og det er Venstre garant for. Rudersdal skal fortsat være Danmarks bedste 
sted at bo. Vi vil fortsætte udviklingen med bæredygtighed for øje, både miljømæssigt, 
økonomisk, erhvervsmæssigt og ikke mindst socialt.

Venstre går til valg med borgmester Jens Ive i spidsen. Vi har sikret et bredt samarbejde 
blandt partierne i kommunalbestyrelsen igennem årtier. Det vil vi fortsætte til gavn for alle 
borgere.

Vi vil sikre, at Rudersdal fortsat kan være en økonomisk stærk kommune med mulighed 
for at leve op til borgernes berettigede forventninger. Venstre i Rudersdal har med næb 
og klør bekæmpet, at kommunens borgere skulle afgive flere midler til den kommunale 
udligning,

Venstre ønsker en veldreven kommune, hvor skatterne er rimelige, og borgerne opnår 
service af høj kvalitet – både i daginstitutioner, på skoler, i hjemmeplejen og på plejehjem.
Venstre vil løbende udvikle Rudersdal kommune og derved tilbyde gode rammer og 
service af høj kvalitet. Forudsætningen er, at vi har styr på økonomien, og at der er tryghed 
om, hvordan skatter og takster udvikler sig.

Venstre vil samtidig sikre, at borgerne bliver taget alvorligt. Kommunen er til for borgerne 
og ikke omvendt. Derfor skal den enkelte borger både høres og have direkte indflydelse.
Venstre vil gøre det lettere at deltage i lokalmiljøet, i foreninger, kulturelle tilbud m.m.

I de kommende år vil hele Danmark opleve en omvæltning. Vi bliver flere ældre og færre 
erhvervsaktive. Det kommer til at lægge et pres på alle – også på Rudersdal Kommune. 
Den udfordring kan og skal vi møde. Vi skal vise, at vi kan sikre høj service til borgerne 
uden at bebyrde dem unødigt. Det kræver nye løsninger, hvor vi udnytter alle ressourcer 
fornuftigt og effektivt, mindsker spild, sygefravær og bureaukrati, og samtidig inddrager 
borgerne i at finde nye veje, også digitale.

Levende byer med engagerede borgere

Rudersdal er en smuk kommune med bysamfund i det åbne grønne land mellem Furesøen, 
Sjælsø og Øresund. Vi har åndehuller som Rude Skov, Vaserne, Jægersborg Hegn, Kirke-
skov – for ikke at tale om strandene i Vedbæk og Skodsborg.

Venstre vil værne om de naturskønne områder i kraft af en stram linje. Enhver byudvikling 
skal ske med omtanke – og tvivlen skal komme de lokale beboere til gode. De lokale sær-
præg er ikke til salg. Gamle, udtjente erhvervsområder skal revitaliseres, og her er Venstres 
krav til udviklerne, at de bidrager markant til en forskønnelse af lokalmiljøet, både æstetisk 
og arkitektonisk. Vi ser gerne, at udtjente erhvervsbygninger i boligområder bliver omdan-
net til boliger, men vi vil stille klare krav til udseende og placering.

Venstre ønsker, at vore bycentre skal udvikles med ”byens pladser”, hvor alle generationer 
trygt kan mødes og godt naboskab kan opstå. Videreudviklingen af bycentrene skal foregå 
i dialog med de erhvervsdrivende, handelsstandsforeningerne og engagerede borgere. 
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Stærkt lokalt erhvervsliv

Venstre lægger vægt på, at Rudersdal har et stærkt lokalt erhvervsliv. Vi glæder os over 
både de stærke innovative virksomheder, men også de mange mindre handelsdrivende, 
som skaber liv i byerne. Vi vil give dem gode rammer for at trives. Uden handelsliv og 
spisesteder i bykernerne får vi spøgelsesbyer, som bliver utrygge at færdes i. Det skal vi 
for alt i verden undgå. 

Venstre vil  arbejde for, at Rudersdals virksomheder bliver aktive partnere i den grønne 
omstillinger, hvor ny teknologi og nye metoder bliver en del af fundamentet. Rudersdals 
virksomheder skal være nogle af dem, som bidrager til at finde fremtidens løsninger på 
nutidens klima- og miljøudfordringer. 

Venstre har de seneste år stået i spidsen for en erhvervsudvikling i tæt dialog med virk-
somhederne. Vi har sat en proces i gang med erhvervspaneler, hvor virksomheder er 
inviteret til at indgå i et strategisk udviklingssamarbejde.

Venstres ønsker at bygge videre på det fundament. Udviklingen af Nærum Erhvervsby er 
et godt eksempel på vores strategi. Venstre ønsker at give nye muligheder for nye virk-
somhedslokaliseringer, tæt på god infrastruktur og stærke vidensmiljøer, fra DTU mod syd, 
via Nærum til de mange videnstunge virksomheder i DTU Science Park, mod nord. Nærum 
Erhvervsby skal være en ny stærk motor for udvikling til gavn for hele Rudersdal.

Det lokale potentiale i Rudersdal er stort – hvad enten det gælder klimaløsninger, clean-
tech, ny teknologi til medicinalindustrien eller bæredygtigt byggeri.

Venstre ønsker at etablere mulighed for fleksible boliger i nær tilknytning til virksomhed-
erne, hvor internationale projektmedarbejdere har mulighed for at bo i kortere eller læn-
gere tid. I Venstre ønsker vi også at arbejde for et internationalt skoletilbud i kommunen. 

Venstre vil knytte vores internationale arbejdstagere tættere til os og udvikle en palette af 
lokale aktiviteter, som kan gøre det attraktivt at tilbringe en del af livet i Rudersdal. 

Rekruttering af arbejdskraft

Mange virksomheder oplever i disse år udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 
Det begrænser deres vækstmuligheder.

Venstre vil støtte og facilitere virksomhederne i deres søgning. Kommunen skal være en 
relevant og kompetent sparringspartner og et aktivt bindeled til forskellige samarbejd-
spartnere.

Iværksættere

I Rudersdal starter mange borgere deres egen virksomhed. Det initiativ ønsker Venstre 
at støtte.  Opstartsfasen kan være både en vanskelig og frustrerende tid. Derfor er det 
vores ambition, at iværksættere skal have tilgang til kompetent og relevant rådgivning. 
Og iværksættere skal også kunne indgå i relevante netværk, der kan støtte virksomhedens 
udvikling. 
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Et bæredygtigt Rudersdal

Folketinget har besluttet, at Danmark inden 2030 skal reducere udslippet af CO2 med 70 
procent i forhold til 1990, og inden 2050 skal vi være helt klimaneutrale. Denne enorme op-
gave kræver, at vi alle bidrager, og indtænker klimavenlige løsninger i alt hvad vi foretager 
os - også i Rudersdal kommune.

Venstre ønsker, at Rudersdal skal yde sit bidrag til en bæredygtig udvikling, der er både 
miljømæssigt, økonomisk, erhvervsmæssigt og ikke mindst socialt afbalanceret. Derfor skal 
kommunale tiltag vægtes ud fra, om de er bæredygtige. 

Venstre vil beskytte naturområder, økosystemer og biodiversitet, så vi afleverer et bedre 
miljø til kommende generationer.

Venstre vil håndtere de øgede regnmængder, så vi beskytter vores søer, vandløb og kyster.
Tiltagene skal være socialt afbalancerede, så alle borgere får mulighed for at bidrage og 
tage ansvar for kommunens udvikling. Borgerne skal inddrages, ikke fremmedgøres.

Venstre ønsker at tilskynde til sunde valg for den enkelte borger, og derved bidrage til en 
god livskvalitet for borgerne i Rudersdal.

Venstre ønsker at beskytte vores mange bymiljøer i Rudersdal, og de værdier, der er kende-
tegnende for Rudersdal, som en grøn og attraktiv kommune at leve og bo i.

Venstre vil sikre, at erhvervsdrivende har rimelige muligheder for at indrette sig i forhold til 
nutidens og fremtidens krav, hvad enten disse krav er miljømæssige, forretningsmæssige 
eller offentlige krav.

Venstre vil sikre, at vores beslutninger er økonomisk stabile, så bæredygtighed og velstand 
går hånd i hånd og ikke bliver hinandens modsætninger.

Sund økonomi og respekt for borgernes penge

Venstre er – og vil altid være – garanten for, at Rudersdal kommune har en stærk og sund 
økonomi. Det er forudsætningen for, at Rudersdal løbende kan tilbyde gode rammer og 
service af høj kvalitet, og at der er ro omkring skatter og takster. 

Venstre vil give borgerne tryghed for, hvad de skal betale i skat, og for at de får den bedst 
mulige service for pengene. Venstre arbejder på at holde skatter og takster så lave som 
muligt. Desværre dikteres økonomien i Rudersdal kommune ikke kun af de beslutninger, 
som kommunalbestyrelsen træffer, men også af de rammer, der bliver udstukket af 
Regeringen og Folketinget. 

I mange år har Rudersdal kommunes borgere været blandt landets største nettobidrags-
ydere til den kommunale udligning, og været blandt dem, som betalte mest i grundskyld. 
Som en stærk kommune skal vi naturligvis bidrage, men det skal sikres, at der er rimelighed 
og balance – det må aldrig blive en straf, at det går godt for Rudersdal kommunes borgere, 
og at kommunen er veldrevet.

Venstre vil fortsat gøre beslutningstagerne i Folketinget opmærksomme på den væsentlige 
økonomiske byrde, som både den kommunale udligning og grundskylden udgør for mange 
borgere i vores kommune.
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En veldreven kommune

Venstre ønsker, at Rudersdal leverer service af høj kvalitet, og at kommunen hele tiden 
stræber efter at gøre det bedre. For os er det en pligt at sikre, at vi får mest muligt for 
borgernes penge. 

En høj kvalitet handler også om borgerenes oplevelse af valgfrihed. Venstre ønsker at give 
den enkelte borger valgmuligheder i forhold til den kommunale service. Det betyder 
eksempelvis, at det skal være muligt at vælge imellem kommunale og private løsninger, 
hvad enten det handler om daginstitution, skole, hjemmehjælp, plejehjem eller ældrebolig. 

Venstre vil sikre, at Rudersdal fortsat har en robust økonomi, der giver handlefrihed til 
løbende at udvikle kommunen. 

Den kommunale drift skal løbende effektiviseres, og vi skal reducere bureaukratiet – det vil 
sige samme kvalitet, men med et lavere ressourceforbrug. Vi er allerede langt, men kan nå 
endnu længere.

Venstre ønsker en veldreven kommune med et lavt sygefravær – og lavt sygefravær handler 
meget om arbejdsmiljø og god ledelse.

Venstre ønsker, at Rudersdal kommune fortsat går forrest i digitaliseringen. Mest mulig kon-
takt med kommunen skal kunne foregå digitalt, så borgerne kan kontakte kommunen på de 
tidspunkter, der passer dem bedst i den travle hverdag.

Fritid og kultur

Rudersdal byder på et stort og meget engageret foreningsliv. Alle borgere kan deltage i 
alle slags sport-, musik- og fritidstilbud af høj kvalitet i gode og smukke rammer.

Venstre vil prioritere et fortsat godt og nært samarbejde med kommunens mange fore-
ninger og frivillige. Det er herfra, at kreativitet og nyskabelse udspringer. 

Venstre ønsker, at alle – ikke mindst børn og unge – kan udfolde sig. Derfor har vi sikret en 
pulje på 350 millioner kroner til renovering og nye idrætsfaciliteter samt for børn og unge. 
Det skal være lettere at få adgang til de nære anlæg, så afstanden ikke bliver skyld i, at 
børn og unge fravælger et sundt fritidsliv.

Venstre prioriterer et rigt udbud af kulturtilbud højt. Kommunens to kulturelle kraftcentre, 
Mantziusgården og Mariehøjcentret – giver rig mulighed for at dyrke musiske og kulturelle 
aktiviteter for alle aldre. Også her er det i et tæt samarbejde med foreninger og frivillige. 
Mantziusgården og Mariehøjcentrets flotte rammer giver mulighed for oplevelser, man 
ellers skulle søge mod København for at opnå.

Venstre ønsker at sikre varierede lokale kulturtilbud gennem biblioteker, museer og musik-
skoler. 
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Det gode, trygge og frie seniorliv

For Venstre betyder et godt seniorliv, at hver enkelt borger får friheden til at vælge, hvor-
dan man ønsker at leve sit liv. Det er indbegrebet af tryghed. 

Derfor skal kommunen tilbyde service, der passer til de livsfaser, borgerne er i. Nogle 
ønsker at forblive længst mulig tid i deres nuværende bolig og leve det liv, de altid har 
gjort. Andre ønsker at kunne flytte til mere beskyttede omgivelser. Og nogle har brug for 
hjælp døgnet rundt. 

Venstre mener, at det både er værdigt og fornuftigt at tilpasse hjælpen og servicen ud fra 
individuelle behov. Det giver større livskvalitet. 

Venstre ønsker et bedre samspil mellem regionens hospitaler, de lokale læger og vores 
egen kommune. Det skal være lettere og hurtigere at få hjælp til genoptræning efter endt 
lægebehandling og hospitalsophold. 

Demens er en sygdom, der kan ramme os alle, men oftest de ældre medborgere. Venstre 
vil sætte ind med hjælp til både den enkelte og pårørende. De demente skal kunne tilbydes 
demensvenlige boliger, ligesom Venstre vil sikre, at Rudersdal løbende udvikler vore tilbud 
ved hjælp af ny teknologi.

Venstre ønsker også bedre muligheder for at vælge alternativer til kommunens egne tilbud. 
Rudersdal skal derfor åbne yderligere for frit valg mellem offentlige og private tilbud på så 
mange områder af ældreplejen som muligt. Venstre støtter også oprettelsen og driften af 
friplejehjem i Rudersdal.

Ligesom alle andre mennesker er der forskel på ældre. Det er ikke nødvendigvis alderen, 
der afgør, hvor plejekrævende, vi er. Venstre ønsker at fremme et fleksibelt arbejdsmarked 
for seniorer og opmuntre seniorer til at deltage – både på arbejdspladserne og i resten af 
samfundslivet. Venstre ønsker, at Rudersdal Kommune skal skabe forbindelse mellem virk-
somhederne og de seniorer, der fortsat ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Lokale sundhedscentre skal skabe tryghed gennem nærhed

Venstre vil sikre, at borgerne kan få løst de fleste af deres sundhedsopgaver lokalt. Det 
giver tryghed for den enkelte familie at kunne blive behandlet tæt på hjemmet. Mange 
borgere oplever desværre at bruge tid og energi på at gå til kontroller og få taget prøver. 
Det mener vi kan gøres enklere her i Rudersdal. 

Venstre ønsker derfor at fremme lokale sundhedscentre i forbindelse med bycentrene, hvor 
man kan komme hurtigt til og fra. 

I Venstre ser vi også nye lokale sundhedscentre som et godt tilbud til børnefamilier, der 
nemmere kan få adgang til at få behandlet mindre skader eller få vurderet opstået sygdom. 
Lokale sundhedscentre vil desuden kunne bidrage til bymiljøet og være et naturligt sam-
lingspunkt. De lokale sundhedscentre bør samle flere forskellige fagligheder som f.eks. 
praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og tandlæger.

I Venstre mener vi hjælpen skal være hurtigt og relevant til stede, når man selv eller ens 
pårørende har brug for den. Vi mener, at mange mindre behandlinger lige så godt kan 
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foregå i hjemmet eller lokalt, også når der er brug for en lægelig vurdering. Eksempelvis 
er det bedst for mange ældre mennesker at blive i eget hjem og blive behandlet for væske-
mangel, mindre infektioner eller ved behov for revurdering af medicinering. Derfor har 
Venstre også været optaget af at få opbygget det nye kommunale akutberedskab, der 
rykker ud og varetager mange sundhedsopgaver i den enkelte borgers eget hjem.

Venstre lægger vægt på, at der fortsat tilbydes hurtig og kompetent genoptræning, hvis 
behovet viser sig. Mange borgere kommer hurtigt hjem fra behanding og indlæggelse på 
et hospital. En hurtig start på genoptræning af høj kvalitet er afgørende for at blive selv-
hjulpen og at komme tilbage til sit vante liv.

Venstre ønsker en plan for fremtidens store behandlingsgrupper, ældre og kronisk syge. 
Det skal ske i et tæt, forpligtende og koordineret samarbejde med de praktiserende læger 
i området og vores lokale sygehuse. Behandling i eget hjem kan give mere livskvalitet og 
tryghed.

De rette teknologiske hjælpemidler skal være til stede på plejehjemmene, personalet skal 
have de rette kompetencer og den nødvendige digitale infrastruktur skal være på plads.
Det er vigtigt for Venstre at gøre det nemt og trygt at være borger i Rudersdal ved, at til-
buddene indrettes efter borgerens behov.

Høj kvalitet i daginstitutionerne giver gode børnefællesskaber

Vuggestuer, dagplejer og børnehaver er en vigtig del af børnefamiliers hverdag. Rudersdal 
kommune har nogle af landets bedste daginstitutioner målt på brugertilfredshed blandt 
forældre - det skal vi fortsætte med. Venstre vil sikre dagtilbud af høj kvalitet, så familier 
trygt kan aflevere deres børn hver morgen. Venstre vil fastholde normeringerne – og om 
muligt forbedre dem.

Rudersdal oplever i disse år at mange børnefamilier tilflytter kommunen. Det er dejligt at 
børnefamilierne finder glæde i det grønne Rudersdal. Med flere børnefamilier øges presset 
på daginstitutionerne i kommunen. Derfor bygges der flere moderne og mere tidssvarende 
daginstitutioner, så alle børnefamilier i Rudersdal har et godt og sundt tilbud til deres børn.
For Venstre er det vigtigt, at alle børns start på livet er god og tryg. Venstre er garanten 
for, at der er plads til alle børn i en daginstitution, dagpleje eller det tilbud, som måtte 
passe den enkelte familie. Lokal selvstændighed, med frihed til selv at udforme dynamiske 
læringsmiljøer, skal bane vejen for gode institutioner i Rudersdal, hvor børnene også har 
mulighed for at komme ud i naturen.

Landets bedste skoler

En god skolegang er en forudsætning for et godt voksenliv. Vi skal give vore børn nogle 
spændende, udfordrende, lærerige og sjove år i folkeskolen. En del børn oplever desværre 
nogle hårde skift i overgangen fra vuggestue til børnehave videre til folkeskolens indskoling 
og igen til udskolingen. For Venstre er det vigtigt, at sikre livsduelighed og skoleparathed 
for vores børn. Venstre vil sikre en god koordinering og fokus mellem de enkelte led og 
institutioner, så oplevelsen i et skift er så positivt for barnet som muligt.

Venstre er stolte af, at Rudersdal har nogle af landets bedste skoler. For os betyder det, at 
vi skaber en skole, hvor der er plads til, at hver enkelt elev kan trives, føler sig tryg og glad 
ved at gå i skole, samtidig med at man som elev får vakt sin nysgerrighed for at dygtiggøre 
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sig mest muligt. Resultatet af dette ses ved, at Rudersdal er helt i top, når det kommer til 
både afgangsresultater og trivsel hos folkeskoleeleverne. 

Venstre ønsker, at Rudersdal fortsat skal ligge i top-tre på landsplan målt på afgangs-
karaktererne, og helt i top når de unge skal gennemføre en erhvervs- eller ungdomsud-
dannelse.

Venstre vil fortsat være en garant for at fagligheden prioriteres højt, at eleverne testes i 
dansk og matematik, samt at der er klare mål for indlæringen og for de sociale kompet
encer. Disse mål skal løbende evalueres.  

Venstre ønsker, at børn i Rudersdal bliver fortrolige med IT generelt og IT-programmering 
specifikt. Ny teknologi er vigtig, men gammel viden er forudsætningen for den dannelse, 
som gør børnene livsduelige. Derfor skal teknologi og dannelse gå hånd i hånd.

God trivsel går hånd i hånd med høj faglighed. Den bedste læring er mest effektiv i skoler 
med høj trivsel, hvor eleverne ikke mobber hinanden, og hvor der er ro i klasserne. Venstre 
ønsker at understøtte skolernes ledelse i at sikre den nødvendige ro i undervisningen, som 
skal være med til at sikre et godt læringsmiljø for den enkelte elev. 

Venstre ønsker muligheder for alle unge – også de unge, der har det svært. Derfor vil vi 
sætte ind for at hjælpe de unge, som har problemer allerede i skole og i dagtilbud.

Venstre står bag den langsigtede plan for Rudersdals folkeskoler, som frigør ressourcer til 
brug for undervisning og sikrer mulighed for at styrke elevernes læring i de sidste vigtige 
år i skolen. Alle børn og unge i Rudersdal skal have de bedste muligheder for at komme 
videre i livet, når de forlader folkeskolen på vej mod en ungdomsuddannelse.

Venstre ønsker at skabe rum til at investere i bl.a. bedre rammer for vores børn både i 
skolerne og i det foreningsliv, de fleste er en del af. Venstre vil give Rudersdalskolerne et 
løft fra den pulje på 350 mio. kr., som også vil blive udmøntet i samspil med idræt, kultur- 
og fritidslivet. De 350 mio. kr. skal bl.a. medvirke til at forny og forbedre skolebygningerne 
og vores idrætsanlæg.

Det er afgørende for børnenes muligheder, at forældrene inddrages i at fastlægge gode 
rammer i skolerne. Dette sker gennem skolebestyrelsen. Venstre ønsker, at forældrene i den 
enkelte institutions bestyrelser har mulighed for at gøre en forskel. Skolebestyrelserne skal 
give forældrene mulighed for at sætte et fagligt og lokalt præg netop dér, hvor deres børn 
går i skole. Skolebestyrelserne skal kunne udvides med personer fra det lokale erhvervs- og 
forretningsliv for at sikre, at skolerne forankres i lokalsamfundet.

Alle arbejdsduelige borgere i Rudersdal skal deltage

Venstre lægger vægt på, at mennesker i videst muligt omfang forsørger sig selv. Det giver 
stolthed og værdighed.

Venstre ønsker, at Rudersdal fører en aktiv beskæftigelsespolitik. Unge skal hurtigt i ud-
dannelse eller job. Deres første erfaringer skal ikke være arbejdsløshed, men at mulighed-
erne står åbne for et godt liv. Det er især på jobbet, vores identitet skabes. Derfor skal vi 
også sikre, at mor og far ikke går arbejdsløse. Børn spejler sig nemlig i forældrene. Vi har 
en forpligtelse til at sikre, at mor og far hurtigt kommer i arbejde eller aktivering, når 
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arbejdsløsheden viser sig. Det er en misforstået godhed at efterlade mennesker på offent-
lig forsørgelse, hvis de er raske og jobparate.

Venstre ønsker at integrere kommunens flygtninge på arbejdsmarkedet og i lokalsamfun-
det. Det er noget af den vigtigste integration, vi kan skabe. Dermed kan vi også være med 
til at bryde problemerne med social kontrol, høj kriminalitet og religiøs indelukkethed. Den 
aktive beskæftigelsespolitik skal fastholdes og gælde for alle voksne i familien.

Udsatte borgere med særlige behov
Venstre mener, at vi har et særligt ansvar overfor borgere med særlige behov, dvs. borgere 
med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Alle skal kunne være med og have et 
værdigt liv. Vi skal sikre den nødvendige støtte således, at man opnår samme muligheder 
som andre for at deltage i samfundslivet, og om muligt det arbejdende fællesskab, med 
udgangspunkt i egne ønsker, ressourcer og kompetencer. Indsatsen skal være målrettet 
den enkeltes særlige problemer og behov. 
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