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næstformand i social- og sundhedsudvalget
næstformand i Børne- ungeudvalget

 Din stemme kan være afgørende for, hvem der bliver valgt.
 Socialdemokraterne stiller op sideordnet.
 Det har ingen betydning, hvor på listen man står.
 Det betyder, at alene de personlige stemmer afgør, hvem der bliver valgt.

 

  FOR ALLE I THISTED KOMMUNE

stem personligt på Ida



om mIg
Jeg bor i Hanstholm
Jeg er gift og har 3 voksne børn
Uddannet sygeplejerske
Arbejder nu i akutmodtagelsen i Thisted
Flere års erfaring som Tillidsrepræsentant og 
Fællestilladsrepræsentat for sygeplejerskerne.
Sidder i hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse 
og i den lokale bestyrelse i Thisted

mIn mærkesager / Jeg VIl arBeJde På:

et godt og trygt lIV for alle
Thisted kommune skal være et trygt sted at blive ældre. Der skal arbejdes for at 
forebygge ensomhed, øge livskvaliteten og styrke sociale netværk ved at skabe 
gode rammer for bofællesskaber for seniorer. Der skal sikres de rigtige indsatser 
over for familier, der rammes af sygdom, handicap, arbejdsløshed eller andre sociale 
omstændigheder. Den enkeltes livskvalitet skal sættes i fokus og alle skal mødes med 
værdighed, respekt og omsorg. Der er stadig behov for at opruste og udvikle det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen.

sundhed hele lIVet for alle
Som sygeplejerske er jeg optaget af at skabe lighed i sundhed. Den tidlige indsats og 
forebyggelse skal styrkes på tværs af faggrupper og forvaltninger. Forebyggelse skal 
tænkes ind som et naturligt tilbud for at imødegå sociale skævheder. Sårbare borgere skal 
have målrettet hjælp og understøttes og motiveres til at mestre eget liv.  Der skal skabes 
bedre mulighed for at forblive sund. Derfor skal vi investere i forebyggelse.

kommune I Vækst
Forudsætningen for forsat god velfærd, et rummeligt arbejdsmarked og højt niveau af 
sociale ydelser, er en Thisted kommune i vækst og udvikling. Derfor er det vigtigt at skabe 
gode vilkår og attraktive forhold  for det lokale erhvervsliv og vore iværksættere. Der skal 
arbejdes for flere uddannelsesinstitutioner. Det kunne bl.a. være inden for teknologi og 
energi. Vi skal have fokus på bosætningsinitiativer og støtte op om de mange muligheder 
som vores unikke natur og den kulturelle mangfoldighed giver.

Vore Børn og unge er fremtIden
Vi skal gøre en god skole bedre. Faglighed er vigtig, men social trivsel er forudsætningen 
for at lære. Et sundt børne- og ungdomsliv skaber grobund for et godt liv senere. Derfor 
skal vi arbejde målrettet på at støtte trivsel og udvikling af fysisk og mental sundhed. Flere 
unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi skal opprioritere uddannelse og 
bedre mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet for alle. På trods af forskelligheder. 

tror På fremtIden

 læs mere på: www.idapedersen.dk
 kontakt: iped@thisted.dk
  idaped62@gmail.com
 tlf.: 20341251
 find mig på facebook: www.facebook.com/ida.peder

styrke nærdemokratI
Som politiker vægter jeg nærdemokrati, hvor vi har tæt dialog og samarbejde med 
lokalsamfund og hvor vi inddrager borgernes erfaringer. Det er vigtigt at lytte før 
beslutninger bliver taget. Det er vigtigt at finde langsigtede og holdbare løsninger til gavn 
for alle. Der skal være en konkret politik for borger- og brugerinddragelse i kommunen. 
Det skal sikres, at al henvendelse til kommunen behandles grundigt og professionelt med 
værdier som ordentlighed, værdighed og anerkendelse. 
Medarbejderne i kommunen skal vises tillid og bruge deres faglighed til gavn for vore 
borgere, og ikke til kontrol og unødig dokumentation.

andre mærkesager
 Vi skal arbejde på at styrke oprettelse af decentrale sundhedscentre, gerne i

 samarbejde med Regionen, for at skaffe flere praktiserende læger til området.
 Vi skal fortsat støtte udviklingen på Hanstholm Havn som en vigtig drivkraft

 for udviklingen i Thisted Kommune.
 Arbejde med trafiksikkerhed skal give flere lyst til at cykle og gå.
 Vi skal arbejde konkret mod social dumping.
 Vi skal satse på uddannelse og kompetenceudvikling for kommunens medarbejdere.


