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Velfærdssamfundet og 
den politiske udfordring

Henning Mortensen a/s
Stagehøjvej 1 • 8600 Silkeborg
Autoriseret VVS- og EL-installatør

Tlf. 8682 4444

Poul Dahl, Forfatter og samfundsdebattør, Medlem af Silkeborg byråd (V)

Når vi har valgt at oprette vores fælles 

forening, samfundet, er det i erkendelse 

af, at det er den eneste måde, hvorpå 

alle kan sikres en tryg og god tilværelse. 

Ja, når det kommer til stykket, er med-

lemskabet af samfundet, den eneste 

måde, hvorpå vi overhovedet kan få en 

tilværelse. Der er derfor for os alle tale 

om et tvunget, livslangt og uopsigeligt 

medlemskab.

Samfundets opgaver er at skabe mest 

mulig tryghed, velfærd og udvikling og 

vækst, og det skal vi alle som medlemmer 

bidrage til. Rammerne for hvordan disse 

opgaver kan og skal løses er lagt i hæn-

derne på vores folkevalgte politikere. 

Vi mennesker er meget forskellige, og 

det skal der være plads til. Det skal sam-

fundets “regler og love” tage hensyn til. 

Når det gælder medlemskabet, og det 

“kontingent” vi som medlem skal bidra-

ge med, kan man overordnet tale om tre 

forskellige slags samfundsborgere. Dem 

der kan og vil, dem der vil men ikke kan, 

og dem der kan men ikke vil.

Og det er netop her, man efter mit 

opfattelse skal finde årsagerne til - og 

løsningerne på de udfordringer, vi som 

samfund aktuelt står overfor. 

Dem der kan men ikke vil får alt for 

nemt lov til at undlade at bidrage til 

samfundet. Politisk skal vi her skabe 

rammer, der betyder, at de i langt højere 

grad, end det er tilfældet, motiveres 

til at gøre det de kan. Og hvis det ikke 

hjælper, skal det have konsekvenser for 

den enkelte. 

De medborgere, der gerne vil men ikke 

kan, skal til gengæld have den hjælp, der 

betyder, at de, hvor det er muligt, bliver 

i stand til at kunne. Hvor dette ikke er 

muligt, skal de have støtte i forhold til 

netop deres situation og ikke i forhold til 

nogle generelle bureaukratiske og admi-

nistrative regler.

Når det gælder dem, der både kan og 

vil, så er det først og fremmest den 

gruppe, der skal sikre den udvikling og 

vækst, der er helt afgørende for, at vi 

som samfund også kan løse de to andre 

opgaver, trygheden og velfærden. Det 

er derfor helt afgørende, at vi som sam-

fund skaber de bedst tænkelige rammer 

for deres muligheder.

Ifølge dagens politiske overskrifter, er 

vi som samfund nået dertil at vores 

“velfærdssamfund” er i fare. Personligt 

er jeg ikke i tvivl om, at vi som samfund 

står overfor store udfordringer, men 

hvis vi fortsat vælger løsninger, der 

betyder, at trygheden og velfærden pri-

oriteres så højt, at der ikke bliver “råd” 

til at investere i udvikling og vækst, vil 

vi risikere, at overskriften ændres til at 

selve “samfundet er i fare”.

Det undgår vi kun, såfremt der nu udvi-

ses politisk mod og beslutsomhed.
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Paraguay / Peru

www.paraguayrejser.dk
Telefon 97 47 60 80 · rejser@paraguayrejser.dk

Peru/Bolivia
Nr. 24 26. aug. - 15. sept. (incl.1/2 pension)  . . . . . . kr. 22.900

Nr. 25 18. sept. - 2. okt. (incl.1/1 pension) . . . . . . . . kr. 18.900 
Vandretur på Inkastien

Inkl. 

20 dages

fuld 

pension

Paraguay/Brasilien
Nr. 26 11. okt. - 30. okt.  . . . . . . . kr. 19.700
Nr. 27 31. okt. - 19. nov.  . . . . . . . kr. 19.700

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS

86 85 33 50
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Ingen skattekroner 
til kammerateri 
Hvert år bruger vi enormt mange penge på at støtte dansk film. 
Støtten har været grundlaget for de mange succeser, som dansk film 
har indkasseret i form af mange priser og fans verden over. 

Michael Aastrup Jensen
MF, kultur- og IT-ordfører

Imidlertid skal vi ikke blot lade os for-

blinde af de mange succeser, som 

skyldes talent, der er blevet hjulpet på 

vej af offentlige støttekroner. Der er 

nemlig lidt for mange skæverter mellem 

de store succeser. Alt for ofte bliver der 

givet milliontilskud til film, der sælger 

få tusinde billetter eller ned til 155, som 

det var tilfældet med Linda Wendels film 

»Julie«, som vel at mærke havde fået 1,5 

millioner kroner i tilskud fra Det Danske 

Filminstitut. Et andet grelt eksempel 

er Simon Stahos film “Magi i luften”, 

som i gennemsnit kun havde 1-2 gæster 

pr. visning på trods af, at filmen med 

9 millioner støttekroner, er den mest 

støttede danske spillefilm i fem år. At 

selvsamme Simon Stahos næste film “En 

Dans på Roser” er blevet tildelt 7,8 mil-

lioner kroner i filmstøtte understreger 

kun groteskheden i den nuværende film-

støtteordning. 

Eksemplerne viser, at filmmiljøet i 

Danmark er lille og indspist. I sig selv 

ikke en overraskelse for det er trods 

alt begrænset, hvor mange instruk-

tører det er nødvendigt at uddanne 

hvert år, og antallet af filmproducenter 

er naturligvis også begrænset. Det er 

dog nødvendigt, at der bliver rusket 

op i filmmiljøet sådan, at det ikke er 

de samme, som år efter år bevilliger 

penge til hinandens projekter. En anden 

udfordring er, at filmmiljøet i høj grad 

er koncentreret i København. Derfor 

søsatte vi for nogle år siden en særlig 

pulje til at fremme filmproduktion uden 

for hovedstadsområdet. Desværre for-

valter Kulturministeriet ikke helt puljen, 

som den var tiltænkt, og derfor er effek-

ten nærmest nul. Et forhold som Filmby 

Aarhus har påpeget over for os, og 

som vi i Venstre har taget op med kul-

turministeren. Dansk film er andet end 

livet i København og omegn, og der er 

masser af talentfulde filmfolk og skue-

spillere uden for København. Derfor er 

det enormt ærgerligt, og i virkeligheden 

arrogant, at Kulturministeriet blæser på 

indgåede politiske aftaler om, at film-

miljøerne uden for hovedstaden skal 

styrkes.

Frem for at give det københavnske 

filmmiljø positiv særbehandling mener 

vi i Venstre, at det er nødvendigt med 

en prioriteret indsats af Filmby Aarhus 

og andre af de fremragende danske 

filmfonde. Derfor skal kulturministeren 

på banen for at sikre filmfondene flere 

handlemuligheder, som skal forbedre 

vilkårene for bl.a. Filmby Aarhus i den 

hårde europæiske konkurrence. Heri 

ligger også en mulighed for jobska-

belse i Danmark, idet vilkårene for at 

producere danske film på dansk grund 

frem for – som i dag – i Prag, Berlin 

eller Skåne vil kunne forbedres mar-

kant. 

Derfor har Venstre taget initiativ til en 

debat om en ny filmstøtteordning, som 

fortsat skal fremme kvalitetsfilm såsom 

“Hvidstengruppen” og “En Kongelig 

Affære” og samtidig sikre en styrkelse 

af filmmiljøet vest for Storebælt og et 

opgør med det nuværende kammerateri 

og københavneri i det danske filmmiljø. 

Jeg håber meget, at vi sammen kan få 

rystet posen og få rusket op i den lidt 

støvede tilgang, som pt. hersker i film-

miljøet. Af samme grund tager jeg også 

meget gerne imod indspark fra Venstres 

medlemmer, som er velkommen til at 

skrive til mig på michael.aastrup@ft.dk. 

Giv din mening til kende

Gå ind på venstres hjemmeside 
og stem

Skal vi bruge 
70 millioner 
kroner til 
hævning af jernbanen og 
sænkning af Frederiks-
berggade/Drewsensvej?

Du kan stemme ja eller nej og se 
svaret med det samme

Adressen er: 
www.silkeborg.venstre.dk

??? ?

?



4 venstrebladet • 2 • 2012

Jeg går ikke ind for stilstand og status 

quo, men derimod ind for vækst og 

fremskridt – men selvfølgelig ikke for 

enhver pris. Vi har heldigvis mange 

historiske, kulturhistoriske, naturmæs-

sige osv. perler der skal passes på og 

som skal bevares for eftertiden. Til 

dette har vi en stor lovsamling mv. 

med regler, normer og anvisninger fra 

Christiansborg, så det ved jeg er i trygge 

hænder under alle omstændigheder.

Tilbage til udviklingen - og der mener jeg 

det “lange lys” er vigtigt, så ikke kort-

sigtede ulemper og gener mv. forhindrer 

og bremser udviklingen og dermed også 

væksten. For væksten har vi alle brug 

for, og specielt i krisetider, hvor konkur-

rencen fra alle sider skærpes. 

Lad mig tage Papirfabrikken i Silkeborg 

by, som eksempel. Hvem siger i dag: Ak – 

hvor forandret, når de færdes i området?

Fra 2001 og til 2004 skete der på privat 

initiativ meget store ændringer på de ca. 

215.000 m2.

Fra 2004 og til i dag er der sket yder-

ligere forandringer og det er forhå-

bentligt ikke slut endnu – ændringer og 

forandringer i stor eller lille skala vil altid 

forekomme og være med til at holde 

gang i hjulene.

Yes, hvilken udvikling! 
Midtjyllands Avis kører/har kørt en serie ved navn “Ak, hvor forandret”, hvilket 
jeg syntes er en beklagelig overskrift til sikkert en interessant række artikler om 
før og nu, men – Ak! er bestemt ikke et positivt ladet ord, der fordrer vækst og 
udvikling, men forhærdiger stilstand og “hængemulestrategier”. 

Bente Rands Mortensen
Byrådsmedlem

Nu

Før Før

Nu

Kommunalvalget 2013
– valg af spidskandidat 
Så er det nu, du skal være med til at vælge, hvem der skal være spids-
kandidat / borgmesterkandidat for Venstre til kommunalvalget i novem-
ber 2013. Det er et vigtigt valg - både for dig og for Venstre... så vi hå-
ber, du kan være med til at deltage i afstemningen. Det er måske denne 
aften det afgøres, om Venstre kan få borgmesterposten næste år.

Torsdag den 6.  september 2012 kl. 19.30 i Med-borgerhuset
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Venstre indtog  
Grauballe og Kjellerup
Venstre i Silkeborg kommune har sat en kampagne i søen, dels for at skaffe nye  
og flere medlemmer men også for at få materiale samlet ind til det kommende valg-
program, der skal udkomme i forbindelse med byrådsvalget i november næste år

Der har foreløbig været afholdt 2 

møder - et i Grauballe og et i Kjellerup. 

Lokalbefolkningen blev inviteret gennem 

omdelte flyers og annonce i lokalavisen, 

og der var et fint fremmøde til begge 

arrangementer.

Der blev talt om udviklingen i de 2 lokal-

områder, i Grauballe omkring den kom-

mende omfartsvej og i Kjellerup omkring 

den nye motorvej og den forventning 

der er til, at industrien vil udvikle sig 

på nordsiden af motorvejen, altså mod 

Kjellerup.

Der blev indledt med oplæg af byråds-

medlem Steen Vindum og folketings-

medlem Mads Rørvig, hvorefter der var 

debat og indlæg fra tilhørerne.

Begge steder var der fint med besøg og 

der var også en livlig og nuanceret dis-

kussion omkring lokalpolitikken.

Til efteråret fortsætter møderækken, 

hvor der lægges ud i Them. Datoen for 

dette arrangement er fastlagt til den 

26. september. Derefter kommer turen 

til bl.a. Funder og Resenbro og når hele 

kommunen har været besøgt, skulle det 

gerne munde ud i, at der er kommet 

en del lokale input til det valgprogram, 

Venstre vil fremlægge i forbindelse med 

byrådsvalget næste år.

Niels Lauritsen

Der lyttes til de mange indlæg, der kom

Steen Vindum og Mads Rørvig gør klar til at svare på nogle af de mange indlæg der 

kom fra publikum
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DAGsoRDen - fastlag af kommuneforeningen, som arrangerer mødet og afstemningen

19.30  Indledning ved Kresten Friis
19.35  Indlæg fra venstreborgmester 

Thomas Banke, Fredericia 

At være ny venstreborgmester i en 

tidligere socialdemokratisk kom-

mune. Mulighed for spørgsmål.

20.15  Indlæg fra Kresten Friis 
Overordnet strategi for  

Venstre i Silkeborg Kommune.

20.30 opstilling af spidskandidat til kommunalvalget 2013
 1 Valg af stemmetællere

 2 Valg af dirigent

 3 Forslag til spidskandidat (kun skriftlige forslag)

 4 Præsentation af hver kandidat (5 min. hver)

 5  Opklarende korte spørgsmål til kandidaterne (max 15 min. i alt)

 6 Valg af kandidat

 7 Eventuelt

22.00 Afslutning ved Kresten Friis
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Her gik vi lige og vænnede os 
til tanken, at det næsten er en 
naturlov, at al manuel arbejds-
kraftintensiv produktion flytter 
uden for Danmarks grænser. 

På et super spændende medlemsmøde 

afholdt hos Yding Grønt A/S, var vi små 

30 Venstre-medlemmer, der ved selvsyn 

måtte konstatere, at sådan behøver det 

heldigvis ikke at være.

 

Arbejdskraft intensiv produktion kan 

skam også rentabelt udføres i Danmark.

Det fik vi i hvertfald bevist hos Yding 

Grønt.

 

Yding Grønt A/S er et stærkt specialise-

ret gartneri smukt beliggende for foden 

af Yding Skovhøj.

 

Gartneriet dyrker og sælger alle mulige 

former for salater herunder selvfølgelig 

rucolasalat til både det danske marked 

og til eksportmarkederne. Et af de mere 

eksotiske af eksportmarkederne, er det 

russiske marked.

 

Anton Storgaard, den daglige leder, 

udtrykte stor ærgelse over, at særligt 

de danske kunder ikke var eventyrlystne 

nok med hensyn til at prøve nye salat-

typer. En slet skjult begrundelse var 

selvfølgelig i følge Anton Storgaard, at 

fortjensten på mere fremmedartede 

salattyper var langt større.

 

Blandt kunderne er bl.a. detailkæder 

som Bilka og Føtex, men også hotel- og 

cateringbranchen er en stor aftager.

 

Under rundvisningen tror jeg, at selv de 

mest garvede landmænd blandt delta-

gerne var meget imponerede over hvor 

store mængder salat, man kunne høste 

pr. arealenhed. Med gartneriets areal på 

160 ha beskæftigede man således også 

mere end 55 medarbejdere fordelt i hen-

holdvis mark og pakkeri.

 

Anton Storgaard fremhævede, at når 

Yding Grønt A/S er rentabel og har sin 

eksistensberettigelse i markedet, skyl-

des det, at virksomheden er i stand til 

at levere 7 dage om ugen og at en ordre 

kan optages, ekspederes og afsendes 

indenfor 45 minutter. Alt sammen meget 

imponerende. Fleksibilitet og parathed 

var nøgleordene.

 

Udstyret med en stor pakke med alskens 

forskellige salattyper slog tanken mig 

i bilen på vej hjem, at det nok ikke står 

så skidt til med vores fremtidige kon-

kurrenceevne i Danmark, hvis vi forstår 

at gribe mulighederne og tilpasse os 

så effektivt, som de gjorde hos Yding 

Grønt A/S.

 

Alt i alt en meget berigende lørdag for-

middag i begyndelse af juni arrangeret 

af kommuneforeningen.

Arbejdskraftintensiv 
produktion også mulig 
i Danmark

søren slott
Formand Silkeborg Venstre
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En splittet regering 
skaber dårlige kår for 
erhvervslivet
Vores virksomheder er altafgørende for vores velstand og velfærd.  
Danske såvel som udenlandske virksomheder her i landet sikrer arbejdspladser, 
eksportindtægter og skattekroner. Uden konkurrencedygtige virksomheder kan 
vi umuligt bevare vores status som et moderne og velstående samfund. 

Erhvervsudvikling og arbejdspladser 

er forudsætningen for, at det fortsat 

er attraktivt at bosætte sig over hele 

landet. Hvis vi tillader, at erhvervsudvik-

lingen kun sker omkring de større byer, 

så ender Danmark med at knække over 

i to. Det ønsker Venstre ikke. Derfor vil 

jeg som erhvervsordfører arbejde for, 

at der er gode udviklingsmuligheder i 

hele landet. Det betyder ikke alene gode 

politiske rammevilkår for virksomheder-

ne. Det betyder også gode fysiske vilkår 

såsom infrastruktur. Folk skal kunne 

bevæge sig hurtigt og effektivt på tværs 

af kommunegrænser for at passe deres 

arbejde. 

For at sikre arbejdspladser i hele landet 

skal der fortsat satses på de små og 

mellemstore virksomheder. I Danmark 

er vi så heldige, at vi har store virksom-

heder, der rekrutterer fra hele verden 

og sikrer eksportkroner for milliarder. 

Men vi har også små og mellemstore 

virksomheder, der ansætter lokalt og 

giver nye idéer en chance. I Venstre ser 

vi denne forskellighed som en styrke, og 

satsede med vækststrategien “Danmark 

som vækstnation” netop på de små og 

mellemstore virksomheder. 

I modsætning hertil står den røde rege-

ring, der har gjort det dyrere at drive 

virksomhed. For et par måneder siden 

erklærede erhvervs- og vækstmini-

ster Ole Sohn (SF), at han til efteråret 

ville tage et opgør med “skoven af 

små og uproduktive virksomheder.” 

Kort tid efter bebudede handels- og 

investeringsminister Pia Olsen Dyhr 

(SF), at regeringen ville udarbejde en 

erhvervskanon over “DNA’et i dansk 

erhvervsliv”. 

Fra min stol viser begge initiativer tyde-

ligt, hvordan den røde regering vil “pick 

the winners”. Uden hensyntagen til for-

skelligheden i dansk erhvervsliv vil rege-

ringen fremdyrke en ensformig model 

for dansk erhvervsliv. Regeringen tror, 

at “one size fits all”. Jeg mener, at “one 

size fits none”. I stedet for at formulere 

en mirakelopskrift, der øjensynligt ikke 

virker, burde regeringen i stedet koncen-

trere sig om at rette op på de skader, 

som den har forvoldt dansk erhvervsliv. 

For på under et år har den røde regering 

hævet skatter og afgifter med over seks 

milliarder kroner og gjort det dyrere at 

drive virksomhed i Danmark. I samme 

periode er beskæftigelsen i Danmark fal-

det med 5000 arbejdspladser, og inve-

steringsniveauet i det danske produk-

tionsapparat er stærkt reduceret. Det 

er slet og ret blevet dyrere for danske 

virksomheder at producere. 

I en tid hvor vi er enormt afhængige af 

velfungerende virksomheder i Danmark 

har regeringen altså valgt at gøre vilkå-

rene vanskelige for dansk erhvervsliv. 

Her ses en af de afgørende forskelle 

mellem Venstre og regeringen. Venstre 

vil ikke gøre det dyrere at drive virk-

somhed i Danmark. Tværtimod kæmper 

Venstre imod ethvert forslag, der sender 

arbejdspladser ud af landet. V-K regerin-

gen sænkede selskabsskatten fra 30 pct. 

til 25. pct., reducerede de administrative 

byrder med 25 pct. og indførte et tro-

værdigt skattestop. 

Som Venstres erhvervsordfører arbej-

der jeg for at forbedre rammevilkårne 

for dansk erhvervsliv. Venstre vil sænke 

selskabsskatten til 20 pct. og derved 

gøre det mere attraktivt at investere i 

Danmark - både for danske og uden-

landske virksomheder. 

Vi skylder at gøre en indsats for de små 

og mellemstore virksomheder i Danmark. 

Det er i denne type virksomhed at alle 

erhvervseventyr starter, og Danmark har 

på dette punkt et stort uforløst poten-

tiale. Silkeborg og Midtjylland er netop 

kendetegnet ved den type virksomheder. 

Små og mellemstore virksomheder skal alt 

for ofte bruge unødigt mange kræfter på 

at kommunikere med det offentlige. Hvor 

det offentligt burde være en samarbejds-

partner bliver det offentlige en hindring. 

Venstre vil gøre det nemmere og mere 

overskueligt at drive virksomhed. Vi vil 

indføre et 3-årigt regelstop. Vi vil lempe 

erhvervslivets administrative byrder. Vi 

vil indføre 2 faste årlige ikrafttrædelses-

datoer for ny erhvervsrettet lovgivning. 

Vi vil indføre et nabo-tjek, som sikrer, 

at vores implementering af eksempelvis 

EU-regler ikke er mere vidtgående, end 

vores nabolande. 

Sidst men ikke mindst vil Venstre holde 

regeringen til ilden. Gang på gang vil jeg 

og mine partifæller på Christiansborg 

minde den røde regering om, at vi 

mister grundlaget for fortsat fremdrift 

og vækst i samfundet uden et dynamisk 

og velfungerende erhvervsliv. Kampen 

bliver efter alt at dømme svær, for rege-

ringen sejler uden kurs i et parlamenta-

risk stormvejr. På de interne linjer er der 

uro om den økonomiske politik mellem 

SF og Radikale Venstre. På de ydre linjer 

truer Enhedslisten med bål og brand, 

hvis ikke deres løfter om guld og grønne 

skove indfries. 

I dette krydsfelt vil regeringen forsøge at 

fægte sig vej igennem regeringsperioden. 

Jeg frygter, at de aldrig finder modet til 

at forbedre erhvervslivets vilkår. I stedet 

vil de forværre de økonomiske rammevil-

kår for til gengæld at finansiere gaver til 

deres kernevælgere. Jeg vil gøre mit for, 

at skaderne bliver så små som muligt.

(Forkortet af redaktionen)

Af Kim Andersen
MF, erhvervsordfører
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Regeringen presser 
kommunernes økonomi 

steen Vindum
Byrådsmedlem

I skrivende stund arbejder vi ihærdigt på 

at forberede budget 2013. Situationen 

omkring kommunens økonomi er nu 

langt bedre og mere sund end for blot 

2 år siden. Vi er godt i gang med at 

opbygge en kassebeholdning på mindst 

250 mio., og vi vil, hvis ellers aftalerne 

overholdes, indenfor de næste 3-4 år nå 

op på det planlagte anlægsbudget på 

250 mio. For os i Venstre er det vigtigt, 

at aftalerne og budgetterne overholdes 

– så vi når vore mål. 

Alle udvalg er i år bedt om at finde effek-

tiviseringer på 2% og for de kommende 

år er det aftalt at finde mindst 1%, så det 

hårde arbejde fortsætter altså. 

Kommunernes økonomi afhænger i høj 

grad af, hvilke vilkår regeringen giver 

dem. Alle ved jo, at den danske stat 

mangler penge. Derfor tror jeg, at det 

største pres på kommunernes økonomi 

kommer derfra i fremtiden. Vi har i de 

gode år fået oparbejdet et samfund, 

hvor for meget er baseret på regler, kon-

trol og bureaukrati – og for lidt baseret 

på tillid. 

I Danmark har vi mistet konkurrence-

evne – og vi har svært ved at fastholde 

arbejdspladser pga. et højt omkost-

ningsniveau. Vi kan vel godt sige, at hele 

Europa er i krise – økonomisk krise – og 

sammenholdet er under pres. Der er 

lande, der har levet over evne og ikke 

formået at lave de reformer, der skal til. 

I disse krisetider er der en tendens til, at 

vi rykker sammen på tværs af partiskel 

og laver de løsninger, der skal til. Det 

har vi set i Europa – det har vi set i kom-

munen. Nationalt har vi senest set det 

med indgåelse af en bred skattereform. 

Al erfaring siger også, at det er i kriseti-

der de bedste løsninger laves. 

Der er ingen tvivl om, at i fremtiden 

kommer vi til at tage et større ansvar 

selv. Vi kommer til at diskutere balancen 

mellem “gør din pligt” og “kræv din ret”. 

Karina sagen satte fokus på, at det skal 

kunne betale sig at arbejde. Vi kommer 

til at diskutere paradokset med, at vi 

på den ene side har en række jobs, som 

tilsyneladende kun udenlandsk arbejds-

kraft synes at være interesseret i at 

besætte – og på den anden side har vi 

en række ledige kontanthjælpsmodta-

gere som skal i arbejde. 

Silkeborg Kommune har pr. 1. juli i år 

tilmeldt sig ordningen Flex-Tur hvor 

man kan køre i taxa til en pris af 7 kr pr. 

kilometer, dog min. 35. kr. Kører man 

udenfor kommunen stiger taksten til det 

dobbelte. Det gode ved det er, at der 

er plads til seks personer i bilen og det 

allerbedste er, at de øvrige passagerer 

ud over den første, kun betaler 10% af 

prisen.

et lille regnestykke:
Skal seks venner i byen en aften i 

Silkeborg kommune og I kører 15 kilome-

ter, skal I tilsammen betale 157,50 kr. for 

en tur og det samme for at komme hjem.

Flex-Tur kan benyttes af alle i perioden 

kl. 06 til 24 - og turen skal bestilles hos 

Midttrafik på tlf. 87408395 senest 2 

timer før kørselstidspunktet.

Flex-Tur er kørsel fra dør til dør i gade-

niveau, og adskiller sig fra almindelig 

taxakørsel ved, at der kan være andre 

kunder i bilen. Bilen kan derfor også 

køre en mindre omvej, men du betaler 

kun for den direkte vej. Flex-Tur kan 

bruges af alle, f.eks besøg til lægen, 

fritidsinteresser, indkøb og andet, og 

skal enten have start- eller slutadresse 

i Region Midtjylland, og der kan max. 

være seks personer i bilen på samme 

tur. Krydser man kommunegrænsen er 

Hvem skal  
køre hjem?
Det behøver du ikke længere tage hensyn til 
Kommunen sørger nu for, du kan komme sikkert hjem

niels Lauritsen
Ansvarshavende redaktør

prisen 14 kr pr. kilometer, dog min. 70 

kr. Er der flere på samme tur (samme 

start- og slutadresse) betales der fuld 

pris for en kunde og kun 10% for de 

efterfølgende. Turen afregnes kontant 

med chaufføren ved start.

Har man faste tilbagevendende aftaler 

til f.eks fritidsaktiviteter, banko eller 

lign., kan der tilbydes en fast Flex-Tur 

aftale. Det er nemt og man behøver 

ikke at ringe, hver gang man skal af 

sted. Til gengæld skal man huske at 

afbestille turen, hvis man ikke skal med.

Skal du ud til fest? 

Så brug Flex...
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Danmark i arbejde 
Man kan ikke åbne en avis uden at læse om stigende arbejdsløshed og virk-
somheder, der er nødsaget til at afskedige medarbejdere. Det er trist læs-
ning, men denne sommer har der også været historier om det modsatte. 

Mads Rørvig
MF

Hotel- og restaurationsbranchen har 

svært ved at få besat ledige jobs, og 

indenfor landbruget bliver masser af 

sæsonbetonede jobs fortsat besat af 

udenlandsk arbejdskraft. Det gælder 

for eksempel plukning af jordbær. Selv 

om jordbær er en herlig spise, så er 

det måske ikke det mest attraktive job. 

Samtidig er det fortsat acceptabelt at 

sige nej til arbejde og i stedet ligge på 

sofaen og modtage kontanthjælp i ste-

det. Det er en holdning som vi ikke kan 

tillade os, og som vi er nød til at gøre 

op med. 

På trods af megen tale om “ret og pligt”, 

så har regeringen ikke gjort meget for 

at det kan betale sig at arbejde – tværti-

mod. Men sandheden er, at regerings 

politik har haft den stik modsatte 

virkning. Når regeringen har afskaffet 

kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, 

givet kontanthjælpsmodtagerne mere 

ferie mv., har regeringen gjort det mere 

attraktivt at modtage kontanthjælp frem 

for at gå på arbejde. 

Venstre foreslår i forbindelse med for-

handlingerne om en kommende reform 

af kontanthjælpen en række ændringer. 

I dag er der grænser for, hvor langt visse 

grupper af ledige skal bevæge sig for 

at få et job. Vi skal kigge på, om disse 

mobilitetskrav kan skærpes, så ledige i 

endnu højere grad skal være parate til at 

flytte sig for at få et job.

Derudover foreslår vi aktivering fra dag 

ét. Erfaringer fra Aalborg Kommune 

viser, at det har en stor effekt på moti-

vationen for at finde et arbejde eller 

påbegynde en uddannelse. Hver tredje 

finder ud af at der er alternativer til kon-

tanthjælp, såsom at finde et job, når de 

bliver mødt med omgående aktivering. 

I dag nedsættes kontanthjælp og dag-

penge til unge mellem 18 og 24 år for at 

øge tilskyndelsen til at tage en uddan-

nelse. En undersøgelse fra tænketanken 

Kraka viser at det initiativ virker. Derfor 

foreslår Venstre at ungeindsatsen udvi-

des til at omfatte unge under 30 år. 

Vi håber, at regeringen rent faktisk 

ønsker at det skal kunne betale sig at 

arbejde, og derfor vil lytte til vores for-

slag. Den økonomiske krise har vist os, 

at vi er nødt til at prioritere indenfor 

velfærdsstaten, hvis vi i fremtiden skal 

kunne tage hånd om dem som virkeligt 

har brug for det. 

En forudsætning for at vi i det hele 

taget kan have en velfærdsstat er at 

folk går på arbejde og tjener penge. I 

den forbindelse er det selvindlysende, 

at det naturligvis skal kunne betale sig 

at arbejde. 

Torsdag den 4. oktober kl. 19,00 er 
der besøg på regionshospitalet i 
silkeborg. 

Kom og hør om hospitalets fremtidige 

opgaver på hhv. Diagnostisk Center, 

ortopædkirurgien, gigtsygdomme, 

Psykiatriens Hus mm. og se samtidig 

hospitalet. 

Diagnostisk Center er bygget på en 

sammenslutning af det medicinske og 

det radiologiske speciale, og det over-

ordnede fokus for centerets arbejde 

er at skabe hurtige og effektive 

patientforløb af høj kvalitet. Netop 

det i forvejen tætte samarbejde mel-

lem specialet i Silkeborg har været en 

vægtig årsag til, at så mange forløb 

har kunnet optimeres og gøres bedre. 

Og med oprettelsen af Diagnostisk 

Center blev det samarbejde for alvor 

cementeret.

På ortopædkirurgisk afdeling udfø-

res hoftealloplastik, knæalloplastik, 

skulderkirurgi, håndkirurgi, knæki-

rurgi med korsbåndsrekonstruktion, 

idrætsmedicin, børneortopædi og 

diskusprolapskirurgi samt stivgørende 

rygoperationer. Afdelingen har, som 

den eneste i Danmark, organiseret sig 

således, at det samme team af læger 

og sygeplejersker følger patienterne 

både i forambulant, i sengeasfsnittet 

og efterambulant. 

Der hvor det er muligt, vil der være 

rundvisning.

Mødet foregår i hospitalets kantine. 

Regionsrådsmedlem Vagn Larsen vil 

efterfølgende fortælle om aktuelt nyt 

fra regionen.

Arr: Venstre i Silkeborg Kommune.

VIrkSoMheDSBeSøG:

Regionshospitalet i Silkeborg
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Stop  
hykleriet 

Morten Løkkegaard
Medlem af europa-Parlamentet for Venstre 

Endnu en dejlig dansk sommer er over-

stået, og afhængig af, hvor man tilfæl-

digvis har befundet sig - og hvornår 

- ja, så vil der med garanti være mange 

meninger om vejret, som har været lige 

præcist så skiftende, som man kan for-

vente af en dansk sommer.

Hvad der til gengæld har været indis-

kutabelt denne sommer er sportens 

totale dominans i medierne. For de 

ikke-sports interessererede har EM i 

fodbold, Wimbledon, Tour de France 

og - ikke mindst - OL i London været 

en lang, ensidig forestilling, mens vi 

andre sports-nørder har fået brugt rigtig 

mange timer foran husalteret til ofte 

særdeles god og medrivende underhold-

ning.

Som altid har de store sportsbegivenhe-

der været afholdt i en storm af politik og 

diskussioner. EM i fodbold var domineret 

af Ukraine-boykotten, Tour’en havde 

sine sædvanlige doping-skandaler og OL 

var forud truet af Argentinas trusler om 

Falklands-aktioner, Kronprinsens IOC-

medlemskab, USA-præsident kandidat 

Mitt Romneys indblanding og London-

borgmester Boris Johnsons private 

politiske stunts, asiatiske badminton-

skandaler og utallige mindre, politiske 

aktioner undervejs.

To ting er værd at notere 
sig i den forbindelse:

1. Alle begivenheder var succesfuldt 

afholdt - med store sportslige oplevel-

ser (måske på nær Tour de France) for 

alle os sports-interesserede.

2. Ved alle begivenheder har sport og 

politik været uløseligt forbundne, uden 

at nogen har undret sig over det - og 

uden at denne sammenblanding har 

fået lov at ødelægge de sportslige ople-

velser.

Pointerne er klare:
Sport og politik hænger sammen - uan-

set hvad nogen måtte påstå. Og det 

har ikke nødvendigvis - og heldigvis 

meget sjældent - nogen direkte indfly-

delse på sports-udøvernes præstatio-

ner - og de gode oplevelser, som de og 

vi andre får ud af at følge dem.

Hvorfor er det  
vigtige pointer..?

Fordi forsommerens hidsige debat om 

sport og politik viste, at der stadig er 

mange mennesker - både i og udenfor 

politik og sportens verden - som klam-

rer sig til den forestilling, at de to ting 

intet har med hinanden at gøre - eller i 

det mindste ikke bør have det.

Begge forestillinger er forkerte - og må 

adresseres, så vi - også i Venstre - kan 

få klare og konsekvente holdninger til 

et politik-område, der kommer til at 
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“Sport og politik hænger 
sammen - uanset hvad 
nogen måtte påstå”
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fylde stadig mere - nu også i Bruxelles 

(Sport har fået sin egen paragraf - 165 - 

i Lissabon-traktaten).

Dilemmaet er til at tage og føle på - 

tydeligst illustreret med Kronprinsens 

eksempel. Kronprins Frederik er yderst 

sports-interesseret, og han øjnede 

ganske forståeligt på et tidspunkt i sit 

liv en mulighed for at gøre karriere som 

sports-ambassadør for Danmark.

Sportsverdenens topfolk så hurtigt en 

enestående chance for at få en dansk 

top-figur placeret i IOC. Frederik er som 

sportsmand top-kvalificeret, han har 

hjertet med, kender de fleste sports-

grene og omgås udøverne tvangsfrit og 

med glæde.

Eneste problem var selvfølgelig, at IOC 

- som alle andre internationale idræts-

organisationer - er totalt politiseret, 

så det kræver både politisk interesse, 

indsigt - og ikke mindst sports-politiske 

holdninger - at være med der.

Befriet for ideen om, at sport og politik 

ikke må blandes, kunne Kronprinsen 

endelig træde i karakter sports-politisk. 

Resultatet? En nærmest jublende lyk-

kelig Frederik, som har kørt OL i London 

som en trænet politiker og kommuni-

kator, afslappet og uden angst for at 

mene noget (forkert). Her, der og alle 

vegne: Grinende og medlevende, når det 

var passende. Trøstende og støttende 

for atleterne, når det var nødvendigt.

Sportens egne organisationer mangler 

endnu at nå på tværs af hykleriet. De 

gennem-politiserede idræts-organisa-

tioner, som benytter enhver lejlighed til 

at invitere og omgåes idræts-politikere 

(OL er blot endnu et eksempel - og tak 

for det, DIF), må melde sig på banen 

og tage deres ansvar for den sport-

politiske debat.

Senest under EM i fodbold blev der meldt 

defensivt og gammeldags ud - og lige nu 

er jeg på ny havnet i debat om de efter-

hånden talrige internationale idræts-

begivenheder, som forbundene har valgt 

at lægge i Hviderusland, Europas eneste 

tilbageværende diktatur...!

I foråret vedtog et stort flertal i Europa-

Parlamentet at opfordre Ishockey-

forbundene til at ombestemme sig og 

droppe Hviderusland som arrangør af 

VM i Ishockey i 2014. Hvideruslands dik-

tator, Viktor Lukasjenko (Som Carl Bildt 

officielt kalder en bølle, og som lige nu 

har indledt en uhørt alvorlig diplomatisk 

krig med Sverige pga. PR-folks nedkast-

Formålet med tilbuddet er at bringe 

deltagerne tættere på arbejdsmar-

kedet gennem udvikling af sociale og 

faglige kompetencer og at styrker den 

enkelte ved deltagelse i et arbejds-

fællesskab.

Tilbuddet skal sikre et målrettet og 

udviklende forløb for borgere, der har 

problemer ud over ledighed (match-

gruppe 2) og skal fungere som en 

slags “træningsbane” for dem, der 

kan se sig selv i et lignende job på lidt 

længere sigt.

Der er indgået en aftale med 

Entreprenørgården under Teknik- og 

Miljøafdelingen, som definerer og 

planlægger opgaverne samt yder nød-

vendige faglige kunnen. 

Opgaverne vil alene være opgaver som 

ellers ikke ville blive løst inden for de 

gældende entreprenøraftaler, således 

at tilbuddet ikke har en fortræn-

gende effekt i forhold til det ordinære 

arbejdsmarked.

Tilbuddet har den fine sidegevinst, at 

der vil blive udført renholdelses- og 

plejeopgaver til glæde og gavn for alle 

i hele Kommunen.

Grønt hold
Så blev “grønt hold” endelig en realitet! Arbejdsmarkedsudvalget 
vedtog på mødet i august 2012 et tilbud til kontanthjælpsmod-
tagere om aktivering via et grønt hold/naturhold, der plejer, ren-
holder og vedligeholder grønne arealer, veje, stier mv. i Silkeborg 
Kommune.

ning af bamser over hans land) er per-

sonligt dybt involveret i Ishockey. Han 

træner angiveligt selv med landsholdet 

en gang om ugen - og har tænkt sig at 

gøre VM til en PR-manifestation af de 

helt store for det forarmede og under-

tvungne land.

Nu kommer det så frem, at også 

bokse-EM og Cykel-EM skal afholdes i 

Hviderusland i 2013. Hvad tænker de 

forbund på..? Igen kommer det bevidst-

løst: Vi blander ikke sport og politik. Vi 

vil ikke gå længere end politikerne selv.

Det er heller ikke, hvad vi beder om. 

Det eneste, man kan kræve, er bevidst-

hed om, hvad man som idrætsforbund 

gør. At de involverede forbund ikke mel-

der hus forbi, når de ganske forudsige-

lig politiske debatter opstår i kølvandet 

på den slags beslutninger.

Sport og politik hænger sammen. 

Uløseligt. Og i en verden, hvor stor-

politik, sport og penge er dele af den 

samme surdej kan ingen hæve sig over 

de kildne spørgsmål, som angår os alle. 

Så stop hykleriet! Hvis sporten skal red-

des fra indavlet korruption, organiseret 

kriminalitet og politiske slyngler, er det 

på høje tid, at alle som elsker sport - og 

idealerne bag ved - tager ansvaret på 

sig og melder sig på banen.

(Forkortet af redaktionen)

Bente Rands Mortensen
Byrådsmedlem
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Den ultimative pris

Gitte Willumsen
Silkeborg Byråd, Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget

Endnu en sommerferie er vel 
overstået – til trods for det lune-
fulde danske sommervejr. Det er 
altid med store forventninger, at 
sommerferien tager sin begyn-
delse efter et langt arbejdsår 
med den risiko, at sommerferien 
bliver en fiasko.

I år havde min familie og jeg valgt at 

tage til Normandiet for at se D-dagens 

strande og kampområder. Vi havde fået 

booket en ferielejlighed hjemmefra 

på Omaha Beach med udsigt ud over 

stranden og havet – et fantastisk sted 

med en blodig historie med over 2.500 

dræbte på D-dagens første dag den 6. 

juni 1944. Blot 600 meter fra vores lille 

logi var den Amerikanske kirkegård med 

sine 9387 flotte marmorkors – som et 

vidnesbyrd om mange unge menneskers 

høje pris for vores frihed.

Når man står på disse strande, eller ser 

nogle af de mange kirkegårde, giver det 

både varme i kroppen og en stor tak-

nemlighed overfor de unge mennesker 

som kæmpede for en tro på en sam-

fundsmodel, hvor det enkelte individs 

frihed og ret til ytring var den højeste 

pris værd. 

På vores vej rundt i området fandt 

vi mindesmærket for de 800 danske 

søfolk, som deltog i sejladserne mellem 

England og Frankrig. Disse søfolk trod-

sede den danske regerings samarbejds- 

politik, og tog sagen i egen hånd. Der 

var tale om en ikke ubetydelig indsats, 

da der blev fragtet 2,5 mio. solda-

ter, 500.00 køretøjer og 4 mio. tons 

materiel i løbet af sommeren over den 

Engelske Kanal. Disse søfolks gerning 

må stå på højde med frihedskæmper-

nes indsats herhjemme. 

Det er yderst tankevækkende at se, 

hvordan amerikanerne mindes deres 

faldne soldater – store flotte parker 

med mindesmærker, som bliver holdt og 

passet efter alle kunstens regler. Det er 

respekt for de mennesker, som landet 

sender i krig, og som betaler den højest 

pris af alle. Her har vi noget at lære 

af amerikanerne – i Silkeborg kunne 

en lille mindesten for vores udsendte 

soldater ikke få en plads i Indelukket. 

Heldigvis kunne stenen dog få plads på 

Alderslyst Kirkegård. 

Sommerferien blev bestemt ikke en 

fiasko – men en ubetinget succes! 

Mine tre drenge har stillet tusindvis af 

spørgsmål, som har været med til at 

sætte tingene i perspektiv. Jeg er sikker 

på, at de nu forstår, hvor meget det har 

kostet Europa og USA at have den fri-

hed, som vi har i dag – og hvor meget 

vi skal passe på den. Bedst af alt kan 

det vel siges med: “Altid frejdig, når du 

går” fra 1867:

- netop disse linjer har min mor skrevet 

i min sølvfarvede poesibog tilbage i 

70’erne, dengang forstod jeg vist ikke, 

hvad det egentlig betød. Jeg håber, at 

fremtidens ungdom får historien for-

talt, om alle de unge mænd som betalte 

den ultimative pris for vores frihed.

“Kæmp for alt,  
hvad du har kært;
Dø, om så det gælder,
Da er livet ej så svært,
Døden ikke heller”

Foto: Gitte Willumsen
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Interessekonflikt  
og inhabilitet
Forårets og sommerens absolut mest omfattende artikelføljeton i MJA har 
været tilslutningspligt for borgerne i Lysbro, Funder og Funder Kirkeby

Leif Bæk
Byrådsmedlem

Hele forløbet i perioden må give 

stof til eftertanke, hvad angår div. 

aktieselskabs-konstruktioner hvor 

byrådsmedlemmer er involveret. 

Silkeborg Forsyning er et aktieselskab 

ejet af Silkeborg Kommune, og er her-

med omfattet af aktieselskabsloven. 

Aktieselskabsloven er kompliceret stof 

og indeholder en omfattende regulering.

Et af de store problemområder er habili-

tetsspørgsmålet.

Bestyrelsen i Silkeborg Forsyning består 

af 8 medlemmer, 6 byrådsmedlemmer, 

2 medarbejderrepræsentanter og den 

administrerende Direktør – altså en 

overvældende og væsentlig repræsenta-

tion af byrådsmedlemmer.

De 6 byrådsmedlemmer er jævnfør 

aktieselskabsloven pålagt at varetage 

selskabets – altså Silkeborg Forsynings, 

interesser i alle forhold med afsæt i 3 

overordnede hovedopgaver:

·  sikrer, at virksomheden har  

en holdbar strategi. 

·  sikrer, at der er sammenhæng  

mellem cash flow og ressourcer.

·  sikrer, at direktion og bestyrelse  

overholder lovgivningen.

Det sidste er ikke uvæsentligt, da de 

6 byrådsmedlemmer til tider kommer i 

store interessekonflikter mellem besty-

relses- og byrådsarbejdet (inhabilitets-

problematikken).

Den problemstilling er diskutabel, da vi 

i flere tilfælde har set 6 byrådsmedlem-

mer forlade byrådssalen, da de selv har 

ment, at de var inhabile i den forelagte 

dagsorden.

Det er isoleret set ok, da forvaltnings-

lovens § 3 stk. 1 siger, at den der ’virker 

inden for den offentlige forvaltning er 

inhabil, hvis vedkommende selv eller 

vedkommendes familie har en særlig 

personlig interesse i sagen, hvis ved-

kommende deltager i ledelsen af eller 

på anden måde har nær tilknytning til et 

selskab eller lignende der har en særlig 

interesse i sagens udfald…

Jeg mener den demokratiske proces 

i den grad krænkes, når 6 ud af 31 

byrådsmedlemmer frasiger sig ansva-

ret og ’udvandrer’ af byrådssalen, når 

Silkeborg Forsynings mangeartede krav, 

ønsker og interesser er på dagsorden.

Vi i Venstre bør derfor hurtigst muligt 

sikre, at alle bestyrelsesposter, der kan 

give anledning til interessekonflikter 

mellem et selskab og et byråd ’renses’ 

for repræsentation af byrådsmedlem-

mer, så vi undgår de lidt ’grinagtige’ 

episoder.

Hvad nu hvis der opstår afgørende 

uoverensstemmelser mellem selskabets 

og kommunens interesser?

Dybest set burde bestyrelsesposterne 

være forbeholdt brugerrepræsentanter, 

specielt i forsyningsselskaber, da det 

immervæk er brugerne, som er aftager 

af den pågældende ydelse.

Når man læser om den problem-

stilling som Leif Bæk giver udtryk 

for, kunne man godt ønske, at 

Venstre vil arbejde for, at det ikke 

skal være medlemmer af byrådet, 

der skal sidde i for syningernes 

bestyrelser, men forsyningernes 

brugere.

Så vil man undgå at evt. beboere 

i Funder/Lysbro områderne tror, 

Venstre er for tvang til fjernvar-

metilslutning. DET ER VENSTRE 

IKKE.

Niels Lauritsen

Udbygning af fjernvarmenettet til Lysbro og Funder er bekosteligt for Forsyningen, 

så derfor ønsker Forsyningen sikkerhed for en tilslutning i de 2 områder inden de vil 

påtage sig en udbygning
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Kineserne kommer
Region Midtjylland er venskabsregion 

med Shanghai og vi har netop haft 

besøg af viceminister Li Xi med følge. 

Det er tredje gang indenfor kort tid 

at Regionen har haft besøg af folk fra 

Shanghai. For hvert besøg nærmer vi os 

hinanden mere og mere og det kommer 

begge parter til gode.

Denne gang handlede besøget om æld-

repleje både hvad angår hjælpemidler, 

politikker og organisering. I Shanghai er 

de langt bagud med velfærd i forhold 

til os danskere, men de rykker hurtigt. 

Vi er således i gang med at eksportere 

velfærd til Kina.

Vi har også samarbejde på rehabilitering 

i form af undervisning af kinesere lige-

som vi også har videndeling på områder 

som grøn energi og IT.

P.g.a af det tætte samarbejde har 

Region Midtjylland et kontor i Shanghai 

med to ansatte. En kineser og en dan-

sker. Dette kontor har skabt mange 

kontakter for virksomheder i Region 

Midtjylland og er formentlig årsag til at 

Shanghai er den udenlandske region 

hvor flest midtjyske virksomheder har 

etableret sig.

Dette samarbejde har eksisteret i 9 år 

(blev igangsat af det tidligere Århus 

Amt) og det begynder at bære frugt. Vi 

skal ikke frygte kineserne, men tværti-

mod udnytte vores venskabsposition til 

gavn for det midtjyske erhvervsliv.

Der er kæmpestore muligheder for dan-

ske virksomheder i Shanghai. Ikke bare 

kan de øge omsætning og skabe vækst 

– de kan også lære af kineserne.

Regionens samarbejde med Shanghai er 

godt for dansk erhvervsliv og vi skabte 

da også kontakter for midtjyske virksom-

heder, ved vores sidste besøg i Shanghai.

Flere penge – eller???
En lang sommerferie i det politiske 

liv er nu slut og Venstres gruppe i 

Regionsrådet har skiftet badetøjet ud 

med arbejdstøjet. Vi møder friske op til 

en ny omgang budgetforhandlinger, som 

ser ud til at blive forholdsvis fredelige. 

Jeg skriver forholdsvis, da det ser 

meget stramt ud med økonomien. 

Ved økonomi forhandlingerne med 

Regeringen før sommerferien er der for 

første gang nogensinde sket det at vi 

ikke har fået flere penge til sundheds-

væsenet.

Det er temmelig hult når man tænker 

på hvad S på Christiansborg sagde før 

valget. De har forringet flere forhold for 

patienterne og samtidig forringet øko-

nomien. Vi har i Venstre stor forståelse 

for at nationens økonomiske situation 

skal håndteres på forsvarlig vis og at vi 

i regionerne også bærer et ansvar. Dog 

ville det være rart med lidt ærlighed i 

Regeringens udmeldinger. F.eks. blev det 

sagt at der gives 200 mio. kr. til et løft 

i psykiatrien. Javel så!!?? Sagen er den 

at vi har fået besked på at spare 200 

mio. i sundhedsvæsenet for så at bruge 

dem i psykiatrien. Der er også blevet 

sagt at vi, samlet set har fået en mia. kr. 

mere at gøre godt med. Hmmm det er 

vist en sandhed med modifikationer, for 

den ene mia. består af 400 mio. som vi 

skal spare på medicin og 600 mio. som 

vi havde til overs sidste år. Regeringen 

bruger så den logik at de ligger på vores 

kistebund. Det er ikke tilfældet – for de 

er brugt til at betale af på gæld.

Men Regeringen vælger altså at foku-

sere på driftsbudgetterne/-regnskaber-

ne alene uden skelen til den samlede 

økonomi. Det er da også den eneste 

måde hvorpå de kan sige, at vi har fået 

flere penge, velvidende at det har vi 

ikke.

Vi havde ellers en treårig aftale med 

den tidligere regering om at der skulle 

tilføres 5 mia. til sundhedsvæsenet over 

tre år. Denne aftale har de så valgt at 

bryde. 

Enten aner de ikke hvad de taler om 

eller også vælger de bevidst at føre dan-

skerne bag lyset. Jeg vil være så venlig at 

vælge at tro det sidste.

Nyheder fra  
Region Midtjylland

Anne V. Kristensen
regionsrådsmedlem

Valg af spidskandidat til regionsrådet

Torsdag den 13. september skal der vælges spidskandidat 

til regionsrådsvalget næste år. 

Det foregår på Asmild Kloster Landbrugsskole kl. 19.00.

Mød talstærkt op og stem på den kandidat, du synes er 

den rigtige til at være Venstres spidskandidat.



STORT er  godt

Centraliseringsmanien drager hærgende gennem vort land. På lands-
plan ser vi en voldsomt drift mod øst. Mange store private virksomhe-
der flytter deres domiciler til København eller Aarhus med begrundelse 
i, at her er den højtuddannede arbejdskraft at finde. 

Kristian Pihl Lorentzen
MF, Trafikpolitisk ordfører

Samme kedelige tendens findes blandt 

statslige virksomheder, hvor der også 

spores en ubændig trang til at centra-

lisere i hovedstadsområdet, hvor der 

er trængsel i trafikken og dyre kvadrat-

meter. Samtidig ser vi et mønster, hvor 

flere og flere unge ikke vender tilbage til 

deres hjemegn, fx Midtjylland, efter endt 

videregående uddannelse i storbyerne. 

Derved stiger gennemsnitsalderen i den 

øvrige del af landet og tendensen til 

centralisering af videnstunge arbejds-

pladser forstærkes yderligere. 

Inden for den finansielle infrastruktur – 

banker og sparekasser – truer et muligt 

scenarie med en bølge af fusioner, så de 

små lokalt forankrede pengeinstitutter 

måske er en saga blot om 15-20 år. Dette 

scenarie vil næppe gavne mulighederne 

for at være iværksætter og drive selv-

stændig virksomhed, herunder landbrug 

og mindre håndværk, i de tyndere befol-

kede egne. Desuden vil en centralise-

ring med 10-15 storbanker som resultat 

givetvis ramme det lokale foreningsliv, 

der ofte har et tæt partnerskab med 

den lokale bank. I mange kommuner ses 

samme triste tendens med sammenlæg-

ning af små velfungerende børnehaver, 

skoler og plejehjem til kæmpestore 

institutioner uden nærhed, tryghed og 

overblik. Hvis man indregner de affødte 

stordriftsulemper, herunder klart længe-

re transport for ansatte og brugere, så 

tvivler jeg meget på, at der overhovedet 

spares penge ved sådanne centraliserin-

ger af den borgernære service. 

et Danmark i bedre balance
Hvad kan vi politikere så gøre for at 

modvirke denne tendens? Og skal vi 

overhovedet gøre noget? For mit eget 

vedkommende vil jeg stædig forfølge 

målet om et Danmark i bedre balance. 

Det er godt, at det danske tog har 

stærke lokomotiver i øst – København 

og Aarhus, der kan trække os fremad. 

Også i global sammenhæng. Men vi skal 

altid huske at få de bageste vogne med 

på toget. Jeg ønsker ikke en fremtid, hvis 

store dele af landet nærmest får karak-

tér af et arbejdende frilandsmuseum af 

Hjerl Hede typen. Jeg ønsker mulighed 

for vækst, tilflytning og jobskabelse i alle 

dele af landet. Men hvad kan vi politi-

kere da gøre for at bekæmpe centralise-

ringsmanien? 

statslige arbejdspladser  
i provinsen
For det første skal vi være på vagt, hver 

eneste gang statsadministrationen 

pusler med planer om at centralisere 

statslige myndigheder i København. 

Vi skal stille klare krav om, at statslige 

arbejdspladser så vidt muligt placeres 

i provinsen. For det andet skal vi sørge 

for, at flest mulige uddannelser til vore 

unge placeres decentralt – naturligvis 

uden at kvaliteten går fløjten. Det vil 

alt andet lige dæmme en del op for de 

unges stærke drift mod storbyerne. For 

det tredje kan vi påvirke udviklingen ved 

at sikre en god infrastruktur overalt i 

landet. Den kommende motorvej ved 

Silkeborg vil helt sikkert fremme udvik-

lingen i hele Midt- og Vestjylland – og på 

Silkeborgegnen i særdeleshed. Altså et 

eksempel på, at målrettede investerin-

ger i infrastruktur kan bidrage til et land 

i bedre balance, herunder fastholdelse 

af private virksomheder uden for stor-

byerne. For det fjerde kan vi alle besinde 

os på, at stort ikke altid er godt. Lad os 

hver især tænke os godt om før vi næste 

gang bidrager til en beslutning om at 

centralisere og sammenlægge dette eller 

hint. Vi skal have et Danmark i balance. 

Herunder en god balance mellem land 

og by. Det gælder på landsplan. Det 

gælder regionalt. Og det gælder i hver 

eneste kommune. 

ikke

altid
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Når motorvejen ved Silkeborg åbner i 

2016 vil den være med til at fremme 

udviklingen i hele Midt- og Vestjylland

Fo
to

: 
N

ie
ls

 L
a
u
ri

ts
e
n



B
A

fs
e
n

d
e
r:

Ve
n
st

re
b
la

d
et

R
ø
n
n
e 

A
llé

 6
8
6
0

0
 S

ilk
e
b
o
rg

www.silkeborg.venstre.dk

BLADET 1 2011

Venstrebladet er medlemsblad for Venstre i Silkeborg 

Kommune. Synspunkter udtrykt i artikler m.v. er for-

fatterens og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. 

Artikler i Venstre-bladet må gerne gengives med angi-

velse af kilde.

Bladredaktion/medieudvalg
Niels Lauritsen (ansvarshavende)

40 50 35 11, nilau@os.dk

Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk

Birthe Pingel, birthe@pingel.dk 

Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk

Poul Dahl, poul.dahl@silkeborg.dk

Webmaster 
Michael Sørensen, 20 43 27 03 

michael@gejlholm.dk

Tryk Silkeborg Bogtryk

oplag 1.500 

Deadlines
Blad #1 15. marts

Blad #2 15. august

Blad #3 25. november

Forsidefoto Sommerstemning ved havnen i 

Silkeborg

Foto Niels Lauritsen

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2012
Formand Kresten Friis, 86 87 56 72 

 t-k.friis@fiberpost.dk

Næstformand Søren Slott

Sekretær Peter Christensen

Kasserer Svend Siersbæk

Gjern-Fårvang Michael Sørensen

Silkeborg Palle Quistgaard

Silkeborg Øst Peter Damgaard Lunde

Them Bent Jensen

Kjellerup Orla Jensen

Kjellerup Nord-Øst Karl Aage Jensen

 Svend Niær Kristensen

Vium-Sjørslev Jens Jacob Andersen

Thorning Agner Sejdelin Christensen

LOF Lars K. Møller

Kandidatbest.form. Britta Bang

Kandidatbest.form. Mogens Heller

Folketingsmedlem: Mads Rørvig

Gruppeformand Steen Vindum

Næste blad udkommer uge 50 

Afleveret til Post Danmark 31. august 2012

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi 
været igennem medlemslisten, således at parmed-
lemmer kun modtager 1 eksemplar af bladet. er der 
en smutter, vil vi bede jer give det ekstra blad til en 
god bekendt. Vi håber, at I har forståelse for dette.

Tlf. 7575 6966

Tange Sø Hjemmeservice
- et valg du ikke vil fortryde

v / Anne Mette Lorentzen
Hermelinvej 4

8643 Ans
email: annemette@tangesh.dk

tlf.: 51 20 79 30 eller 86 87 04 84

Aut. VVS-service & Blikkenslager

Bjarne Dalsgaard 
Pedersen ApS

86 80 46 00
Sejling Hedevej 6 · 8600 Silkeborg

www.bjarne-dalsgaard.dk

11

_0
0Y

9S
_1

-D
al

sg
aa

rd
-a

nn
on

ce
.p

df

_0
0Y

9S
_1

-D
al

sg
aa

rd
-a

nn
on

ce
.p

df
13

:3
8:

21
 D

ec
em

be
r 4

, 2
00

8

13
:3

8:
21

 D
ec

em
be

r 4
, 2

00
8

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044


