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Som formand for kommuneforeningen i 

Silkeborg, deltog jeg i hovedbestyrelses

mødet i Odense, tirsdag d. 3. juni 2014. 

Oven på mødet har jeg følgende melding:

Hovedbudskabet fra mødet, er allerede 

kendt via medierne.

Vi bakker op om beslutningen på mødet.

Vi fortryder ikke det vi meldte ud, week

enden inden hovedbestyrelsesmødet, da 

vi mener, at vi har været med til at præge 

den beslutning, der er taget.

Hvis vi ikke havde ytret os, og trukket 

støtten til Lars Løkke Rasmussen, var 

mødet i Odense endt med en meget 

anderledes beslutning, end den der blev 

resultatet på hovedbestyrelsesmødet.

Det, at Venstre nu får en mere fælles 

ledelse, med Lars Løkke Rasmussen og Kri

stian Jensen, ser vi os delvis medvirkende 

til, da vi gennem udmeldingen var med til 

at præge udviklingen, i retning mod en ny 

ledelsesform med mere åbenhed. 

Der vil stadig være mulighed for bilags

sager. Men ved den nye model er vi bedre 

rustet til at modstå disse angreb, da 

Kristian Jensen vil virke som et filter, og 

medvirke til en mere troværdig ledelse. 

Samtidig kan Lars Løkke Rasmussen 

koncentrere sig om Venstres politik.

Venstres landsorganisation vil have mere 

fokus på baglandet, og på information 

generelt. 

Det er selvfølgelig ikke vores værk alene, 

men det skete som konsekvens af, at 

vi – og andre – kom med nogle faste ud

meldinger. Nok var nok, og en forandring 

i arbejdsformen var påkrævet. 

Trods det alvorlige emne, så var der efter 

mødet i hovedbestyrelsen, d. 3. juni, en 

meget positiv stemning, og en følelse af 

samhørighed – af at nu står vi sammen. 

Præcis som vi er vant til i Venstre.

Det samme mærkede man til Grundlovs

mødet – og især efter. Det var tydeligt, at 

der er en fælles kampånd. Den positive 

stemning fra Grundlovsmødet, håber jeg 

vi bevarer i foreningen, og får den spredt 

ud. For den gavner os alle.

Der er siden mødet i hovedbestyrelsen, 

kommet mange flere nye medlemmer i 

Venstre, og det er da en dejlig nyhed. 

 

Formandskabet i Venstre, bestående 

af formand, Lars Løkke Rasmussen og 

næstformand, Kristian Jensen, vil henover 

sommeren besøge en del af landets 

kommuneforeninger. Hvornår det bliver 

vores tur, ved vi ikke endnu. 

Men vi ser meget frem til, at byde dem 

velkommen hos os i Silkeborg Kommune.

Nu ser Venstre i Silkeborg Kommune 

tiden an, indtil landsmødet i efteråret. Vi 

kæmper fortsat for Venstres ideologi, der 

er vores fælles platform.

Jeg håber, at man nu vil lægge både 

sagerne, og de interne stridigheder bag 

sig, så vi alle kan koncentrere os om at 

se fremad.

Nu skal vi se fremad

Af Kresten Friis
Formand for Venstre i Silkeborg Kommune

EN ANNONCE I VENSTREBLADET  
SES AF MANGE
Vi søger hele tiden nye annoncører, og priserne er meget favorable.
Ønsker du blot at støtte bladet, men uden at annoncere med navn, 
så er det selvfølgelig også muligt.

Kontakt Linda Lyngsøe, lyngsoe@hotmail.dk
eller tlf. 2065 1750, og hør mere om muligheder  
og priser.

“Hvis vi ikke  
havde trukket støtten til 
Lars Løkke Rasmussen, 
var mødet i Odense 
endt med en meget an
derledes beslutning, end 
den der blev resultatet 
på hovedbestyrelsesmø
det.”
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Begrebet mobilitet er et udtryk for, hvor 

effektivt personer og gods kan flytte 

sig fra et sted til et andet. Høj mobilitet 

er en afgørende forudsætning for et 

konkurrencedygtigt samfund, hvor vi kan 

sikre produktionen og dermed danske 

arbejdspladser. Høj mobilitet er også en 

forudsætning for det enkelte menneskes 

frihed til at bevæge sig rundt, som man 

har behov for og lyst til. Derfor er Venstre 

meget fokuseret på at kæmpe for høj 

mobilitet i Danmark.

Rute 26 skal opgraderes 
For at blive mere konkret vil jeg fremhæve 

Midtjylland som eksempel. Her har vi 

hårdt brug for bedre veje som grundlag 

for yderligere optimisme og vækst i vores 

erhvervsliv. På den korte bane gælder det 

opgradering af Rute 26 på strækningen 

mellem Søbyvad og Aarhus. Den stærkt 

befærdede statsvej går gennem en 

række af landsbyer, hvilket er uholdbart 

i længden. Rute 26 er uhyre vigtig for 

såvel tusindvis af pendlere som for lokale 

virksomheders godstransport. På vegne af 

Venstre kæmper jeg i disse uger hårdt for, 

at vi med den kommende trafikaftale får 

afsat penge til igangsætning af anlægs

arbejdet for en motorvej mellem Mundel

strup og Lading, der er første etape af 

den tiltrængte opgradering af Rute 26. 

Mange års snak og undersøgelser skal nu 

afløses af handling.

Silkeborg som motorvejsby 
Midtjyllands mobilitet vil også blive for

bedret dramatisk når vi i 2016 kan klippe 

snoren til motorvejen mellem Funder og 

Låsby. Allerede i 2015 kan vi åbne en del

etape ved Hårup. Jeg er ikke i tvivl om, at 

den lokale vækst og jobskabelse i årevis 

er blevet hæmmet af manglen på denne 

motorvej. Højklassede veje tiltrækker 

investeringer og vækst. Nu kan vi se frem 

til, at der også kommer til at ske rigtig 

meget i Silkeborg kommune. Jeg vil gerne 

kippe med flaget for byrådet og det lokale 

erhvervsliv, der samler kræfterne om at vi 

kan udnytte motorvejens fulde potentiale 

efter åbningen i såvel selve Silkeborg som 

i andre dele af kommunen.   

Vi skal bygge  
Hærvejsmotorvejen
Det glæder mig, at borgmester Steen 

Vindum og en række andre fremtrædende 

venstrefolk i Silkeborg kommune er blandt 

de varme fortalere for en ”Hærvejsmotor

vej” ned gennem det centrale Jylland. Her 

handler det om fremtidssikring af Den 

Jyske Transportkorridor, der har afgørende 

betydning for erhvervslivet i hele Jylland, 

herunder også virksomhederne på 

Silkeborgegnen. Desuden er det en genial 

varig løsning på den trængsel, der findes 

på Østjyske Motorvej og Vejlefjordbroen, 

ligesom Hærvejsmotorvejen medfører en 

markant kortere køretur til grænsen. Det 

sidste er noget, der styrker miljøet (min

dre CO2 udledning) og sparer virksomhe

derne for rigtig mange penge. Jeg kæmper 

lige nu på vegne af Venstre for, at vi med 

en kommende trafikaftale igangsætter 

en forundersøgelse, der kan lede frem til 

en VVM undersøgelse og efterfølgende 

anlægsfase. Forundersøgelse skal danne 

grundlag for politisk beslutning om valg af 

hovedakse for motorvejen. Om alt går vel, 

kan Hærvejsmotorvejen fra nord til syd stå 

helt færdig senest i 2030, mens en første 

etape mellem Give og Vejen via Billund 

kan stå klar omkring 2021. Venstre er klar. 

Samme melding kommer glædeligvis fra 

de tre andre blå partier. Lad os komme i 

gang. 

Høj mobilitet giver 
vækst og frihed

Kristian Pihl Lorentzen
Folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre



Af Irene Simonsen (V)
Kandidat til Europa-Parlamentet

Allerførst en stor tak til alle, som har 

givet en hånd med i valgkampen og 

stemt på mig personligt. Her ovenpå 

valgkampen er det altid godt at gøre sig 

nogle tanker om valget og få noteret 

hvad der kan gøres anderledes næste 

gang.

Det har været en travl valgkamp, ikke 

mindst fordi det er en valgkamp der 

skal føres på landsplan. Det er noget 

anderledes at opnå synlighed i store dele 

af Danmark, end når der er kommunal, 

regional eller Folketingsvalg, hvor 

synligheden begrænses til opstillingsom

rådet.

I Europaudvalget Østjylland udvalgte vi 

22 kommuner, jeg skulle være synlig i. 

Kommunerne var spredt over det meste 

af landet. Der skulle hænges 3000 

valgplakater op, fordelt i de pågældende 

kommuner. Der skulle være synlighed 

i lokalpressen og lokal TV alle steder, 

samtidig med, at vi skulle have synlighed 

i den landsdækkende presse. 

I de sidste 4 uger op til valget, var jeg 

på gadeaktioner, virksomhedsbesøg 

og paneldebatter hver dag og aften. 

Alligevel må jeg konstatere, at det slet 

ikke var nok til at komme i nærheden af 

et mandat til EuropaParlamentet. Det er 

der selvfølgelig flere årsager til. For det 

første var det næsten umuligt, at komme 

igennem i den landsdækkende presse, 

med mindre jeg vil udtale mig negativt 

om Lars Løkke og Venstre. Indslag med 

politisk indhold havde den landsdæk

kende presse bestemt, udelukkende 

skulle være med spidskandidaterne. 

Det endda selvom jeg stod med en god 

politisk sag. Dernæst kan jeg konstatere 

at EUpolitik er meget fjernt fra de fleste 

vælgere, og at der har sneget sig mange 

fordomme ind om EuropaParlamentet. 

De fordomme og fejloplysninger der 

er kommet via pressen og fra Dansk 

Folkeparti, ville ingen journalister skrive 

rettelser til, eller tage andre vinkler på, 

end den som DF stod med. Den kamp 

var også svær for vores spidskandidat 

Ulla Tørnæs, som forgæves forsøgte at få 

en mere nuanceret EUdebat. 

Der er ingen tvivl om, at vi ovenpå den 

her valgkamp, skal have evalueret på, 

hvordan vi får flere faktuelle og sande 

oplysninger frem om Europa politikken. 

Jeg tror vi har et stort arbejde foran os. 

Vi skal have megen aktivitet, og huske at 

oplyse og skrive om EU mellem valgene, 

i langt højere grad end vi har gjort 

tidligere.

 

Der er rigtigt meget politik som udar

bejdes i EuropaParlamentet, der er 

nærværende og livsvigtig for mange 

danskere. Det skal vi have fortalt på en 

jordnær og god måde, hvor vi får koblet 

politikken direkte ind i danskernes hver

dag. Jeg vil gøre hvad jeg kan, og højne 

oplysningsniveauet på et meget mere 

oplysende grundlag, men med nærvær til 

den enkelte dansker. 

Når jeg evaluerer på valgkampen må jeg 

indrømme, at jeg har en stor bekymring: 

Det er for mig rystende, at vi ud af 13 

danske pladser i EuropaParlamentet 

vælger 5 pladser, som ingen indflydelse 

får, samtidig med at de vil sidde bagstræ

beriske og se til, at resten af Europa be

stemmer politikken. Men hvor om alting 

er, så er det vælgerne der bestemmer, 

og det tager jeg til efterretning, så der 

er kun en vej: På med arbejdshandskerne 

og komme i gang med at føre den næste 

valgkamp til EuropaParlamentet. 

Læs flere artikler på

www.silkeborg.venstre.dk

·  Grundlovstale 2014  
af Gitte Willumsen

·  Hvem var kupmager?  
af Peter Nyegaard Jensen

Læs flere artikler på 
din mobil: 

“Når jeg evaluerer  
på valgkampen må jeg 
indrømme, at jeg har 
en stor bekymring: Det 
er mig rystende at vi 
ud af 13 danske pladser 
i EuropaParlamentet 
vælger 5 pladser, som 
ingen indflydelse får…”
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Tak for hjælpen i 
valgkampen

LOF - også for   virksomheder
De fleste forbinder nok LOF med 
traditionel aftenskole-virksomhed, 
såsom kurser i yoga, sprog, 
møbelpolstring mm. Men LOF er 
langt mere end det. LOF afholder 
også kurser for virksomheder. 
Kurser, der er tilpasset den enkelte 
virksomheds specifikke ønsker og 
behov.

LOF har stor erfaring i at lave specielt 

tilrettelagte kurser for virksomheder. Blandt 

samarbejdspartnere kan nævnes virksom

heder som Grundfos og Ny Havredal, hvor 

der løbende tilbydes kurser til medarbejdere 

og elever, der har problemer med at læse, 

stave og skrive. For Viborg Kommune tilbyder 

LOF engelsk til forskellige medarbejdergrup

per, og for en række foreninger og andre 

virksomheder er der blevet afholdt kurser i 

førstehjælp.
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EP-valget 2014

Af Britta Bang
Formand for Venstres Europaudvalg Østjylland 

Irene Simonsen og Europaudvalget 

startede valgkampen først på året med 

entusiasme og valggejst. Vi var fulde af 

forhåbning, og Irene var fuld af ideer. Der 

skulle kæmpes for et godt valg til Irene og 

et klart Ja til patentdomstolen.

Med økonomisk støtte fra Europanævnet 

blev der udarbejdet et spændende indstik 

i de 6 kommuners aviser, godt hjulpet af 

større virksomheder. Det blev da også til et 

flot JA til patentdomstolen.

Så langt så godt.

Der blev desuden arbejdet hårdt, især 

de sidste tre uger før valget. Irene var på 

gader og stræder i en stor del af landet. 

Også i Silkeborg, hvor vi gik på torvet to 

gange, og sidste gang 3 dage før valget 

sammen med Lars Løkke Rasmussen og 

Ulla Tørnæs. Det var faktisk et meget 

positivt møde med Silkeborgs borgere.

Søndag skulle der stemmes. Stemmepro

centen blev en anelse bedre end for 5 år 

siden og kom da op over de 50 %. Men 

selve resultatet for Venstre blev en stor 

skuffelse. Vi mistede et mandat.

Jeg deltog selv i valgaftenen på Christians

borg. Humøret svingede. Snart stod vi til 3 

mandater, snart til 2. Og først efter at 86 

% af stemmerne var talt op, stod det klart, 

at det ville ende med 2 mandater.

Irene havde arbejdet i døgndrift, men 

måtte »nøjes« med en 9. plads. Naturligvis 

en skuffelse, men hun og vi gjorde absolut, 

hvad vi kunne.  

Venstre mistede et mandat – eller snarere 

½ mandat – og Socialdemokraterne og SF 

mistede hver et mandat, men alligevel blev 

der kun fokuseret på Venstres tab. 

Det skyldtes primært den tendens, der 

viste sig i hele Europa, nemlig at de EU 

kritiske røster sejrede. Hvad de så skal, og 

vil bruge de mandater til, må tiden vise. 

Alligevel blev det tabte mandat udråbt, 

som Lars Løkkes skyld. Måske, men langt 

fra den hele sandhed – efter min mening.  

Venstre står nu med to mandater i 

EuropaParlamentet, og de får nok at se 

til. Heldigvis er både Ulla Tørnæs og Jens 

Rohde garvede politikere, så de skal nok få 

sat nogle gode fingeraftryk, og jeg ønsker 

dem held og lykke og god arbejdslyst.

LOF - også for   virksomheder
Øgede krav til læse- og skrive-kompetencer

Som virksomhed kan man være med til at sætte 

fokus på, at læse og skrivesvage også kan 

udnytte deres fulde potentiale! Personer, der 

har problemer med at læse og skrive, stilles i 

dag over for meget store udfordringer – både 

i arbejdslivet og som borger generelt. Ny 

teknologi indføres på flere og flere arbejdsplad

ser og den enkelte medarbejder får dermed ofte 

et større læse og skrivearbejde. Denne udvikling 

lægger ofte pres på de medarbejdere, der har 

læsestaveproblemer. Disse medarbejdere kan få 

hjælp til at blive mere selvhjulpne. Medarbejdere 

med grundlæggende skriftsproglige vanskelighe

der, kan LOF tilbyde undervisning for ordblinde 

jf. gældende lov på området. Undervisningen er 

gratis, både for virksomheden og deltageren.

Ny teknologi

IT giver gode muligheder for de læseskrivesva

ge. LOF underviser i og med skriveprogrammer, 

der er udviklet specielt til denne gruppe. 

Dette giver deltagerne bedre færdigheder 

i og større erfaringer med at bruge IT i det 

daglige. LOF stiller hjælpemidler til rådighed 

i forbindelse med undervisningen, også 

hjælpemidler til installering på deltagernes 

private computere.

Afhængig af behov og ønsker, kan der også 

arbejdes med tablets og mobiltelefoner.

Undervisningen

Undervisning tager udgangspunkt i 

medarbejdernes daglige læse og skrive

behov, hvorved der kan inddrages skriftligt 

materiale, der anvendes på virksomheden. 

Der laves en grundig undersøgelse af hver 

enkelts læse og skrivefærdigheder før 

undervisningen. Der er max. 6 deltagere 

på holdene, og kurserne afholdes typisk 

på virksomheden. Hold kan oprettes lokalt 

efter behov, dog skal der minimum være 3 

deltagere på et tilbud til ordblinde.

Undervisningen kan ligge i dagtimerne eller 

efter fyraften. 

Lønkompensation

Ordblindeundervisning og Forberedende 

Voksenundervisning er SVU berettiget, så 

virksomheden kan få lønkompensation, 

hvis en medarbejder deltager i et kursus i 

arbejdstiden over en periode svarende til 

sammenlagt minimum 37 timer. 

LOF er behjælpelig med det administrative i 

forbindelse med SVUansøgning.

Er I som virksomhed 

interesseret i at høre mere 

om mulighederne, så 

kontakt LOF Midtjylland på 

tlf.: 87262326 eller  

kontor@lofmidtjylland.dk.
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Der er nu gået næsten et halvt år, siden 

Steen Vindum fik hængt borgmesterkæ

den om halsen. Og der er ved at indfinde 

sig noget der ligner en arbejdshverdag, 

for den travle mand.

Den nyudklækkede redaktør – som 

tiltrådte cirka samtidig, har fået lov at 

følge borgmesteren en dag på jobbet.

En typisk dag starter på rådhuset cirka kl. 

8, plus/minus et kvarters tid.

Steen Vindum forsøger så vidt muligt at 

være på rådhuset hver dag – selvfølgelig 

afbrudt af møder ude af huset. 

– ”Jeg vil gerne være synlig i huset. Det 

er vigtigt for mig, at være i kontakt med 

de forskellige medarbejdere. Jeg har også 

prioriteret, at være rundt og hilse på alle 

de ansatte”, siger Steen Vindum.

Kl. 8.15
Dagen starter med møde med Dansk 

Erhverv om rammevilkår for erhvervslivet i 

Silkeborg Kommune.

Kl. 9.50-10.10
…er der ”pause” i formiddagens program. 

Den bruges til at besvare nogle af de 

mange mails der kommer i en lind strøm 

til borgmesterens indbakke. Bare denne 

dag er der på dette tidspunkt kommet 

22 mails. ”Jeg er kronisk bagud med at 

besvare mails”, fortæller Steen Vindum, 

mens det klimprer lystigt i tastaturet. 

Og alligevel svarer han beredvilligt på 

redaktørens spørgsmål samtidig. Og lader 

sig heller ikke mærke med, at redaktøren 

knipser løs med kameraet. 

Kl. 10.10
Afgang mod Dayz Resort i Gjern, hvor der 

er møde med direktøren for kæden, Søren 

Sandberg, samt kædens ejer, Bjarne 

Bøgh.

Dayz Resort har vandfaciliteter til rådig

hed – og Silkeborg Kommune mangler 

i den grad ”ledigt vand”, til de mange 

klubsvømmere der er. Silkeborg er den 

kommune med flest klubsvømmere. Og 

samtidig i bekneb for vandfaciliteter. 

Måske er der mulighed for et samarbejde. 

Men som med det meste, handler det 

også om økonomi. Og i denne sam

menhæng også om geografi i forhold til 

svømmerne.

Men man vil gerne undgå, at brugerne 

kører ud af kommunen, til f.eks. Ikast eller 

Viborg, og derfor ønsker man at finde en 

varig løsning i kommunen. Forhandlin

gerne fortsætter.

Inden mødet slutter, er der rundvisning 

på stedet.

Med til mødet er også Leif Sønderup, en 

af de fire direktører i Silkeborg Kommune. 

Leif Sønderup har blandt andet ansvaret 

for Staben for ejendomme.

Og ingen tid går til spilde. Undervejs i 

bilen drøftes baggrund omkring mødet. 

Og udsigter i forhold til løsninger. Derud

over vendes også andre ting vedrørende 

det kommunale arbejde. Og efterhånden 

som de kommer gennem lokalområderne, 

falder snakken naturligt på lokalplaner 

vedrørende de forskellige byer. Ting der 

skal huskes. Forberedelse og baggrund 

til diverse møder. Lokale forhold hvor de 

Af Linda Lyngsøe
Redaktør

I hælene på 
borgmesteren
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kører forbi, med relevans til Udviklings

strategien, som netop er til revurdering, 

så den er mest mulig optimal. 

Hele tiden er der et naturligt fokus på 

optimal udvikling for kommunen. Og 

en tydelig glæde ved arbejdet. De kan 

simpelthen ikke lade være at drøfte drift 

og udvikling undervejs.

Kl. 12.15
Tilbage i Silkeborg er der tid til lidt frokost 

i Rådhusets kantine – altså lige efter et 

par hurtige telefonsamtaler er klaret. Og 

alle bliver hilst på undervejs eller får et 

smil og et nik med på vejen.

Kl. 13
Borgmesteren besøger Skoleafdelingen. 

– ”Jeg kan godt lide, at have kontakt til 

alle afdelinger. Jeg har brugt en del tid 

det første halve år som borgmester på 

at sætte mig ind i arbejdsgangen i de 

forskellige afdelinger. Det er vigtigt for 

mig, at vi arbejder sammen for at skabe 

gode løsninger”. 

Kl. 14.15
En borger fylder 100 år, og så får man 

besøg af borgmesteren. 

Det er en af de opgaver, som borgme

steren holder særligt af. ”Der er noget 

meget livsbekræftende ved at besøge en 

100års fødselar. Samtidig er det jo også 

dem, som har været med til at danne 

grundlaget for den kommune, som vi alle 

bor i. Og begge dele er da i den grad 

værd at hylde”. 

Der er kaffe og en bid kage, og tid til 

snak – både med fødselaren og familien.

Kl. 15.30
Tilbage på kontoret bliver der igen 

besvaret mails og foretaget et par 

telefonopkald.

Kl. 16 
Borgmesteren falder i løs snak med 

medarbejdere i direktionen om et par 

ting, som skal drøftes på et kommende 

møde. 

Kl. 16.15
Arbejdsdagen er ved at være til ende, og 

for en gangs skyld er der ingen aftenar

rangementer eller møder. 

Så i aften skal der spises sammen med 

familien – det sker et par gange om ugen. 

Der skal også slåes græs. Og så skal der 

forberedes til en tur til Bornholm. 

Det lyder jo en smule presset, Steen 

Vindums program. Og det er det såmænd 

også. Der er møder og opgaver fra 

morgen til nogle gange sent aften. Op til 

syv dage om ugen. Der er også næsten 

ugentlige møder i hovedstaden, og i 

resten af landet med baggrund i besty

relsesposter og et tæt samarbejde med 

øvrige borgmestre.

Hver eneste opgave er båret af et stort 

engagement. Steen Vindum brænder 

for udvikling i kommunen, og nyder at 

komme ud, hvor han møder borgerne.

Weekenderne byder ofte på forskellige 

indvielser, og opbakning til kulturelle 

begivenheder. Ikke af pligt, men af lyst. 

For han nyder det hele. Dette er tydeligt 

for undertegnede efter at have fulgt ham 

i dagens dont. 

Der er en stor ro over alt det han laver, 

og et stort nærvær over for alle – både 

medarbejdere, borgere han møder, samt 

folk i virksomhederne. Alle som én mødes 

i øjenhøjde. 

I morgen er der atter en dag.  

Og Steen er parat til at tage fat.
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Af Rikke Hvilshøj
Politisk chef i CEPOS

Bliver de offentlige 
hospitaler overbetalt?

Næsten 2,5 procent. Det var den andel 

privathospitalerne kom op på som andel 

af den samlede offentlige finansierede 

sygehusudgifter. Det toppede i 2008. I 

2011 trådte SSFRregeringen til. Budskabet 

var klart. Privathospitaler skulle ikke være 

en del af det danske sundhedsvæsen. I 

dag er privathospitalernes andel af de 

offentlige sygehusudgifter nede på 1%. 

I CEPOS er vi optaget af denne dagsorden 

– ikke for privathospitalernes skyld, men 

fordi vi synes, at vores skattekroner skal 

bruges så effektivt som muligt og sikre, 

at vi får mest sundhed for pengene. Min 

kollega Mia Amalie Holstein har gennem 

en række år fulgt området, og hun har 

netop lavet en ny analyse, der viser, at det 

nærmere er det offentlige sygehusvæsen, 

der bliver overbetalt og ikke privathospi

talerne. Således har hun kunne vise, at 

når det offentlige udbyder opgaverne til 

privathospitalerne, så kan de nøjes med 

at betale 43% af den pris en tilsvarende 

behandling koster det offentlige, det der 

også kaldes DRGtaksten. Det er en lav 

pris. Selv når man også tager højde for, at 

privathospitalerne og de offentlige hospi

taler ikke er underlagt samme rammevilkår, 

herunder akutfunktion, forskning og 

uddannelse. Det er faktisk blevet billigere 

over årene, og alligevel sender regionerne i 

dag mindre i udbud end tidligere. Selv hvis 

man sagde, at prisen på længere sigt ikke 

kan være så lav, og der skal være større 

vished for, at også privathospitalernes 

faste omkostninger skal være dækket, så 

er et kvalificeret skøn, at prisen vil lægge 

sig på 57% af det offentliges pris. Altså 

stadig en god gevinst at hente, ved at 

lade privathospitalerne løse en større del 

af opgaverne. Stadigt også når man tager 

højde for forskellene i rammevilkår.

Man må jo undre sig over, at regionerne 

mener, at de har så mange penge, at de 

har råd til ikke, at udbyde flere opgaver til 

dem, der kan løse dem bedst og billigst. 

Regionerne giver faktisk ofte det indtryk, 

at de har brug for flere penge, hvis de skal 

løfte sygehusopgaven, men er det rimeligt, 

at vi sender flere af vores skattekroner 

til regionerne før de har forsikret os om, 

at de får det optimale ud af de penge de 

allerede har? Det kunne også være en 

overvejelse værd, at gøre mere end blot 

udbyde enkelte typer behandlinger. En 

oplagt idé i forbindelse med byggerierne af 

de mange nye supersygehuse at udbyde 

driften af hele afdelinger på det offentlige 

sygehus. Ja man kunne måske endda 

udbyde et helt sygehus til privat drift. Det 

har man gjort i Sverige. Her overdrog man 

driften af St. Görans Sjukhus i Stockholm 

til den private leverandør af sygehusydel

ser Capio. Det sparede skatteborgerne 30 

procent på enhedsomkostningen svarende 

til 100.000 ekstra behandlinger for samme 

ressourcer. Samtidig er St. Görans Sjukhus 

gået fra at være det dårligste sygehus i 

Stockholm til at være det mest foretrukne. 

Her hjemme har Region Sjælland også 

taget et nyt skridt. Som den første region 

i Danmark har de sidste sommer besluttet 

at indgå i en strategisk partnerskabsaf

tale med konsortiet AlerisHamlet, Falck 

Healthcare og Privathospitalet Valdemar, 

der kan understøtte drift og udvikling af 

Region Sjællands eget sundhedsvæsen. 

Dette sker inden for rammerne af 

Offentligt Privat samarbejde. Det private 

konsortium driver nu et smertecenter i 

Næstved, der også står for udredning og 

behandling af Lungesygdomme, hjertesyg

domme, allergisygdomme og neurologiske 

lidelser. Der er tale om en rammeaftale, 

som kan udvikles med nye ydelser over tid.

Region Midtjylland har også deres ud

budssucceser. Regeringens Produktivitets

kommission har bl.a. beskrevet, hvordan 

regionen har hentet store besparelser 

ved at lade en privat klinik overtage 

godt 10.000 scanninger i givet regionen 

en besparelse på mere end 30 procent. 

Region Midtjylland har gennemført en 

række udbud, men jeg er ikke i tvivl om 

at potentialet er endnu større til gavn for 

både patienterne og skatteborgerne.

Men der er flere fordele ved, at give plads 

til privathospitalerne i Danmark end blot 

den umiddelbare økonomiske besparelse. 

Privathospitalerne er med til at lægge 

et konkurrencepres på de offentlige 

hospitaler, og vi har da også set, at 

produktiviteten i det offentlige sygehus

væsen er steget siden introduktionen 

af det frie sygehusvalg. Eksistensen af 

privathospitaler er netop også med til at 

FAKTA

CEPOS er en tænketank, der blev 

etableret for ti år siden. 

CEPOS arbejder for et samfund: 

• hvor det enkelte menneske re

spekteres som et unikt individ, der 

i videst muligt omfang kan nyde 

sin frihed i gensidig respekt for 

andres frihed, og hvis borgerlige 

frihedsrettigheder – herunder den 

private ejendomsret, ytringsfrihed 

og aftalefrihed – respekteres.

• hvor borgere, der kan forsørge sig 

selv, modtager stadig mindre di

rekte eller indirekte støtte fra det 

offentlige for dermed at begrænse 

deres afhængighed af forsørgelse, 

fritage dem fra offentlig styring 

og styrke deres selvrespekt. De 

personlige skatter skal lempes i 

takt med, at støtten bortfalder.

• hvor borgere, der ikke kan klare 

sig selv, hjælpes bedre end nu af 

det offentlige, der skal respektere 

dem som individer og give dem 

mulighed for i videst muligt 

omfang at indrette deres egen 

tilværelse og tage ansvar for sig 

selv.

• hvor borgerne, civilsamfundet og 

markedet overtager stadig flere 

opgaver fra de skattefinansierede 

og politisk styrede, offentlige 

institutioner.

• hvor det private erhvervsliv – 

uden at modtage statsstøtte i 

nogen form – sikres de bedst 

mulige skatte og rammevilkår 

for at kunne konkurrere i den 

globale økonomi og sikre vækst og 

velstand.
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sikre en større valgmulighed for patien

terne til at vælge, hvor de vil behandles. 

Privathospitaler vil også kunne tiltrække 

sundhedsturister, der kan skabe flere 

arbejdspladser i Danmark og en øget 

vækst. Endelig kan privathospitalerne 

være med til at nedbringe ventelisterne til 

glæde for patienterne.

I CEPOS er vores konklusion klar. Regio

nerne burde have meget mere fokus på at 

udbyde og udlicitere sygehusopgaver til 

gavn for patienterne og til gavn for skat

teborgerne. Regionsrådspolitikerne kan 

faktisk selv gøre forskellen. Det er faktisk 

deres ansvar at sikre, at de får mest 

sundhed for pengene. Min opfordring 

skal derfor lyde: Smøg ærmerne op, ryd 

dogmerne om, at kun det offentlige kan 

drive sygehusvæsen af vejen, koncentrér 

kræfterne om at sikre danskerne de 

bedste behandlinger for færrest penge, 

og lad de bedste løse opgaven.

På dette grundlag udarbejder CEPOS 

løbende samfundsanalyser. Vi værner om, 

at vores analyser har høj faglig kvalitet. 

CEPOS er den mest citerede tænketank i 

danske medier.  CEPOS er alene finansieret 

af private sponsorbidrag. CEPOS har 14 

fuldtidsansatte medarbejdere samt en 

række studenter ansat. Martin Ågerup er 

direktør, og har været det siden CEPOS’ 

start. Man kan finde mange flere oplys

ninger på www.cepos.dk, hvor også alle 

CEPOS analyser er tilgængelige.

Der er så dejligt ude 
på landet

Af Mads Rørvig
Medlem af Folketinget for Venstre i Silkeborg Kommune

Valget til EuropaParlamentet er over

stået, og nu gælder det om at komme i 

det blå arbejdstøj. Intet område er mere 

påvirket af EU end landbruget, og derfor 

er det helt afgørende, at der kommer et 

dansk medlem af det magtfulde land

brugsudvalg i EuropaParlamentet. 

Landbruget er fortsat et af vores 

allervigtigste erhverv, og modsat mange 

andre brancher, så er der et betydeligt 

potentiale for vækst. Landbruget kan 

som intet andet erhverv skabe alle typer 

arbejdspladser – både i land og by. Det 

kræver dog, at den politiske vilje er til 

stede, og at vi stopper med at lægge 

hindringer i vejen for os selv. Alt for ofte 

vælger vi i Danmark at overimplementere 

EUlovgivningen, således at danske land

mænd stilles dårligere end konkurrenterne 

i resten af EU, den berygtede Alpelov er 

seneste eksempel på hvordan København 

gør vilkårene sværere end højst nødven

digt for danske landmænd. 

Dan Jørgensen har bebudet et stop for 

overimplementeringen, men Venstre vil 

naturligvis holde øje med, om det rent 

faktisk kommer til at ske. For Venstre 

er fokus, både i Bruxelles og i folketin

get, at danske landmænd skal kunne 

konkurrere på lige vilkår. Alt for mange 

EUdirektiver bliver kun halvvejs gen

nemført i en række af medlemslandene, 

det er vist overflødigt at nævne hvilke 

lande, der bevidst konstant hænger i 

bremsen. Venstre vil arbejde for at alle 

skal overholde de fælles regler, og at det 

skal have konsekvenser hvis reglerne ikke 

bliver overholdt. 

Hvis vi konkurrerer på lige vilkår, så 

står dansk landbrug meget solidt, for vi 

producerer meget effektivt uden at gå 

på kompromis med kvaliteten. Der er en 

grund til, at danske fødevarer fortsat er 

efterspurgt over hele verden, om der så 

er tale om bacon til de britiske forbru

gere eller grisetæer til kineserne. Dansk 

landbrug skal ikke være et levendegjort 

museum, men en vigtig del af vores ind

tjening og eksport. Skal dette lykkes, så 

er det første skridt på vejen at anerkende, 

hvor stor betydning erhvervet har for 

dansk økonomi, og vi ikke har råd til at 

pådutte landbruget det ene overambitiøse 

miljøkrav efter det andet.   

Tilforordnede  
– EP- valget 25. maj 2014

Af Birthe Pingel 
Koordinator

Venstre skulle ved dette valg anbefale et 

usædvanligt stort antal tilforordnede. 

Vi vil gerne rette en tak for jeres medvirken 

på valgstederne den 25. maj. 

Vi håber, I havde en positiv dag i demokra

tiets tjeneste.

Tak til lokalforeningerne for indsatsen med 

at skaffe tilforordnede og tak til menige 

medlemmer og andre, der på opfordring 

stillede sig til rådighed.



10 VENSTREBLADET • 2 • 2014

Teresa Jørgensen har valgt at melde sig 

ud af Venstre og stiller nu op for Dansk 

Folkeparti. Teresa nåede at være medlem 

af Venstre i 9 måneder og sidde som 

byrådsmedlem for Venstre i 5½ måned.

Allerede ved tiltrædelsen i byrådet var 

der mange meninger om Teresas fremtid 

i Venstre, og man kunne erfare, at der 

ligefrem var væddemål om, hvor lang tid 

Teresa ville holde!

Vi vidste fra starten, at Teresa havde en 

mærkesag, og denne kom til af fylde 

meget i forbindelse med valgkampen, 

men også efterfølgende i forbindelse med 

tiltrædelsen i byrådet. Teresa flyttede 

grænserne for hele valgkampen som des

værre kom til hovedsageligt at dreje sig om 

torveplanerne.  Alt for mange læserbreve 

og annoncer blev hurtigt om dette emne til 

manges ærgrelse, da der var mange andre 

og vigtigere emner i hele Silkeborg.

Jeg må dog erkende, at jeg var imponeret 

I Them/Bryrup Venstrevælgerforening syn

tes vi, at det var tid til at få skyllet halsen 

ren for støv ovenpå et EPvalg og lidt røre 

i Venstres top, som jo kunne mærkes helt 

ud i de lokale vælgerforeninger.

Vi trængte til noget at styrke os på. Og vi så 

det som en meget seriøs og gennemtænkt 

løsning at søge trøst i det berømte ”fatal 

glass of beer”. Som konsekvens heraf ar

rangerede vi et besøg på Bøllingsø Bryghus, 

for at smage deres udmærkede øl.

Søren Damsgård fra Bøllingsø Bryghus 

ledte os gennem aftenen med både 

rundvisning og smagning.

Øllet har navne som, ”Lyng Else”, ”Tørve

trilleren” og ”Mosefundet”. Særligt de to 

Teresa Jørgensen  
fortsat en del af blå blok

Besøg hos  
Bøllingsø Bryghus 

over den iver og innovation, som Teresa 

lagde i valgkampen. Man kan sige, at 

valgkampen fik en helt ny dimension, og 

når man kom på Torvet var man ikke i 

tvivl om, at Teresa var opstillet for Venstre 

til byrådsvalget den 19. november 2013. 

Ingen fik dog efter valgresultatet lov til at 

hvile eller sætte sig. Det erfarede man lige 

efter valget, hvor der pludseligt foregik al

ternative forhandlinger med den røde fløj. 

Dette gav en masse forsider i MJA, men 

alt faldt dog på plads, da Steen Vindum fik 

overrakt borgmesterkæden.

Teresa har fyldt meget både i medierne 

og for medlemmerne i Venstre, siden hun 

trådte ind på den politiske scene i oktober 

2013. Jeg håber, at Teresa finder sig til 

rette i Dansk Folkeparti og vil være med 

til fortsat at arbejde for hele Silkeborgs 

udvikling og velstand. Samtidigt håber jeg, 

at man finder frem til en konstruktiv dialog 

i forbindelse med torveparkeringen, så 

sidstnævnte navne passede vældig godt 

til selskabets klientel.

Det hele smagte pragtfuldt, og er alt 

andet end mosevand.

Som aftenen skred frem, blev diskus

sionen mere og mere dybsindig, og en 

af de helt filosofiske konklusioner blev, 

at ”Løkke må være, at have en Pind at 

Rohde med”. Vi var på et meget, meget 

højt niveau (ironi kan forekomme).

En lignende tur kan kun anbefales an

dre, og mon ikke, at vi på et tidspunkt 

gentager succesen. Alt i alt en meget 

vellykket aften. 

Tak til alle der deltog.

Af Bo Frankø 

Af Jens Nymand
Sekretær i Them/Bryrup Venstrevælgerforening

”Vi modtog Teresas 

udmelding. Den er af

givet i god ro og orden, 

uden at nogen har smækket med 

døren. Vi tager hendes beslutning til 

efterretning”. Sådan siger Borgme

ster Steen Vindum som reaktion på 

Teresa Jørgensens udmeldelse. Han 

fortsætter, ”For os er det vigtigste, at 

vi stadig har Teresa som et medlem 

af blå blok i det samlede arbejde for 

at udvikle væksten samt borger og 

erhvervsvenligheden i Silkeborg 

Kommune. Vi kender jo Teresa og 

hendes liberale grundsyn, så vi ser 

positivt på samarbejdet fremadret

tet, ligesom vi fra udvalgsarbejdet 

også kender Teresas engagement og 

ansvarlighed”. Steen Vindum slutter 

af med at henvise til Teresa Jørgen

sen selv for yderligere information. 

”Hendes motiver vil jeg ikke udtale 

mig om – det er nok mere retvisende 

at spørge Teresa selv”.

denne del af det kommende Torvecenter 

kan komme på plads. 

Vi skal fremadrettet bearbejde de 

erfaringer, vi har fået ved dette forløb, så 

vi er rustet til KV17. Vi er så småt begyndt 

at kigge os omkring for at finde potentielle 

emner til opstillingslisten for Venstre. 
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Venstre gik i vandet 

Af Anders Kaysen
Byrådsmedlem i plan-, miljø-, og klimaudvalget

En aften i april troppede 20 Venstrefolk 

op foran Aqua. 

Ferskvandscentret havde inviteret til en 

aften, som skulle gøre Venstre i Silkeborg 

Kommune klogere på, hvad Aqua Akvarium 

og Dyrepark samt Ferskvandscentret, er 

for nogle underlige fisk.

Vi blev modtaget af direktør Knud Bundga

ard, bestyrelsesformand Eskild Lyngholm, 

og daglig leder af AQUA Jørgen Lund Møl

ler. Vejret artede sig fra den venlige side, 

hvorfor Knud Bundgaard introducerede os 

til Ferskvandscentret og aftenens program, 

i det miljø som AQUA gør os klogere på – 

nemlig den natur som omgiver os. 

Aftenen startede med en introduktion 

til det som vi alle kender, nemlig AQUA, 

der er en af Silkeborg Kommunes største 

attraktioner, med 130.000 gæster i 2013, 

og samtidig Nordeuropas største fersk

vandsakvarium. 

En engageret AQUAchef gav os en halv 

times introduktion og rundvisning i AQUA 

med fortællinger om Danmarks vilde 

dyreliv. Ud over ferskvandsakvariet omfat

ter AQUA en pragtfuld naturpark, hvor 

der foruden en række spændende ”vilde” 

dyr, også fortælles historien om ”Vandets 

kraft”.  

Aftenen fortsatte i Ferskvandscentrets 

rammer, hvor Knud Bundgaard og Eskild 

Lyngholm fortalte om Ferskvandscentrets 

aktiviteter og dets spændende historie: 

Fra Tuberkulosesanatorium i 1903, til et 

opholdssted for psykisk handicappede, 

og endelig, efter en gennemgribende 

renovering i 1987, til et velfungerende 

konferencecenter/kontorhotel/iværk

sættermiljø.

Bygningerne Ferskvandscentret har til huse 

i, lejes af Silkeborg Kommune. Dog såle

des, at Ferskvandscentret har den fulde 

vedligeholdelsesforpligtelse af parken, 

såvel som af bygningerne. Ferskvandscen

tret er opdelt i tre underområder, nemlig:

 • Kursusafdelingen, hvor man i 2013 

afholdt mere end 100 kurser med over 

2.000 kursister,

 • Et hotel og konferencecenter med 49 

hotelværelser og lækre kursuslokaler, 

samt

 • ErhvervsParken, som strækker sig over 

6.500 m2 bygninger, og pt huser 42 

virksomheder med tilsammen over 500 

medarbejdere.

Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks 

Fiskeriundersøgelser og Envidan har 

til huse i Ferskvandscentret, som har 

udviklet sig til at være det nationale center 

vedrørende miljøforhold med fokus på 

vandområdet. Denne position har man 

opnået gennem samling af forskningsini

tiativer, udvikling af erhvervsaktiviteter, 

samt vidensformidling inden for vandmil

jøområdet.

Aktiviteten er senere udvidet, således at 

Ferskvandscentret udlejer kontorlokaler, 

og tillige fungerer som kontorhotel for 

en række andre små virksomheder og 

iværksættere. Flere af disse iværksættere 

har været succesfulde, og er vokset ud 

af Ferskvandscentret trygge rammer, og 

blevet til store virksomheder, der har 

etableret sig i egne lokaler.

I 2013 har Ferskvandscentret og 

Region Midt indledt et samarbejde, 

”Challenge:Water”, om at udvikle bære

dygtige løsninger til vandsektoren, der 

kan blive til salgssucceser nationalt og 

internationalt. Man har store forventninger 

til projektets internationale betydning, 

hvorfor man har allerede har etableret 

kontakter i Asien med det formål at 

markedsføre dansk knowhow og danske 

produkter.

Ferskvandscentret har i dag en årlig 

omsætning på ca. 55 mio. kr., hvoraf ca. 

3 mio. kr. er tilskud fra Silkeborg Kom

mune. Dette tilskud går til opretholdelse 

af AQUA’s skoletjeneste, der tilbyder 

undervisning på alle klassetrin, fra 0. 

klasse til sidste årgang på gymnasiet. 

Skoletjenesten er et godkendt Videnpæ

dagogisk Aktivitetscenter, idet man både 

rummer udstilling og tilbyder en lang 

række formidlingsaktiviteter af internatio

nal standard.

Ferskvandscentret er altså en betydende 

virksomhed for Silkeborg Kommune, 

og jeg antager, at vi alle med aftenens 

interessante gennemgang, er blevet 

meget klogere på, hvor stor en virksomhed 

der er tale om, og at den har en langt 

større betydning for kommunen end man 

umiddelbart tror, og ikke mindst, at Fersk

vandscentret er meget mere end AQUA.
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Opbakningen til Venstre er stor. 
Det var tydeligt til Grundlovs
mødet på Silkeborg Museum, hvor 
over 125 mødte op. 

Hvis nogle få af de fremmødte var 

skeptiske overfor Venstres fremtid, inden 

de kom til Grundlovsmødet på Silkeborg 

Museum, så blev det pillet godt og 

grundigt af under mødet. 

Der var en gejst og en glæde, som var til 

at tage at føle på. 

De tre talere leverede stærke indlæg om 

ikke at lade sige kue, om retten til at stå 

ved sig selv, og om retten til frihed og 

selvbestemmelse.

Det hele handler om demokrati. Grund

loven er det helt essentielle i hele vores 

samfund. 

Gitte Willumsen åbnede ballet som den 

første taler, og tog udgangspunkt i årets 

udgave af Melodi Grandprix, som måske 

ved første indtryk handlede om en 

skægget dame, men som i virkeligheden 

handlede om noget langt mere. Det var 

nærmere en folkestemning på tværs af 

landegrænser, en demonstration mod 

Putin, og en sejr for demokratiet – og for 

retten til at leve som man ønsker.

Gitte Willumsen kom også omkring en 

ytringsfrihed under pres. En af vores 

grundlovssikrede rettigheder. Ikke kun 

uden for landets grænser er det et 

problem. Vores egen statsminister fik 

”kærligheden at føle”, da hun gik 

på talerstolen i Fælledparken d. 1. 

maj. Talen blev gennemført under 

fløjten og buh’en, og de fleste 

tilhørere blev forhindret i at høre 

talen. 

 Folk har ret til at tale uden at 

blive forhindret i det. Hvis dialog 

ikke er muligt opstår anarki – og 

så bryder vores demokrati sam

men, sagde Gitte Willumsen. 

Hun kom også ind på, at en 

af de helt store styrker i vores 

land er, at vi kæmper for vores 

modstanderes rettigheder – 

trods vores uenigheder.

Gitte sluttede sin tale med 

en opfordring til, at vi alle 

står sammen om at hjælpe vores børn og 

unge godt ind i samfundet. Det er dem, 

som skal sikre fremtidens demokrati. 

”Hvis vi mislykkes med den opgave at 

få alle de unge med i samfundet, så vil 

sammenhængskraften lige så stille sive ud 

af vores samfund. Og så er det slut med 

at invitere til Grundlovsfester, for at fejre 

demokratiet. Vi skal have alle de unge 

med, fra alle grupper, og derfor skal vi 

fortsat skabe grundlag for vækst og flere 

arbejdspladser”, sluttede Gitte sin tale.

Næste i talerækken var vores lokalt valgte 

mf’er fra Venstre, Mads Rørvig.

”I dag fejrer vi demokratiet og frihe

den. Sådan som vi har gjort i 165 år. 

Grundlovsdag kan måske forekomme lidt 

støvet. Det er en dag, hvor flosklerne 

om demokratiets betydning bliver fundet 

frem for en dag, og så ellers bliver pakket 

væk resten af året, til fordel for endnu 

en omgang i den politiske trædemølle”, 

startede Mads sin tale.

Også Mads kom ind på udviklingen i øst

landene, og udtrykte bekymring for, om 

der er en form for Kold Krig på vej tilbage. 

I hvert fald er der nu igen et tydeligt skel 

mellem øst og vest i Europa, og Mads 

Rørvig stiller spørgsmålstegn ved, om de 

tyve år der er gået siden Berlinmurens 

fald, blot var et helle.

Mads Rørvig kom også omkring vores 

hjemlige andedam. ”Vil vi sætte grundlæg

gende friheder over styr, i kampen for at 

sikre at hækken ikke bliver klippet sort”? 

Nej, siger Mads. Ligesom han heller ikke 

mener, at vi skal lave vores land om til et 

overvågningssamfund, for at forhindre 

terrorisme.

 Friheden har en værdi i sig selv. Den 

kommer ikke til os gratis. Derfor skal vi 

værne om den, og tænke os godt om, 

hver gang vi indskrænker friheden for at 

opnå et andet mål.

Noget andet er den private ejendomsret, 

som går hånd i hånd med den før nævnte 

overvågning. ”Skal vi bestemme, om en 

landmand må stå på sin egen rendegra

ver, når han renser sine egne tagrender”, 

spørger Mads. Selvfølgelig skal vi ikke det, 

svarer han selv. 

Af Linda Lyngsøe
Redaktør

Grundlovsmøde  
med gejst
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”Dansk landbrug er et af Danmarks 

vigtigste erhverv. Og det skal vi værne om. 

Det virker som om, at man i København 

ikke helt har forstået vigtigheden af 

dansk landbrug, når man den ene gang 

efter den anden udsteder befalinger om, 

at nu skal landbruget kontrolleres endnu 

mere. Lad nu landmændene passe deres 

arbejde – det er de faktisk rigtig gode til”.

Mads opponerer i det hele taget mod al 

den overvågning. Senest var det Se og 

Hørs overvågning af kendtes kreditkort, 

som rystede os alle. ”Det er et voldsomt 

overgreb på privatlivets fred, og viser 

samtidig hvor følsomt det moderne 

informationssamfund er. Når der advares 

mod øget overvågning, og mod at 

informationerne kan falde i de forkerte 

hænder, så er det ikke bare paranoid 

snak, eller Kloge Åge der har for meget 

tid. Det er desværre en realitet, og vi 

kommer til at bruge mange politiske 

og økonomiske ressourcer på at sikre 

privatlivets fred. Vi kan ganske enkelt ikke 

leve med, at danskerne er utrygge ved, 

om deres oplysninger havner i de forkerte 

hænder”.

Mads rundede af med at opfordre til, at 

værne om friheden og demokratiet – og 

til at nyde den danske sommer.

I mellemtiden var Inger Støjberg ankommet, 

og så var det tid til dagens sidste tale.

Inger Støjberg havde travle dage – og 

uger – op til Grundlovsdag. De fleste 

husker vist stadig hvorfor. Men det var en 

særdeles veloplagt, og skarp, politisk ord

fører for Venstre, som besøgte Silkeborg, i 

et meget travlt dagsprogram. 

Inger Støjberg leverede en stærk tale, 

hvor hun selvfølgelig kom ganske kort ind 

på den daværende situation i Venstre – 

og opfordrede til at se fremad. 

Hun kom, ligesom de første talere, også 

ind på begreberne frihed og demokrati, 

her dog med særligt fokus på integratio

nen. Hun var kontant i sine udmeldinger: 

”Vi lever i et frit land. I et frit samfund, 

hvor man har ytringsfrihed og ret til at 

forsamle sig. Men man skal altså følge 

den danske grundlov, og have de danske 

værdier ind under huden. Kan man ikke 

lide de danske værdier, så findes der da 

heldigvis andre steder på kloden, hvor 

man kan bo”.

Inger Støjberg fortalte også om et besøg 

hun var på i Afghanistan, hvor et møde 

med en udsendt soldat havde gjort 

særligt indtryk. Hun snakkede med ham 

en nat, da den nære verden omkring dem 

var faldet lidt til ro. 

Soldaten havde oplevet mange af krigens 

rædsler. Havde oplevet tre soldaterkam

merater blive ramt af vejsidebomber. Men 

noget der havde gjort særligt indtryk på 

ham, var en lille pige, der jævnligt kom 

og hilste på ham. Hun blev hans symbol 

på fremtiden. Hun gav ham følelsen af, 

at det hele nyttede. Og hun tog ikke 

afstand. Hun var derimod præget af sine 

forældre, til frihed og demokrati. 

Både Inger Støjberg og Mads Rørvig 

udtrykte stor taknemmelighed for de 

udsendte soldaters store indsats, som 

vitterligt har gjort en forskel – trods den 

alt for høje pris for mange.

Efter Inger Støjbergs stærke tale, var der fæl

les spørgerunde sammen med Mads Rørvig.

En del spørgsmål gik selvfølgelig på den 

dengang aktuelle uro i Venstre. Men det 

var slet ikke med kritiske røster, som 

man kunne have forventet. Tværtimod. 

Selvfølgelig var der brug for et par svar, 

men der var fra salen stor opbakning, 

både til Inger Støjberg og til Mads Rørvig, 

og i særdeleshed til Venstre. 

Der var en kampånd og en samhørighed, 

som var til at tage at føle på. Der var 

også stor modstand mod pressens 

metoder. Man ”køber” ikke bare den 

historie, som pressen fremstiller, men stil

ler derimod spørgsmålstegn ved pressens 

troværdighed, og deres hensigter.

Det var tydeligt at mærke, at man her i 

det midtjyske har at gøre med folk, der 

har benene solidt plantet i den jyske 

muld. Jo jo, bevares, det 

var da ikke så godt, 

med al det rod – det 

er jo sindige folk her 

i det jyske. Men der 

var en stærk, fælles 

lyst, til at se fremad. 

Og ikke lade sig kue. 

Det var den gejst og 

glæde, man havde 

med sig fra mødet. Og 

den sidder der endnu.
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Danmark skal blive i 
Europol 

Af Mads Rørvig
Medlem af Folketinget for Venstre i Silkeborg Kommune

Der går sjældent en dag uden vi hører om 

østeuropæiske kriminelle, der misbruger 

de åbne grænser til at begå indbrud og 

hjemmerøverier. Det er ganske enkelt uac

ceptabelt og fuldstændig i modstrid med 

ideen bag de åbne grænser indenfor EU. 

Det kan derfor naturligvis være fristende 

at ty til nemme løsninger. Hvorfor ikke blot 

sætte en grænsebom op og bremse de 

kriminelle bander ved Kruså? Problemet 

er blot at løsningen ikke virker, og at de 

mange ressourcer i stedet kan bruges 

meget bedre.

Vi kan f.eks. i gennem det europæiske 

politisamarbejde, Europol, samarbejde 

med politiet i de andre EUlande, og 

sammen sætte en effektiv stopper for 

den grænseoverskridende kriminalitet. 

Desværre så risikerer Danmark at ryge ud 

af Europol inden længe. Årsagen er vores 

mere end 20 år gamle retsforbehold. Det 

kommer inden to år til at tvinge Danmark 

ud af samarbejdet, da Europol går fra at 

være mellemstatsligt til at være overstats

ligt, og dermed bliver EUforbeholdet så at 

sige aktiveret. 

Et dansk exit fra Europol risikerer at gøre 

Danmark til et helle for kriminelle fra både 

ind og udland. Det kan vi ikke acceptere, 

og derfor er det eneste ansvarlige at 

udskrive en folkeafstemning om afskaffelse 

af det retslige forbehold. Der ligger al

lerede en aftale på bordet, som betyder, at 

Danmark kan få en såkaldt optin model. 

Med denne model kan vi selv vælge til og 

fra hvilke dele af samarbejdet, vi ønsker 

at deltage i. Det betyder, at vi kan forblive 

som medlem af Europol, men vi ikke 

behøver at deltage i en fælles asylpolitik, 

og hvad der ellers følger med af tiltag på 

det retslige område. En aftale som Anders 

Fogh i øvrigt forhandlede på plads i sin tid.  

Venstre ønsker en styrket indsats mod 

grænseoverskridende kriminalitet, og det 

kan vi i sagens natur kun gøre i samarbej

de med politiet i de øvrige EUlande. Det 

er her EUsamarbejdet kommer til sin ret, 

og derfor er det vanvid, at vi kommer til at 

stå helt udenfor denne del af samarbejdet. 

Statsministeren må vise ansvar og udskrive 

en folkeafstemning om Danmarks fortsatte 

medlemskab af Europol. 

Afstemningen om patentdomstolen 

viste at danskerne er helt med på øget 

EUsamarbejde, når det giver mening. Et 

overvældende flertalt af danskerne valgte 

at sige JA til sund fornuft. Derfor er der 

ingen grund til at statsministeren frygter 

vælgerne og tøver med at sætte forbehol

det til afstemning. 

Som Lars Løkke Rasmussen så rigtigt 

udtrykte det på valgnatten efter valget til 

Europaparlamentet, så var vores parti i dyb 

krise. Internt blandt Venstres medlemmer 

stor frustration over de mange ”bilagssa

ger” og eksternt en sand vælgerflugt med 

katastrofale lave meningsmålinger til følge.

Som formand for Venstre påtog Lars Løkke 

sig det fulde ansvar. Han valgte derfor 

at indkalde til et ekstraordinært møde i 

Venstres Hovedbestyrelse, for med dem 

at diskutere situationen og de mulige 

konsekvenser.

På den baggrund valgte vi i Silkeborg 

Venstres kommuneforening at indkalde til 

et ekstraordinært bestyrelsesmøde, så vi 

her kunne drøfte sagen. Mødet resulterede 

i, at en enig bestyrelse, med undtagelse af 

VU, konkluderede følgende udtalelse:

”Situationen omkring Lars Løkke Rasmus

sens person har udviklet på en måde, der 

nu overskygger Venstres politik. Det er 

Lars Løkke sagen 

uholdbart, og Silkeborg Venstre anbefaler 

derfor, at Lars Løkke trækker sig som 

formand for Venstre”.

Den beslutning blev sendt til Lars Løkke 

og Venstre, og herefter kunne man også 

melde offentligt ud, at det var den 

beslutning, man havde truffet i Venstre i 

Silkeborg.

Senere samme dag forklarede jeg vores 

beslutning i et interview med TV2, og ved 

den lejlighed gav jeg også udtryk for, at jeg 

personligt ikke havde fantasi til at forestille 

mig, at Lars Løkke kunne fortsætte som 

formand for partiet.

Da jeg derfor på TV efter mødet i Ho

vedbestyrelsen måtte konstatere, at Lars 

Løkke havde valgt at fortsætte, og at 

hovedbestyrelsen valgte at bakke op om 

det, var jeg naturligvis noget overrasket.

 Jeg var ikke selv til stede på mødet, så 

jeg ved ikke præcist, hvad der blev sagt 

og gjort; men ud fra de referater, jeg 

har modtaget fra nogle af deltagerne, 

og de kommentarer jeg har set og hørt i 

medierne, også fra Lars Løkke selv, kan jeg 

ikke finde noget, der væsentligt ændrer 

på de forudsætninger, der var grundlag 

for min holdning til, at Lars Løkke burde 

trække sig. 

Når jeg er gået aktivt ind i politik og valgt 

Venstre som min platform, er det ikke fordi 

formanden hedder Lars Løkke eller noget 

andet. Det er Venstres politik, der for mig 

er det afgørende. Den er god, og den 

bliver ikke ringere med den beslutning, der 

nu er truffet.

Når det angår den aktuelle ”krise” og 

fremtiden, er jeg stadig bekymret, men jeg 

tager den trufne afgørelse til efterretning, 

så må tiden vise, om der er hold i mine 

bekymringer, og skulle det mod forvent

ning vise sig, at de bliver gjort til skamme, 

vil jeg ikke tøve et sekund med at udtrykke 

min store glæde og tilfredshed.

Af Poul Dahl
Gruppeformand
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Invitation
Alle interesserede inviteres hermed til besøg på Siemens 

vindmøllefabrik i Brande.

Mandag d 8. september kl. 17. Borupvej Brande.   

Tilmelding senest 24. august til Jens Nymand eller Bent 

Jensen nødvendig.  Max 30 personer.

Jens: jens@rjbj.dk eller tlf. 30325574

Bent: bogeballe@jensen.tdcadsl.dk eller tlf.28408152

Venlig hilsen Venstre Them/Bryrup.

Husk deadline til næste  
nummer er den 25. november
Send dit materiale til lyngsoe@hotmail.dk

Tegn et nyt medlem til Venstre
Bliv medlem af Venstre og vær med til at gøre en forskel.

Du får gennem dit medlemskab mulighed for at deltage i arrangementer og være 

med til at præge Venstre lokalt og på landsplan. 

Sendes til Linda Lyngsøe: Skovvej 2a, 8620 Kjellerup

Navn:  ______________________________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________

Postnr.:  ____________________________________   By:  _________________________________________

Telefon: ____________________________________   Mobil: ______________________________________

Email: _____________________________________________________________________________________
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