"Hvorfor er det egentligt, at vi skal stemme personligt på dig?"
Et ganske rimeligt spørgsmål som jeg har fået flere gange.
Jeg kan ikke love guld og grønne skove, men jeg kan love jer, at jeg vil gøre det, så godt jeg
kan - For hele Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.
Jeg har derfor i nedenstående redegjort for nogle af de - for mig - vigtigste områder, hvor jeg
Håber at få lov til at præge udviklingen i de kommende fire år.
Jeg håber, at dette vil efterlade et klart billede af mig, og hvad jeg står for
Samt og hvorfor I skal stemme på mig.
Hvis I har spørgsmål til de nævnte - eller andre emner, Så er I naturligvis meget velkomne til at
kontakte mig.

ANSTÆNDIG ÆLDREPLEJE.
Ældre danske medborgere, der har arbejdet og betalt skat i et helt liv, de skal kunne forvente,
at der bliver taget hånd om dem.
De skal have gode og fornuftige forhold, med alt den hjælp og støtte der er behov for.
Vores ældre skal have ordentlig mad, ordentlig rengøring og ordentlig hjælp til personlig
hygiejne.
Vi kan ikke være andet bekendt.
Jeg vil arbejde for, at der tilføres området flere midler og jeg vil kæmpe for at vi skaffe det økonomiske
råderum til mere velfærd på dette område.
SKOLE OG BØRNEPASNING
I den anden ende af aldersskalaen har vi vores børn.
Børn som skal have den bedst mulige
skolegang.
Jeg vil arbejde for at elever og lærere på alle Frederikshavn kommunens skoler sikres fornuftige
rammer, da jeg mener, at et ordentligt undervisningsmiljø er afgørende for at opnå endnu bedrer
resultater end i dag.
Jeg ønsker også et øget fokus på elevernes sociale trivsel i kommunens folkeskoler.
Samt lærernes trivsel er en af mit fokusområde, samt godt arbejdsmiljø for dem.
Der skal gøres mere for, at alle elever har en god oplevelse af at gå i skole.
Endelig vi jeg arbejde for, at der indføres et loft over, hvor mange tosprogede elever, der må
være i en klasse.
Når mange af eleverne kommunikerer på at fremmedsprog, vanskeliggør det indlæringen
og integrationen i øvrigt.
Jeg vil arbejde for, at der findes gode pasningstilbud - dagpleje, vuggestuer, børnehaver og
SFO’er- fordelt jævnt over hele kommunen.
Jeg har nemlig den opfattelse, at gode skoler og gode pasningstilbud er afgørende for
udviklingen og bosætningen i landdistrikterne, og det skal også bruges aktivt i markedsføringen
af Frederikshavn kommune.

BØRNEPASNING PÅ SKÆVE ARBEJDSTIDER:
I mange år har det været en udfordring for særligt enlige forældre at kunne arbejde på skæve
arbejdstider pga. manglende muligheder for børnepasning.
Jeg vil arbejde for, at vi kan få gennemført en undersøgelse af, hvor i Frederikshavn Kommune
der er et behov for at indføre børnepasning udover ”normal åbningstid”.
Vi skal tilpasse os ændringer i samfundet f.eks lukkeloven, der har ændret på behovet for pasning.

KÆMPE FOR DANSKE VÆRDIER:
Jeg vil kæmpe for, at der ikke tages religiøse særhensyn i Frederikshavn kommune.
Danmark er et kristent land og der gælder kristne værdier og normer.
I Frederikshavn kommune skal danske traditioner og kultur holdes i hævd.
Jeg vil også kæmpe for, at maden, der serveres på kommunens institutioner og plejehjem, følger
dansk madkultur.
UDVIKLING AF YDEROMRÅDER OG LANDDISTRIKTER:
Lokalsamfundene i kommunen skal gives mulighed for udvikling. Jeg vil arbejde for, at der sikres
støtte til foreningslivet og andre lokale initiativer.
Der skal sikres mulighed for offentlig transport i yderområderne.

TRYGHED I HVERDAGEN:
Jeg vil arbejde for, at der gøres en målrettet indsats fra kommunens side, på at skaffe fast
polititilstedeværelse i Skagen og bedre i Frederikshavn.
Der skal lægges pres på politiet for at prioritere patruljering i landdistrikterne.
Det er helt uacceptabelt, at kommunens borgere skal føle sig nødsaget til at forene sig i
nabohjælpskampagner og andre gode initiativer for at opnå den tryghed, som bør være en
selvfølgelighed i vores samfund.

LÆGE - LÆGEMANGEL:
En personlig familielæge er stadig det optimale for alle borgere i Nordjylland.
Jeg ønsker, der skal arbejdes mere for at skaffe flere praktiserende læger til Frederikshavn, Skagen,
Sæby, oplandsbyerne og Nordjylland - i tæt samarbejde med Region Nordjylland.
Derfor skal vi have flere kampagner for at tiltrække læger til Frederikshavn kommune og
Nordjylland i tæt samarbejde med de andre nordjyske kommuner og PLO - Praktiserende Lægers
Organisation – bl.a om ægtefællejob.

ØGET FOKUS PÅ VETERANPOLITIK:
Frederikshavn er en stor garnisonsby.
Der skal arbejdes på, at der tages tilstrækkeligt hånd om nuværende og kommende veteraner.
Det skal være attraktivt for Forsvarets ansatte at bosætte sig i Frederikshavn kommune og derfor
skal der udvikles en ordentlig veteranpolitik - eventuelt med samarbejde på tværs af
kommunegrænser om en veterankoordinator.

"Jamen, hvordan får vi råd til alt dette???" spørger du måske?

ERHVERV:
En god arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik er med til at skabe vækst i kommunen.
Det er erhvervslivet, der skaber omsætning i samfundet.
Derfor skal Frederikshavn kommune aktivt arbejde for at trække erhvervsdrivende til, ligesom det
skal gøres attraktivt for allerede etablerede virksomheder at udvide deres aktiviteter.
Frederikshavn skal være i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner.
Derfor er det vigtig vi fortsat ar hfokus på den strategiske udvikling af vores havne i Frederikshavn
kommune fra Skagen i nord til Sæby i syd.

Det bør endvidere være et krav til alle kommunens leverandører, at de uddanner lærlinge/elever,
da en af de væsentlige grunde til manglende udvikling i erhvervslivet er mangel på kompetent
arbejdskraft.
Opkvalificering af ledige ufaglærte, i tæt samarbejde med erhvervslivet for at få flere ledige i
beskæftigelse, er en god investering i mennesker og erhverv, som vil give mere økonomisk råderum
til kernevelfærd i Frederikshavn Kommune.
ERHVERVSUDDANNELSER:
Mere fokus på erhvervsuddannelser og samarbejde erhvervslivet om at oprette flere lærepladser
til unge og voksne - gerne i et bindende samarbejde i en kommunal 3-partsaftale.
Jeg vil arbejde for, at kommunen skal prioritere et tættere samarbejde med de lokale
virksomheder om virksomhedsbesøg allerede fra de mindste klassetrin og skolepraktik for de større
klassetrin.
Der skal arbejdes med undervisningsforløb, hvor eleverne opnår indblik i forskellige retninger og
brancher inden for håndværksfagene.
Men også en videreudvikling af kendskab til virksomhederne inden for de 4 vækstspor for eleverne
og deres forældre i Frederikshavn kommune.
STATSLIGE ARBEJDSPLADSER:
Frederikshavn kommune skal naturligvis arbejde målrettet imod at skaffe eventuelle yderligere
udflyttede statslige arbejdspladser til kommunen.

BOSÆTNING:
Nye/flere arbejdspladser sammen med attraktive lokalsamfund - også i de større byer - med gode
skoler og pasningstilbud, gode handelsmuligheder, godt foreningsliv og relevante kulturtilbud
skal være med til at trække nye skatteydere til Frederikshavn kommune
Kampagner for at få indpendlere til at bosætte sig som ny borger og skatteyder i Frederikshavn
kommune.

REPATIERING:
Jeg vil kæmpe for, at der fremadrettet arbejdes aktivt med repatriering i Brønderslev kommune.
Flygtninge og migranter skal til stadighed opfordres til at vende tilbage til deres
hjemland eller et tidligere opholdsland med støtte fra kommunen.
Dette giver en kontant bonus til kommunen og vil på sigt spare kommunen for rigtigt mange penge.
TOLKEBISTAND:
Udgifterne til tolkebistand skal bringes ydereligere end det Dansk Folkeparti allerede har
arbejde for i denne byrådsperiode.
Det skal ske igennem kvalitetssikring af sprogskolen i Frederikshavn kommune med løbende kontrol
af de nuværende og fremtidig udbyder.

I forhold til regionspolitikken har jeg følgende fokusområder.

MINDRE REJSETID FOR PATIENTER OG BEDRE KOORDINERING AF PATIENTTRASNSPORTEN:
Det er meget uhensigtsmæssigt, at patienter ikke tilbydes undersøgelser, skanninger og kontrol
på nærmeste sygehus, hvor behandlingen kan udføres.
I dag tages ikke geografiske hensyn, når patienter indkaldes til eksempelvis skanning.
Dette betyder ofte transport på tværs af hele regionen i forbindelse med undersøgelser.
Der skal også tages bedre hensyn til patienternes diagnoser/sygdomme, samt f.eks. smitterisiko
ved flere personer i samme vogn.
Det er ikke optimale at f.eks. en kræftpatient skal bruge 2-4 timers transport for 1/2 til 1
times undersøgelse eller behandling hver vej.
Der skal arbejdes på at tilbyde patienter henvisning til nærmeste sygehus.
OFFENTLIG TRANSPORT:
Bedre offentlige transportmuligheder i hele regionen - også på de skæve tidspunkter.
Arbejdspladser og butikker lukker ikke fordi klokken bliver 18, eller fordi der er weekend!
Rent Drikkevand
Vores drikkevand og drikkevandsreserver er vigtigere end råstofudvikling af grus og sand.
Derfor er en stemme på mig, en sikkerhed for dit og mit drikkevand i fremtiden.
TRYGHED OVER HELE REGIONEN:
Der skal arbejdes målrettet imod at skabe et sundhedsvæsen, som giver en tryg hverdag over alt i
regionen.
Sygehuset og lægevagten i Frederikshavn Kommune er vigtigere end nogensinde før.
Derfor vil jeg kæmpe for en udbygning af Frederikshavn Sygehus.
Vi skal have en lægevagt der er åben udenfor de praktiserende lægers åbningstider.
Kortere ventelister for kroniske smertepatienter - både til det regionale tilbud og flere
smerteklinikker i regionen.
Dette kunne ske ved at udnytte ”Skagen sygehus” til også at være regionale smerteklinik.
Da mange gigt- og rygpatienter også døjer med smerter.
Vi skal udnytte de muligheder og erfaringer som bl.a Skagen Gigt- og Rygcenter har opnået igennem
de sidste mange år, gerne med udbygning af dette i Skagen.

Ambulancer & Akutberedskab
Der skal fokus på akutstationer og førstehjælp i hele Nordjylland.
Din overlevelsesmuligheder og førlighed skal ikke afgøres af hvor i regionen du bor
Dette indebærer acceptable responstider på ambulanceberedskabet
Der skal også arbejdes på en bedre vagtlæge dækning i Regionen.
Læger – Lægemangel:
En personlig familielæge er det optimale for alle borgere.
Jeg vil arbejde for at skaffe flere praktiserende læger til Nordjylland - vi skal have flere
kampagner for at tiltrække læger til Toppen af Danmark i tæt samarbejde med de øvrige nordjyske
kommuner, regionen og PLO - Praktiserende Lægers Organisation.
RELIGIØSE SYMBOLER:
Jeg vil kæmpe for, at ansatte i vores sundhedsvæsen ikke må bære store religiøse symboler.
Tørklæder og lignende tydelige religiøse symboler tager fokus fra opgaven.
Patienter og pårørende må aldrig være i tvivl om, at det er fagligheden frem for religiøs
overbevisning, der er afgørende for den behandling, der ydes.

