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  Side: 1 

Indledning 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

 

Egedal Konservative vælgerforening opstiller et rigtigt stærkt hold til 

kommunevalget i november 

 
Nu nærmer kommunevalget sig med hastige skridt, og bestyrelsen har (efter anbefaling 

fra partiet) valgt at konstituere kandidater til det kommende kommunalvalg, så de allerede 

nu kan begynde arbejdet med at gøre sig kendt. 

 

Det skyldes naturligvis Covid-19, at det ikke har været muligt at afholde en fysisk opstillings-generalforsamling, hvor 

vi kan vælge kandidaterne.  

 

Sidste år valgte vi Charlotte Haagendrup som spidskandidat, og nu er de resterende kandidater konstitueret.  

Listen med de konstituerede kandidater skal naturligvis til afstemning på et opstillingsmøde, når vi igen kan afholde 

fysiske møder, så generalforsamlingen kan tage stilling til listen.  

 

Bestyrelsen har brugt rigtig lang tid på den forudgående proces, og vi har taget flere valg denne gang som ikke har 

været prøvet før.  Vi kunne vælge samme proces som vi plejer, men bestyrelsen er enige om, at så får vi nok også 

samme resultat som vi plejer.  

 

Vi har opsat visionen om, at vi skal være mindst 4 i byrådet efter valget.  

 

For at nå denne vision har vi kikket på de andre konservative vælgerforeninger, og også rådspurgt vores 

partiorganisation. 

 

Der har været et meget klart mønster i de foreninger der er har succes. De har alle formået at blive et godt tæt 

team, der står skulder ved skulder og bakker hinanden op ved enhver udfordring. 

 

For at vi i Egedal kan få den ønskede fremgang, og få glæde af den landsdækkende tendens for Konservative, har 

bestyrelsen nedsat et kandidatudvalg, som har haft alle kandidater, uden undtagelse, til interview.  

 

Her lagde udvalget vægt på kandidaternes holdninger og visioner for Egedal, men specielt kandidaternes evne til at 

indgå som part af det konservative team i valgkampen. 

 

Det er nu lykkes at finde de konservative kandidater, som dels har den rette konservative holdning, men også både 

kan og vil indgå i det fælles team.   

 

Bestyrelsen og kandidaterne har brugt meget tid sammen, så vi kan forstærke det tætte bånd der binder alle 

kandidaterne sammen. Det er lykkes at få en samlet flok, der trækker i samme retning, og som har det rigtig godt 

med hinanden.  

 

Det er den holdning der skal hjælpe os igennem de lange novemberaftener under valgkampen, hvor vi står og fryser 

på gader og stræder i hele kommunen. 

 

Bestyrelsen har nedsat et kampagneudvalg som også hjælper vores kandidater. Allerede nu afholdes der ugentlige 

debat-trænings aftner, hvor alle kandidater både nye som gamle, deltager i debat træning for at vi kan være rigtig 

godt forberedt til valget den 16. november 2021. 

 

Herunder er kandidaterne beskrevet, og listet i alfabetisk rækkefølge, efter fornavn.  

 

På bestyrelsens vegne 

Lars Falk Hansen   
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  Side: 2 

Kandidater 
Præsentation: Birgitte Neergaard-Kofod 

   

Navn: Birgitte Neergaard-Kofod  

  

  

  

Familie:  Gift med Morten. 3 børn (13, 11 og 8 år)  

  
  

By: Ledøje 

  

  

Alder: 48  

Beskrivelse:   

 

Jeg stiller op til byrådet fordi jeg gerne vil være med til at gøre Egedal til en endnu bedre kommune at være 

borger i. Jeg har altid ment at hvis man gerne vil ændre på tingene, så skal man stille op og tage aktivt del.  

Jeg har altid været interesseret i det politiske liv og nu er det for mig muligt i forhold til familie- og arbejdsliv. 

Jeg vil Egedal! 

 

Hvem er jeg så: Jeg er en Egedalborger! Opvokset i Ølstykke på Slejpners Plads med mine forældre og 

søskende. Jeg har gået på Stenløse gymnasium. Efter min uddannelse til tandlæge, har jeg boet i København 

i nogle år, men flyttede til Ledøje i 2006. Jeg er gift med Morten og vores børn går alle tre i skole i Stenløse 

og dyrker deres sport i Smørum. Jeg kender altså således vores kommune rigtig godt! 

 

Jeg har tidligere været medlem af forældrerådet i Mariehønen og har siddet med i områdebestyrelsen i 

område Smørum i en del år.  

 

Jeg elsker det fantastiske landsbysamfund, vi har i Ledøje! Jeg forsøger selv at bidrage til dette ved hvert år 

at organisere vores hyggelige juletradition med julekalenderen i Ledøje. 

 

Vi skal have en god hverdag for alle borgere i Egedal: unge og gamle - familier og enlige. Jeg mener byrådet 

skal skabe og sætte rammerne for den udvikling. Der skal skabes tryghed for borgerne. 

Den udvikling vil jeg gerne være med til at præge og det er derfor jeg stiller op til kommunalvalget. 

 

  
Mærkesager:  

  

• Børne/unges og familiens vilkår 

• Sundhed og ældre 

• Klima 

• Kultur/sport 
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  Side: 3 

Præsentation: Christine Søjbjerg 

   

Navn: Christine Søjbjerg 

  

  

  

Familie:  Gift med Josva og sammen har vi 3 børn, Vitus 14 år, Magne 12 år og 

Siri 10 år.  

  
  

By: Ølstykke 

  

  

Alder: 44 

  

Beskrivelse:   

  

Jeg er uddannet cand.merc.aud. og til daglig arbejder jeg som specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen, hvor mit 

primære fokus er rettet mod erhvervslivet. Jeg flyttede til Ølstykke i 2007 med min mand og vores dengang 

4 måneder gamle søn. Siden er vores lille familie vokset med yderligere to børn. Jeg stiller op til 

kommunalvalget, fordi jeg gerne vil bidrage til en fortsat positiv udvikling af Egedal kommune. Det betyder 

meget for mig at være med til at gøre de gode forskelle i nærmiljøet, naturligvis med udgangspunkt i gode 

konservative værdier og holdninger.  

 

De sidste mange år har jeg haft en stor berøringsflade med livet i børneinstitutioner, folkeskole, klubtilbud 

og foreningslivet i Egedal. Ved at kombinere mine erfaringer fra mit professionelle virke med livet som en 

aktivt deltagende familiemor vil jeg kunne tilføje viden og værdi til byrådet inden for flere områder.       

 

For mig er det vigtigt, at Egedals borgere er i centrum, når der skal træffes beslutninger, og jeg ser det som 

et ufravigeligt krav, at borgerinddragelse sker, hvor det er muligt. Vi skal være en kommune, der sikrer 

brede tilbud, uanset hvor i livet du befinder dig, og uanset om din færden er i vores foreninger, institutioner, 

skoler, plejehjem etc. 

 

Vi skal sikre, at der er ordentlige betingelser for vores børn, lærere og pædagogisk personale i vores 

institutioner og skoler. Der skal udvikles læringsmiljøer med mulighed for både fordybelse og kreativ 

udfoldelse. Vi skal prioritere ekstra ressourcer, hvor der er behov for det, så vi sikrer en høj trivsel hos alle 

børn, og bedre mulighed for at højne det faglige niveau hos skoleeleverne.  Vi skal sikre, at der er gode 

sundhedstilbud til alle borgere. Vi skal have særligt fokus på udsatte borgere og deres familier, så alle 

tilbydes den rette hjælp. Vi skal tage hånd om de borgere, der oplever, at hverdagen er særligt svær og 

udfordrende.  

 

Vi skal have en erhvervspolitik, der gør det nemt og effektivt at drive virksomhed i Egedal.  Vi skal skabe 

endnu bedre betingelser for vores virksomheder, så de kan fortsætte med at gøre det, de er gode til – 

nemlig at drifte, vækste og skabe lokale arbejdspladser. Vi er en forholdsvis rig kommune, men vi skal 

disponere klogt. Vi skal udarbejde ansvarlige og realistiske budgetter, og vi skal sikre, at vores investeringer 

og dispositioner foretages uden budgetoverskridelser. Når vi investerer og udvikler vores kommune, skal 

bæredygtighed være en af grundpillerne i vores planer.  I Egedal har vi et foreningsliv, hvor mange gode og 

frivillige kræfter arbejder hårdt og skaber mulighed for, at vores børn, unge og ældre kan samles, skabe 

sociale relationer og dyrke deres fritidsaktivitet og hobby. Det er så prisværdigt, det I gør, og det skal I blive 

ved med. Selvfølgelig skal vi sikre, at I har de absolut bedste betingelser for at fortsætte det gode arbejde.      

  
Mærkesager:  

  

• Egedals borgere i centrum 

• Sundhed for alle - fokus på særligt udsatte familier 

• Erhvervslivet og økonomi 

• Foreningslivet   
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  Side: 4 

Præsentation: Dan Haugbøl 

   

Navn: Dan Haugbøl  

  

  

  

Familie:  Jeg er gift med Kirsten siden 1991, vi har to børn Nanna og Katrine, 

begge har forladt reden 

  
  

By: Smørumnedre 

  

  

Alder: 59 

  

Beskrivelse:   

  

Civilt arbejde som: Direktør QA/RA & IT/CIO, Privat ansat i Auditdata A/S, leverandør af hørerelaterede 

løsninger til verdensmarkedet  

 

Jeg har i mere end 20 år arbejdet aktivt inden for kommunens facilitets forvaltning med fokus på 

fritidsbrugernes rammer, herunder:  

• Projektering og udbygning af Smørum Idrætscenter til det nuværende Smørum Kultur & Idrætscenter 

(Brugerdrevet projekt) 

• Projekt kunststof baner i hele Egedal kommune (Brugerdrevet projekt) 

• Projekt Skolelukning Smørum og Ølstykke – ”vi skal redde fritidsbrugerne” (Egedal IdrætsFællesskab 

projekt) 

 

Konservative tillidshverv 

• Sidder som Egedal kommunens repræsentant og er formand i Ledøje Forsamlingshus bestyrelsen. 

• 1 suppleant til Egedal kommunens byråd – i egenskab af 3. flest personlige stemmer til KV 17 

• Bestyrelsesmedlem i Konservative Vælgerforening. 

  
Mærkesager:  

  

• Nærhedsprincippet, hvor dette giver mening, skal tænkes ind i kommunale initiativer. Jeg vil 

arbejde på, at vores borgere har mulighed for at benytte de kommunale services, der er tættest på 

egen bolig, uanset om disse er i egen kommune eller ej. Min mission er, at Egedal kommune skal være 

foregangskommune i ”BREAK DOWN WALLS”, hvilket i sidste instans betyder en stor grad af flydende 

mellem-kommunale grænser. 

• Egedal kommune skal have en mere synlig grøn borger politik - borgernært grønt skal være en 

tilgængelig selvfølge. Vi skal investere 25 øre borgernært grønt for hver krone kommunen bruger i 

land/by og erhvervsudvikling, og dette skal indarbejdes i lokalplaner som arealreservationer. 

• Vedligehold af kommunens faciliteter – så de ikke forfalder. For hver krone der investeres i nye 

faciliteter, skal der afsættes 25 øre til vedligeholdelse af investeringen i eksisterende faciliteter.  

• Udbygning af vores kommunale faciliteter. Vi skal være proaktive og klar til de mange nye borgere. 

Planstrategi skal indarbejde cykel/gående fremkommelighed i hele kommunen. 

• Egedal kommunes politikker skal være målbare, jeg vil bruge min mangeårige kvalitets ledelses 

erfaring på at påvirke kommunens politikker, så disse bliver målbare og desuden sikre korrigerende 

handling, hvis de opstillede mål ikke bliver opfyldt. 

Jeg vil være med til at skabe og vedligeholde de bedst mulige rammer for et sundt fritidsliv. Jeg vil arbejde 

for, at Egedal kommune bliver DIF/DGI ”bevæg dig for livet” - kommune med målsætningen 25/50/75. 

Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt/bevæge sig, og at 50 procent af 

befolkningen skal dyrke idræt i en forening. 
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  Side: 5 

Præsentation: Lars Falk Hansen 

   

Navn: Lars Falk Hansen  

  

  

  

Familie:  Gift med Mette og vi har en datter Lotte. 

  
  

By: Stenløse (har tidl. boet i både Smørum og Ølstykke) 

  

  

Alder: 61 

  

Beskrivelse:   

  

Til hverdag arbejder jeg som teknisk chef i Nordsjællands Brandvæsen. 

 

Når jeg stiller op til kommunevalget, skyldes det at jeg kan se områder hvor en god kommune kan blive 

bedre.  

Jeg mener at kunne tilføre energi og viden til byrådet, for derigennem at kunne påvirke hele kommunen, i 

en positiv og konservativ retning.  

Borgerne fortjener byrådsmedlemmer, der holder de klassiske konservative dyder højt som f.eks. fokus på 

ældreplejen, støtte til de svageste, understøttelse af erhvervslivet, et konstant øje på økonomien og 

effektivisering i alle de kommunale led.  

Alle i kommunal tjeneste skal have fokus på, at de anvender borgernes penge optimalt, til fælles bedste. Det 

skal de folkevalgte hjælpe medarbejderne med, ved at indfører de rigtige politikker og retningslinjer. 

 

Vi skal have fokus på en værdig ældrepleje, med fokus på de svage ældre, men også sikre gode tilbud til alle 

de selvhjulpne. 

Vi skal have en erhvervspolitik der støtter både de små, samt de mellemstore virksomheder i Egedal.  

Vi skal have blandede kulturtilbud i kommunen efter devisen ”Et samfund uden kultur er et fattigt samfund”.  

Vi skal sikre optimale muligheder for Egedals mange foreninger, hvad enten det er et borgerlaug, karateklub 

eller spejderne. 

Vi skal sikre gode sundhedstilbud til borgerne, og vejledning / støtte hvis helbredet giver problemer. 

Vores parti har været med i et miljø og klima forlig, med 70% reduktion af co2 inden 2030. Dette skal vi 

underbygge kommunalt, med smarte og innovative løsninger, som borgerne kan bruge i hverdagen.  

 

Tillidshverv: 

Bestyrelsesformand for den Konservative vælgerforening i Egedal kommune 

Bestyrelsesformand for Veteran Café Egedal 

Bestyrelsesformand for FDF Stenløse – Veksø 

Bestyrelsesformand for DDS Stenlænderne 

Bestyrelsesmedlem i Ølstykke Almene Boligforening, som kommunens repræsentant 

Bestyrelsesmedlem i Foreningen af IT Ledere i Danmark 

 

  
Mærkesager:  

  

Ældresagen. Gode kommunale tilbud til ældre. Længst mulig værdigt i eget hjem. 

Klima og miljø. Overvejning af klima og miljø i alle de kommunale handlinger. 

Tryghed i hverdagen. Egedal som sikker kommune, hvor kriminalitetsforebyggende tiltag tænkes ind i 

forbindelse med ny- og ombygning af de kommunale bygninger og anlæg. 

Sundhed. Tilbud til borgerne så sundheden kan opretholdes.   
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  Side: 6 

Præsentation: Peter Højmark Trasborg 

   

Navn: Peter Højmark Trasborg  

  

  

  

Familie:  Mor, Papfar og en søster med to fantastiske døtre, på 7 og 11 år.   

  
  

By: Smørumnedre 

  

  

Alder: 24 

  

Beskrivelse:   

  

Jeg er født i Smørumnedre, og har boet der hele mit liv, sammen med størstedelen af min familie.   

I oktober 2019 blev jeg Formand for Frederikssund-Egedal Konservativ Ungdom, og siden da har jeg 

derved også siddet i vælgerforeningsbestyrelsen, som almindeligt bestyrelsesmedlem, i både Egedal og 

Frederikssund vælgerforening. Foreningsarbejdet har derfor haft en stor prioritet, ved siden af min 

uddannelse.  

  

Til dagligt læser jeg Datatekniker med speciale i programmering, og i forbindelse med min uddannelse, 

er jeg ansat hos Frontmatec i Smørum som programmørelev. Sideløbende har jeg 

drevet Frederikssund Egedal Konservativ Ungdom, til at være den mest aktive lokalforening i Nordsjælland.   

  

Jeg har et stort fokus på ungdommen i kommunen, med hensyn på bolig, transport og uddannelse, da 

jeg har selv stået og manglet boligmuligheder, og mærket at den offentlige transport ikke understøtter 

uddannelsesstederne, inden- og udenfor kommunegrænsen.   

  

Vores kommune er fyldt med seje og fremadstræbende unge mennesker, der ønsker at kunne flytte 

hjemmefra, uden at være tvunget til at flytte på et kollegium inde imod København.  

Derfor har jeg sammen med spidskandidaten i Frederikssund, Niels Martin Viuff, startet et boligprojekt, hvor 

der bliver bygget 100 nye ungdomsboliger i Frederikssund.   

  

Udover de unge i kommunen, har jeg også meget opmærksomhed på de ældre, handikappede og psykisk 

sårbare. Jeg mener at der bør være overskud til nærvær og hensyntagen til den enkeltes behov, så det ikke 

går udover livskvaliteten, hos den enkelte borger. Vores plejecentre gør en stor flot indsats, men vi bør også 

have et stort fokus på dem, som bor på bostederne og i egen bolig. Som konservativ skal vi tage hånd om 

de mest udsatte borgere, og hjælpe dem på en værdig og respektfuld måde.  

  

I samarbejde med de øvrige kandidater, glæder jeg mig til at gøre en fælles indsats, så vi får et flot resultat 

til det kommende kommunalvalg, med ordentlighed og en ansvarlig konservativ politik.  

   

 

 

  
Mærkesager:  

  

• Bedre transportmuligheder for borgere i uddannelse og beskæftigelse.  

• Bedre muligheder for de unge, til at få ungdomsboliger i egen kommune.  

• Større fokus på nærvær og værdighed i plejen hos de ældre, handikappede og psykisk sårbare. 
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  Side: 7 

Præsentation: Ricky Kofoed-Madsen 

   

Navn: Ricky Kofoed-Madsen  

  

  

  

Familie: Gift med Pernille. Vi har til sammen 4 børn i alderen 17 til 25  

  

  

By: Ølstykke  

  

  

Alder: 49   

Beskrivelse:   

  

Jeg flyttede til Ølstykke i sommeren 2000 umiddelbart inden min første søn kom til verden. Jeg har fulgt 3 

drenge igennem Egedals børneinstitutioner og folkeskoler.   

  

Jeg har igennem turen været medlem af diverse kontaktforældreråd, skolebestyrelser og bestyrelsen i Ung 

Egedal.   

  

Ligeledes har jeg haft lidt aftenhygge med grundejerforeninger og andelsboligforening.  

  

Jeg har haft kortvarig kontakt med ældreplejen i Egedal, da min far har haft en plejebolig på Egeparken og 

han inden da havde behov for en smule pleje i hjemmet.   

  

Jeg har været medlem af bestyrelsen i Konservative Egedal siden 2013.   

  

Til hverdag arbejder jeg med informationssikkerhed i Rigspolitiet og er fra 2021 startet på 

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.   

  

Jeg er som udgangspunkt en pragmatisk person. Jeg mener det er vigtigt at være med ved 

forhandlingsbordet så længe som muligt.   

 

Jeg vil gerne repræsentere Den Konservative Vælgerforening i Egedals Byråd for derigennem at kunne 

påvirke kommunale beslutninger i en retning, der vil være til gavn for borgerne i Egedal og understøtte de 

borgerlige værdier, som den danske konservatisme hviler på. Jeg betragter mig selv om Social Konservativ.  

  

   

   

  

Mærkesager:  

  

• Egedal skal være en fælles enhed  

• Samarbejde og politisk ordentlighed  

• Åbenhed i beslutningerne  

   

  

 

 

 

  



Kandidathæfte KV 2021  marts 2021 

 

  Side: 8 

Præsentation: Susanne Christensen 

   

Navn: Susanne Christensen  

  

  

  

Familie: Gift med Tommy og har 2 drenge, 2 svigerdøtre, 4 børnebørn og en 

hund. 

  

  

By: Smørum 

  

  

Alder: 69 

  
Beskrivelse:   

  

Hvorfor stiller jeg op til Byrådet? 

Jeg har de sidste ca. 30 år af mit arbejdsliv beskæftiget mig med ledelse. Jeg er nu stoppet i arbejdslivet, og 

har både lyst, tid og stor energi til at kaste mig og mine erhvervede kompetencer aktivt ind i politik. Jeg vil 

bl.a. gerne bruge min store erfaring fra skole- og senest ældreområdet til gavn for borgerne i Egedal. 

 

Privat. 

Jeg er et familiemenneske og både jeg, min mand og vores børn har altid været en aktiv del af idrætslivet i 

Smørum. Vi har bl.a. spillet badminton i rigtig mange år og de sidste ca. 20 år har vi også spillet golf i den 

lokale klub. 

 

Arbejdsmæssigt: 

Fra 1982 – 1999 var jeg ansat på Smørum Friskole (eksisterer desværre ikke mere). Der startede jeg som 

vikar, blev lærer, lærerådsformand, viceinspektør og til sidst konstitueret skoleleder. 

 

Fra august 1999 – 31.12.2020 har jeg været ansat som centerleder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 

Danmarks største kommune. Her startede jeg som leder for et aktivitetscenter for hjemmeboende ældre og 

oktober 2005 blev jeg også leder for et plejehjem. April 2007 fik jeg endnu et plejehjem ind under mit 

ledelsesfelt og fra i 2012 blev mit ledelsesfelt udvidet endnu mere, da jeg overtog ledelsen af en kommunalt 

drevet restaurant for de ældre i lokalområdet. Her har jeg i flere år, og sammen med en god lederkollega 

været arrangør af – så vidt jeg ved – Danmarks eneste og største musikfestival for plejehjemsbeboere. Vi 

kaldte det i daglig tale  ”De ældres Roskildefestival ” 

 

Jeg har en løbende uddannet mig ind i ledelsesfeltet, bl.a. færdiggjorde jeg i 2006 en diplomuddannelse i 

ledelse og jeg har også gennemgået et særligt 2 årigt ledertalentuddannelsesprogram for ledere i 

København (LUP) 

Sideløbende har jeg siden 1975 stået for administration i min mand lille håndværkervirksomhed, han er dog 

trappet meget ned. 

  

  

Mærkesager:  

  

• Sundheds- og ældreområdet. 

• Børn og unge- / skoleområdet. 

• Handicapområdet. 

• Kultur- og Fritidsområdet   
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  Side: 9 

Præsentation: Thomas Korsgaard 

   

Navn: Thomas Korsgaard  

  

  

  

Familie: Gift, 3 voksne børn  

  

  

By: Stenløse 

  

  

Alder: 52 

  
Beskrivelse:   

  

Jeg har stort set hele mit voksne liv arbejdet med ledelse … At skabe rammer hvori medarbejdere kan 

performer og yder deres bedste og ikke mindst, udvikle sig og udnytte deres fulde potentiale … 

Grundlæggende set, mener jeg ikke, at politik er meget anderledes … Skabe rammer hvori borgerne kan 

”performe” (læs Leve) bedst muligt og rammer hvori lokalsamfundet kan udvikle sig, bedst muligt … 

 

Hvorfor bor jeg i Egedal …? Egedal er efter min mening ideel for den moderne familie, der gerne vil være tæt 

på naturen og samtidig have en karriere i Storkøbenhavn, uden at skulle bruge ”hele livet” på transport. I 

øjeblikket flytter mange børnefamilier ud af København … Mange af dem skulle gerne flytte til Egedal. 

 

Og hvad forudsætter det så, efter min mening … Først og fremmest velfungerende, veludviklet og ikke 

mindst tidssvarende  

- skoler og pasningstilbud  

- fritidstilbud til både børn, unge og voksne 

- Infrastruktur, herunder forsyning, transport, muligheder for indkøb mv. 

- Naturpleje 

 

Derudover bør Egedal være et sted hvor man vil, og er i stand til, at tage sig af de absolut svageste borgere. 

Som udgangspunkt skal så mange som muligt, klare sig selv. Men, der er mennesker som behøver hjælp for 

at kunne gøre dette og for at kunne indgå i samfundet, på lige vilkår som alle andre.  

  

Mærkesager:  

 

Sikre en værdig og ikke mindst ligeværdig behandling af lokalsamfundets svageste borgere –  

Ældre borgere, borgere med handicaps, og borgere med permanente eller midlertidige udfordringer 

Sikre et trygt og sikkert lokalsamfund, hvor borgere i alle aldre kan føle sig trygge. 

Sikre og styrke vilkår der kan udvikle lokalt erhvervsliv og detailhandel. Et veludviklet erhvervsliv skaber 

lokale arbejdspladser, lokale arbejdspladser begrænser behovet for transport ud af kommunen, begrænset 

transport er godt for miljøet. 

Sikre en fornuftsbetonet beskæftigelsesindsats, rettet mod den enkeltes behov og ikke mod ”systemets” 

behov. Støt borgerne i stedet for at kontrollere dem.  En indsats der helt naturligt inkluderer de svage 

borgere - ”Alle har ret til at være en del af et meningsfyldt arbejdsfællesskab” … Flest muligt borgere med 

udfordringer, skal have en eller anden form for meningsfyldt tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Sikre at der er boliger der kan betales, også af unge og borgere i eks. Flexjobs. Vi vil jo gerne at vores unge 

bliver boende i kommunen. 

 

Jeg postulerer ikke, at de ovenstående forhold ikke er til stede i Egedal, i dag. Men at vi hele tiden må sikre, 

at de er ”up to date”, i forhold til lokalsamfundets udvikling og lokalsamfundets krav. 
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