Tryg hele livet

Hvem er jeg?
Mit navn er Simon, jeg er 31 år og stolt
ægtemand til Jeanette, og sammen er vi
forældre til Adrian, Maya og Angel.

Familien i centrum

Til daglig arbejder jeg som softwareudvikler i en
markedsførende virksomhed i Viborg.

Det sociale ansvar

Jeg bruger rigtigt meget af min fritid på politik og
frivilligt arbejde i både lokale og landsdækkende
foreninger og humanitære organisationer.

Hvad er vigtigst for dig?

Erhvervspolitik er socialpolitik

Det vigtigste for mig er min familie og det at
sikre, at mine børn vokser op i en verden, som
er lige så god eller gerne bedre end den, jeg selv
har overtaget fra mine forældre.
Forholdene for samfundets svageste - dem som
i kortere eller længere perioder står med
problemer, de på ingen
måde kan løfte selv - ligger
også mit hjerte nært.
Jeg kæmper politisk for
netop familien og det
sociale ansvar.

Stem personligt — din stemme tæller

Simon Højer

Familien i centrum

Det sociale ansvar

Erhvervspolitik er socialpolitik

Familien er hjørnestenen i vores samfund, og vi skal

Vi har et ansvar for at hjælpe hinanden, når vi står

Jeg tror på, at vi skal give vores virksomheder

derfor sikre, at familien har de bedste vilkår til at få

i en situation i livet, som vi ikke kan klare selv.

gode vilkår i Viborg Kommune. Ikke kun for

hverdagen til at fungere.
Det skal vi blandt andet gøre ved at sikre:
•

Korte skoledage, så der er tid til fritidsaktiviteter
og venner

•

Hvad enten du har et fysisk/psykisk handicap,
bliver ramt af pludselig sygdom eller er nået den
alder, hvor det er tid til at høste frugterne af et

direktørens eller virksomhedsejerens skyld, men
fordi et erhvervsliv i vækst giver:
•

helt livs hårdt arbejde, så skal du møde et system,
der ser dig for den, du er, og ser dit behov.

Ordentligt infrastruktur — både veje, busser og

Flere arbejdspladser og dermed
skatteindtægter

•

Råd til bedre skoler, kultur, ældrepleje m.m.

toge — så alle kan komme til og fra skole,
arbejde eller fritidsaktiviteter
•

Vi skal derfor arbejde for:

Tidlig og rigtig hjælp til de familier, som i kortere

•

eller længere perioder har brug for det

bureaukrati

Vi skal ikke overtage eller styre familierne, men vi

skal hjælpe og give familierne de ting, som de skal

kan klare deres problemer selv.
Vi skal være hinandens udvidede familie, når der er

•

Bedre og sammenhængende infrastruktur

•

Gode vilkår for virksomheder, som vil slå sig
ned i Viborg Kommune

bruge for at klare sig selv. Og så skal vi altid være
klar til at gribe dem, som af forskellige årsager ikke

Korte sagsbehandlingstider og mindre

Vi skal derfor:
•

Se det enkelte menneskes behov før de
økonomiske omkostninger

behov for det.
•

Lave tidlig og massiv indsat FØR, det går galt

•

Huske, at livskvalitet ikke altid kan gøres op i
penge eller ses i et regneark

Viborg Kommune skal gå foran og sætte
standarden højt, når det kommer til vores sociale
ansvar. Vi skal have 0 % i omgørelser i
Ankestyrelsen— ikke fordi vi altid får ret, men
fordi vi gør det så godt, at ingen klager.

Stem personligt — din stemme tæller

Simon Højer — din kandidat i Viborg Kommune

Stem personligt — din stemme tæller

