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Motorvejsbyggeriet
er i gang
Vi har Danmarks Smukkeste Festival i nærheden og nu får vi også snart Danmarks smukkeste motorvej

Nu er der gang i motorvejsbyggeriet i
Silkeborg. Omgivelserne og naturen er i
fuld gang med den ændring der skal til,
for at få bygget motorvejen, der om 4 år
skal stå færdig. Så er der en fast, hurtig
infrastruktur uafbrudt fra Aarhus og til
den anden side af Herning.
Vi, der færdes i Silkeborg-området og i
særdeleshed har sin færden morgen og
aften på Ringvejen for at komme til og
fra arbejde, vil inden længe blive forstyrret i den daglige rytme, når arbejdskøretøjer og byggeredskaber indtager
Ringvejen.
Forsinkelser til og fra arbejde bliver uden
tvivl nødvendig at kalkulere med, da
der ikke kan undgås ventetid når trafikken og arbejderne ved motorvejen skal
kunne leve side om side.
Lad os håbe, at trafikanterne vil tage
hensyn til de, der arbejder, så der ikke
sker ulykker med personskade til følge.
Personligt glæder jeg mig til motorvejen
bliver taget i brug og jeg er sikker på,
Silkeborg vil få et flot område langs med
motorvejen, når byggeriet er afsluttet.
Motorvejssnakken har stået på meget
længe og har været en diskussion i
mange år. Jeg husker tilbage til perioden
omkring midt-firserne, hvor der allerede
var tale om linieføringen første gang. Jeg
husker også at nogle lodsejere er flyttet
fra deres bolig mere end en gang, fordi
en linieføring ville komme igennem deres
ejendom, og når de var flyttet, ville en
ny linieføring igen gå igennem deres
ejendom.
Nu er der komme ro på. Linieføringen er
fastlagt og byggeriet er begyndt og nu
skal vi vænne os til, at det er her motorvejen kommer.
Jeg synes, at vi i Danmark er rigtig gode
til at bygge broer. Broer, der er pæne i
landskabet og falder godt ind i landskabet. Højbroen i Hørbylunde Bakker, som
åbnes om ½ år, er et rigtig flot byggeri,
der overhovedet ikke skæmmer naturen
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Der piloteres som bæreflade til den nye bro.

i Hørbylunde. Der må også være en fantastisk udsigt oppe fra den, ud over det
kuperede landskab. Den køretur glæder
jeg mig også til, når der åbnes for trafik
til efteråret.
Den bro, der lige nu er påbegyndt over
Silkeborg Langsø, ved siden af den nuværende Ringvej, ser på tegningerne
også ud til at blive et pænt byggeri, og
hvis det holder i længden, at der bliver
belysning på den i mørket, som et andet
kunstværk, får vi igen en pæn bro bygget i Danmark.
På min »motorvejstur« forleden faldt jeg
også over et brobyggeri der er i gang
over Askhøjvej i Linå. Her bliver der også
en bro, der falder pænt ind i det kuperede terræn, der er i det område. Det
byggeri er afbilledet på forsiden af dette
blad.
I det store og hele får vi bygget en meget
smuk motorvej der løber igennem noget
af den flotteste natur der er i Danmark.
Meget tæt på Sindbjerg og Stoubjerg vil

den komme, dog uden man kan se dem,
men naturen og skoven er der.
Jeg vil nyde det, når jeg om få år vil
kunne køre på Danmarks smukkeste
motorvej på vej til Bilka i Tilst, på vej til
Magasin eller Salling i Aarhus, på vej til
Musikhuset i Aarhus - eller bare på vej,
måske på vej hjem til en dejlig by i en
dejlig natur. Når jeg så kører der, vil jeg
tænke på, hvor var det godt, der ikke
fandtes en naturfredningsforening, da
Silkeborg blev grundlagt, for så havde vi
aldrig fået lov til at bygge vores dejlig by
midt i naturen.

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

Tlf. 8682 4444

Kristian Jensen,

Næstformand for Venstre

Hvem ejer samfundet
Er du en del af et samfund, som skal have maksimalt værdi ud af dig og din indsats?
Når vi fra fødselen af har nydt godt af samfundets fælles goder, har vi så ikke en
forpligtigelse til at ”levere tilbage” gennem en samfundsnyttig levevis? Hvis samfundet – fællesskabet – har et ansvar og en økonomisk forpligtigelse til at tage
hånd om dig, hvis du bliver syg eller svag, er der så ikke en legitim interesse i at du har en sund og udviklende levevis?

Jeg tror, at alle på et eller andet tidspunkt er kommet til at tænke over en
spørgsmålsrække som den ovenfor?
Hvad er forholdet mellem samfundet
og den enkelte person? For vi har jo i
dag en forpligtigelse til at hjælpe den
syge, selv om han selv har haft en livsstil, som har givet grundlaget for sukkersygen eller selv om hun har fået en
korsbåndskade ved for meget håndbold
og for lidt opvarmning inden. Vi har da
en interesse i som samfund, at unge
tager en uddannelse og kommer i arbejde i stedet for at være uproduktive.
Selvfølgelig har vi det. Og de seneste
10 år med VK-regering har jo også medført, at vi har taget en stribe initiativer,
hvor vi belønner samfundsmæssig nyttig adfærd og beskatter eller straffer
det modsatte.
Det er nemlig nemt, når man sidder med
lovgivningsmagten og muligheden for at
styre og bestemme udviklingen at gøre
sig til overdommer over den rigtige og
samfundsmæssige kloge adfærd. Med
statistikker og grafer over udviklingen
kan man nemt se fordelene i at bestemme hvordan borgerne kunne opføre sig
samfundsmæssigt mere ansvarligt.
Men kan og skal vi politisk bestemme
over hvilken opførsel, som er værd at
støtte? Ligger der ikke en risiko i, at vi
ensretter og ”normaliserer” samfundet
efter viden om hvordan verden har set
ud (gennem erfaring og statistik) i stedet for hvordan vi gerne vil have at den
skal se ud? Eller i kort form: hvem ejer
samfundet – gør samfundet selv det
eller er vi alle sammen ejer af vort eget
liv, og samfundet er kun summen af det
fællesskab vi udgør?
Jeg mener at det er klart, at det liberale
udgangspunkt er, at vi alle ejer vores
eget liv, og at samfundet skal være summen af vores egne handlinger. På godt
og ondt. At borgere er klogere end politikere til at vurdere, hvordan deres eget

liv skal leves. Et samfund bliver for ens,
for fladt og går i stå udviklingsmæssigt,
hvis alle opfører sig på samme måde.
Der skal være skæve tanker, alternative
bomuligheder og udfordrende holdninger for at skabe udvikling. I Venstre bør
alle have det udgangspunkt, at vi ejer
vores eget liv.
Men hvis det er udgangspunktet, så må
vi også erkende, at vi har afveget fra det
udgangspunkt i vores regeringstid. Det
gælder mig selv i min tid som skatteminister, med f.eks. forslaget om fedtskat
eller højere beskatning af visse biler end
af andre. Og der kan godt findes andre
eksempler fra mine daværende kollegaer
i regeringen.
Så de gode spørgsmål er: hvorfor handler vi anderledes end vores grundholdning egentlig tilsiger? – og hvordan kan
vi ændre på det, således at vi fremover
er bedre til at handle ud fra vores holdninger?
Med den afstand som nu 2 år som gruppeformand har givet mig til ministerlivet,
så tror jeg, at det første spørgsmål kan
besvares med 2 svar. For det første
fordi politikere og deres medarbejdere i
ministerier gerne vil ”gøre noget”. Være
handlekraftige. Løse problemer. Det er
nemlig gennem handling, at politikere
kan sætte en dagsorden. Så hvis vi
oplever et problem, så skal vi helt have
en løsning klar og en politisk løsning er
altid lovgivning, regulering, afgifter eller
tilskud. Dermed skaber vi et politikerbehov for at blande os i danskernes liv.
Og for det andet fordi vi allerede har
blandet os så meget, at yderligere
regulering kan virke bagatelagtigt eller
måske ligefrem nødvendigt, fordi det
er vores egen lovgivning, som har skabt
problemerne i første omgang. Et eksempel på det er indførselen af beskæftigelsesfradraget i skattesystemet.
Vi stod i 2004 med den situation, at

alle godt vidste at forskellen mellem at
arbejde og være på dagpenge var for
lille. Den økonomiske gulerod ved at
tage et arbejde for ikke stor nok til at
motivere ledige til at søge de stillinger
med f.eks. skæve arbejdstider eller lang
daglig transport. Niveauet for dagpenge
kombineret med beskatningen af indkomst gjorde at gevinsten var for lille.
Det var altså samfundets politiske
beslutninger, der havde skabt problemet. Derfor blev det også en politisk
løsning, men ikke den oplagte. For den
oplagte løsning var jo, at sætte dagpengeniveauet ned og bruge besparelsen til
at samtidig nedsættelse af bundskatten.
Det ville være oplagt og sikre, at skattesystemet ikke blev endnu mere kompliceret at finde rundt i.
Men en sådan løsning ville tydeliggøre,
at det var personer i beskæftigelse,
som fik gevinsten ved skattereformen
og at der ville blive ”taget noget” fra
bestemte grupper. Den løsning kunne vi
ikke samle politisk flertal for – og derfor
valgte vi den teknisk noget mere komplicerede model med beskæftigelsesfradrag, selv om resultaterne var næsten
ens. Og som det blev nævnt: når nu
skattesystemet i forvejen er så kompliceret, så gør en ekstra detalje ikke den
store forskel!
Vi kan altså hurtigt komme til at løse
politisk opståede problemer med endnu
mere politik. Men der må være en
grænse. Vi har ikke brug for mere politik, men for mindre politik. Vi har ikke
brug for regulering, som går helt ned
til at bestemme størrelserne på cigaretpakkerne, sådan som den nye røde
regering netop har fremsat et forslag
om.
Når problemer opstår, så både kan og
bør vi overveje, om problemet skyldes
for meget politik, og ikke altid tro, at
problemet skyldes for lidt politik.
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Vi har i år haft den store omtale af kontanthjælpsmodtageren ”Carina”, som
havde flere penge til sig selv end mange
hårdtarbejdende lønmodtagere, og af
”SU-Sofie”, som får en af verdens bedste
uddannelser og verdens mest attraktive
SU, men som stadig ”kræver” ret til at
kalde sig fattig, fordi hun ikke har råd
til at gå i fredagsbar eller på værtshus i
weekenden. Er vi nået der til, hvor det
er samfundets opgave at sikre en højere
ydelse ved at gå hjemme end at være
på arbejde og hvor det er samfundets
ansvar at man kan drikke sig småfuld
med veninderne?

Jeg mener, at vi skal vurderer, om samfundet har overtaget for mange opgaver
fra den enkelte. Eller rettere om tiden
er løbet fra mange af de opgaver som
samfundet løser i dag. Mange danskere
får hjælp til rengøringen i en travl hverdag og betaler gladelig selv for den
aflastning. Men hvis man er pensionist,
så bliver det for nogle en samfundsmæssig opgave. Jeg mener, at en stadig
større del af pensionisterne har store
opsparinger og sagtens selv kan løse
den opgave. Så kan samfundet bedre
tage sig af dem, som har brug for den
personlige pleje.

Jeg tror ikke, at det er målet for noget
politisk parti. Men det er resultatet –
også efter 10 års borgerlig regering.
Derfor skal vi gøre op med nogle af
vores egne dogmer.

Jeg mener, at formynderiet er blevet
grotesk, når Folketinget skal til at debattere, hvor store cigarpakker må være.
Selvfølgelig skal vi sikre oplysning om
rygningens skadelige virkninger, men om
man lovligt vil købe sine cigaretter i 10,
19 eller 20 styks pakker skal ikke være et
politisk emne.

Jeg mener, at vi skal tænke over hvordan
vi kan få samfundet til at blande sig
mindre i, hvor sundt den enkelt dansker
lever, men til gengæld skal vi hver især
taget et større ansvar – også økonomisk
– hvis vi får brug for at trække på fællesskabet.

Jeg mener, at vi bryder en moralsk
grænse ned, når visse skoler begynder
at sende ”stå-op-SMS’er” til deres unge
elever. Det kan godt være, at de får flere

til at tage netop den uddannelse, og at
det kortsigtet hjælper på skolens gennemførselsprocent. Men vi får samtidig
opdraget alt for mange unge til, at intet
er deres eget ansvar. Selv det at passe
den uddannelse, som kan give dem
grundlaget for arbejde og indkomst,
bliver til andres problem og ansvar. Jeg
vil i stedet hellere have en klar holdning
til at unge uden uddannelse ikke kan få
offentlige ydelser, som er højere end
den SU, som de kunne have fået ved at
passe deres studier.
I liberal optik er det dig, som er ansvarlig
for dit eget liv. Du ejes ikke af samfundet og samfundet ejes ikke af politikere.
Samfundet skabes af summen af vores
individuelle handlinger. Ikke ved at et
fastsat mål skal brydes op til uddeling til
hver enkelt at levere.
Derfor har vi brug for at få mindre politik i samfundet og ikke mere. Det skal
være en læresætning, som gælder både
i de år, hvor vi er i opposition og i særlig
grad, når vi forhåbentlig snart får lov til
at danne regering igen.

Ny formand i Kjellerup
Efter 5 år som medlem af Venstre i
Kjellerup, kom jeg som sædvanlig til
generalforsamlingen. Jeg har i disse
år tilhørt »det tavse flertal«, og havde
overhovedet ikke overvejet et mere
aktivt politisk engagement; men da
Vibeke Juel ikke ønskede at stille op
igen, og der ikke var andre forslag, og
ingen der meldte sig frivilligt, ja, så kom
jeg til at melde mig - rent spontant! Der skal jo være en formand!!!
Efter en uddannelse indenfor den
grafiske branche, var jeg selvstændig
bogtrykker i Odder indtil 1983, hvor vi
flyttede til Silkeborg. Her bestred jeg
flere mellemleder og lederstillinger,
bl.a. indenfor salg- og markedsføring, og sluttede som projektleder for et
EU-projekt, som jeg selv havde beskrevet. Det var med beskæftigelse af 30-40
kontanthjælps- og sygedagpenge-modtagere visiteret af Silkeborg kommune,
til en privat virksomhed. Målet var at få
disse personer tilbage til arbejdsmarkedet. For at blive »klædt på« til denne
meget specielle opgave, tog jeg en 4 årig
efteruddannelse som psykoterapeut,
afsluttet i 1998.
I 2001 besluttede min kone og jeg, sam-
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men med vores datter og svigersøn, at købe et nedlagt landbrug på
Ungstrupvej i Kjellerup, og her bygge
et hus, der var så stort, at det kunne
rumme os alle sammen, incl. 3 børnebørn. Nu har vi så bygget i 10 år, og er
ca. halvfærdig!
Men det er også blevet et meget specielt byggeri. Det skulle have været et
halmhus, men halmen er blevet erstattet af træuldsgranulat som isoleringsmateriale. Nu er det blevet et »Vitalhus« efter byggebiologiske principper,
som er tilført af en tysk arkitekt. Det
første, og indtil videre det eneste hus
i Danmark, der er bygget efter denne
byggefilosofi!
Jeg nævner dette, som en overgang til
»mit nye politiske engagement«. Jeg
har altid tænkt sådan, at »du kommer
aldrig foran ved at gå i andres fodspor«.
Derfor, hvis du vil gøre en forskel, skal
der tænkes kreativt, og handles derefter.
Det er så hermed mit erklærede mål,
at som formand for Venstre i Kjellerup,
vil jeg gerne være med til at præge den
fremtidige politiske dagsorden indenfor
partiet.
Jeg har hørt, at der er højt til loftet i

Venstre, og at der er plads til forandringer. - Det ser jeg frem til.
Det er i Venstres regeringsperiode gennemført rigtig mange gode ændringer
(jeg har fulgt med i medierne!!!) til gavn
for vores velfærdssamfund; men der er
også gennemført ting, som jeg bestemt
ikke er enige i - heller ikke lokalt!
Det vil jeg så arbejde på at få rettet,
selvfølgelig efter en grundig debat i
vores lokalafdeling. Så må vi se, om det
skal bæres videre...!
Med denne introduktion af mig selv,
melder jeg mig klar i arbejdstøjet.
Med venlig hilsen Orla Jensen,
Ungstrupvej 18, 8620 Kjellerup.
Tlf. 2042 5133

Vagn Larsen,

Regionrådsmedlem for Venstre

Nyt fra
Region Midtjylland
Den regionale udviklingsplan (RUP) er udsendt i høring frem til den 28 marts 2012.
Den udsendte plan er udviklet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19
kommuner i regionen. De overordnede udfordringer er Globalt klima. Økonomi.
Den demografiske udvikling (befolknings udviklingen). Uddannelse. Sundhed.

Klimaændringerne vil betyde stigning i
temperatur, stigende vandstand i have
og fjorde mm. Kraftig regn med risiko
for oversvømmelser mm. Det er nødvendigt at vi frem til 2030 indretter os på
denne nye situation. Planen lægger op til
at der skabes netværk/samarbejder mellem videninstitutioner samt private og
offentlige virksomheder og de relevante
myndigheder, således at de udfordringer, og muligheder klimaændringerne
medfører, indpasses i den fremtidige
byudvikling og nye rekreative områder.
Omstillingen af energiforbruget til mere
vedvarende energi (50% vedvarende
energi i 2025) er en af de vigtige søjler i
planen. Ud over den vigtige miljøeffekt,
som omstillingen vil have, er der meget
store udviklingserhvervs- og beskæftigelses muligheder. Men også store udfordringer for bla. energitunge erhverv.
Vind og sol vil komme til at producere en
meget større del af vores elforbrug.
Biogas, biomasse samt affald vil være
blandt de ressourcer vi skal udnytte.
Omstillingen stiller krav til den fremtidige byudvikling. Nærhed til kollektiv
varmeforsyning, således at lange transportledninger undgås. Det er ligeledes
oplagt at vedvarende energikilder (jordvarme, solceller sammen med varmepumper) anvendes i nyudstykningsområder f.eks. i udkanten af byudviklingen
samt i oplandsbyer. Dette er gennem
flere år sket i kommuner her i regionen.
Måske kunne det også brede sig til
Silkeborg kommune ??. 2015 bygningskravene gør, at der ikke er langt til de
passive huse, der opføres i dag, og økonomisk vil det også være en god ide.
Såfremt man ikke ønsker en yderligere
affolkning af landsbyerne og yderområderne må staten på banen med nye
tilskudsløsninger. Mange ældre har ikke
økonomisk mulighed for at udskifte
oliefyret med en anden mere miljøvenlig
varmekilde. Der er ligeledes brug for en
længere og mere fleksibel løsning, hvor
en kombination af oliefyr og f.eks. var-

mepumper mm. kan anvendes, såfremt
regeringen ikke ønsker at affolke landsbyer og yderområder yderligere?

Samfundet har brug for viden og
kompetencer
I fremtiden skal vi i langt højere grad
leve af højteknologiske job samt viden
og kreativitet. Dette stiller krav til et
fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem, hvor flest mulige får en
uddannelse samt ikke mindst, at flest

mulige gennemfører den uddannelse, de
er startet på.
Det stiller store krav til vejledningen om
hvilken uddannelse den enkelte unge
skal vælge, ud fra ønsker, behov og job
mulighed. Vækstforum vil fortsat styrke
samarbejdet mellem erhvervslivet og
uddannelses / forskningsinstitutionerne.
Vækstforum giver i dag tilskud til en
række projekter inden for uddannelse
og styrkelse af selvstændighedskulturen
(entreprenørskab).

Medlems- og opstillingsmøde
Medlems- og opstillingsmøde i Silkeborg Nord og Silkeborg Syd af kandidater til
Folketinget tirsdag den 8. maj.
Start af Nord kl. 19.00
Start af Syd kl. 20.00 på
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Alle er velkommen.

Virksomhedsbesøg
Venstre i Gammel Kjellerup kommune arrangerer virksomhedsbesøg på
DK-Food i Kjellerup en aften i maj måned.
Når datoen er på plads vil der komme nærmere orientering i pressen.

DØGNVAGT
TLF.8685 5060

86 80 43 54
86 80 43 54
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morten lykkegaard,

Medlem af Europa-Parlamentet

En succes bliver voksen
De fleste kender situationen: Husets teenager er - langt om længe - ved at blive voksen og klar til at stå på egne ben. Det samme gælder for EU’s Indre Marked, der i år
fylder rundt - 20 år.

Gennem de seneste 20 år har EUsystemet harmoniseret, lavet fælles
standarder, gjort det lettere at handle,
flytte og arbejde over grænserne, for på
den måde at leve op til alt det, som EUs
fædre ønskede; fred og en velstand, der
konkret består i, at Det Indre Marked
siden 1992 har skabt 2,5 mio. ekstra jobs
og gjort EU-landene 800 mia. kr. rigere.
Effekten af Det Indre Marked har på ti år
- fra 1996 til 2006 - været 233 mia. euro
på EU-niveau, hvilket har betydet ca. 30
mia. kroner for Danmark alene.
Så selv ikke de mest forhærdede
EU-modstandere drømmer i dag om at
skrotte Det Indre Marked.
Men selvom Det Indre Marked har nået
en alder, hvor det er myndigt, så er
det, som det er tilfældet for de fleste 19-årige, endnu ikke et færdigt og
fuldstændigt produkt. Derfor har den
ansvarlige kommissær, Michel Barnier,
skudt en relancering af Det Indre Marked
version 2.0 i gang. Version 2.0 består af
12 indsatsområder, som både retter sig
mod virksomheder og borgere.
Det skal blandt andet være lettere for
virksomheder at få patent på deres
opfindelser gennem et fælles EU-patent,
EU-reglerne skal ikke bare vedtages, men
også gennemføres i virkeligheden, og
de konkrete administrative byrder, som
virksomhederne oplever, når de handler
på tværs af grænserne, skal fjernes - og
sidst men ikke mindst skal det være lettere at drive e-handel i flere lande.
For borgerne vil det i fremtidens Indre
Marked være lettere at få anerkendt
sine erhvervsmæssige kvalifikationer i
et andet EU-land og at flytte til et andet
EU-land, det vil være markant billigere at
bruge sin mobiltelefon i andre EU-lande,
og som forbrugere vil vi kunne købe varer
på nettet uden at frygte at komme i
klemme i et andet lands forbrugerlovgivning og uden at være bange for svindel.
Vores store teenager skal klædes ordentlig på til at skabe økonomisk vækst og
jobs i globale virksomheder - for der er
tale om store gevinstmuligheder.
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Danmark er en lille åben økonomi, og
ca. ¾ af vores samlede eksport går til
andre EU-lande. Betydningen af Det Indre
Marked for væksten i Danmark er altså
væsentlig - og en effektivisering af Det
Indre Marked vil have stor betydning for
danske virksomheders eksport.
Alene ved et fuldt udviklet Indre Marked
for e-handel kan EU’s økonomi øges
med 4 pct. - eller 500 mia. kr. - gennem
øget konkurrence. Det svarer til omkring
1000 euro pr. indbygger.
Det er derfor vigtigt, at Danmark generelt - men også i den nuværende rolle
som formandskabsland - fører an med
en ambitiøs politisk linje på EU-niveau
med henblik på at udvikle et velfungerende digitalt indre marked.
Et fuldt udviklet Indre Marked for serviceydelser vil ligeledes give gevinst for
Danmark - en gevinst på hele 1,5 mia. kr.
Det kan oversættes til 600.000 nye jobs
i EU - eller til det, der svarer til et fald i
arbejdsløsheden på mere end 2 pct.
I en tid, hvor alle leder med lys og lygte

efter måder at skabe vækst- og jobs, er
det svært at lukke øjnene for Det Indre
Markeds potentiale.
De nye idéer skal gøre de europæiske
økonomier mere konkurrencedygtige,
så kampen - også på længere sigt - kan
tages op med USA, Kina, Indien og de
andre hurtigt voksende økonomier. De
har alle det til fælles, at de allerede er
fællesmarkeder, hvor der gælder ens
regler, og der ofte er gunstigere skattevilkår og mere lempelige miljøregler.
Som dansker glæder jeg mig over, at
rigtig meget af den lovgivning, som skal
bane vejen for det nye Indre Marked,
skal forhandles på plads under det danske formandskab i den kommende tid.
Det giver gode muligheder for, at resultaterne bliver præget af danske løsninger og af vores flair for at skabe varige
løsninger, som både virksomheder og
borgere får glæde af.
Og så kan vi med sindsro sende den nye
voksne ud i den globale konkurrence.

“

Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget har på det seneste arbejdet med at præcisere retningsliner for lægekonsulentens virke.
Der er etableret et samarbejde mellem Jobcenter Silkeborg og Frivilligcenter
Silkeborg om tilknytning af frivillige bisiddere til borgere i Jobcentret. Dette skyldes bl.a. Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om en løbende kvalitetssikring af
borgernes sagsforløb på Jobcentret.
I første omgang omhandler samarbejdet frivillige bisiddere for borgere, der
modtager sygedagpenge.
Ledigheden i januar måned i Silkeborg Kommune (6,1 )lå under landsgennemsnittet (6,4), men over gennemsnittet for Region Midtjylland (5,7)

”

Helga Sandorf Jacobsen

Leif Bæk,

Byrådsmedlem for Venstre og medlem af vej- og trafikudvalget

Hvad med et godt
tilbud?
Silkeborg Byråd vedtog den 28. november 2011 ”Varmeplan 2011-2020”.
Planen indeholder en vision om en CO2 neutral varmeforsyning i 2030 og en varmeforsyning uden brug af fossile brændsler i 2050.
I planen står der også ”vi vil indføre tilslutningspligt og forblivelsespligt, hvor det er fornuftigt og kan ske
på rimelige vilkår for varmeforsyningsselskabet og forbrugerne”.
Tilslutningspligt og forblivelsespligt er
derfor ikke statisk, men afhænger for
det første af om forsyningsselskabet
søger om dette, og for det andet om
Silkeborg Kommune på baggrund af
det konkrete projekt vurderer, at det er
fornuftigt at pålægge tilslutningspligt/
forblivelsespligt.
Det er således tale om en konkret vurdering fra projekt til projekt.
Mandag den 27. februar 2012 besluttede et flertal af byrådets medlemmer
at effektuere Silkeborg Varme A/S ønske
(ansøgning) om tilslutningspligt og
forblivelsespligt for områderne Lysbro,
Funder og Funder Kirkeby.
Sagen har i den grad skabt debat, ikke
så meget i forhold til ”Varmeplan 20112020”, men så sandelig i forhold til tilslutningspligt (tvang).
Jeg har i hele forløbet arbejdet på at få
tilslutningspligten fjernet, da tvang principielt er uhensigtsmæssig.
Opgaven med at omstille og løse energiog klimaproblemerne samlet, skal og kan
gøres, dog mere behændigt og smidigt
ved eks.v. at tilbyde nogle gode gedigne fremtidssikrede løsninger, baseret
på et økonomisk attraktivt grundlag,
som gør at borgerne simpelthen ikke
kan sige nej – det er løsningen, præcist
som da naturgasselskaberne skulle have
økonomi i deres udbygningsekspansion
af naturgasnettet, hvor vi oplevede en
imponerende hurtig udbygning og en
meget stor kundemasse, baseret på god
løsning og attraktiv økonomi og hermed
en god forretning for både udbyderen
og forbrugeren.
Jeg har også i hele forløbet givet udtryk
for, at timingen var særdeles uheldig,
da der p.t. forhandles om et energiforlig
blandt alle partierne i Folketinget, og her
kender vi ikke omfang, teknologi, retning og hastigheden af en evnt. omlægning til vedvarende energi i boliger,
industri og transport.
Vi mangler stadig en beslutning om, hvor-

vidt der skal etableres et Kraftvarmeværk
i Kjellerup eller ej, som kan, hvis det bliver en realitet, få stor betydning på de
fremtidige fjernvarmepriser.
Byrådet diskuterer også stadig muligheden for salg af de mange forsyningsselskaber, som absolut også er væsentlige elementer i hele det overordnede
energi- og forsyningsperspektiv.
Man kan sluttelig forundres over,
hvorfor Silkeborg Fjernvarme A/S ikke
bruger mere energi (Manpower) på at
få flere kunder på det nuværende fjern-

varmenet (forsyningsområde), end de
nuværende 10.000 kunder. Frem for
som nu at investerer 76 mio. kroner på
en stor udvidelse/udbygning af forsyningsområdet i en tid med så mange
ubekendte faktorer.
Apropos tilslutningspligt, så arbejdede
den forrige Regering (VK) på en ophævelse af tilslutningspligten (tvang) pr. 1.
januar 2011. En blanding af forglemmelser og forhandlinger betyder, at tilslutningspligten (tvang) stadig er en del af
lovgivningen – desværre!

Krig og Fred
– efter krigen skal vi vinde freden
EU-konference om udvikling og demokratisering i de lande,
hvor EU-lande og Danmark har haft tropper.
Tirsdag d. 24. april på Hotel Skanderborghus kl. 17 – 20.30.
Kr.100,- inkl. middag med ét glas vin, øl eller vand
17.00 Velkomst Britta Jordt Bang, formand for Europaudvalget
i Østjylland.
17.10 Udviklingsordfører Jacob Ellemann-Jensen ”Ansvar
for genopbygning og bistand til demokratisering”
17.30 Prof. i historie Lars Hovbakke Sørensen
”Et kontinent i krig. Europas historie gennem 1000 år”
17.50 Spørgsmål og debat.
18.20 Lækker 2 retters middag inkl. ét glas vin, øl eller
vand.
19.20 Farshad Kholghi, debattør og skuespiller ”Så meget
demokrati som muligt”.
19.40 Jægersoldat Poul Dahl ”Et fælles europæisk
beredskab i den globaliserede verden”.
20.00 Dansk Røde Kors: tidl. skoleinspektør, Jørgen
Kristensen ”Mennesker i knibe”.
20.20 Paneldebat.
20.25 Tak for i dag, Erik Arent Jensen, formand for
Europaudvalget i Aarhus.
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Kresten Friis genvalgt
Beretningen ved generalforsamlingen den 1. marts 2012:
Jeg er utrolig stolt over, at jeg er
formand for Venstres kommuneforening.
Jeg er utrolig stolt over, at jeg er
medlem af et parti, der vil arbejde
for alle grupper i samfundet.
Jeg er utrolig stolt over, at jeg er
medlem af Danmarks største parti.
Jeg er utrolig stolt over, at vi fik så
godt et valg i efteråret.
Vi kan være utroligt stolte af Venstres
valgkampagne. Det var helt enestående
at se den enighed og fælles kampvilje,
der kendetegnede Venstres kandidater,
organisationsfolk, folkevalgte, frivillige.
Partierne i den røde regering – særligt
Socialdemokraterne og SF – gik til valg
på en lang række løfter til danskerne.
Efter over to ugers forhandlinger præsenterede S-R-SF-regeringen imidlertid
et fælles regeringsgrundlag, hvor man
skal kigge langt efter selv de mest ihærdigt fremførte løfter.
Resultatet af de langvarige regeringsdrøftelser blev et regeringsgrundlag,
som på helt afgørende punkter går imod
S-SF’s politik fra før valget, og som svigter mange af de løfter, som partierne
har givet danskerne.
Når dette er sagt skal vi også huske at
der kun er omkring 20 måneder til et
meget vigtigt valg; kommunalvalget og
valget til regionsrådet.
Forarbejdet til dette er i fuld gang. Vi
er ved at få lavet en handlingsplan som
formodentlig bliver godkendt på generalforsamlingen i aften, og til denne
handlingsplan, er det vigtigt, at så
mange af vi medlemmer bliver aktiveret.
Vi skal have opstillet en liste, som favner
bredt i hele kommunen. Vi skal dække
mange lokalsamfund, som skal være
med til at sætte deres præg på, hvilken
politik, der skal føres i området og hvor
den opstillede kandidat skal komme fra.
Derfor er det vigtig, at vi alle hjælper
med til at finde kandidater fra alle områder i kommunen, så vi kan matche de
andre partier i at få flest mulige vælgere
til at stemme på vores opstillede kandidater.
Venstre har ikke lagt skjul på hvor store
udfordringer Danmark står overfor som
følge af den internationale finanskrise
og den efterfølgende gældskrise. Derfor
har vi også mødt danskerne med den
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Formand for kommuneforeningen,
Kresten Friis, aflægger beretning.
samme politik før, under og efter valget.
Det har regeringen til gengæld ikke.
Det er vigtigt for Venstre at vi denne
gang får borgmesterposten, og i håb
om, at virkningen fra det landspolitiske
valg kan smitte af på det kommunale
valg, skulle der være en chance for at
det kan lykkes. Hvis vi alle trækker i
arbejdstøjet og giver den en skalle tror
jeg på, at nøglen til Silkeborg Rådhus
også kun er til låns.
Hanne Bæk Olsen: Vær forberedt på, at
vi henter din nøgle til rådhuset i november 2013.
Vi har i dag 10 byrådsmedlemmer. Det
gør ikke noget hvis det bliver forøget til
11 eller 12. Lad os lave en aftale. Hvis
det lykkes, så giver Venstre gratis smørrebrød til alle, der møder op til generalforsamlingen om 2 år.

Det daglig byrådsarbejde varetages i
dag af vore 10 byrådsmedlemmer. Det
er ikke altid let at forstå de beslutninger der træffes. Som eksempel vil jeg
nævne sagen om slukning af gadelyset,
dernæst indførelse af brugerbetaling på
lyset.
Nu har vi sagen om tvungen tilslutnings
pligt til fjernvarm i Funder området, jeg
tror man nogle gange bør stikke fingeren i jorden inden der træffes en sådan
alvorlig beslutning, som gør at det frie
valg fra tages borgeren.
Vi fik ny kasserer ved sidste generalforsamling, så vi er spændte på resultatet,
jeg kan da røbe det er gået over al forventning.
Det mest negative i regnskabet, er en
alt for stor tilbagegang i medlemstallet på omkring 60 medlemmer i forhold
til sidste år. Det er det, vi prøver på at
rette op, når vi kommer rundt i lokalområderne.
Der er en vælgerforening der har haft
fremgang; nemlig Gjern/Fårvang foreningen. Ellers har det været svært at gentegne eller man har meldt sig ud. Nogle
af udmeldelserne skyldes fedtafgiften,
der blev vedtaget i efteråret af den
gamle regering, grøn vækst og, at der er
for langt til rådhuset, som nogle af de
mest brugte årsager.
Vi har stadigvæk vores baggrundsgrupper som fungerer, så hvis der er nogle,
der har lyst til deltage, så meld jer til.
Det er her man virkelig kommer ned i
hvert fagudvalgs arbejde med den politiske behandling og indstilling til byrådet.
Her til slut vil jeg takke jer alle for et godt
og behageligt samarbejde i årets løb.

Der blev lyttet intenst til formandens beretning.

Helga Sandorff Jacosen

Medl. af Venstres byrådsgruppe

Lægekonsulenten og
Silkeborg kommune som
servicevirksomhed
Der har i den senere tid været adskillige
artikler i medierne omkring Silkeborg
kommunes håndtering af sygedagpengemodtagere, og især lægekonsulentens
arbejdsform har været udsat for kritik i
nogle enkeltsager.
Arbejdsmarkedsudvalget har derfor nu i
længere tid arbejdet med at få tydeliggjort rammerne for lægekonsulentens
arbejde. Over en længere periode har vi
diskuteret dette, hvilket har resulteret i
en politisk beslutning og præcisering af
lægekonsulentens arbejde, således at vi
forhåbentligt undgår yderligere sager af
denne karakter.
Lægekonsulentens opgave er at være
en faglig bistand til sagsbehandlerne,
en »oversætter« af fagsprog og konsekvenser af sygdomme, den der gør
opmærksom på, hvilke skånehensyn, der
bør tages m.m.. Lægekonsulenten kan
endvidere påpege, såfremt der mangler
dokumentation i en sag, men lægekonsulenten skal aldrig stille diagnoser
eller være den, der afgør arbejdsevne,
ligesom lægekonsulenten ikke har indflydelse på beslutningen om tildeling af
sociale ydelser.
Herudover er der netop blevet nedsat
en ny enhed i Job- og Borgerservice,
en lægekonsulentenhed, der skal lede
og samle lægekonsulenterne og sikre
den overordnede kontakt med eksterne

læger, samt styrke samarbejdet til de
praktiserende læger.
Nu forventer vi, at denne nye enhed
sammen med den yderligere præcisering
af lægekonsulentens arbejde kan være
medvirkende til, at vi fremover undgår
flere uheldige sager af samme art.
Dette var så et område, hvor der er
taget tiltag for at forbedre servicen til
borgerne, men desværre oplever v i alle
alt for ofte, at borgere henvender sig
med beretninger omkring dårlig eller
manglende service ved henvendelser til
Silkeborg kommune.
Kommunen har omkring 7000 ansatte,
og langt hovedparten af disse ansatte
yder en god, loyal og serviceminded
arbejdsindsats, men ind i mellem dukker
der desværre nogle kedelige historier
op.
Der har været eksempler på totalt uigennemskuelige udregninger af betaling for
gadelys og dermed uforholdsmæssigt
urimelige regninger, manglende og uklar
service ved henvendelser, meget langvarig sagsbehandling ved ansøgninger og
tilladelser, ikke varslede miljøtilsyn, hvor
et varsel ikke havde været til hinder for
tilsynet, unødig stor nidkærhed omkring
forvaltningen af love og regulativer,
udfærdigelse af unødvendigt restriktive
lokalplaner, sidstnævnte udelukkende

med baggrund i ønsket om miljøpolitiske
markeringer, og ikke mindst kravet om
tvangstilslutning til fjernvarmen.
Vi hører også ofte om erhvervslivets
trængsler omkring diverse former for
tilladelser - og så er der jo også dækningsafgiften - der medfører, at kommende virksomheder vælger at flytte
og etablere sig i vore nabokommuner.
Dette skaber jo ikke ligefrem udvikling
og arbejdspladser i vores kommune;
arbejdspladser, og dermed også muligheden for praktikpladser, som vi har så
meget brug for.
Vi bør altid have i vor bevidsthed, at
kommunen skal være en servicevirksomhed med servicemedarbejdere, et
serviceorgan for kommunens borgere. Et
organ, der servicer, men samtidig også
påser, at lovene og reglerne overholdes,
men dette uden at iværksætte unødvendig tvang og urimelige restriktioner og
uden at være nidkære og mere strikte
end lovens budskab. De kommunalt
ansatte er ansat af kommunens borgere
til at servicere dem, og vi er som kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af
kommunens borgere til at være deres
talerør, og dermed også være dem, der
kan præge kommunen til at blive mere
serviceminded.

Historien om den forsvundne VU-fane
Af Britta Bang
Der gik rygter om, at VU Silkeborg fyldte
100 år i år. Men hvor var beviserne?
Huskede man lidt tilbage i tiden, var der
vist noget med, at VU-fanen deltog i
Grundlovens 150 års dag i 1999, da vi i
Venstre plantede grundlovsegen på plænen foran Silkeborg Museum.
Men hvad hændte sidenhen?
Ved Silkeborg Seminarium stod der i
mange år nogle gamle pavilloner. De
skulle nu fjernes.

En dag ringede telefonen. Det var servicechefen. ”Er det meningen, at jeres
fane skal smides på lossepladsen sammen med alt det andet skrammel?”
Vores fane? Stod den er? Glemt i et
lokale, som Seminariet havde udlånt til
VU’erne for år tilbage.
”Nej da. Den skal vi da have hjem”. Tak
til en vågen servicechef!
Nu er den børstet for spindelvæv og
støv.

Og her står beviset klart og tydeligt:
VU i Silkeborg og Omegn – 1912
Bemærk: Omegn
Broderet med guldtråde på en dobbeltdug.
Det må være starten på 100 års festen.
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Gjern-Fårvang genvalgte
formanden
Sidst i februar afholdt Venstre i GjernFårvang vælgerforening generalforsamling i Gjern Kultur- og Fritidscenter.
Aftenen blev indledt med et nyt tiltag,
nemlig smørrebrød, hvilket blev taget
godt imod, af de 20 fremmødte.
Formanden fortalte i sin beretning om
de ting, der har rørt sig både lokalt og
på landsplan det sidste års tid, men
også lidt om de visioner Venstre har for
fremtiden.
Venstre er medlemsmæssigt gået frem
de sidste 10 år, og det selvom man har
haft regeringsmagten, hvilket traditionelt plejer at koste medlemmer. På
det lokale plan kunne formanden også
berette om at vi som den eneste vælgerforening i Silkeborg kommune, havde
øget antallet af medlemmer. Michael B.
Sørensen blev genvalgt til formandsposten og der var ligeledes genvalg til den
øvrige bestyrelse. De to unge medlemmer, Marie Louise Jacobsen, Gjern og
Mads Frandsen, Fårvang fik også stor

ros for deres engagement i at genstarte
Venstre Ungdom i Silkeborg.
Da selve de formelle ting i forbindelse
med generalforsamlingen var overstået,
blev der åbnet op for debat. Her blev
der blandt andet diskuteret økologi,
fedtafgifter og ikke mindst bræmmer.
Bræmmerne (brakjord rundt om vandhuller på markerne), skal efter den nye
vedtagelse udvides fra 2 til 10 meter,

hvilket vil berøre mange lodsejere.
Nogle berørte medlemmer fortalte om
de gener, de havde og ville få med den
krænkelse af ejendomsretten som de
følte de var udsat for. Bestyrelsen bakkede op om problemet, og vil tage sagen
op med Venstres Folketingsgruppe for
at de får øjnene op for de konsekvenser
denne regel får, for mange lodsejere.
MBS

Søren Slott fortsætter som formand
Venstre i Silkeborg afholdt generalforsamling den 22. februar hvor der var mødt omkring 35 medlemmer op.
De fremmødte valgte igen Søren Slott som formand med akklamation.
I sin beretning kom formanden ind på
det gode valg, som Venstre fik i efteråret, men som jo desværre ikke holdt til
at kunne fortsætte regeringsmagten.
Formanden kom også ind på, at man på
opfordring fra Grauballe-foreningen blev
sammenlagt med denne. Der var på det
tidspunkt 35 medlemmer i Grauballe,
men senere har det vist sig, at de 25
har udmeldt sig eller flyttet til en anden
forening.
En deltager på generalforsamlingen kom
ind på, at da man i Grauballe tidligere
opkrævede kontingent, gik man fra dør til
dør hos medlemmerne med opkrævningen, og det gjorde nok sit til, at det var
lidt sværere at melde sig ud eller undlade
at betale kontingentet. Det har man af
gode grunde ikke resurser til i dag.
Efter generalforsamlingen var der politisk orientering, hvor regionrådsmedlem
Vagn Larsen kunne berette om arbejdet
i regionen. Han blev fulgt af de 3 fremmødte byrådsmedlemmer, Britta Bang,
Gitte Willumsen og Anders Kaysen, der
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Anders Kaysen var inde omkring økonomien tl højskolens svømmehal.
hver på sin måde kunne berette om
arbejdet i byrådet.
Anders Kaysen var ganske kort inde

omkring økonomien til højskolens svømmehal. Det udløste en kort debat om, at
det var en dårlig ide, ikke at bevilge højskolen penge, så åbningen af svømmehallen kunne fortsætte. Kaysen kunne
supplere med, at man havde forsøgt at
række hånden ud til højskolen for en
kortere periode, som ikke blev modtaget
af højskolen.
Der blev nyvalg til bestyrelsen af Jens
Graabæk som erstattede Hanne Marie
Knudsen, der ikke ønskede genvalg.
Som suppleant var der nyvalg af Bent
Dalsgaard Pedersen, tidligere byråds- og
amtsrådsmedlem.
Bestyrelsen består af 17 medlemmer, og
det er spørgsmålet, om det ikke er en
stor og tung bestyrelse at arbejde med,
men det kræver en vedtægstændring
hvis den skal gøres mindre. Det kan der
så på sigt stilles forslag om, hvis der er
nogen, der synes, der er behov for det.
Niels Lauritsen

HAns-Jørgen Hørning,

Medl. af Venstres byrådsgruppe

Borgerinddragelse
i vigtige sager
På kommuneforeningens generalforsamling fortalte byrådsmedlem Hans-Jørgen
Hørning om, hvad der rører sig politisk i kommunen.
Vi lever i et smørhul, sagde Lars
Lundgaard forleden på byrådets målseminar. Og det er jo rigtigt. Og vi lever
i en spændende tid. Se alt det, der
er på vej i vores kommune. Motorvej.
Mellemland. Silkeborg Midtby. Kæmpe
projekter, som jo kun kommer en gang!
Vi skal være aktive som V-folk undervejs
i denne proces. Vi skal også nyde ”det
store, der sker”. Kommunen får alle
muligheder for at gøre det til et bedre
sted at etablere og drive virksomhed,
samt til et bedre sted at bo overalt.
Men Lars Lundgård problematiserede
ikke mindst det at sætte sig politisk
langsigtede mål. Det at bruge tid og
energi på det. Det svære. For vi havner
jo ofte i den daglige diskussion om det,
der foregår lige nu. Det overskuelige.
Men måske er det at kigge fremad langt
vigtigere. Og derfor skal vi fokusere på
det politiske lederskab. Det er ikke kun
borgmesteren, vi taler om. Slet ikke.
Det er byrådet, vi taler om. Det er alle
byrådsmedlemmer, og den fælles sum af
energi, viden og visioner for fremtiden,
der ligger der. Det er sikkert en kunst.
Ikke noget man lige gør. For samtidig
hører vi, også fra venstrefolk, at administrationen bestemmer for meget. Til
det vil jeg sige. Ja, i det daglige. Det er
administrationen, der udfører de valgte
beslutninger i det daglige.
I hjemmeplejen, på skolen, i administrationen. Vi har 7000 medarbejdere. Så

selvfølgelig har de reel stor indflydelse
på, hvor dygtige vores børn skal blive til
at læse. Og også på de lokalplaner der
vedtages, de dispensationer der gives
osv. Men det er ud fra den politiske
ånd, som de er vedtaget i. Og langt de
fleste politiske beslutninger, der tages
i byråd og udvalg foregår i enighed.
Når jeg siger det her, så er det for at
sætte fokus på det vigtige i det politiske
arbejde. Hvordan får vi byrådet mere på
banen for at sætte de markeringer, vi
gerne vil. Jeg plejer at sige, at vi om ti år
kan se, om vi valgte rigtigt. Og derfor
skal der mod til at være politiker.
   Det nye, der kommer med krisen er,
at vi har brug for borgerinddragelser i
alle sammenhænge.
Vi kan heldigvis ikke længere bare
lade de ansatte om at sørge for alt. Der
er igen blevet brug for medborgernes
fællesskab og inddragelse. I skolen, i
børnehaven, på plejehjemmet og inden
for socialområdet. Foreningslivet har
altid haft det sådant. Det skal vi give
plads til og påskønne også andre steder. For det giver medejerskab til hele
livet. Ikke kun det på arbejdspladsen og
derhjemme. Medarbejderne er ved at
være klar til at tage imod. Vi skal lukke
op for alt det folkelige. Medarbejderne
skal lære at involvere, at inddrage, også
alle de seniorer, som gerne vil inddrages, det giver endnu mere styrke.
Så sig ikke, at der ikke kommer noget

godt ud af krisen. Derfor skal vi også i
Venstre inddrage langt flere i de vigtige
beslutninger, der skal tages for fremtiden. Det bliver svært, fordi langt de
fleste kun interesserer sig for det nære.
Bor man i Fårvang, er det selvfølgelig
det, der foregår her, man brænder for.
Men hvis der ikke er nogen, der lokalt
stikker hovedet op og er med, ja så
træffes beslutningerne alligevel, men
af nogle andre. Så lokalråd, foreningsråd, udviklingsråd skal mere på banen.
Specielt omkring den nye kommuneplan,
som snart skal udarbejdes og i høring.
Kommuneplanen er rammen om al fysisk
udvikling i kommunen. Det gælder jord
til boliger og erhverv, det gælder trafik
og anden planlægning. Såvel i by som på
land. Vi er nu i gang med et nyt budget.
Et budget som dækker valgåret samt
tre yderligere år. Det bliver vigtigt for
Venstre at være mere synlig i mediebilledet end tidligere. For en ting er at være
med i store forlig, men hvordan får vi
formidlet vores budskab ud? Vi ønsker at
holde fast i forligspartiernes aftale om
anlægsbudget, om netto afdrag på lån
og om en forbedret likviditet. Vi er også
med på de store visioner om et nyt ”Jorn
Museum”, om et moderniseret eller nyt
Stadion i Silkeborg, men ikke mindst i et
anlægsbudget, der rummer penge i en
”Stor pulje til mindre anlæg” så vi sender
et klart signal, om at vi vil en ”hel” kommune.

Paraguay / Peru
Peru/Bolivia

Nr. 24 26. aug. - 15. sept. (incl.1/2 pension) . . . . . . kr. 22.900
Nr. 25 18. sept. - 2. okt. (incl.1/1 pension) . . . . . . . . kr. 18.900
Vandretur på Inkastien

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

Inkl. es
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0
2 d ld
fu n
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www.paraguayrejser.dk

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Telefon 97 47 60 80 · rejser@paraguayrejser.dk
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britta bang,

Næstformand i Børne- og Ungeudvalget

Studietur til London
10.-13. januar 2012
Formålet med turen til ”BETT-show” (The British Educational Training and
Technology Show) i London var at give udvalget indsigt i den digitale udvikling
på undervisningsområdet og at møde uddannelsesledere og beslutningstagere, således at vi politisk kan
understøtte udviklingen af læring i 0-18 års området. Den digitale udvikling giver store muligheder for
ændret praksis i daginstitutionerne og folkeskolen. Den kan øge elevernes deltagelse og give større mulighed for indflydelse på egen læring.

Dag 1: Den foregående aften (10. januar)
var vi landet temmelig sent og kørt
direkte til hotellet. Tidligt op næste morgen. Ud på en frisk halvtimes vandretur
gennem Hyde Park til messeområdet for
at være klar til åbningen af konferencen
kl. 09:30.

materiel) og Microsoft. Dagen sluttede
med et møde med professor Stephen
Heppell (indehaver af heppell.net) og
hans datter på ”Lampton School” i
Hounslow. En skole, som praktiserer
de digitale ideer i et område, som ikke
hører til de venligste kvarterer i London.

Den officielle åbning blev foretaget
af den britiske undervisningsminister
Michael Grove.
Formiddagen bød på to indlæg: ”De
bedste uddannelsesmæssige ideer i
verden”, samt ”Teknologi? Kun hvis det
giver værdiforøgelse for skolen”. – Gode,
informative indlæg, som vi kan arbejde
videre med i vores egne skoler. Og så
var det godt at se og høre, at LEGO spiller en stor rolle i de forskellige læringsmetoder.

Når eleverne blev for urolige, blev de
bedt om at sætte sig i den vuggende
and, indtil de langsomt faldt til ro igen.
Og jeg kan hilse og sige, at den virker.
Dag 2: Vi nåede vi lige at vende London
City om formiddagen, inden vi måtte
småløbe tilbage til konferencen til
Stephen Heppells ”New Worlds of
Learning”, dvs. mange tilgange til læring
med vigtige input fra hele verden, bl.a.
fra Buskelundskolen i Silkeborg.

Eftermiddagen gik med rundvisning
på BETT show, samt møder med ATEA
(Silkeborg kommunes leverandør af it-

Dag 3: Skolebesøg på West Ewell Infants
School (børnehave/førskole for de
3-7 årige) med rundvisning af David
Kempster, it-konsulent, som yder stra-

tegisk støtte til skoler med udvikling af
læring med ny teknologi. Det var en stor
fornøjelse at se og tale med børnene,
som stolt viste, hvad de kunne.
I klasselokalerne hang skilte (Our class
charter) med ”opskriften” på: What is
Good learning?
• Talking and listening
• Asking questions
• Having a go and keep trying
• Making mistakes and learning from
them
• Working together
• Playing, making and doing fun
We have the right to… learn, play, be
safe.
We have a responsibility to…
• Be quiet in the classroom
• Look at the person talking
• Listen to the person talking
• Put our hand up
• Concentrate on our own work
• Try our best
• Put things away when we have finished
Skolen var glad for og beæret over vores
besøg (i England besøger politikere ikke
skoler), og kvitterede med et formidabelt te- og kagebord, før vi sagde farvel
og ilede til lufthavnen for at nå flyveren
hjem.
Hvordan skal børns læring og trivsel
styrkes fremover? Det fik vi mange gode
input til. Nye rammer og nye metoder.
Nytænkning. Kan vi ryste posen og se
bort fra velkendte metoder og kaste
os – og os vil sige elever, lærere, ledere,
forældre og politikere – ud i helt nye
måder for læring. Det bliver nødvendigt, da skolens økonomi hele tiden er
i fokus. Vi vil have mere for mindre. Jeg
er overbevist om, at viljen er der, og ideerne ligger klar.

Udvalget er bænket og lytter interesseret til Stephen Heppell.
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Søren Slott,

Formand for Venstre, Silkeborg

Med lægeambulancen
i fokus
Selvom aftenens hovedperson var en lægeambulance bød aftenen også på fremragende indsigt i Silkeborg Brand & Redning som en arbejdsplads, der virkelig kan noget med motivation og
evner til at tænke i nye retninger.

ringer af, hvor vigtigt det er, at vi alle
kan yde førstehjælp og vel at mærke tør
yde førstehjælp. »Det er førstehjælpen«,
i følge Knud Thomsen, der redder liv.
Knud Thomsen pointerede, at man
ikke kan gøre noget galt. Det er
ikke »forkert udøvet hjertemassage på
en patient med hjertestop«, der slår
patienten ihjel. Det er næppe heller en
forkert anlagt forbinding eller beskidt
tommelfinger i pulsåreblødningen, der
dræber den tilskadekomne.
Vagn Larsen supplerede på glimrende
vis med et rids over de overordnede
principper i akutberedskabet i regionen
som optakten til en god og levende
debat.

Ideen med mødet startede hos
Thomas, der til daglig er falck-redder
og sidder i Silkeborg Vælgerforenings
bestyrelse. Thomas fik ideen, at folk i
Silkeborg, skulle have mulighed for at
se en lægeambulance og høre om funktionerne. Ideen fængede i bestyrelsen.
Vi ville gerne i Silkeborg Vælgerforening
være med til at vise betydningen af,
at vi har en lægeambulance placeret i
Silkeborg, nu hvor vi ikke længere har et
akutsygehus i Silkeborg.
Planen var at Bjarne Larsen som er
anæstesioverlæge skulle fremvise ambulancen og fortælle om betydningen af
ambulancens placeringen i Silkeborg
og Vagn Larsen, Venstre i Silkeborgs
medlem af regionsrådet, skulle fortælle
om de overordnede principper i Region
Midtjyllands akutberedskab.
Man må imidlertid forvente en vis dramatik, når aftenens hovedperson er en
lægeambulance. Dramatikken udeblev
da heller ikke. En fortvivlet Thomas
ringede om morgenen den 28. februar,
som mødet skulle afvikles om aftenen,

og meddelte: »at nu er Bjarne Larsen
blevet opereret og må ikke forlade sengen«.Det eneste jeg kunne gøre var, at
ringe til Bjarnes sygeseng og få lidt at
vide om, hvad Bjarne havde planlagt at
sige på mødet. Da jeg ringede til Bjarne,
holdt han allerede møde fra sygesengen med de to, der så skulle tage over
for ham med foredraget og fremvisningen.
Bjarne Larsen havde ikke valgt hvem
som helst. Bjarne havde valgt Knud
Thomsen, som er læge med omfattende
praktisk erfaring med præhospital indsats fra bl.a. tid som læge på forsvarets
tidligere Sikorsky redningshelikoptere.
Ligeledes bidrog redderassistent Torben
Bergwald ved fremvisningen. De to
»substitutter« kører da også dagligt
lægeambulancen. Vi fik en fremragende
demonstration og forklaring på lægeambulancens funktioner og vigtigheden af,
at den er placeret i Silkeborg.
Det der for alvor indprentede sig hos
mig var Læge Knud Thomsens pointe-

En anden spændende oplevelse mødet
gav, var rundvisningen på brandstationen. Silkeborg Brand & Redning er en
virksomhed, der har forstået at skabe
nye forretningsområder. Vagt- og alarmpersonalet koordinerer indsatser for
bl.a. kommunen på Fanø og personalet
der servicerer stationens brandbiler,
foretager tillige service på bl.a. Silkeborg
Kommunes bilpark og institutionsudstyr.
At det er en arbejdsplads der forstår
at motivere blev meget tydeligt under
rundvisningen. Jeg talte med en medarbejder, der havde en høj uddannelse
som konservator, men som for 20 år
siden ikke kunne finde job inden for
sit område. Han havde nu de sidste 20
år haft drømmejobbet på Brand &
Redning.
Jeg kunne ikke lade være med at tænke
tilbage på, da jeg som lille dreng var på
besøg hos morfar og mormor i Sorø. De
boede lige ved siden af brandstationen
og jeg kan huske, at jeg stormede hen til
stationen for at se brandmændene hver
gang de rykkede ud. Tanken slog mig
nu: » Måske skulle man have holdt
fast i drengedrømmen at være blevet
brandmand«.
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anne v kristensen,

regionsrådsmedlem, Venstre

Ineffektivt
sundhedsvæsen
Det er både koldt, kynisk, kortsigtet og fører til et ineffektivt dansk sundhedsvæsen, hvis regionale S-SF-politikere med regionernes formand Bent Hansen (S) og Ulla Astmann (S) i spidsen får indført et prioriterings-institut som i Storbritannien, hvor Labour-regeringen i 2010 oprettede det
såkaldte NICE.
NICE går ud på at hvis et nyt præparat
er dyrere men har bedre effekt, så fravælges det. Det er altså udelukkende
prisen der bestemmer. Samtidig har de
sat loft over hvor meget en behandling
må koste.
Jeg er ikke bare uenig, jeg vil bekæmpe
forslaget med næb og klør. Det er en
udansk løsning, S og SF foreslår for det
danske sundhedsvæsen. Det er et koldt
og kynisk system, hvor patienternes
behov skubbes til side.
S og SF vil foreslå en prioriteringsmetode, hvor danske patienter bliver
ladt tilbage med forældet eller bare billig
medicin, frem for en medicin, som er
en del af den bedste og mest effektive
behandling. De ønsker et system, hvor
et prioriterings-institut skal bedømme
den enkelte patient og vurdere, hvor
mange kvalitets-år, patienten vil få
med bestemte præparater, før de giver
accept af et præparat i behandlingsforløb. Hvem ved lige, hvad den enkelte

patient oplever som kvalitets-år? Og
hvem ved lige på forhånd, hvor mange
år, en patient vil få, før en behandling
er sat i gang? Det er der ingen, der gør.
Derfor er S og SF meget langt ude.
Desuden er det kortsigtet tænkt, og
det vil føre til in-effektive sundhedsløsninger i stedet for det modsatte. Det
danske sundhedsvæsen er i dag et af
den vestlige verdens mest effektive. Der
er styr på udgifterne og fremgang i produktiviteten, samtidig med at vi løbende
fornyer og udvikler vores behandlingsmetoder og indfører ny teknologi. Det er
en udvikling, som bliver særdeles vigtig
i de kommende år, hvor vi får langt flere
ældre patienter, og vil blive sat fuldstændig i stå, hvis S-SF-metoderne bliver
gennemført.
Danmark er interessant for medicinalvirksomheder at forske i fordi vi har
vores CPR-register og kan følge patienterne. Men Danmark er også et lille land
i forhold til andre. Hvis vi indfører NICEmodellen, vil Danmark ikke længere være

Kristian Pihl lorentzen,

et interessant land at udøve forskning
i. Det vil medføre tab af arbejdspladser,
måske endda virksomheder og helt sikkert forskning og viden i det danske
sundhedsvæsen. Danmark er for lille til
at vi kan spille kostbare. Der er kun en
vej og det er fremad.
Ja vi er i krise og ja vi skal tænke over
hvad vi bruger pengene til, men det er
helt sikkert ikke her gevinsten ligger.
Vi skal i stedet prioritere i behandlinger.
Hvorfor skal der f.eks. ofte to forundersøgelser til inden en operation? Hvorfor
tager man ikke åreknuderne i begge ben
på en gang? Hvorfor udnytter vi ikke de
private hospitaler der hvor de rent faktisk er billigere end os?
Selvfølgelig skal vi prioritere vores udgifter. Også på sundhedsområdet. Men når
vi skal prioritere, skal det ske efter nogle
helt andre og mere etiske principper end
det, Socialdemokratiet og SF foreslår.
Intelligent medicinpolitik er mere end en
leg med menneskeskæbner.

Trafikordfører for Venstre

Læg sporene for en
Hærvejsmotorvej
God fremdrift i trafikken er en afgørende
forudsætning for, at danske virksomheder er konkurrencedygtige og kan
skabe nye job. Det gælder for alle dele
af landet.
Derfor skal vi frem mod 2020 satse
på at rydde op i listen med trafikale
hængepartier, hvor vi med igangsatte
VVM-undersøgelser og forundersøgelser
har lagt sporene for bedre fremkommenlighed på vejnettet. Her bliver finan-
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sieringen af de udestående projekter
en stor udfordring, idet de 97 mia. kr. i
infrastrukturfonden allerede er disponeret til påtrængende projekter, der nu
realiseres frem mod 2020.
Den gode nyhed er dog, at der til hvert
projekt er knyttet et overhead på 30
pct. af de forventede anlægsudgifter.
Hvis priserne i entreprenørbranchen
fortsætter med at være gunstige for
skatteyderne, så vil det betyde tilba-

geløb på
mindst 10-15 mia. kr. i de kommende år.
Derved kommer der friske penge i infrastrukturfonden til finansiering af hængepartier, hvor især vejnettet trænger sig
på. Eksempelvis til den hårdt tiltrængte
opgradering af rute 26 mellem Viborg og
Aarhus.
Vi skal også være opmærksomme på
muligheden for, at udvalgte projekter
kan realiseres med Offentligt-Privat-

mads rørvig,

MF, opstillet i Silkeborg

Nu er det forår og…
”Nu er det forår og Niels Helveg” – sådan lød Det Radikales Venstres slogan ved
valget i 1988. På trods af sloganet gik valget elendigt for de radikale, så jeg vil
afholde mig fra at videreudvikle på sloganet, men i stedet blot konstatere at det er
forår, og luften er fuld af optimisme – i hvert fald hos os venstrefolk.

Meningsmålingerne er i top, og regeringen har fortsat svært ved at finde ud af
at være regering. Det er fristende blot
at læne sig tilbage og måbende betragte
det ene dilletantisk optrin efter det
andet fra regeringens ministre. Det nytter imidlertid ikke noget. Danmark står
overfor så mange udfordringer, at der er
brug for, at landets største parti spiller
en afgørende rolle.
I den kommende skattereform vil
Venstre stå fast på, at det samlede skattetryk skal sænkes. Heldigvis er regeringen tvunget til, at samarbejde med
Venstre, da det ganske enkelt ikke kan
lade sig gøre at lave en skattereform
med både Enhedslisten og Det Radikale
Venstre. Dertil er forskellen ganske
enkelt for stor. Vi kommer til at kæmpe
”fra hus til hus”, når forhandlingerne
går i gang, men jeg er overbevist om,
at vi med en solid arbejdsindsats kan få
sat liberale aftryk på fremtidens skattepolitik. Hele debatten omkring ”Fattig
Carina” har været med til at flytte ved
danskernes holdninger til overførselsindkomsterne. Langt ind i regeringspartierne er der sket en holdningsændring.
Forklaring er enkel: De færreste har
været klar over, hvor høje satserne
egentlig er, og dem, som har sat spørgsmålstegn ved overførselsindkomsterne,
er blevet stemplet som asociale og modstandere af velfærdssamfundet. Krisen

har ændret på de fastlåste forestillinger.
I dag er de fleste klar over, at vi er nødt
til at prioritere, hvis vi skal bevare velfærdssamfundet. Da Venstre sad i regering fremsatte vi en stribe reformforslag
som skulle geare Danmark til fremtidens
udfordringer. S og SF gik til valg på ikke
at pille ved noget som helst, men er
blevet overhalet af virkeligheden og Det
Radikale Venstre.
Desværre er det ikke på alle områder, at
fornuften har sejret. Skatter og afgifter
er røget i vejret, siden den røde regering
kom til. Vi oplever det alle i det daglige,
at mange fødevarer er blevet dyrere,
specielt de søde sager er blevet markant
dyrere. Det går ud over detailhandlen,
idet mange vælger at køre over grænsen
for at handle ind. Hvor det tidligere kun
var dåseøl, vin og slik, som kom med
hjem i traileren, så er det i stigende
grad også ganske almindelige fødevarer.
Vores virksomheder mærker afgiftsstigningerne i særlig høj grad. Den såkaldte
NOx-afgift går ud over erhvervslivet og
kommer ifølge fagforeningerne til at
koste mange danske arbejdspladser.
Desværre er det ufaglærte jobs, som
især kommer i farezonen på grund af
NOx-afgiften. Dermed er det den mest
udsatte gruppe på arbejdsmarkedet,
som endnu engang står for skud. Vi
kan, og skal, ikke konkurrere på lave
produktionsomkostninger, men på

den anden side skal vi heller ikke gøre
Danmark dyrere end højst nødvendigt.
Hvis vi sikrer fornuftige rammevilkår, en
veludannet arbejdsstyrke og en fornuftig beskatning, så vil der også i fremtiden være produktionsvirksomheder i
Danmark.
Der skal ikke være tvivl om, at Venstre er
parat til at indtage regeringskontorerne
igen. For at vi kan gøre en forskel fra
dag et, så har vi igangsat arbejdet med
at definere fem sigtelinjer for Danmarks
fremtid. Jeg er blevet udpeget til at stå
i spidsen for den arbejdsgruppe, der
hedder ”Et Konkurrenceklart Samfund”.
Arbejdet er allerede godt i gang, blandt
andet skal jeg mødes med en række
spændende topfolk fra dansk erhvervsliv. Personer som kan give inspiration og
ideer til Venstres politik. Samtidig har
jeg også taget initiativ til en stribe lokale
møder, hvor medlemmerne og lokale
erhvervsfolk kan byde ind med forslag
og ideer. Arbejdet med de fem sigtelinjer
er et af de mest omfattende politikudviklingsprojekter i Venstres nyere
historie, og personligt et arbejde jeg
sætter meget højt. Venstre har et stærkt
bagland med stadig flere medlemmer
og et stort netværk indenfor erhvervslivet. Med så mange gode kræfter står
vi stærkt rustet i arbejdet med at formulere mål og visioner for fremtidens
Danmark.

Partnerskab (OPP) med pensionsfonde
og andre private investorer som finansieringskilde. Det gælder eksempelvis for en
fremrykket elektrificering af jernbanen,
der trænger sig på i kølvandet på IC4affæren. Meget tyder på, at gevinsten
ved elektriske tog i form af markant
lavere driftsomkostninger snildt kan forrente det afkast på 4-5 pct., som investorerne givetvis vil forvente for en langsigtet investering i infrastruktur. Endelig
blev det med en VKO-finanslovsaftale
besluttet, at motorvejsbyggeriet mellem
Holstebro og Herning frem mod 2018 skal
finansieres uden for infrastrukturfonden
ved salg af statslige aktiver - en aftale,

som SRSF-regeringen tilsyneladende har
tilsluttet sig.
Men trods fokus på investeringerne
på kort sigt er det også nødvendigt,
at vi tør tage stilling til de nødvendige
langsigtede investeringer. Herunder
vejkapaciteten nord-syd i Jylland,
som vi bliver nødt til at udvide. Her er
»Hærvejsmotorvejen« det oplagte alternativ til en dyr og trafikkaotisk udbygning af Østjyske Motorvej og
anlæggelse af en bro nr. 2 over Vejle
Fjord. Jeg glæder mig over, at der breder sig opbakning til denne visionære,
langsigtede løsning, der vil spare virksomhederne, borgerne og samfundet

mange penge samt sikre et bedre miljø
i form af sparet brændstof. Samtlige
kommuner i Syd- og Sønderjylland
samt Region Syddanmark bakker op om
Hærvejsmotorvejen. Desuden er opbakningen ved at brede sig blandt kommunerne og erhvervslivet i resten af Jylland.
Jeg håber, at vi i løbet af 2013 kan træffe
en bred principbeslutning om fremtidens
nord-syd-kapacitet i Jylland som grundlag for fortsatte undersøgelser af mulige
linjeføringer for en Hærvejsmotorvej.
Trods store trafikale udfordringer på
kort sigt skal vi også have modet til at
tænke langsigtet og helhedsorienteret.
Hvor der er vilje, er der vej!
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Deadlines
Blad #1
Blad #2
Blad #3

15. marts
15. august
25. november

Tlf. 7575 6966

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi
været igennem medlemslisten, således at parmedlemmer 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.

Bjarne Dalsgaard
Pedersen ApS

86 80 46 00
Sejling Hedevej 6 · 8600 Silkeborg
www.bjarne-dalsgaard.dk

1

1

Tange Sø Hjemmeservice
- et valg du ikke vil fortryde

v / Anne Mette Lorentzen
Hermelinvej 4
8643 Ans
email: annemette@tangesh.dk

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

Afsender:
Venstrebladet
Rønne Allé 6
8600 Silkeborg

Næste blad udkommer uge 35
Afleveret til Post Danmark 27. marts 2012

Aut. VVS-service & Blikkenslager
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Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2012
Formand
Kresten Friis, 86 87 56 72
t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand
Søren Slott
Sekretær
Peter Christensen
Kasserer
Svend Siersbæk
Gjern-Fårvang
Michael Sørensen
Silkeborg
Palle Quistgaard
Silkeborg Øst
Peter Damgaard Lunde
Them
Bent Jensen
Kjellerup
Orla Jensen
Kjellerup Nord-Øst
Karl Aage Jensen
Svend Niær Kristensen
Vium-Sjørslev
Jens Jacob Andersen
Thorning
Agner Sejdelin Christensen
LOF
Lars K. Møller
Kandidatbest.form. Britta Bang
Kandidatbest.form. Mogens Heller
Folketingsmedlem:
Mads Rørvig
Gruppeformand
Steen Vindum
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Forsidefoto Ny motorvejsbro over Askhøjvej
i Linå
Foto Niels Lauritsen

