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Det blev et begivenhedsrigt år, der snart 
rinder ud. Også et turbulent år. Lars Løkke 
fremlagde en ny sundhedsreform på et 
hovedbestyrelsesmøde i januar. Den blev 
fremlagt inden valget blev udskrevet og 
indeholdt en masse gode og spændende 
tiltag. Et af elementerne i reformen var 
nedlæggelse af regionerne, der i stedet 
skulle ændres til sundhedsstyrelser. Der 
blev megen debat om reformforslaget. Ikke 
alle mente det samme som Lars Løkke. 
Region midt-vest indkaldte til et ekstraor-
dinært møde med regionens politikere og 
folketingspolitikere for at samle sig om et 
fælles fodslav.

I vores organisation arbejdede man med 
de 2 forestående valg. Et EU-valg og et 
folketingsvalg med kun nogle få ugers mel-
lemrum. Op til EU-valget arbejdede man 
hårdt på, at Venstre skulle styrkes fra de 
nuværende valgte medlemmer, til at få 
flere valgt. Man mente ikke, at opgaven 
var umulig, da Dansk Folkeparti efter sid-
ste valg, fik ødelagt deres mulighed for at 
bevare de 4 medlemmer, da de har været 
uenige i gruppen, og Morten Messerschmidt 
har kørt et solo-løb.

Man ventede også spændt på, hvilken dato 
folketingsvalget blev udskrevet til. Mange 
gæt kom i spil. Men datoen, Lars Løkke 
kom med, blev grundlovsdag, den 5, juni. 
Nu kunne vi tage arbejdstøjet frem. Der 
skulle arbejdes på EU-valget den 26. maj 
og folketingsvalget den 5. juni. Plakater 
blev hængt op af vælgerforeningerne og 
fordelt efter områdernes størrelser og ca. 
3500 medlemmer fik et ekstra, frivilligt job.

Da EU-valget var overstået, kunne vi kon-
statere at Venstre fik 4 mandater, mod det 
tidligere 1 mandat. Det fjerde mandat skal 
dog vente på at BREXIT bliver endelig, inden 
det mandat bliver aktivt. 

EU-valget gav en kraftig optimisme for 
Venstre op til Folketingsvalget. Optimismen 
blev begrundet, Venstre fik en fremgang 
med hele 9 mandater mere og blev det 
største, borgerlige parti i Folketinget.

Statsministerposten gik til den røde side, 
for de øvrige blå partier tabte mange man-
dater. Både Dansk Folkeparti og Liberal 
Alliance blev næsten udslettet.

Sommeren kom over os og alt var roligt, 
indtil Venstre afholdt sommergruppemøde. 
Da kunne man konstatere, at ferien havde 
været for lang. Den rolige og afslappende 
ferieperiode blev pludselig til et kraftigt 
stormvejr. 

Nogle interne stridigheder i Venstre-toppen 
blev afsløret for åben TV-skærm. En læn-
gerevarende konflikt, der først blev løst på 
et hovedbestyrelsesmøde den 31. august.

Resultatet kender vi. Lars Løkke trak sig 
fra mødet, og Kristian Jensen valgte at 
nedlægge sin næstformandspost. På et 
ekstraordinært landsmøde blev Jacob El-
lemann valgt til formand og Inger Støjberg 
til næstformand.
I den forbindelse vil jeg gerne takke, 
både Lars Løkke og Kristian Jensen for 
det kæmpe, store arbejde, de har lagt i 
Venstre. Et arbejde der har resulteret i 
den positive placering Venstre har haft i 
de sidste mange år i dansk politik.

Nu må vi se fremad og arbejde med den 
politik, som har ligget stille i al for lang tid.

Vi skal have gang i vores arbejde fremadret-
tet mod næste kommunal- og regionvalg i 
2021. Vi skal have opstillet 35 kandidater 
på Venstres liste til kommunalvalget. På 
kommuneforeningens generalforsamling 
i marts 2020 skal vi have godkendt en 
handlingsplan, så hvis der allerede nu går 
nogle rundt med en kandidat i maven, skal 
I kontakte jeres lokale bestyrelse og melde 
jer. Jo før, des bedre. Derved kan I være 
med til debatten om, hvad vi skal sætte 
fokus på til næste kommunalvalg. Der er 
kun 2 år.

Til sidst vil jeg sige tak til vælgerbesty-
relserne for jeres indsats i årets løb og 
ligeledes også en tak til alle de frivillige, 
der har besøgt kommunens lygtepæle og 
stået vagt på valgstederne.

Glædelig jul og godt nytår til alle.

Kresten Friis, formand, 
kommuneforeningen.

Et år  
rinder ud ...

Af Kresten Friis
Formand, Venstre, Silkeborg kommuneforening

Venstre i
Silkeborg Kommune

afholder

NYTÅRSKUR
onsdag den 8. januar 

kl 19.00 i 
Ans Idræts- 

og Kultur Center
Ans Søpark 30

Der bydes på 
boblevand, kransekage,

pølsebord samt
Kaffe/te.

Festtaler:
EU-parlamentsmedlem

SØREN GADE

Pris for deltagelse
kr. 110,00 + drikkevarer.

Tilmelding til
Svend Niær Kristensen
hinge2019@gmail.com

eller 29446479.

Tilmelding senest
den 3. januar

Silkeborg
kommuneforening
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Steens Corner

Hvad gik der galt med økonomien i 
sundhedssektoren, Steen?
Jeg tænker, at når man bor i Silkeborg, kan 
man godt få fornemmelsen af, at man spa-
rer og skærer ned på sundhedsområdet og 
ældreområdet, med den ene sparerøvelse 
efter den anden.
Der har jeg som borgmester lidt behov for 
at fortælle, hvad det er for et niveau, vi 
ligger på. 
Har vi for alvor skåret ned og sparet?
Vi er i den situation, at der er kun 3 
kommuner i hele region Midtjylland, der 
bruger flere penge end os på det der hedder 
+80-årige. Det er i den aldersgruppe, man 
har den store udgift.
Vores økonomi, er stigende. Vi bygger 
ovenpå, som betyder, vi ikke skærer ned. 
Der har også været det billede, at vi fjer-
ner en masse ting. Det, der rent faktisk 
er sket, det er, at fra 1. januar 2019 og 
indtil nu har vi ansat 90 flere personer. 
Det er 90 personer, som vi rent faktisk 
ikke har budgetmæssig dækning for. Det 
er derfor, vi kommer ud i en situation, 
hvor vi skal i gang med at tilpasse. Det 
er fordi vi har anset flere personer, end 
vi har budget til.

Og det er personer, der skal servicere 
sundhedssektoren?
Det er fordi vi har opnormeret vores pasning 
og pleje, for vi oplever, at sygehusene bliver 
dygtigere og dygtigere. Så jeg plejer at 
sige, at hvis du kommer på sygehuset i 
dag, så nyd det, så længe det varer, for 
de udskriver dig ganske hurtigt igen. Det 
er kun godt, for de fleste vil gerne have 
pasning og pleje så tæt på deres eget hjem, 
og så hurtigt, som muligt. Så vi efterlader 
jo ikke bare folk der. Vi skal sørge for, der 
er nogle social- og sundhedsassistenter og 
nogle sygeplejersker, som kommer ud og 
sikrer, at de, som nu er udskrevet, får den 
medicin de skal have og den pleje, de har 
behov for. 

Så hvis man har indtryk af, at vi sparer 
i kroner og ører på det område, kan jeg 
sige, det gør vi ikke. Tværtimod så bruger 
vi mange flere penge på det. 

Hvad med den spareøvelse, der var i 
gang med 83 millioner? 
Var det på grund af de nyansættelser 
du taler om?
Ja, det er også derfor man skal passe på 
med at kalde det en sparerøvelse. For 
nogen er det en sparerøvelse, men i bund 
og grund er det en omprioritering.

Det betyder, at når der virkelig er pres 
på sygehusene, og de sender mange folk 
hjem, så er vi også nødt til at sige, at så 
er der en gruppe ældre, der har fået gjort 
rent i eget hjem hver anden uge. De får 
ikke længere gjort rent hver anden uge, 
nej, de får nu gjort rent hver tredje uge. 
Da skal man lige huske på, at bag det tal, 
der ligger også, at hvis du har brug for at 
få gjort rent hver anden uge, af forskellige 
årsager, ja, så får du gjort rent hver anden 
uge. Der er også nogen, der får gjort rent 
hver uge. Og så har man den tilgang, at det 
er de mest friske af de ældre, der kun får 
gjort rent hver tredje uge. 
Så for nogen kan det godt opleves som om 
at det er en stor sparerøvelse og nedskæ-

ring. Det er det også for nogen, men det 
er fordi, man bruger flere penge på andre.

Der gik jo en snak i befolkningen om, 
hvordan kan man pludselig få et så 
stort underskud i budgettet. Har man 
ikke været klar over den udvikling på 
sundhedsområdet? 
Det forstår jeg godt, at man tænker. Kan 
de ikke finde ud af at styre økonomien. Det 
kommer ikke bag på os, hvor mange flere 
ældre vi får. Det ved vi ret præcist. Det 
vi ikke ved, det er, hvor mange der bliver 
indlagt på et sygehus. Hvor hurtigt bliver 
de egentlig udskrevet. Det har været mas-
sivt, og der er sket nogle ting. Hvis vores 
sygehuse er under pres økonomisk, ja, så 
udskriver de måske også folk en dag før, end 
de egentlig gjorde tidligere. Så leverer de 
egentlig bare en regning til en kommune. 
Man siger rent praktisk til kommunen; nu 
er det jer, der får fru Jensen, nu må I sørge 
for at passe hende. Vi har ikke ressourcer 
eller økonomi til at gøre det mere. Og så 
står vi som kommune i den anden ende og 
skal gøre det. Det er så også det, vi er sat 
i verden for. 

Det du siger, er det så, at det er derfor 
der mangler de mange millioner?
Ja, det er derfor. Det er ikke fordi vi er 
overrasket over, at nu kommer der flere 
ældre borgere. Det er ikke, fordi vi er over-
rasket over, at nu er der nogle borgere, der 
er blevet mere syge. Nej, det er i bund og 
grund, fordi vi oplever nogle sygehuse, der 
bliver dygtigere og dygtigere, eller nogle 
sygdomme, som man ikke behandlede for 
nogle få år siden, som man behandler i dag. 
Sygehusene bliver bare så meget dygtigere 
i disse år, men de har nu kun den kapacitet, 
som de engang har. Derfor lander der en 
regning ude hos os i kommunerne. Sådan 
skal det også være. Et eller andet sted er 
vi jo sammen om de her sundhedsopgaver. 
Så vi bruger ikke færre penge. 

Borgmesteren har ordet:

Jeg har igen besøgt borgmesterkontoret hvor vores snak denne gang handlede om et stort emne i de lokale 
medier i eftersommeren. Et budgetunderskud på 83 millioner i sundhedssektoren. 

Det kom der en fornuftig snak og forklaring på.

Af Niels Lauritsen
Redaktør

Hvis du kommer på 
sygehuset i dag, så 
nyd det, så længe 

det varer.

>>
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Målt i kroner og ører, bruger vi flere penge 
på sundhedsområdet i 2019, end vi gjorde i 
2018. Og det fortsætter også, når vi kom-
mer ind i 2020. 
I vores økonomi er også tilpasset, at når 
vi bliver flere ældre borgere, bliver der 
også tilført flere penge i vores økonomi. 
Vi har i 2020 tilført 9 millioner mere end i 
2019, fordi vi bliver flere borgere. Oven i 
det kalder hele sundhedsområdet på flere 
penge. 

Derfor er det også vigtigt, at Venstre lokalt 
viser, at vi har et sygehus, som vi skal 
bakke op om. Vi har et meget velfunge-
rende sygehus, som i flere år er kåret som 
Danmarks bedste mindre sygehus. Hvis 
ikke der lægges et lokalt pres på, at det 
sygehus skal vi passe på, så kan jeg godt 
være bekymret for – ikke at det lukker, for 
det gør det ikke – men bekymret for, at 
der bliver lidt mere afvikling end udvikling. 

Jeg synes, vi har et sygehus, der er så 
dygtigt, at det kalder på, at man skal 
udvikle noget mere på det, og nogle af de 
gode ting, man gør i Silkeborg, synes jeg, 
man skal brede ud på resten af sygehusene 
i regionen eller for den sags skyld i hele 
landet. De gode ting, vi har, dem skal vi 
passe på. Vi har også en universitetsklinik 
som en del af Silkeborg Sygehus. Jeg ved 
også at hverken Venstre i regionen eller 
Socialdemokratiet i regionen vil lukke 
Silkeborg Sygehus. 

Så det vil ikke ske. 

Venstre i
Silkeborg Kommuneforening

afholder

OPSTILLINGSMØDE
i Them Medborgerhus

tirsdag den 21. januar kl. 19.00

DAGSORDEN:

Opstilling af spidskandidat til Venstres liste
til kommunalvalget 2021.

1 Valg af stemmetællere
2 Valg af dirigent
3 Forslag af kandidater
4 Præsentation af kandidater (10 min)
5 Afstemning
6 Afslutning af opstillingsmødet
7 Eventuelt

Efter opstillingsmødet er der optakt til
kommunalvalget ved konsulent RASMUS SAND 

fra landsorganisationen.

Indlæg fra nyvalgte folketingsmedlem
GITTE WILLUMSEN

Mødet slutter kl. 21.00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i kommuneforeningen

Silkeborg Kommuneforening

Opgiv din 
mailadresse 
til din formand 
så du kan 
modtage  
nyhedsbreve.
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Nogle opringninger er mere spændende 
end andre – det må jeg erkende. Den 22. 
oktober fik jeg en yderst spændende en 
af slagsen. Den var fra Folketingsmedlem 
Thomas Danielsen, som ville høre, om jeg 
kunne tænke mig at komme i Folketinget 
som stedfortræder for ham, da han ønskede 
at holde barselsorlov fra nytår. Det blev et 
pænt ja tak. 

Der er selvfølgelig en masse praktiske ting, 
som skal løses med hensyn til mit civile 
arbejde på Virklund Skole, mit byrådsar-
bejde og på hjemmefronten. Men alle har 
taget godt imod beskeden, og der findes 
løsninger hele vejen rundt. I byrådet tager 
jeg orlov fra Sundheds- og Ældreudvalget, 
mens jeg bliver i Plan- og Vejudvalget, 
da møderne der ligger fint i forhold til 
folketingsarbejdet. Det er en taburet til 
låns for et halvt år, og derfor har jeg valgt 
at forblive medlem af byrådet – dog med 
et udvalg mindre på visitkortet. 

Jeg tror ikke det helt er gået op for 
mig, at jeg om lidt er medlem af vores 
lovgivende forsamling. Det er stort på 
alle måder og en kæmpe ære at få lov 
til at repræsentere vores lokalområde på 
Christiansborg. Jeg vil gøre mig umage på 
alle måder, således, at Venstre Silkeborg 
igen bliver synlig i folketingsgruppen og i 
folketingssalen.

For selvfølgelig er det en stor personlig 
ting at blive medlem af folketinget, men 
det handler jo ikke kun om mig, men om 
at flytte Danmark i den rette retning. 
Jeg håber, at jeg kan få lov til at bidrage 
med viden på sundhedsområdet. Under 
valgkampen kom Venstre med et udspil til 
en sundhedsreform, den er der ikke flertal 
for nu – men problemerne er ikke løst, 
de vokser dag for dag. Kommunerne får 
flere opgaver uden betaling og uden klare 
retningslinjer for, hvordan opgaven skal 
løses. Hospitalerne har stigende udgifter 
til medicin og krav til nye behandlingsme-
toder. Hvis vi skal løse denne udfordring, 
bliver vi nødt til at have et bedre samar-
bejde mellem hospitaler og kommuner om 
borgeren – det vil jeg gerne være med til at 
komme med løsningsforslag til. Jeg mener 
da også i al beskedenhed, at jeg har noget 
at bidrage med her.

Stedfortræder på 
Christiansborg, ja tak

Af Gitte Willumsen
Kommende folketingsmedlem,  

udvalgsformand for Sundheds- og Ældreudvalget

På samme måde vil jeg gerne komme 
med input til skoleområdet – børn får ikke 
stress af 10 nationale tests i løbet af deres 
skoletid, det handler om nogle tendenser 
i tiden, som vi må handle på. Men det er 
desværre tit kendetegnende for svære 
spørgsmål, dem er der sjældent lette svar 
på. Det prøver vores undervisningsmini-
ster desværre at fortælle befolkningen 
og skolefolk.

Ellers er det vigtigt at være på vagt over 
for vores frihedsmuligheder – den har svære 
kår. Vi har en regering som tror, at den 
har svar på, hvordan man lever et godt liv. 
Men vi venstrefolk ved, at sandheden kun 

kendes af det enkelte menneske. Senest så 
vi det ved regeringens forsøg på at fjerne 
en del af tilskuddet til friskolerne – jeg er 
sikker på, at det ikke er sidste gang, at de 
prøver på at gøre valgfriheden mindre for 
os danskere. Jeg vil holder øje med det, 
for det er hjerteblod for mig.

Jeg vil også love, at jeg gerne vil komme 
forbi jeres lokalforening og fortælle om, 
hvordan det er at blive nyt medlem af Fol-
ketinget – ellers kommer der med sikkerhed 
lidt mere her i bladet.

I ønskes alle en glædelig jul og et lykke-
bringende nytår.
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Det er nu et halvt år side, der var valg til 
Europaparlamentet, og de nye parlamen-
tarikere har været i arbejdstøjet i nogle 
måneder nu, så det er ved at blive en 
normal hverdag for dem.

I den anledning har jeg stillet Venstres 
spidskandidat og stemmesluger, Morten 
Løkkegaard, nogle spørgsmål om hans 
arbejde, som du kan læse her:

Nyt fra 
Europaparlamentet

Af Niels Lauritsen
Redaktør 

De politiske grupper i Europa-Parlamentet 
er i fuld gang med deres arbejde efter en 
valgkamp, hvor Venstres politiske gruppe 
Renew Europe blev den tredje største 
gruppe i parlamentet. 

Hvad betyder det for Venstres 
indflydelse i gruppen og parlamentet? 
Venstre fik et fantastisk resultat til både 
folketings- og parlamentsvalget. Vores 
valgkamp til Europa-Parlamentet sikrede 
Venstre fire pladser i Bruxelles – Vi er altså 
det største danske parti i parlamentet. Det 
fjerde mandat er desværre afhængigt af 
Brexit, og derfor venter min gode kollega 
Linea Søgaard-Lidell på, at briterne forlader 
EU, så hun kan begynde sit arbejde. Det 
bliver muligvis til januar... 
Selv om vi endnu ikke er fuldtallige, er 
vores nyvundne størrelse med til give os 
større indflydelse i vores gruppe. Men hvis 
vi kun konkurrerede på størrelsen, ville de 
store delegationer fra Frankrig, England og 
Tyskland dominere det hele. Jeg har derfor 
arbejdet for at blive en del af gruppens 
ledelse, hvor jeg i dag er vicepræsident. 
Første gang jeg var i Europa-Parlamentet fra 
2009-2014, fandt jeg ud af, at man er nødt 
til at være helt tæt på toppen af gruppens 
ledelse for bedst muligt at kunne følge med 
i den politiske dagsorden og have indflydelse 
på beslutningerne. Derfor gik jeg efter at 
blive vicepræsident i vores politiske gruppe 
under mit sidste mandat. Det krævede dog, 
at jeg forhandlede mig frem til posten – og 
det var ikke let. Men det lykkedes. Og den 
samme position har jeg igen nu. 

Der er ærlig talt stor uenighed i gruppen til 
tider, så det er vigtigt at have et Venstre-
medlem i ledelsen, så vi kan sikre Mere 
Danmark i Europa, som mit slogan lød 
under valgkampen. Faktisk er indflydelsen 
endnu vigtigere nu, fordi vores politiske 
gruppe har fået en historisk vigtig position 
i parlamentet: 

Der er nemlig ikke et realistisk flertal i 
parlamentet uden Renew Europe. De to 
største grupper, den konservative gruppe, 
EPP og den socialdemokratiske, S&D, er 
afhængige af Renew Europes 108 mandater, 
og vi kan derfor hive parlamentets politik 
i en liberal retning. Det er første gang, at 
den liberale gruppe sidder på så afgørende 
stemmer i parlamentet. Vi er derfor stadig 

ved at vænne os til vores nye position, og 
vores kamp for liberal politik begynder for 
alvor, når EU-Kommissionen træder til. 
Trods vores nye størrelse er vores aftryk 
på parlamentets politik ikke givet – det 
kræver en fortsat hård indsats, hvor vi skal 
vise, at liberale løsninger er svaret på de 
globale udfordringer.

Hvilke mærkesager arbejder du for?
Som før nævnt er mit udgangspunkt Mere 
Danmark i Europa – og Mere Europa i Ver-
den. Altså skal vi sikre, at danske løsninger 
bliver eksporteret til EU, og at europæiske 
løsninger derefter udbredes til resten af 
verden. Vi står i øjeblikket foran globale 
udfordringer, som kræver liberale, euro-
pæiske – og særligt danske - løsninger. 
Her er klima, migration og frihandel tre 
områder, jeg fokuserer særligt på:

KLIMA
De fleste ved, at klimaforandringerne 
kalder på handling. Men det nytter ikke at 
gå i panik og indføre skatter, afgifter og 
forbud, som venstrefløjen altid bjæffer 
om. Det nytter ikke at nægte danskere og 
europæere at sætte tænderne i en bøf eller 
gøre det dyrere at flyve. Vi skal ikke give 
folk dårlig samvittighed og indføre håbløse 
forbud. Det er ikke det liberale svar.
Løsningen er i stedet, at det europæiske 
samarbejde skal vedtage en klimapagt, 
som forpligtiger fællesskabet til ambitiøse 
mål for CO2-reduktioner og grøn omstilling. 
Netop det foreslog Venstre i valgkampen, 
og det arbejder vi stadig for. Den danske 
klimaindsats nytter ikke, hvis Tyskland og 
Polen fortsætter med at afbrænde kul i 
flere årtier endnu. 

En anden liberal løsning er, at viden og 
teknologi skal hjælpe os med at redde 
klimaet. Derfor skal EU kanalisere flere 
penge til udvikling og forskning i grønne 
teknologier. Intelligente, markedsbaserede 
løsninger og et forpligtende EU-samarbejde, 
hvor landene reelt stilles til ansvar. Det er 
hjørnestenene i en liberal klimapolitik.

MIGRATION
Det forpligtende fællesskab er også nød-
vendigt, når det handler om migration. 
Schengen-samarbejdet har gjort det let 
at rejse, uddanne sig og arbejde frit i et 
andet europæisk land. Men ophævelsen af 
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Vi har netop haft landsmøde i Herning - et 
landsmøde der klart viste, at vi i Venstre i 
den grad har mod på fremtiden. Stemningen 
var helt i top. I folketingsgruppen er vi truk-
ket i arbejdstøjet, hvor vi både skal finde 
vores rolle som konstruktiv kritisk opposi-
tion og sammen med baglandet finde vores 
politiske ståsteder på en række områder, 
såsom eksempelvis klimaudfordringerne og 
sundhedsområdet.

Jeg har fået en opgave fra Venstre-med-
lemmerne i Folketingets Klima-, Energi- og 
Forsyningsudvalg. Her skal jeg igangsætte 
et arbejde med udfordringerne omkring 
stigende grundvand, oversvømmelser fra 
åer og havniveau samt kystsikring, og evt. 
komme med nye forslag til nye løsninger og 
positionering. Det må siges lige nu at være 
højaktuelt i en Silkeborg-sammenhæng med 
udfordringerne omkring Gudenåen. Jeg 
har for to måneder siden, sammen med et 
udvalg i Region Midtjylland, været i Hol-
land, hvor vi bl.a. så på, hvordan man der 
håndterer udfordringerne med vand - der 
er løsninger, men de kræver store investe-

Venstre i Regionen 
lukker ikke hospitalet 
i Silkeborg

ringer og indgribende beslutninger. I min 
optik er vi nødt til at finde nye løsninger 
på flere store klimaudfordringer, herunder 
oversvømmelser fra åer.

Hospitalet i Silkeborg har gennem længere 
tid fyldt i den offentlige debat. Venstre 
i Regionen har meldt ud, at vi bestemt 
ikke har planer om at lukke hospitalet i 
Silkeborg - det har andre partier, herunder 
Socialdemokratiet, også meldt ud. Netop 
nu er man i Silkeborg ved at tage en helt 
ny operationsgang i brug - en investering 
på ca. 30 mio. kr. Hospitalet i Silkeborg 
er både i Regionsrådet og i Folketinget 
kendt og påskønnet for sin effektivitet og 
nytænkning - alle politikere med berøring til 
sundhedsvæsenet er bevidste om kåringen 
til Danmarks bedste mindre hospital igen og 
igen. Med de udfordringer sundhedsvæsenet 
i det danske samfund står overfor med et 
markant stigende antal ældre og kronikere, 
så har vi den grad brug for den nytænkning 
og effektivitet, som hospitalet i Silkeborg 
evner. Kort og godt så er jeg optimist på 
vegne af hospitalet i Silkeborg.

Et andet emne, der trænger sig på, er 
forhandlinger om infrastrukturinvesterin-
ger i de kommende år frem mod 2030. 
Jeg har været med i Hærvejskomiteens 
styregruppe siden etableringen for ca. 
10 år siden. Vi var nået langt, og en ny 
nord-syd gående motorvej fra Haderslev 
til Hobro op igennem det Midtjyske var en 
del af den tidligere regerings aftale om 
infrastrukturinvesteringer. Desværre har 
den nye regering lagt op til indgåelse af 
en ny aftale. For Silkeborg spiller det det 
en central rolle også at blive forbundet til 
motorvejsnettet nord-syd. Det vil Venstre 
kæmpe for.

Når dette nyhedsbrev kommer ud, nærmer 
vi os julemåneden. Jeg tillader mig derfor 
at ønske glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Carsten Kissmeyer

Af Carsten Kissmeyer
Medlem af Folketinget og Regionsrådet 
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national grænsekontrol forudsætter, at der 
tages ansvar. Ansvar for de ydre grænser. 
Europas ydre grænse skal styrkes. Venstre 
støtter forslaget om 10.000 nye grænsevag-
ter og styrkelse af Frontex, men vi vil ikke 
vente til 2027! Vi arbejder for, at Frontex 
skal stå klar hurtigst muligt.

Og det er ikke kun de ydre grænser, vi 
skal have sikret bedre. Vi skal i fælles-
skab udvikle et nyt Schengen-regelsæt, 
så medlemsstaterne på intelligent vis kan 
kontrollere de interne grænser. Det er god, 
liberal politik at anerkende, at tryghed 
forudsætter en form for grænser – også selv 
om den fri bevægelighed er fundamentet 
for det europæiske samarbejde. Vi skal 
derfor benytte ny teknologi for at sikre, at 
lovlydige EU-borgere fortsat kan nyde godt 

af den fri bevægelighed, samtidig med at 
vi gør det sværere for de kriminelle.

FRIHANDEL
Min sidste mærkesag er at sætte fart på 
frihandelsaftaler med resten af verden. Det 
er gennem handel, at vi skaber velfærd til 
glæde for danskerne, og at virksomheder 
vokser og bidrager til vores fælles stats-
kasse. Hele 78 procent af danskerne er 
faktisk enige i, at international handel er til 
fordel for dem. Det er en pæn andel, men 
vi kan komme endnu højere op. Frihandel 
kan nemlig meget mere end at skabe vel-
stand. EU kan som handelsmagt fx skubbe 
andre lande mod højere ambitioner på 
klimafronten. De fleste nationer vil gerne 
have del af vores europæiske marked, og 
det skal vi udnytte!

Mange tror imidlertid fejlagtigt, at frihan-
del fører til færre regler, men handelsaf-
taler mellem to eller flere lande handler 
sjældent om at ophæve regler. Det handler 
om at blive enige om fælles regler, så alle 
virksomheder og borgere kan handle frit 
med hinanden – under ansvar. Og netop 
her kan EU derfor udbrede vores værdier 
og styrke den internationale klimakamp 
gennem handel. 

I Venstres øjne er liberale løsninger den 
eneste mulighed, når vi står over for 
verdens pressende problemer. Derfor er 
vi glade for, at Venstre og vores politiske 
gruppe, Renew Europe, står så stærkt i 
Europa-Parlamentet, og vi har gode mulig-
heder for - med slid og hårdt arbejde – at 
sikre liberale, danske løsninger i EU.
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Jeg har ikke taget den slagne vej ind i 
politik.

Jeg er selvfølgelig min fars søn, og ham 
er jeg stolt af. Meget. Politik var i mange 
år en del af min fars liv, men ikke en del 
af mit liv.

I mange år arbejdede jeg aktivt for at 
undgå at gå min far i bedene. Som ung 
var jeg overbevist om, at jeg ikke ville 
gå ind i politik. Også selvom min farmor 
så overbærende på mig og sagde ”bare 
vent – det kan du slet ikke lade være med!”

Som altid endte hun med at få ret. Men 
jeg kæmpede imod længe. Og som ung 
fravalgte jeg ungdomspolitik. Jeg gik i ste-
det med aviser, gjorde rent i et murerfima 
og var piccolo i en biograf. Pengene skal 
tjenes, før de kan bruges, og det er fint at 
lære fra barnsben.

Der er tusindvis af danskere, der hver 
dag går på arbejde, selv om lønnen ikke 
hører til blandt de højeste, og hvor al-
ternativet er kontanthjælpen. Vi skylder 
de mennesker, at det altid kan betale sig 
at arbejde, og at den økonomiske gevinst 
kan mærkes. Det er ikke rimeligt, at folk 
skal regne efter.
 
Der skal være et loft over kontanthjælpen. 
Fordi det ganske enkelt handler om respekt 
for dem, der er i arbejde.

De seneste år har mennesker i titusindvis 
forladt kontanthjælpssystemet. Og næsten 
40.000 færre børn lever i familier, hvor mor 
eller far er på kontanthjælp. Mange af dem 
oplever nu i stedet, at deres forældre har 
en hverdag, der ligner de andre forældres, 
med rutiner, kolleger og hvor det giver 
mening for den lille pige at spørge sin mor, 
hvad hun har oplevet i dag, når de sætter 
sig ned for at spise aftensmad.

Vi ved, at kontanthjælp går i arv. Og derfor 
skylder vi de børn, hvis forældre er på 
kontanthjælp, at gøre alt, hvad vi kan, 
for at deres forældre bryder den onde 
cirkel. Kontanthjælpsloftet er et vigtigt 
redskab i den kamp, og man gør alle børn 

en bjørnetjeneste ved at fjerne en vigtig 
del af tilskyndelsen til, at deres forældre 
finder et arbejde.

Et arbejde er og bliver den bedste hjælp 
en kontanthjælpsmodtager kan få.

Vi skylder de mennesker, der kommer til 
Danmark, muligheden for at lære os og 
vores fantastiske land at kende. Det gør 
man nu engang bedst ved at komme ud på 
arbejdsmarkedet. Uanset hvor man kommer 
fra og uanset, hvilket køn man har. Det 
har vi ikke altid været gode nok til, og 
det ser vi konsekvenserne af i lommer i 
vores samfund.

Lad os nu ikke begå de samme fejl igen. 
Når man kommer til Danmark og gerne 
vil være en del af fællesskabet her, så 
skal man også gives mulighed for det. Den 
mulighed bliver reelt fjernet, hvis ydelserne 
er så høje, at mennesker fastholdes uden 
for arbejdsmarkedet.

For lidt over en måneds tid siden blev 
Venstre inviteret til en kop kaffe hos 
finansministeren, da forhandlingerne om 
finansloven gik i gang. Det var vist mest 
et høflighedsvisit. Vi er i hvert fald ikke 
blevet inviteret siden.

Og jeg tror, at det skyldes, at regeringen 
udmærket ved, hvor de har Venstre. Vi 
insisterer på, at pengene skal passe, at de 
skal tjenes, før de kan bruges, og at skatten 
ikke skal sættes i vejret.

Mange har bemærket, at jeg på det 
seneste har brugt lidt tid sammen med 
Morten Østergaard. Jeg har endda taget 
en rullekrave på. Hvad man ikke gør for 
Danmark… 
Venstre byder sig gerne til. Men det brede 
samarbejde har ikke været i høj kurs i 
regeringskontorerne siden valget.

Så kære Morten Østergaard. Nu er det nu. 
Det er nu – ved denne finanslov – at du 
kan vise, at den økonomiske ansvarlighed 
stadig er en del af det radikale DNA. Der er 
danskere, der har stemt på jer og sat deres 
lid til, at I ville være dem, der holdt fast i 
tøjlerne og sikrede, at det ikke løb løbsk. 
Det er nu, Radikale Venstre kan vise, at I 
ikke lægger stemmer til en finanslov, der 
gør det dyrere at være dansker og sværere 
at drive virksomhed i Danmark.

Venstre vil altid føre en økonomisk ansvarlig 
linje. Og vi vil altid kritisere en regering, 
der gør det modsatte. Ikke fordi det kun 
handler om decimaler i et regneark. Men 
fordi det handler om så meget mere. Det 
handler om mennesker, og det handler om 
menneskers muligheder.

Jeg har i en periode haft det privilegium 
at være miljø- og fødevareminister. Jeg 
er rejst ud i verden for at være med til at 
sælge dansk teknologi og viden, som verden 
i den grad efterspørger. Når man løfter blik-
ket og møder både kolleger, organisationer 
og erhvervsliv i andre lande, så er der én 
ting, der går igen. Nemlig at der står enorm 
respekt om Danmark, og hvor langt vi alle-
rede er nået. Der er ikke mange lande, som 
ikke gerne ville bytte deres udfordringer på 
miljø- og klimaområdet med vores. 

Med 70 pct.-målsætningen forpligter vi 
os til at nå et mål, hvor det endnu ikke 
er klart, hvordan man kan nå hele vejen. 
Det bliver svært. Og der er mange, der 
kan fristes til at gribe til gamle løsninger 
som forbud og skattestigninger, som måske 
nok gør Danmark grønt, men ikke til et 
foregangsland.

Venstres vej er en anden. Med nye løsnin-
ger. Forskning og innovation. Og helt nye 

Landsmødetalen
Af Niels Lauritsen

Redaktør 

Revolutionen 
kommer – heller 

ikke – i dag.

Til Venstres Landsmøde 16. og 17. november 2019 indledte Venstres 
formand Jakob Ellemann-Jensen med en tale. Den gengives her i uddrag:
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måder at gøre tingene på. Målet må være 
en grøn omstilling, hvor danskerne bevarer 
den frihed, den velstand og de muligheder 
for at leve et godt og moderne liv, som de 
har i dag. Mens klima- og miljøaftrykket 
bliver mindre og til sidst helt ubetydeligt.

Sådan bliver vi ved med at være et ægte 
grønt foregangsland, som andre lande har 
lyst til at kopiere. Der er ingen, der vil 
betragte Danmark som et foregangsland, 
hvis vi går den modsatte vej.

Vores mål om at nedbringe udledningen af 
klimagasser kommer til at være styrende 
for mange af de beslutninger, der skal 
træffes de kommende år. Og det er alt 
for vigtigt til, at det kan laves smalt.

Jeg er blevet fortalt meget om interna-
tionalt samarbejde som barn i familien 
Ellemann-Jensen. Som i rigtigt meget. 
Der er mange måder at lære om værdien 
af, at lande slår sig sammen og løser de 
store opgaver i fællesskab. Man kan få det 
ind med modermælken. Man kan tage til 
konferencer og studierejser eller læse sig 
til det. Man kan også tage et Dannebrog på 
skulderen og lære det i praksis.

Som soldat blev jeg udsendt til Bosnien. På 
bagkanten af en konflikt, der havde flået et 
land fra hinanden. Og det var ikke før, jeg 
oplevede, hvordan danskere, nordmænd, 
svenskere, amerikanere, briter, indere og 
polakker puljede kræfterne for at holde 
freden i et land, hvor konfliktens gløder 
altid ulmer. Det var først der, at jeg kunne 
mærke og rigtig forstod, hvor meget vi 
egentlig kan sammen.

Grænseoverskridende udfordringer kræver 
grænseoverskridende samarbejde. Dét 
samarbejde er lige nu vigtigt som sjældent 
før.

For en uge siden fejrede Berlin og resten 
af Tyskland 30-året for murens fald. Jeg 
havde også min egen lille fest derhjemme.  
Jeg kan huske fornemmelsen, da vi så Os-
sierne strømme gennem muren, ud af DDR 
og ind i det frie Europa. 

Murens fald var et led i en kæde af begiven-
heder, der til sidst førte til Sovjetunionens 
kollaps. Der er kun gået 30 år. Og alligevel 
føles det som fjern fortid.

Måske er det endda svært at forestille sig, 
at det nogensinde kunne ske igen. Lande, 
der engang var vores fjender, er i dag 
vores allierede. Berlinmuren er kommet 
på museum og solgt i småstykker. Mange, 
mange gange.

Det er en fantastisk historie. Og den skyldes 
ikke mindst de fællesskaber, som har givet 
de tidligere østlande håb, demokratisk ret-

ning og en plads ved bordet. EU. NATO. 
Europarådet.

Der er stadig alt for mange, der er kommet 
hertil, som ikke har taget Danmark til sig. 
Som stiller religiøse særkrav, som fylder i 
de dårlige statistikker og i det hele taget 
lever et liv, som om de boede i en helt 
anden del af verden med andre værdier, 
end de værdier der gælder her.

Som altid er billedet noget uklart. Noget går 
godt. Andet går dårligt. Men Venstres politik 
er klar. Du har frihed til at tro på, hvad 
du vil. Du har ikke krav på, at samfundet 
indretter sig efter dig.

Alle i Danmark skal vide, hvor de har 
Venstre. Vi går ikke på kompromis med 
danske værdier.

En danske værdi er også, at vi i Danmark lø-
ser vi mange ting i fællesskab. Det har skabt 
et tryggere og mere retfærdigt samfund, 
som mange misunder os. Hospitaler, skoler, 
plejehjem, vuggestuer, erhvervsskoler – på 
et eller andet tidspunkt i livet har alle brug 
for fællesskabet.

Venstre har med Anders og Lars stået i spid-
sen for at indføre det frie valg. Patienterne 
kan vælge operationen på privathospitalet, 
hvis ventetiden i det offentlige er for lang. 
Ældre kan vælge, hvem der skal komme i 
deres hjem og lave deres mad. Og forældre 
kan vælge en friskole og få en del af prisen 
for en plads i folkeskolen med sig.

Det giver danskerne frihed til at vælge. 
Og jeg tror på, at danskerne er bedst til 
selv at bestemme, hvad der passer bedst 
i deres eget liv.

Jeg har selv været glad for at have mulig-
heden for at vælge den skole, der passede 
bedst til mine børn. Jeg ved, at mange er 

det samme. Og jeg under alle forældre – 
uanset indkomst – den samme mulighed for 
at vælge, som jeg har haft.

Den seneste tid har det reelle, frie skolevalg 
været under pres. Statsministeren, der 
kalder sig ’børnenes statsminister’, har 
foreslået, at det skal være dyrere at bruge 
det frie skolevalg og vælge en friskole til 
sit barn. Det er en underlig form for soli-
daritet. Og Socialdemokratiet er begyndt 
at varme op til et opgør med det frie valg 
i ældreplejen.

Alle de danskere, der er glade for det frie 
valg, skal vide, hvor de har Venstre. For os 
er velfærd aldrig lig med tvang. Vi står vagt 
om deres ret til at vælge det, der passer 
bedst til dem. 

Det er der, hvor man har Venstre.

Da vi var her sidst, inviterede jeg de andre blå 
partiledere på kaffe. Vi er i gang. Og vi har 
bestemt ikke drukket den sidste kop endnu.

Jeg synes, at vi her fra Venstres landsmøde 
skal sende bred, glad hilsen til alle partier, 
der ønsker en borgerlig-liberal statsminister 
i Danmark. 
Op til landsmødet er der mange kommen-
tatorer, der har spurgt mig, om Venstre 
ikke snart skal lave det hele om. Det er 
egentligt ret tankevækkende. Der er ikke 
et eneste medlem af Venstre, der har spurgt 
mig om det samme.

Der er snarere nogle, der har følt, at det 
har været lige rigeligt med, at Venstre 
mente noget nyt…

Kære venner.

Revolutionen kommer – heller ikke – i dag.

Venstre skal man vide, hvor man har.
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At der sker meget rundt omkring i vores 
kommune lige nu, er der vist ikke mange, 
der er i tvivl om, da det desværre også 
skaber en del gener for trafikken og røg 
og støj for beboerne i de berørte områder. 
Det gamle ordsprog om, at det skal være 
skidt, før det kan blive godt, passer vist 
også kun alt for godt lige nu omkring os.

Al den aktivitet gør det yderst spændende 
at være en del af Plan-og Vejudvalget med 
alenlange dagsordener med talrige bilag, 
mange borgermøder, høringssvar m.m. 

Vores kommunale forvaltning arbejder på 
højtryk for at opfylde alle ønsker omkring 
byggetilladelser og sikre gode og lovlige 
lokalplaner. Derfor har det været nød-
vendigt at styrke afdelingen med flere 
sagsbehandlere, hvilket har medført at 
sagsbehandlingstiden for blandt andet 
byggetilladelser er faldende til et virkelig 
flot niveau.

Jeg vil herunder forsøge at komme med 
en ganske kort og ikke udtømmende gen-
nemgang af nogle af de største og vigtigste 
projekter, der er gang i eller planlagte til 
den nærmeste fremtid rundt omkring i 
vores kommune.

I Silkeborg by er Nordskovvej ved at tage 
form igennem skoven, og senest er der 
rykket på den ene bro over Remstrup Å 
således, at der kan blive plads til vejba-
nen mellem de to broer. Snart kommer 
arbejdet til at dreje sig om krydset ved 
Drewsens vej og Christian den 8.s vej, 
hvor der skal gøres plads til svingbaner i 
flere retninger.

Generelt er der stor efterspørgsel efter 
boliger i Silkeborg by også. Her er dog stort 
set ingen ledige byggegrunde, hvorfor by-
fortætning er vejen frem, hvis der skal blive 
plads til flere borgere inden for byskiltet. 
Det kræver flere boliger pr. matrikel og 
dermed højere bygninger i de områder, 
som byrådet har udpeget til den form for 
byggeri, hovedsageligt langs med Christian 
den 8.s vej. 

Der er igangsat et større projekt omkring 
forskønnelse og forbedring af gågademil-
jøet i Silkeborg by. Der har været afholdt 

Gang i vores 
kommune

forskellige former for inspirationsmøder 
og har været tæt dialog med de handels-
drivende, beboere og andre interesserede 
borgere omkring midtbyens gader. På bag-
grund af dette er der nu udarbejdet et flot 
projekt, der bringer små grønne oaser ind 
i gågaderne med rum til en lille pause. 
Sønder Torv får en super flot indretning 
med mere grønt, vand og legemuligheder 
og også her plads til en velfortjent pause 
midt på shopping turen. Disse tiltag håber 
vi på, vil være medvirkende til at styrke 
handelsbyens tiltrækningskraft og give 
kunderne og borgerne lyst til at opholde 
sig i gågaderne måske lidt længere.

Snart i det nye år vil vi alle desværre 
opleve trafikale gener i Vestergade, hvor 
der skal iværksættes en længe tiltrængt 
kloakseparering – regnvand og spildevand 
skal ikke ledes samme vej her heller, og 
der skal ske en fremtidssikring mod de 
store regnmængder, vi har set komme 
de seneste år. Dele af Vestergade vil i 
perioder blive helt lukket, da vejbanen 
skal graves helt op – og der vil blive 
vendt rundt på nogle ensretninger i de 
tilstødende gader for fortsat at kunne 
vejbetjene området.

Vi oplever for tiden en stor tilflytning til 
vores kommune, især fra Århus egnen. 
Mange nye familier, også rigtigt mange 
børnefamilier vælger os til, hvilket lægger 
betydeligt pres på kapaciteten på børne-
pasning og skoler, så der er vi også i gang 
med at planlægge for nye daginstitutioner 
og skoler, så vi har kapacitet til at passe 
de mange nye børn.

Siden motorvejens åbning omkring Silke-
borg by, har der været en kraftigt øget 
trafikmængde på Viborgvej mellem Kjel-
lerup og Silkeborg (A52). Det har desværre 
medført farlige situationer og uheld, hvor-
for vi i Plan-og Vej udvalget har arbejdet 
for, at der kunne findes midler til at sikre 
de farlige steder på strækningen. Der er 
allerede sket sikring af nogle krydsene, og 
der er afsat penge til, at to af de farligste 
kryds nu bliver lysregulerede. Det ene kryds 
fandt vi penge til i Plan-og Vejudvalget, 
mens pengene til det andet fandtes som en 
del af det seneste budgetforlig. I Venstre er 
vi alle rigtigt tilfredse med, at det lykkedes 

at finde pengene til sikringen, og håber 
nu på, at det bliver sikrere at færdes på 
strækningen.

En af Venstres mærkesager i valgkampen og 
hele vejen igennem det daglige byrådsar-
bejde er, at udviklingen skal understøttes 
i hele kommunen, uanset om man vælger 
at bosætte sig i den største by eller i de 
mange, mindre og driftige bysamfund rundt 
omkring i vores kommune. 

Det er en yderst vigtig sag for os I Ven-
stre, hvorfor vi har kæmpet for, at der 
arbejdes videre på at udvikle de mindre 
byer omkring Silkeborg by også, så det 
hele ikke bare sker inden for byskiltet i 
Silkeborg by. Dette har medført mange 
fine projekter i vores lokalområder, hvilke 
flittigt er blevet understøttet økonomisk 
fra kommunes side. I dialog med bygherrer, 
grundejere, lokalråd og boligselskaber er 
det også lykkedes at få afsat kvoter til 
almene byggerier i blandt andet følgende 
byer: Kragelund, Gjern, Them, Sorring, så 
vi dermed kan være med til at styrke bo-
sættelserne og udviklingen i disse områder 
også. Det giver spændende muligheder 
for at udvikle områderne og give plads til 
forskellige former for boliger.

Herudover arbejdes der kontinuerligt på 
at stille behovet for lokalplaner i alle om-
råder, så der er mulighed for bosætning, 
hvor der er ønsker om det. – Og det er der 
heldigvis mange steder i vores kommune. 
Som blot nogle eksempler på områder, hvor 
der udstykkes og bygges i stor stil, kan 
nævnes Funder, Gødvad, Lysbro, Kjellerup, 
Virklund, men også i mindre bysamfund 
som Sorring, Gjessø, Kragelund, Gjern, 
Thorning, Fårvang, Voel m.fl. er der nu 
udstykninger på vej. 

Jeg kan kun anbefale, at man ind i mellem 
tjekker kommunens hjemmeside, hvor man 
altid kan følge med i, hvad der er gang 
i af høringer, projekter og orientere sig 
omkring vejomlægninger m.v., ligesom 
kommunens kommunikationsafdeling er 
en flittig bruger af diverse sociale medier, 
herunder blandt andet Facebook, Twitter 
og Instagram, hvor man også kan følge med 
og holde sig orienteret om alt det, der er 
gang i i vores kommune.

Af Helga Sandorf Jacobsen
Byrådsmedlem, medlem af Plan- og Vejudvalget, 

Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
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Beskæftigelsesområdet er et dynamisk om-
råde og ikke mindst et område, der konstant 
er i fokus både på kommunalt og regionalt 
plan. I Silkeborg kommune har jeg dagligt 
berøring med området i min egenskab 
af formand for Arbejdsmarkedsudvalget. 
Området er spændende og meget aktuelt 
for alle. Det påvirker at have et job, og 
måske særligt ikke at have et. Tænk bare 
på, hvad det andet eller tredje, du normalt 
bliver spurgt om, er, når du møder et nyt 
menneske: hvad laver du? Arbejde er altså 
et af de områder, der er allermest fokus på 
og som også forbindes med vores identitet. 
Jeg nyder at arbejde med området. Jeg 
synes det er utroligt interessant og jeg 
glædes hver gang, en af vores borgere i 
kommunen kommer i beskæftigelse. Men 
jeg står jo ikke alene; jeg forsøger sammen 
med mine tre Venstre-kollegaer, Helga, 
Harry og Peter og de andre i arbejdsmar-
kedsudvalget at sørge for at så som muligt 
står uden for arbejdsmarkedet.

Det er vi faktisk lykkedes ganske godt med 
i Silkeborg kommune. Det samlede antal 
offentligt forsørgede i Silkeborg (bortset 
fra folkepension, efterløn og fleksjob) 
ligger på 7.675 årspersoner, hvilket er 8 
pct. lavere, når vi sammenligner os med 
landsgennemsnittet (8.354 årspersoner).

Det er især på kontanthjælpsområdet, og 
til dels på arbejdsløshedskasse(a-kasse)-
området, at vi i Silkeborg kommune ligger 
lavere end resten af landet. Vi har fortsat 
en stigning i antallet af fleksjobansatte, 
som tjener en del af deres forsørgelse selv, 
og får suppleret, hvad der svarer til deres 
nedsatte arbejdsevne. Vi har 35 pct. flere 
fleksjobansatte i Silkeborg end landsgen-
nemsnittet (vi har 1.743 og ville have 1.294 
hvis vi lå på landsgennemsnittet). Dette 
er årsagen til, at vi har færre på a-kasse 
og især på kontanthjælpsområdet. Men 
hvad er fleksjob egentlig for en størrelse 
og hvorfor opstod det i 2013? 

Man har i mange år forsøgt at få aktiveret 
de mennesker, der var længst væk fra 
arbejdsmarkedet, men desværre uden 
synderligt held. Alle ledige før 2013 var 
inddelt i matchgrupper fra 1-5, hvor 1 var 
de bedste og 5 dem, der var længst fra at 
kunne påtage sig et job. Derfor opfandt 

Ledigheden i Silkeborg er lavere 
end landsgennemsnittet

man fleksjobordningen, som kort fortalt 
går ud på, at den, der arbejder, måske 
kun kan være på arbejde seks timer om 
ugen og måske ud af de seks timer kun kan 
være effektiv i de to. To timers effektiv 
arbejdstid er den nedre grænse, og omkring 
20 timers effektivt arbejde er den øvre 
grænse. Kommer man over denne, skal 
man arbejde på almindelige vilkår. For 
arbejdsgiveren er det så smart, at han/hun 
kun betaler for den effektive arbejdstid, og 
så supplerer Silkeborg Kommune op med 
resten i form af ledighedsydelse (ca. samme 
timeløn som dagpenge). Det har gjort, at 
rigtig mange, som før var på overførsel det 
meste af livet, nu begynder at komme ud på 
arbejdsmarkedet. For mange arbejdsgivere 
er det også utrolig fleksibelt, at man kan 
få en medarbejder, der bliver glad for få 
timer om ugen, samtidig med at man kan 
få udført den lille opgave, som ellers bare 
ville ligge, som det er tilfældet i mange 
virksomheder. Så hvis nogle af jer, der 
læser dette, har sådan en lille opgave, så 
ring endelig til Jobcenteret!

En anden ting, vi i arbejdsmarksudvalget 
har introduceret, er investering. Investering 
i at få flere i job. Nogle af jer har måske 
læst om ”Investeringstankegangen” i 
Silkeborg Kommune. Det var noget, som 
især tog fart i 2014, da jeg startede i 
Byrådet, hvor jeg også dengang sad i Ar-
bejdsmarkedsudvalget. Det var bestemt en 
tankegang, som jeg var med til at sætte 
endnu mere blus under, da jeg blev formand 
for området i 2018, og vi har udbygget det 
yderligere ved at introducere portefølje-
styring på området. Porteføljestyringen 
har været med til at holde investeringerne 
op mod hinanden, og lige så vigtigt, op 
mod værdien af den basale produktion af 
sagsbehandling og samtaler mv… Det har 
virkelig gjort, at medarbejderne har fået 
beskrevet de forskellige opgaver og deres 
værdiskabelse; et arbejde, der stadig er i 
proces og løbende udvikling. 

Ledigheden i Silkeborg Kommune ligger 
på 2,8 pct., i Østjylland på 3,6 pct. og 
på landsplan på 3,4 pct. Det vil sige at 
ledigheden ligger 28,5% højere i Østjylland 
og 21,5% højere på landsplan. Det er det 
laveste niveau ledigheden har været på 
i Silkeborg Kommune siden 2008. Disse 

resultater er vi i udvalget naturligvis meget 
glade for og stolte over, og der skal derfor 
lyde en stor tak til vores ledelse og de 
mange dygtige medarbejdere, der har ført 
dette ud i virkeligheden. 

Det med dygtige medarbejdere kan ikke 
understreges nok. Vi har gennemgået en 
transformation af hele beskæftigelsesområ-
det, væk fra de medarbejdere der kun ville 
sagsbehandle og henimod medarbejdere, 
der vil levere en god service til kunderne, 
både borgere, interesseorganisationer og 
især forbedret service for virksomhederne, 
fordi det skaber flere jobs! Det har også 
gjort, at antallet af ansøgere til vores ledige 
jobs er steget voldsomt. Op mod 100-200 
ansøgere næsten hver gang. Vi har her en 
ting særligt i fokus, nemlig tillid. Tillid, 
som vi vælger at vise de ledige, og tillid, 
som vi vælger at vise de ansatte. Det er en 
”virksomhed” der bliver ledet med værdier, 
og det betyder mindre kontrol og dermed 
færre omkostninger.

Men virker det så at have tillid på menuen? 
Beviset ligger i tallene fra 2014, hvor vi 
lå over den gennemsnitlige ledighed i 
Danmark, til i dag, hvor vi ligger under 
i landsniveauet i 2019. Derfor er vores 
samlede udgifter 59 mio. kr. lavere, end 
hvis vi lå på landsniveau på alle ydelserne. 
De penge er der nok et andet udvalg, der 
kan bruge, og måske – måske - kan vi også 
en dag lette skatten så den også kommer 
på landsgennemsnittet.

I øjeblikket er jeg ved at kigge på at få flere 
unge til at tage en Erhvervsuddannelse. Vi 
har et mål der hedder 25% i 2020, vi er på 
knap 20%, så 25% når vi nok ikke, men vi 
arbejder hårdt derhen imod. Vi har kig mod 
Varde, hvor man har noget der hedder en 
Erhvervsplaymaker. Erhvervsplaymakeren, 
er en person, som har skabt en nem vej 
til praktik for børn i folkeskolen, ved at 
lave en plug and play løsning, tilpasset det 
skolelærerne skal bruge. Det har hævet 
Varde ś tal fra ca. 16% til 26-28 % i den tid 
det har eksisteret. Det ser spændende ud 
og virker meget lovende, men meget mere 
om dette, næste gang jeg skriver…

Med ønsket om en glædelig jul og et godt 
nytår.

Af Morten Høgh
Cand.oecon, Formand for Arbejdsmarkedsudvalget 

i Silkeborg Kommune for VenstreDet er det laveste siden 2008
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Generalforsamlinger

Generalforsamling i Them-Bryrup Venstrevælgerforening
Them-Bryrup Venstrevælgerforening afholder ordinær  
generalforsamling onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.30  
i Them Medborgerhus, Røllikevej 3

Dagsorden ifølge Venstres vedtægter

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være formand i hænde senest 1. januar 2020

Efter generalforsamlingen vil der være politisk oplæg og 
debat med byrådsmedlem Kasper Thomassen og folketings-
medlem Kristian Pihl Lorentzen

Der serveres kaffe og brød

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Bent Jensen

Generalforsamling i Venstre i Silkeborg
Venstre i Silkeborg afholder generalforsamling tirsdag den 
18. feb. 2020 i Medborgerhuset på Bindslev Plads.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På bestyrelsens vegne
Poul Berggreen, formand

Generalforsamling i Blicheregnens Venstrevælgerforening
afholder generalforsamling torsdag den 20. februar 
2020, kl. 17-19

Der bliver spisning - og prisen er kr. 50,00 pr person, for 
mad og kaffe. 

Drikkevarer kan købes til favorable priser. 

Aftenens gæsteoptræder er endnu ikke helt på plads, 
så det bliver en overraskelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling i Kjellerup Nordøst Venstrevælgerforening
Kjellerup Nordøst Venstrevælgerforening afholder ordinær 
generalforsamling mandag, den 17. februar 2020 kl. 19.00  
i AIKC-hallen, Ans.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Indkomne forslag til formanden senest den 17. januar 2020.

 

Efter generalforsamlingen indlæg af foreningens byråds-
medlemmer, Susanne Jacobsen og Jarl Gorridsen.

Der serveres kaffe og brød.

På bestyrelsens vegne

Svend Niær Kristensen
formand



VENSTREBLADET  |  6  |  2019 13

Generalforsamling i Vinderslev Kjellerup 
Venstrevælgerforening
Vinderslev Kjellerup Venstrevælgerforening afholder  
generalforsamling torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.30  
i Alhuset, Kjellerup

Dagsorden ifølge vedtægterne

Med venlig hilsen
Knud Gadegaard
Formand

Kommuneforeningen for Venstre i Silkeborg Kommune 
afholder ordinær generalforsamling i Medborgerhuset, 
Silkeborg 

torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00

Dagsorden:
 1.  Valg af stemmetællere
 2.  Valg af dirigent
 3.   Formandsberetning og drøftelse af foreningshold
 4.  Behandling af regnskab
 5.   Behandling af indkomne forslag. Indsendes inden 1. 

februar 2020 til formand Kresten Friis. I givet fald, kan 
forslagene ses på vores hjemmeside senest 8 dagen før 
generalforsamlingen

 6.   Fremlæggelse af budget, herunder kontingent til lands-
organisationen kredse, region og kommuneforeningen

 7.  Valg af formand
 8.   Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9.  Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
 10.  Valg af formand til kreds nord og kreds syd
 11.  Valg til kredsbestyrelser i nord og syd
 12.  Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 13.  Valg af delegerede til landsmødet
 14.  Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der politisk indlæg fra 
byrådsgruppen.

Generalforsamling i Gjernegnens Venstrevælgerforening
Bestyrelsen i Gjernegnens Venstrevælgerforening vil 
gerne indbyde alle medlemmer af foreningen til ordinær 
Generalforsamling, torsdag den 20. februar 2020 i Gjern 
Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern. 

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00. 

Dagsorden iflg. vedtægter
 1.  Valg af stemmetællere
 2.  Valg af dirigent
 3.   Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4.  Behandling af regnskab
 5.   Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være 

Bestyrelsen i hænde inden 1. januar
 6.   Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om 

medlemskontingent for det kommende år
 7.  Valg af formand
 8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9.  Valg af to revisorer og suppleant(er)
 10.  Eventuelt

Efter Generalforsamlin-
gen er der debatmøde, 
Landsformanden for VU 
Kristian Lausten kommer 
med et oplæg: ”Venstre skal 
finde tilbage til sine liberale 
rødder”.
Borgmester Steen Vindum 
vil ligeledes komme for at 
orientere om den politiske 
situation i kommunen.

Så der er lagt op til en 
spændende aften, og vi håber 
at se jer.

Foreningen er vært ved en kop kaffe.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Debatten i Midtjylland har i de seneste 
uger været præget af de voldsomme 
oversvømmelser langs Gudenåen og ved 
Silkeborg Langsø. Mange borgere efterlyser 
med rette politisk handling. Den historisk 
høje vandstand er uacceptabel for de 
ramte lodsejere, der påføres betydelige 
økonomiske tab og store gener. Men også 
for alle vi andre, der gerne vil tæt til åen 
for at nyde dens rekreative værdier – som 
naturelskere og lystfiskere. Billederne af en 
totalt oversvømmet have ved Svostrup Kro 
taler for sig selv – der er noget rivende galt.

Jeg vil gerne kvittere for, at Venstres borg-
mester og byrådsgruppe i Silkeborg kommune 
i de senere år har ydet en solid politisk indsats 
for at få bugt med den alt for høje vandstand 
– bl.a. vedr. ekstra grødeskæring. Desværre 
er denne indsats ofte blevet modarbejdet af 
andre politiske kræfter, der ikke prioriterer 
hensynet til afvanding. Desuden har uklare 
nationale regler skabt forvirring om, hvad 
kommunen egentlig må iværksætte for at 
få vandstanden ned. Velmenende biologer 
og andre er derved kommet til at docere et 
ensidigt hensyn til miljøet. Således er der ad 
åre sket en farlig glidning i balancen mellem 
de to vigtige hensyn til afvanding og miljø.

Som underbygning af denne påstand kan jeg 
oplyse, at en statistisk analyse af målinger 
på årsmiddelvandstanden i Gudenåen ved 
Tvilum afdækker, at der er sket en generel 
stigning i vandstanden siden 1972 og at der i 
perioden 1972 til 2003 er sket en stigning på 
6 mm om året, mens vandstanden fra 2003 
til 2018 er steget med 35 mm om året. Altså 
en markant varig stigning i vandstanden 

på omkring 75 cm, selvom produktionstal-
lene ved Tangeværket i samme periode 
dokumenterer stort set uændret mængde 
vand i åen set over tid. 

Forklaring på den triste udvikling er den 
enkle, at vandremuslingens aggressive 
spredning har givet krystalklart åvand med 
deraf følgende voldsom vækst i den grøde, 
der bremser vandet. Desuden er der gennem 
årtier sket en aflejring af sand og sediment 
forskellige steder i Gudenåen med deraf 
følgende propper i hullet. Resultatet er 
den veldokumenterede varige markante 
stigning i vandstanden. Det bevirker, at hele 
Gudenådalen billedligt talt er blevet en gen-
nemvædet svamp, der overhovedet ikke har 
nogen ekstra sugeevne når der falder megen 
regn. Oversvømmelserne indtræder derfor 
prompte og med voldsom kraft. Derfor er det 
helt urimeligt, når miljøministeren maler et 
billede af, at de aktuelle problemer skyldes 
historisk meget regn i efteråret 2019. Ja, 
der er kommet meget regn, men problemet 
bunder meget dybere og er vokset over 
mange år. Miljøministerens henvisning til den 
statslige pulje til etablering af vådområder 
er heller ikke klædelig. De afsatte 150 mio. 
kr. til hele landet rækker som en skræd-
der et vist sted. Flotte solitære træer ville 
drukne og et uigennemtrængeligt krat i 
sumpen ville brede sig – til stor skade for 
de rekreative værdier. 

Der har undertiden verseret en påstand om, 
at det skulle være Tange Sø, der forårsager 
den høje vandstand i Gudenåen mellem Kon-
gensbro og Silkeborg. Det er et fuldkommen 
falsk argument. Vandstanden i Tange Sø har 
været konstant siden starten af elprodukti-
onen i januar 1921. Der lukkes præcis ligeså 
meget vand ud af søen, som der strømmer 

ind i den. Det er imidlertid ikke første gang, 
at en alvorlig situation misbruges politisk. 
Her er det så modstandere af Tange Sø, der 
forsøgte sig. Men det er der næppe mange, 
der hopper på. Derimod er det korrekt, 
at der mellem Kongensbro og Tange Sø er 
opstået en prop i hullet, så vandet stuves 
opstrøms. Disse aflejringer bør snarest gra-
ves op og lægges ind på åens brinker. Her 
kan vi skele til Skjernåens udretning, hvor 
gravemaskinernes omfattende arbejde er 
blevet omdannet til skøn natur. Det samme 
vil ske ved Kongensbro. Jamen, der er jo 
giftstoffer i aflejringerne, vil nogen hævde. 
Så lad os dog få syn for sagen ved hjælp af 
konkrete slamprøver, så vi baserer os på 
fakta frem for falske myter. Tilsvarende kan 
man passende måle vanddybden i Gudenåen 
ved hjælp af en motorbåd og et ekkolod. Det 
er gjort med stor succes i Nørreå – igen for 
at man kunne handle på baggrund af fakta.    

Konklusion: Politisk handling i en fart er på-
krævet såvel nationalt som lokalt. Og her må 
Venstre gå forrest. Jeg vil på Christiansborg 
kæmpe for mere klarhed i vandløbsloven, 
så kommunerne ikke kommer til at nedtone 
hensynet til afvanding. Lige nu stiller jeg en 
byge af konkrete spørgsmål til miljøministe-
ren for at få hidtil hengemt fakta på bordet. 
Næste mål er en præcisering af vandløbslo-
ven. Lokalt er udfordringen at presse på for 
konkret handling. Jeg noterer med glæde, 
at borgmester Steen Vindum har peget på 
behovet for mere og bedre grødeskæring 
samt fjernelse af aflejringer, der standser 
vandet. Vi skal ikke købe påstanden om, 
at en effektiv vedligeholdelse af Gudenåen 
ødelægger vandmiljøet. Tværtimod kan god 
afvanding og et godt vandmiljø sagtens gå 
hånd i hånd. Hvor der er vilje er der vej – også 
for Gudenåens vand til Randers Fjord.     

Vandmasser kalder 
på politisk handling!

Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans
Folketingsmedlem for Venstre
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Venstres  
byrådsmedlemmer

Steen Vindum 
Borgmester
Fmd. Økonomi- og erhvervs-
udvalget
steen.vindum@silkeborg.dk
2629 3732

Jarl Gorridsen
Børne- og Ungeudvalget
Nærdemokratiudvalget
Fmd. Silkeborg Forsyning
jarl.gorridsen@silkeborg.dk
5361 4661

Helga Sandorf Jacobsen
Arbejdsmarkedsudvalget
Plan- og vejudvalget
Børne- og ungeudvalget
helga.jacobsen@silkeborg.dk
2678 5112

Kasper Thomassen
Socialudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
KasperKragh.Thomassen@
silkeborg.dk
2684 3670

Flemming Heiberg
Økonomi- og erhvervsudvalget
Klima- og miljøudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
flemming.heiberg@silkeborg.dk
4034 3132

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Fmd. Udvalget for unge udenfor 
arbejdsmarkedet
Socialudvalget
MadsBrogger.Frandsen@silkeborg.dk
2396 3596

Gitte Willumsen
Plan- og vejudvalget
Fmd. Sundheds- og  
omsorgsudvalget
gitte.willumsen@silkeborg.dk
2530 6035

Susanne Jacobsen
Klima- og miljøudvalget
Børne- og ungeudvalget
susanne.jacobsen@silkeborg.dk
4097 7309

Peter Nygaard Jensen
Kultur- og fritids- og idræts-
udvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
PeterNyegaard.jensen@
silkeborg.dk
4035 1033

Kristoffer Møller Jensen
Kultur- og fritids- og idrætsud-
valget
Udvalget for unge udenfor 
arbejdsmarkedet
KristofferMoller.Jensen@silkeborg.dk
2252 5956

Morten Høgh
Økonomi- og erhvervsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk
2323 8628

Harry E. Madsen
Beredskabskommisionen
Børne-unge udvalget
Hegnsynet
Mark- og vejfredsudvalget
Valgbestyrelse andre valg
Valgbestyrelse kommunale valg
HMN Naturgas I/S - repræsentantskabet
Energnist I/S
harryelvig.madsen@silkeborg.dk
2750 6531

Linda Lyngsøe
Socialudvalget
Nærdemokratiudvalget
Linda.Lyngsoe@silkeborg.dk
2065 1750

Det sker …
Arrangementerne er for alle medlemmer i hele Silkeborg Kommune.

www.silkeborg.venstre.dk

Hvornår? Hvad? Hvor?

8. januar kl. 19.00 Nytårskur Ans Idræts- og Kulturcenter

21. januar kl. 19.00 Opstillingsmøde Them Medborgerhus

5. februar kl. 19.30 Generalforsamling
Them-Bryrup Venstre Them Medborgerhus

17. februar kl. 19.00 Generalforsamling
Kjellerup Nordøst Ans Idræts- og Kulturcenter

18. februar kl. 19.00 Generalforsamling
Silkeborg Venstre Medborgerhuset Silkeborg

20. februar kl. 17.00 Generalforsamling
Blicheregnens Venstre

20. februar kl. 19.00
Generalforsamling
Gjernegnens 
Venstrevælgerforening

Gjern Kultur- og Idrætscenter

20. februar kl. 19.30
Generalforsamling
Vinderslev-Kjellerup 
Venstre

Alhuset, Kjellerup

5. marts kl. 19.00 Generalforsamling
Venstre Kommuneforening Medborgerhuset, Silkeborg

20. april kl. 19.00 Medlemsmøde
med MF. Anni Mathiesen Ukendt sted endnu



Venstrebladet er medlemsblad for Venstre i Silkeborg 
Kommune. Synspunkter udtrykt i artikler m.v. er 
forfatterens og deles ikke nødvendigvis af redaktio-
nen. Artikler i Venstre-bladet må gerne gengives med 
angivelse af kilde. 

Bladredaktion/medieudvalg
Niels Lauritsen (ansvarshavende) 
nielsklauritsen@gmail.com, 23 35 04 03
Linda Lyngsøe, linda.lygsoe@silkeborg.dk
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk, 27 64 56 72
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk 
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Flemming Heiberg, flemming.heiberg@silkeborg.dk

Webmaster 
Niels Lauritsen,  
nielsklauritsen@gmail.com

Tryk Skabertrang
Oplag 1.000 

Deadlines
Blad #7  23. marts 2020

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2019
Formand Kresten Friis, 27 64 56 72 
 t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand Poul Berggreen
Sekretær Peter Christensen
Kasserer Svend Siersbæk
Silkeborg Poul Berggreen
 Søren Slott
 Thomas Schlie 
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Erling Lemming (FU)
 Herluf Rahr
Them/Bryrup Bent Jensen
Vinderslev-Kjellerup  Knud Gadegaard
Kjellerup Nord-Øst Svend Niær Kristensen
 Karl Åge Jensen
Blicheregnens Jens Jacob Andersen
Kreds Nord Palle Quistgaard
Kreds Syd Jens Nymand
VU Mads Kristiansen 
LOF Linda Lyngsøe
Gruppeformand Flemming Heiberg
Borgmester Steen Vindum
Folketingskandidat Gitte Willumsen
Folketingskandidat Bent Jensen

Afleveret til Post Danmark d. 13. december 2019

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi 
været igennem medlemslisten, således at parmedlem-
mer 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.

Artikler, der ikke tidligere har været offentliggjort, vil 
vi give en førsteprioritet i bladet. Det gør vi for at give  
Venstrebladet en vis nyhedsinteresse, når det udkommer. 
Ret til ændringer forbeholdes.

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044

Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook

#6 / 2019
BLADET

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

Tlf. 8682 4444

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

Kvali tet  s iden 1915
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DØGNVAGT

Tikma El A/S · Aut. el-installatør · www.tikma.dk

8685 5060

Glædelig jul 
og godt nytår 
til alle.
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