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Jacob Wøhler Jørgensen

Mit navn er Jacob Wøhler Jørgensen, og jeg stiller op til kommunalvalget 2017. Jeg
stiller op for et større fokus på at få unge i beskæftigelse og at bruge færre penge på
kunst og flere på fodbold, e-sport og andet som kommer borgeren til gode. Samtidig skal
vi have ro omkring folkeskolen - både på folkeskoleområdet og i klasseværelset.
Derudover skal vi have et større fokus på erhvervslivet og nye iværksættere

Beskæftigelse
Som ung kan jeg ikke lide at se andre unge, som ikke er i beskæftigelse, derfor bør vi
forhøje og målrette job-, uddannelses-, praktik- og lignende tilbud mod unge. Det skal
være med gulerødder, og forståelses for de unges problemer, og i langt lavere grad med
tvang og pisk.
Samtidig foreslår jeg, at man laver flere opkvalificeringstilbud til unge og voksne, som
giver evner, som enhver arbejdsplads vil kunne bruge, såsom førstehjælpskurser, office-
pakker og andre kurser målrettet hvad borgeren har brug for.

Færre penge til kunst, flere til aktiviteter i byen
Det er vigtigt, at kommunen giver gode faciliteter og støtter op om de mange foreninger
der er i kommunen. Derfor skal kulturpenge bruges rigtigt. Vi skal bruge langt flere
penge på aktiviteter i byen, der involverer borgeren frem for kunst.

Erhvervs- og iværksætterpolitik
Kommunen har en god strategi på iværksætterområdet, men desværre er min erfaring,
at den ikke bliver fulgt godt nok. Derfor skal vi have større fokus på gennemførelsen af
dette område. Desuden kan strategien blive bedre. Kommunen skal have et godt forhold
til arbejdspladserne ude i byen. Ballerup er ikke kun Rådhuset, og derfor skal Ballerups
embedsmænd også kunne mødes ude i byen.
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