Marianne Røgen
Mit politiske engagement stammer fra mange års virke og en interesse for vilkårene for mine medmennesker, bl.a. som
tillidsmand og politisk ildsjæl.
Jeg har altid brændt for at hjælpe mennesker, som af forskellige grunde har det svært i livet.
Mine politiske kerneområder er sundhedspolitik, de ældres vilkår, det socialpolitiske og de svage unge, arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelse.

Jeg er:
Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2005.
Formand for børn og ungeudvalget.
Medlem af social- og sundhedsudvalget
Medlem af familieudvalget.
Medlem i handicaprådet.
Formand for servicesektoren I FOA og afdelingsnæstformand i FOA Frederikssund.
Gift med Kim, mor til to voksne sønner og farmor til 3 skønne unger.

Sundheden
Socialdemokraterne har været en væsentlig kraft bag skabelsen af det nye sundhedshus.
Jeg vil fortsætte arbejdet for, at der i sundhedshuset skabes de bedst kvalificerede tilbud til alle i et professionelt miljø.

Sundhedsbussen og livsstilsværkstedet skal bevares og styrkes.
Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser skal prioriteres.
Vores misbrugscenter skal styrkes i deres forebyggelse og behandling. Der skal være døgnåbent for misbrugere og
pårørende.
Familiehuset skal styrkes i deres tilbud til nybagte familier, ved fortsat flere åbent hus arrangementer.
Vi skal have mere sundhed for pengene. Der skal skabes økonomi til en styrket sundhedsindsats for alle borgere i
Egedal.

De ældre
Der skal være åbne plejecentre med aktiviteter og cafémiljø, der skal være mulighed for at købe mad, det vil skabe
venskaber og være med til at styrke frivillighedsprincippet.
God service og menneskelig omsorg skal være varemærket i Egedal kommune.
Det skal være trygt, at blive gammel i Egedal kommune.
Opnormering af aften- og nattevagten vil give mere tryghed og kvalitet.
Rengøring skal ydes mindst hver anden uge, hygiejne og kvalitet skal være en vigtig del af hjemmeplejens tilbud.

Vores ansatte
Nej - til udlicitering på de bløde områder.
Udlicitering må aldrig være et mål i sig selv.

Arbejdsmarked og beskæftigelse
Jobcenteret skal være garant for den ledige, og sikre bedst mulig vej til uddannelse og varig beskæftigelse.

Jobcenteret og





det lokale beskæftigelsesråd skal løbene tilpasse sig de udfordringer der er på arbejdsmarkedet.
de lokale virksomheder skal skabe tættere samarbejde for en aktiv job- og arbejdsformidling.
det lokale erhvervsliv skal blive bedre til at matche ledige med virksomhederne.
medarbejderne skal have den nødvendige tid til, at kunne se hver enkelt ledig i øjnene og få styr på den lediges kompetencer, muligheder og udfordringer. Som ledig skal man sikres individuel rådgivning.

Jobcenteret skal kunne skabe relevante tilbud om uddannelse. Rotationsprojekter skal bruges.
Egedal kommune skal som den største arbejdsplads, være garant for en attraktiv arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø, og med tilbud til medarbejderne om efteruddannelse.
Kommunen skal medvirke aktivt til at beskæftigelse sker på danske overenskomstvilkår, ved offentlige udbud. Social
dumping skal bekæmpes og ILO konventionen skal følges, samt sociale klausuler i Egedal kommune.

Børn og unge
Der skal være fokus på sund kost i alle kommunens institutioner. Der skal laves mad i daginstitutionerne og skolekantinerne.
Dagpleje skal være et pasningstilbud i Egedal.
Indsatsen for udsatte børn og unge vil altid have mit fokus.
Vi skal være målrettede og skabe de bedste forhold til børn der mistrives.
Familiehuset skal styrkes i arbejdet med forebyggelse og målrettede familiebaserede forløb.

