Andreas Steenberg
– dit lokale folketingsmedlem for Radikale Venstre

Stop de store besparelser på
Silkeborgs uddannelser
Radikale Venstre er Danmarks uddannelsesparti. Vi kæmper i
øjeblikket imod de besparelser på over 10 milliarder kroner, som
det nuværende flertal bag regeringen og Socialdemokratiet støtter. I Silkeborg skal ungdomsuddannelserne spare over 125 mio.
kr. i de kommende år. Mange steder ender man alt i alt med
at skulle spare helt op til 20 % af budgetterne. Det vil skabe
dårligere uddannelser og ramme de elever, som har særligt
brug for støtte til at få en uddannelse. Vi saver i den gren,
vores børn og fremtid sidder på.

Generationsgave
Vi foreslår at man allerede i 2025 hæver pensionsalderen til 68 år. Det har man vedtaget at gøre i 2030, fordi
levetiden bliver forlænget. Levetiden er dog forlænget
allerede i 2025, så derfor foreslår vi, at man hæver pensionsalderen, for dem, der kan, allerede der. På den måde
kan man give en generationsgave, for med en øget pensionsalder vil der være råd til at stoppe besparelserne på
vores børns fremtid!

Læs mere inde i avisen
Forventede effektiviseringer 2016 – 2020 mio. kr. iflg. politisk
aftale mellem regeringsblokken og Socialdemokratiet.
Institution

2016

2017

2018

2019

2020

Silkeborg Gymnasium

2,4

4,7

7,1

9,4

11,8

Teknisk Skole Silkeborg

2,5

5,1

7,6

10,1

12,7

Silkeborg Business College

1,4

2,8

4,2

5,6

7,0

TH. LANGS HF & VUC
Social- og Sundhedsskolen
i Silkeborg

1,2

2,4

3,6

4,8

5,9

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5

Kilde: Svar fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V)
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Derfor er Radikale Venstre
uddannelsespartiet

Laves banen med to spor vil der både kunne være direkte tog, men også lokaltog som betjener
Sejs-Svejbæk, Galten og andre områder.
Vi opgiver vi ikke visionen i modsætning til Venstre, som har erklæret visionen død.

Børn, der vokser op med tro på sig selv, tro på omverdenen og tro på fremtiden. Det er den drøm,
som hver dag driver Radikale Venstres politik. Danmark skal være et samfund af overskud, med
mennesker, som skaber, handler og tror på, at det nytter.
Derfor er Radikale Venstre et uddannelsesparti. Uddannelse gør os rige som mennesker. Uddannelse giver perspektiv, indsigt og udsyn. Uddannelse giver os
muligheder og styrker os i mødet med
omverdenen og fremtiden. Det vigtige er
ikke, om uddannelsen er lang eller kort,
men at den stiller os bedre i livet og åbner
verden for os. Som mennesker og som
samfund.
Vi er direkte imod, at Venstre sammen med
deres støttepartier og Socialdemokraterne vil spare så massivt på uddannelse. Hvis
vi kan få indflydelse, så skal vi en helt anden vej.

Også Silkeborgs videregående
uddannelser rammes af besparelser
Det er ikke kun Silkeborgs ungdomsuddannelser, der rammes af besparelser. Regeringen og dens
flertal inklusiv Socialdemokraterne sparer nemlig også på de videregående uddannelser. Det rammer
lærer- og sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. De to uddannelser er en del professionshøjskolen VIA,
som iflg. et svar fra uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) skal spare 344 mio. kr. de kommende år. Man
ved ikke endnu, hvordan de besparelser skal udmøntes, men jeg frygter det værste for de mindre
uddannelser. Professionshøjskolen VIA dækker hele region Midtjylland fra Aarhus til Hvide Sande.
Måske vi kommer til at se den samme udvikling som med sygehusene? Altså at man får færre enheder,
fordi der skal spares. Det vil være en katastrofe!

Silkeborg-Aarhus med tog på 23 minutter
– ja tak!
Infrastruktur skaber udvikling. Motorvejen til Aarhus kommer til at betyde enormt meget for Silkeborg
og hele det jyske område. Nu er tiden inde til at starte indsatsen for en ny stor investering; nemlig en
direkte jernbane fra Silkeborg til Aarhus og Galten.
Da Radikale Venstre indgik den politiske aftale om
togfonden, fik vi afsat penge til at undersøge en ny
bane, hvor man på 23 minutter kan komme til Aarhus.
I dag tager togturen fra Silkeborg til Aarhus næsten
en time.
Trafikken i Silkeborg og Aarhus er en stor belastning
for byerne og borgerne – og vil stige støt med befolkningstilvæksten. En bane, hvor flere kan tage
toget, vil give muligheder for begge byer, og for
mange mennesker vil det være en god og nem løsning, for trængslen på vejene er stor.
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Venstre har indført fuldt stop
for den grønne omstilling
Vi mener, at Danmark fortsat skal være et grønt foregangsland. Et land, der udvikler morgendagens
grønne løsninger og lever af at gøre det, fordi vi går forrest. Et land der viser resten af verden, at det
kan lade sig gøre at blive helt fri af kul og olie. Et land hvor luften er renere og støjen mindre, fordi vi
transporterer os på vindstrøm og biomasse.
Vi satte i valgkampen 2015 derfor et nyt ambitiøst mål om at reducere Danmarks belastning af klimaet med 55 procent inden 2030 og en konkret plan for at realisere det. Efter valget er det gået den stik
modsatte retning.
Venstre vil droppe alt, hvad kan droppes, i vores klimaftale fra
2012. Effekten er ganske klar; Danmark kommer til at øge sit
CO2 udslip, og vi går klip af tusindvis af job. Alene inden for
vindmølleindustrien er der over 20.000 job, som vi ikke får bevaret og udviklet.
Også her ønsker Radikale Venstre en anden retning. Desværre
har Socialdemokratiet også her valgt at få i samme retning som
Venstre og vil også afskaffe den såkaldte PSO-afgift. Det vil
betyde øget CO2-udslip i stort omfang. Så der er bestemt meget
at kæmpe for uanset hvem der måtte være statsminister!

Radikale Venstre vil fremme ’madiværksætteri’
Radikale Venstre vil lave et særligt udspil for madiværksætteri. Over alt i landet dukker der nye fødevarevirksomheder op – alt lige fra restauranter, gårdbutikker, slagteri og mikrobryggerier. Ikke
mindst i Silkeborg, hvor jeg har besøgt Hanegal og Them Mejeri. De to steder er fremragende eksempler på virksomheder, der har valgt at fokusere og skabe job på kvalitet og mere bæredygtige
produkter frem for den landbrugspakke, Venstre har vedtaget, der siger mere af det samme og så
mere forurening.
De nye lokale små- og mellemstore virksomheder skaber nye lokale job, styrker turismefortællingerne og giver lokal identitet og stolthed. Radikale Venstre vil være partiet for alle de nye små- og
mellemstore fødevarevirksomheder. Vi mener at for mange
love og regler er lavet efter de
store kæder, men ikke efter de
mindre virksomheder. Det skal
der laves om på, så de mange
nye virksomheder kan styrkes
og vokse. Radikale Venstre afsætter 250 mio. kr. til dette
initiativ i vores udspil til finanslov for 2017.

Johan Brødsgaard – byrådsmedlem for Radikale Venstre i Silkeborg

Johan Brødsgaard
– for fremtidens Silkeborg!
Kort om mig:
• 23 år
• Medlem af Silkeborg Byråd for Radikale Venstre
• Spidskandidat til byrådsvalget i 2017
- nr. 1 på den radikale liste

Vores børn. Er fremtiden. De fortjener den bedste start på livet, og det får de, når vi satser på et
kvalitetsløft i vores vuggestuer, børnehaver og skoler. Derfor har jeg været med til at kæmpe for
bedre økonomi til disse tre områder. Det er lykkedes, men arbejdet fortsætter.
Vores unge. Bidrager med liv og aktivitet i hele kommunen. Det skal fortsat være attraktivt at være
ung i Silkeborg, og de unge skal have rum til at udfolde sig. Derfor skal vi satse på vores uddannelser, et campus for uddannelse og kultur og et godt skatemiljø i fremtiden. De unge skal også kunne
bidrage med deres holdninger. Derfor skal vi bevare og udvikle vores Ungebyråd. De områder har
jeg arbejdet for - og det vil jeg fortsat gøre.
Vores natur. Er noget særligt. Silkeborg er en grøn kommune, men vi skal ikke blot snakke om det.
Derfor er jeg altid på naturen og klimaets side og har stemt for mere vedvarende energi, genbrug
og har sikret grønne aftryk i budgetterne. Vi er godt på vej, men vi skal blive endnu grønnere.
Vores kommune. Er for alle. Derfor skal vi tage langsigtede beslutninger for fællesskabet. Beslutninger, der kan mærkes i by såvel som land. Silkeborg skal være for de mange – ikke for de få. Det
står jeg til ansvar for.

”

”Når vi tager beslutninger i Silkeborg Kommune, så skal vi ikke blot
gøre det for at løse morgendagens udfordringer – men fremtidens
udfordringer! Jeg ved, hvordan det er at komme i politisk modvind
på grund af noget, som jeg tror på. Den vind har ikke væltet mig,
så jeg kæmper videre for fremtidens Silkeborg Kommune”
– Johan Brødsgaard
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