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Succesfuldt
opstillingsmøde
Torsdag den 11. april havde kommuneforeningen indkaldt til opstillingsmøde i
Gjern Kultur- og Idrætscenter hvor ikke
mindre end 225 medlemmer mødte op til
en succes-aften.
21 kandidater havde givet til kende, at de
var klar til at lade sig opstille til kommunalvalget og repræsentere Venstre i
byrådet de kommende fire år.
Der var lang kø ved indskrivningen og
der var lang kø ved kagebordet i løbet
af aftenen, men alle blev indskrevet og
næsten alle fik del i kagebordet.
Der skulle tre valgrunder til, inden de 21
kandidater var valgt og havde fået tildelt
en rækkefølge på kandidatlisten. Spidskandidaten var allerede valgt i efteråret på
et særskilt opstillingsmøde i september
og nu skulle resten af listen udfyldes.
Der var gengangere af interesserede
kandidater. Hovedparten af de nuværende
byrådsmedlemmer var at finde på listen,
men også en del nye var at se.
Det bliver spændende den 19. november
hvor mange af de 22 opstillede kandidater
vi får valgt ind i byrådet. Undertegnede
tror på, at der mindst bliver valgt 16
fra Venstres liste. Hvis det ønske går i
opfyldelse vil Venstre kunne »regere« i
Silkeborg Kommune helt alene. Det vil
dog ikke ske, da Venstres holdning er, at
der skal samarbejdes på tværs i byrådet,
men det vil betyde, at mange af Venstres
mærkesager vil kunne gennemføres. Det
vil også betyde, at der for første gang
i flere menneskealdre vil blive valgt en
Venstre-borgmester i Silkeborg Kommune.
Det er det vi alle skal hjælpe med til. Vi
skal stemme på den kandidat, der bor i
vores lokalområde og vi skal aktivt hjælpe
samme kandidat med at blive valgt. Det
kan ske ved af lade den lokale kandidat få
indblik i de ting, man synes rører sig i sit
lokale område - eller mangel på samme.
Brug din lokale kandidat. Henvend dig
til vedkommende og hjælp med til, at
vedkommende får et godt valg.

Foto: Niels Lauritsen

Kommuneforeningsformand, MF’er og byrådskandidat i en pause under en af
optællingerne
Når din lokale kandidat i eftersommeren
kommer til dig, for at få hjælp til et eller
andet, eller kommer for at få et godt
råd, så hjælp vedkommende. Det er her,
du kan gøre din indflydelse gældende
som medlem af en partiforening. Det er
på den måde, du kan hjælpe med til at
Venstre får et godt valg og det er på den
måde, du kan være med til at bestemme,
hvilken politik, der skal føres i fremtiden i
Silkeborg kommune.
De 22 opstillede kandidater lister vi op
herunder. Find din lokale kandidat og
hjælp med til, at vedkommende kan få et
godt valg. Det er også i din interesse.
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Koncentration ved sekretariatsbordet
under valghandlingen

De opstillede kandidater i valgte
rækkefølge:
Steen Vindum, Gitte Willumsen, Poul Dahl,
Helga Sandorf Jacobsen, Jarl Gorridsen,
Hans-Jørgen Hørning, Mads Frandsen,
Leif Bæk, Bente Rands Mortensen, Anders
Kaysen, Linda Lyngsøe, Morten Revsbæk,
Peter Nygaard Jensen, Laila Lindegaard,
Kasper Thomassen, Palle Quistgaard,
Alan Bjerregaard, Magnus Junior, Thomas
Larsen, Poul Skovgaard, Ole Louring og
Torben la Cour.

Foto: Niels Lauritsen

Alderspræsidenten på 97 år, deltog også i
opstillingsmødet
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Af Knud Erik Bang

Siger de alle sammen
bare NÅ?
Vil vore folkevalgte byrådspolitikere virkelig alle sammen bare sige NÅ!
til de senere års ødelæggende oversvømmelser langs åer og søer ?
I Silkeborg-området slynger Gudenåen sig
gennem et smukt landskab med blomstrende enge og græssende kvæg.
I Silkeborg-området, både på land og i by,
har vi smukke søer og åer med surfere,
lystfiskere og sejlads . For slet ikke at tale
om søluft og udsigt
Nej, stop lige lidt! Sådan var det, lige
indtil for fem år siden.
Fra Middelalderen og indtil nu har der
været skåret grøde i Gudenåen, så vandet
fra marker, enge og byområder kunne
løbe væk, og så hverken landmænd eller
husejere eller fodgængere på Trækstien
behøvede at frygte oversvømmelser.
Nu er forholdene anderledes. Nu er der
alt for høj sommervandstand i både åer
og søer. Nu er der i tusindvis af små og
store træer, der går ud langs de samme

åer og søer. Træernes rødder kan ikke
klare at stå under vand om sommeren,
når grøden bremser afvandingen.
Hvis man gerne ved selvsyn vil konstatere,
om det nu også står så galt til, så gå tur
ved Silkeborg Langsøs østlige del, ad stien
fra Papirfabrikken til Ringvejsbroen. Alene
på dette korte stykke står der i hundredevis af udgåede træer. Et nærmest
uhyggeligt syn!
Og der er mange andre ødelæggelser end
de døde træer langs åer og søer. Der er
masser af ødelagt produktionsjord, og
der er masser af forsumpede rekreative
arealer og haver.
Efter amternes nedlæggelse er kommunen
nu vandløbsmyndighed. Silkeborg Kommunes miljøafdeling gør gældende, at
oversvømmelserne skyldes mere nedbør,

mere vand fra flere asfalterede byområder, og mere vand fra flere rensningsanlæg. Desuden får invasive plante- og
dyrearter grøden til at gro så hurtigt, at
grødeskæring nærmest er nyttesløs. Og
endelig er der vandløbsregulativerne og
EU-habitatsdirektiverne. Det er alle sammen forhold – siger miljøafdelingen – som
kommunens politikere ikke har nogen
indflydelse på, og der er altså ikke tale
om en politisk sag.
Efter min og mange andres mening er
det en politisk sag. Kommunen kunne
ganske simpelt skære grøde to eller tre
gange om året, i stedet for kun én, så
oversvømmelser og ødelæggelser kunne
undgås. Man kunne i det mindste gøre et
forsøg i et par år eller tre.
Der må da være nogle af byrådets
politiske partier, der vil ”gøre noget”!

“Fra Middelalderen og indtil nu har
der været skåret grøde i
Gudenåen, så vandet fra
marker, enge og byområder kunne løbe væk”

Foto: Niels Lauritsen

Rundvisning på Silkeborg Rådhus
Som du sikkert ved, så ligger det kommende kommunalvalg lige om hjørnet! I meningsmålingerne står Venstre til at overtage
borgmesterkæden efter valget her i Silkeborg. Derfor tyvstarter vi torsdag den 8. august med at se på vores kommende lokaler.
Venstre Silkeborg og Venstres Ungdom Silkeborg inviterer til rundvisning på Silkeborg Rådhus. Her får du mulighed for at se
kommunens base indefra. Steen Vindum vil stå for rundvisningen. Vi skal bl.a. se borgmesterkontoret og byrådssalen.
Efter rundvisningen vil Steen holde et oplæg omkring den politik, som han
går til valg på og hans visioner for en kommende blå kommune.

Tid og sted: Torsdag den 8. august kl. 19,00,
Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg
Arrangør:

Venstre Silkeborg og
Venstres Ungdom Silkeborg
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Af Anders Kaysen/Steen Vindum
Byrådsmedlem/Viceborgmester

Erhvervsudvikling
betyder afvikling
- af dækningsafgiften
Silkeborg Byråd besluttede i 2011 at
opkræve en ekstraskat på 3‰ fra
erhvervslivet, den såkaldte dækningsafgift. Det er overflødigt at nævne, at en
beslutning om indførelse af ekstraskat
på erhvervslivet alene er indført af det
socialistiske flertal i Silkeborg Byråd, og
altså uden Venstres stemmer. Selv om
dækningsafgiften teknisk set er en beskatning på erhvervsejendomme, er den i
bund og grund en skat på arbejdspladser,
hvilket selvsagt ikke fremmer etablering af
de nye arbejdspladser, vi i kommunen har
hårdt brug for.
Dækningsafgift har ikke været, er ikke
og vil ikke blive Venstre-politik. Det er et
stort ønske fra Venstre, at dækningsafgiften afskaffes, men med det nuværende
byråds sammensætning er det ikke
muligt, grundet socialistiske kammeraters
håndfæstning.
Ikke desto mindre blæser der nye politiske
vinde i Silkeborg Kommune, idet den
socialdemokratiske borgmester Hanne
Bæk Olsen har indset, at erhvervslivet
er fundamentet for udviklingen af
Silkeborg Kommune, og at de derfor
ikke skal pålægges ekstra skatter. Vores
kommende borgmester Steen Vindum
og den nuværende socialdemokratiske
borgmester har offentligt givet hinanden
håndslag på, at dækningsafgiften i den
kommende byrådsperiode skal udfases.
En udfasning er det muliges kunst med
den nuværende politiske konstellation.
Sund borgerlig politik er prompte afskaffelse af dækningsafgiften.
Spørgsmålet er, om det er ambitiøst nok
at tale om en udfasning af dækningsafgiften? Det mener vi ikke! Dækningsafgiften skal fjernes allerede i 2015! Ud
af landets 98 kommuner opkræves der
dækningsafgift i 47 kommuner. Blandt
vores nabokommuner er det alene
Horsens, der opkræver dækningsafgift.
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De kommuner vi sammenligner os med,
og de kommuner vi konkurrerer med
om erhvervslivets gunst, opkræver ikke
dækningsafgift. Det er også de samme
kommuner, der ligger langs Silkeborg
Motorvejen. Skal vi i forbindelse med
Silkeborg Motorvejens åbning få succes
med at tiltrække virksomheder og skaffe
de forventede 3.000 arbejdspladser,
er vi nødt til at gøre os lækre. Store
visioner og spændende planer er ikke
tilstrækkeligt. Skal vi få virksomheder til
at investere store millionbeløb i Silkeborg
Kommune, er det ikke et overbevisende
salgsargument, at virksomhedens årlige
driftsomkostninger ved at drive virksomhed i Silkeborg Kommune er højere end i
vores nabokommuner. Vi skal huske på, at
de investeringer, der foretages, ikke bare
er i nye bygninger, som forhåbentlig kan
komme vores lokale håndværkere til gode,
det er også investeringer i arbejdspladser,
som forhåbentlig vil øge bosætningen i
vores kommune, og dermed styrke vores
lokale detailhandelsliv.

“Dækningsafgift
har ikke været, er ikke
og vil ikke blive Venstrepolitik. ”

Senest kunne man i Midtjyllands Avis
læse, at Hammelvirksomheden Delika
Food Group A/S -med en omsætning på
næsten 200 mio. kr. og på landsplan
næsten 90 arbejdspladser - påtænker
at flytte fra Hammel senest i 2017, da
omkostningsniveauet (især vandafledningsafgiften) dér er for højt. Heraf kan
konkluderes, at omkostningsniveauet har
stor betydning for, hvor en virksomhed

ønsker at placere sin produktion. Endnu
mere væsentligt er, at virksomheden
oplyser, at man påtænker at flytte til
enten Randers Kommune eller Skanderborg Kommune tæt på kommunegrænsen
til Silkeborg Kommune. Ikke et ord om
Silkeborg Kommune. Det er tankevækkende, når vi ved, at der langs en del af
Silkeborg Motorvejen er planlagt særdeles
attraktive erhvervsområder. Kunne det
være dækningsafgiften der spiller ind?
Det kan ikke afvises, da ingen af de
to nævnte kommuner belaster deres
erhvervsvirksomheder med ekstraskat på
arbejdspladser.
Heldigvis er der ikke lang tid til kommunalvalget. Hvis du vil være sikker på,
at der i Silkeborg Kommune føres en
erhvervsfremmende politik uden lokal
fordyrende og konkurrenceforvridende
ekstraskat på arbejdspladser, vi i Silkeborg
Kommune ikke afvikler arbejdspladser
men udvikler arbejdspladser, Silkeborg
Kommune fremover skal være en kommune i vækst på et sundt økonomisk
fundament og et erhvervsliv i udvikling,
skal du igen sætte dit kryds ved liste V!
Vi skal vinde kommunalvalget og du skal
hjælpe. Husk at sprede budskabet om
Venstres politik.

Af Niels Lauritsen

Grundlovsmøde
På demokratiets fødselsdag, den 5. juni afholdt Silkeborg Venstre grundlovsmøde
i Silkeborg Museums lokaler. Ca. 50 personer var mødt frem hvor de lyttede til de
4 talere.
Irene Simonsen, kandidat til EU-Parlamentet og forhenværende folketingsmedlem
for Venstre, var den første på talerstolen.
Derefter fulgte folketingsmedlem Mads
Rørvig.
Steen Vindum var den tredie på talerstolen som bl.a. i sin tale kom ind på, at
i Silkeborg Byråd har vi lovet hinanden - ,
”at tage udgangspunkt i,- at borgernes
synspunkter, viden og engagement er en
resource,- som skal kvalificere de politiske
beslutninger i kommunen”.
Det løfte vil vi stå ved, fortsatte Steen
Vindum. En åben og inddragende tilgang
til opgaveløsningen og lokaldemokratiet
vil være et meget vigtigt indsatsområde i
Silkeborg Kommune i de kommende år.
Danskerne er ved flere lejligheder blevet
kåret som værende blandt de lykkeligste
folk i verden. Jeg opfatter dette som et
resultat af vores særlige danske tillidskultur.
En tillid der blandt andet bygger på vores
særlige danske, ligefremme og uformelle
omgangsform.

Danmark er blandt de lande i verden hvor
vi har mest tillid til hinanden – godt for det.
Alligevel er vi et af de lande der bruges flest
penge og energi på at kontrollere hinanden
– det er grotesk, og virker egentlig meget
udansk.
Men en sådan dansk tillidskultur er noget,
der opbygges, over lang tid og skal til
stadighed vedligeholdes. For som man
siger: ”Tillid opbygges i centimeter, men
nedbrydes i meter”. Det gælder også i
politik, hvor vi slet ikke ser de samme
kløfter som i mange andre lande. Derfor
er tillid også den eneste gangbare valuta
i dansk politik. Både mellem politikerne,
når der forhandles i Folketinget, og mellem
politikere og vælgere, når der er valg og til
daglig.
Når Danmark skal ledes ud af krisen må der
ikke være skår i tilliden, mellem regeringen
og befolkningen. Eller mellem regeringen
og Folketingets andre partier. Kan man
ikke stole på at politikerne gør efter valget,
hvad de har udstedt af løfter før valget, så

rykker man ved den meget fundamentale
tillid danskerne har til deres folkevalgte og
institutioner. Og det rammer alle politikere.
Talerrækken sluttede med kandidat til
byrådsvalget Magnus Junior fra VU i
Silkeborg

Foto: Niels Lauritsen

Mads Rørvig på Museets talerstol.

Irene Simonsen havde medbragt en
udgave af Grundloven, som hun havde
båret på siden 1999 hvor hun første
gang blev kandidat til Folketinget.

Foto: Niels Lauritsen
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Af Kristian Pihl Lorentzen
MF, trafikordfører

Fokus på danske
arbejdspladser
Glædeligvis er der på tværs af blå og
rød blok kommet langt mere politisk
fokus på behovet for at værne om
danske arbejdspladser. Fokus på, hvad
vi i grunden skal leve af i fremtiden. Et
klart flertal i den danske befolkning har
erkendt, at politik ikke blot handler om
at opkræve skatteydernes og virksomhedernes penge for at omfordele dem til
alverdens formål via et gigantisk bureaukrati. Uden produktion og arbejdspladser
i den private sektor, skabes der ingen
velstand – og dermed ingen velfærd. Den
nu afdøde britiske jernlady og hæderskvinde, Margaret Thatcher sagde det
meget præcist: ”En socialist er en person,
der på et tidspunkt løber tør for andre
menneskers penge”. Det er faktisk sagens
kerne i en nøddeskal. I Danmark har vi i
kraft af verdens klart højeste skattetryk
fået et omkostningsniveau, der får gode
danske arbejdspladser til at fosse ud over
landegrænsen.
Vores konkurrenceevne er blevet alvorligt
svækket de seneste 20 år. Det er et særligt problem i forhold til vore nabolande
Tyskland og Sverige, der overtager danske
jobs i stort tal. Trods mere end 160.000
danske ledige er der mere end 60.000
østeuropæere beskæftiget i Danmark.
Det kan vi ikke leve af i længden. Alt
dette skriger på reformer, der gør det
billigere at være dansker og dansk
virksomhed. Reformer skal også sikre,
at det altid kan betale sig at arbejde
og yde en ekstra indsats. Skattetrykket

skal sænkes gradvist i de kommende år
ved at vi luger ud i overflødigt og dyrt
bureaukrati i stat, regioner og kommuner.
Væk med detailstyring og overflødig
kontrol. Desuden skal vi spørge til prisen
på løsning af det offentliges opgaver, så
en offentlige sektor kommer til at køre
længere på literen.
Eksempelvis kan kommunerne spare rigtig
mange penge ved at udbyde løsningen af
de grønne opgaver. Det blev bevist i Kjellerup kommune allerede for 12 år siden.
Kommunerne kan også sikre bedre veje
uden huller for de samme penge ved at
udbyde vejvedligeholdelsen på langtidskontrakter. På togdriften kan vi ved hjælp
af udbud sikre passagerne en bedre service samtidig med at skatteyderne sparer
mange penge. Det blev bevist for 10 år
siden ved udbud af togkørslen i Midt- og
Vestjylland. Sådan skal vi gå i gang med
hvert eneste skattefinansierede område
i tæt alliance med de mange offentlige
ansatte, der sukker efter fornyelse og
mere frihed under ansvar. Desuden skal vi
investere målrettet i infrastruktur, der kan
bidrage til vækst og jobskabelse landet
over. Den kommende Silkeborg-motorvej
er et godt eksempel på dette.
Det er også helt afgørende, at vi får fjernet byrder fra private virksomheder, så de
igen tør investere og satse på produktion
i Danmark. Det gælder byrder forårsaget
af overflødige regler og kontrol. Og det
gælder byrder i form af høje skatter og

“Eksempelvis kan
kommunerne spare
rigtig mange penge ved
at udbyde løsningen af
de grønne opgaver. Det
blev bevist i Kjellerup
kommune allerede for
12 år siden. ”

afgifter. Det er også en vigtig kommunal
opgave at sikre et mildt erhvervsklima
med hurtig, effektiv og erhvervsvenlig
behandling af byggesager og andre ansøgninger fra initiativrige borgere, der vil
skabe aktivitet og arbejdspladser til gavn
for os alle. Endelig skal vi droppe den
hidtidige stive og forældede miljøregulering af landbruget, så der kan produceres
mere med mindre. Hvis de får lov, kan
de dygtige danske landmænd bidrage
med mange tusinde nye arbejdspladser
samtidig med at miljøet forbedres. Lad os
komme i gang. Vi skal have vendt skuden.
Lad os skride til liberal handling. Det er
op til os venstrefolk i kommunalbestyrelser, regionsråd og folketing at føre an i
denne redning af danske arbejdspladser
– og dermed danskernes velfærd. Det
kommer ikke af sig selv.

Foto: Niels Lauritsen
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Af Irene Simonsen
Kandidat til europaparlamentsvalget

Lad os få EU-politik
frem i lyset!
Til maj 2014 er der valg til EuropaParlamentet, hvor jeg vil være Venstres
kandidat. Valget ligger måske stadig
lidt fjernt for mange. En grund er, at vi
har et vigtigt kommunalvalg allerede i
november – men helt grundlæggende
føles europæisk politik nok mere abstrakt
for mange mennesker. Hvis vi nu skal
sammenligne med kommunalvalget, er
det mere nærliggende for de fleste at
tænke på den lokale kommuneskole end
på udviklingen i Bruxelles og Strasbourg.
Det kan måske være forståeligt nok –
men netop derfor er der god grund til
at minde hinanden om, at EU og Europa
vitterlig er betydningsfuldt for vores liv
og hverdag, selv når det kan være svært
at gennemskue. Lad os nu for eksempel
tage noget så basalt som den enkeltes
økonomiske sikkerhed og tryghed, som
er helt grundlæggende for det gode
menneskeliv.
Hvis vi i Danmark skal have arbejdspladser, kræver det vækst, og det klarer
vi ikke alene. Vi ved alle sammen, at
vi i Danmark ikke blot kan leve af at
klippe hinandens hår. Nej, der skal være
samhandelspartnere i udlandet, som
vil købe danske produkter og skabe
beskæftigelse herhjemme. Men når vores
varer sådan skal flyttes over grænser, må
vi have gode handelsaftaler, også kaldet
frihandelsaftaler, som vi har fået med de
europæiske lande.
Frihandelsaftalerne er et eksempel på
international politik, når det er bedst. De
sørger for, at vores danske virksomheder
får stadig lettere ved at afsætte vores
produkter. Ikke blot til vores europæiske
naboer, men sågar på verdensplan.
Nu har EU således lige fået en frihandelsaftale med USA, der giver os adgang til
det amerikanske marked på en helt ny
måde. Hånden på hjertet – kunne man
forestille sig sådan en aftale indgået
mellem USA og Danmark alene? Nej, for
uanset vores gode forhold til USA i øvrigt,
så er vi simpelthen for lille et land til at
gøre os gældende over for en stormagt

som USA. Eller for den sags skyld de
såkaldte BRIK-lande, Brasilien, Rusland,
Indien og Kina, som i fremtiden gerne vil
aftage flere af vores varer.
For i Danmark er vi jo faktisk ganske gode
til at producere varer af international
klasse – se for eksempel på landbrugsområdet. Men vi får bare ikke gavn af vores
internationale klasse uden et internationalt marked.
Og derfor er det fællesskab og netværk, vi
kan få igennem en sund, liberal handelspolitik i Europa-Parlamentet, yderst vigtigt
for vores arbejdspladser herhjemme.
Og dermed i sidste ende vigtigt for den
enkelte borger og families dagligdag.
EU spiller dog også en rolle i forhold til
sikkerhed i en ikke-økonomisk forstand.
Vi ønsker alle tryghed, at opleve fredelige
forhold og beskyttelse mod trusler på
vores liv og ejendom. Verden er blevet
mindre på mange måder, og i Danmark
oplever vi i dag nogle problemstillinger
meget mere aktuelt end for bare ganske
få år siden.
Vi læser dagligt i pressen om tyverier og
overfald, og efterhånden kender vi næsten alle nogen, som har haft indbrud. Vi
ved også godt, at relativt meget af denne
kriminalitet begås af kriminelle bander
eller personer fra udlandet. Dertil kommer
så hele terror-problemet, der har fået et
smerteligt comeback i de senere år.
Når kriminaliteten er international, er
det nødvendigt, at samarbejdet mellem
politi og retsvæsen også bliver internationalt. Her er det meget ærgerligt, at vi
i Danmark har begrænset os fra at indgå
helhjertet i dette samarbejde, i og med at
vi har et retsforbehold.

for, at det skal ophæves. Men her var
konklusionen altså igen den samme: At
selvom Europa-Parlamentet ligger noget
længere væk end rådhuset eller Christiansborg, så gør den førte politik altså en
væsentlig forskel for borgere og familier
i Danmark. Sagen er bare, at borgeren
sjældnere får konstateret, at der er sådan
en sammenhæng.
Lige præcis derfor bliver det min
hovedopgave som kandidat til EuropaParlamentet at få udbredt, at EU vitterlig
kommer enhver dansker ved – herunder
at vi har positive og nyttige ting at opnå
igennem europapolitik lige så vel som ved
kommunalpolitik m.m.
Og når jeg vil gøre Europa mere nærværende i Hedensted, Horsens, Silkeborg,
Skanderborg og Samsø Kommuner,
sker det ikke mindst i håbet om, at jeg
fra næste år får lov at arbejde for at
gøre Hedensted, Horsens, Silkeborg,
Skanderborg og Samsø Kommuner mere
nærværende for Europa. For vi er jo nu
engang stærkest, når vi spiller sammen.

“For i Danmark
er vi jo faktisk ganske
gode til at producere
varer af international
klasse – se for eksempel
på landbrugsområdet”

Med retsforbeholdet bliver Danmark
en magnet for udenlandske bander og
forbrydere, der godt kan indse, at vi er
det svageste led i kæden. Retsforbeholdet
giver tryghed for kriminelle og ikke for
lovlydige borgere, og jeg arbejder da også
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Af Morten Løkkegaard
Næstformand i Europa-Parlamentets Kulturudvalg

Kulturen kan sagtens
tåle frihandel
Er handel og kultur hinandens modsætninger?
Selvfølgelig ikke. Men ikke desto mindre
kunne man få den fornemmelse, når man
ser, hvordan et klart flertal i Europa-Parlamentet har stemt for at udelade kulturen
som forhandlings-tema, når Europa og
USA forhåbentlig snart forhandler om en
historisk frihandelsaftale.
En kampagne, ledet af franskmændene,
på tværs af de politiske grupper, havde
held med at sprede frygt for, at europæisk
(læs: fransk) kultur bliver rendt over ende
af Hollywood, hvis kulturen bliver en del
af forhandlingerne.
Frygten om, at kulturen taber til kapitalen
og de onde amerikanere er nem at nære,
når man som franskmand, italiener, eller
spanier føler sig tromlet af de stærke,
nordlige økonomier.
Forud for afstemningen var diskussionen
derfor hård og ofte usaglig i de politiske
grupper. Traditionelle blå-røde skel var
erstattet af en ubehagelig nord-syd
konflikt. Desværre støttet af dele af
europæisk kulturliv, også det danske,
som nemt falder for den lette logik, at
kulturen taber til kapitalen og de onde
amerikanere... Men det er forkert, både
sagligt og politisk.

Derfor var det meget uheldigt, at EuropaParlamentet ganske uelegant fik tromlet en
resolution igennem, der undtog kulturen.
Hermed er vi nået til substansen, for er
der grund til at frygte den voldsomme
og dominerende amerikanske kultur...?
Vil vulgære Hollywood udradere den fine
og følsomme europæiske (læs: franske)
kultur..?
Nej, selvfølgelig ikke. Man skal selvfølgelig
være både blind og døv for ikke at have
bemærket, at USA er verdens suverænt
mest dominerende kultur.
Men betyder det, at Europa ikke hævder
sig kulturelt? Nej! Europæisk kultur er
efter min bedste mening i klar fremgang.
Aldrig er der solgt så mange biografbilletter til europæiske film. Ser vi på
dansk og nordisk film- og TV-produktion,
kræver det professionelt sortsyn at påstå,
at det ikke går glimrende. Dansk film og
TV er i absolut verdensklasse, svenske
krimier sælger millioner af billetter. Og i
modsætning til de konstant bekymrede
franskmænd er denne fremgang kommet - ikke på trods af - men i kraft af den
kulturelle åbenhed og modtagelighed,
som vi hylder i Norden.

Fransk frygt er ubegrundet

Europæisk filmstøtte er
ikke i fare

Det transatlantiske økonomiske
samarbejde står allerede for mere end
halvdelen af verdens BNP, knapt 50
procent af verdenshandelen og mere end
14 millioner jobs årligt.
En frihandelsaftale mellem USA og EU vil
betyde et BNP-løft på 0,5 procent. Det lyder måske ikke af meget, men det dækker
over hundredtusindvis af nye arbejdspladser, 20-25.000 alene i Danmark.
Og vi står nu med en historisk chance:
Obama og Barroso er meget opsatte på
at genoplive forhandlingerne, og der er
arbejdet intenst på at sikre den perfekte
start-bane for de følsomme forhandlinger.
Fra europæisk side vil vi »lade alt komme
på bordet«, så amerikanerne ikke gives
nogen mulighed for selv at smide undtagelser på bordet, før forhandlingerne
starter.
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Hvorfor er film-industrien så med på heppe-holdet og den franske kampagne for
at holde kulturen væk fra forhandlingsbordet..? Det skyldes selvfølgelig frygten
for at miste den udbredte filmstøtte. Men
også her er frygten ganske ubegrundet.
Støtte-ordningerne, som vi i Venstre - og
alle andre politiske grupper - i øvrigt
støtter helhjertet, er IKKE i fare. Støtten er
beskyttet af EU’s traktat og regelsæt. Og
amerikanerne er desuden mere interesserede i, hvad der sker på nettet.
Er nettet så en fare for europæisk
kultur..? Tja, hvis man mener det - og det
er der faktisk en del franskmænd, der i
ramme alvor mener - er det vist et helt
andet sted, man skal tage fat. Og hvilken
ædruelig dansker vil til at diskutere særlig
net-beskyttelse til europæisk kultur..? Nej,
vel..?

Den franske position - som altså havde
held til at vinde afstemningen forleden
- er forrige århundredes position. Ideen
om, at man skal have kvoter for amerikanske serier. Kvoter, som de franske
tv-stationer ikke engang selv overholder.
Og hvem under 30 interesserer sig for,
hvad public service TV sender..? De
downloader da filmene selv - eller ser
dem på Netflix...!

Handel og kultur er ikke
et nul-sumsspil
Der er intet substantielt at være
bange for, hverken som franskmand eller
kultur-elsker. En frihandelsaftale med
USA vil ikke true den succesfulde og ofte
velfunderede kulturstøtte, som er en
europæisk tradition, og som påviseligt
skaber gode resultater, ikke mindst som
supplement til et frit marked, som det ses
til overflod i Norden.
Vi står med en historisk chance for at
skabe en livgivende økonomisk vækst i et
trængt Europa, og en USA-EU frihandelsaftale vil være den suverænt stærkeste
motor i kampen for en kickstart af økonomien. Men før vi er i mål (formentlig
først om et par år), står vi overfor uhyre
vanskelige forhandlinger, der kræver en
uhørt åbenhed og en åben bordplade
uden bunker af forbehold, heller ikke for
kulturen.
Endelig er handel og kultur ikke hinandens modsætninger, ikke et nul-sumsspil.
Frihandel er i sidste ende forudsætningen
for, at kulturen kan udfoldes frit og til
glæde for de fleste. Og fri handel vil føre
til et vækst-boom, også for de såkaldt
kreative industrier, som dermed vil yde
deres væsentlige bidrag til europæisk
fremgang.
Som danskere og europæere bør vi derfor
være lige så åbne og modige kulturelt,
som vi er med vores økonomi. Man tør
vel næsten ikke bruge frasen, men jeg gør
det alligevel: Frihandel og kultur-åbenhed
er - med et amerikansk udtryk - en winwin situation..!

Af Anders Kaysen
byrådsmedlem

Socialt tilsyn
– lokalt afsavn
Efter mange års nedlæggelse af offentlige
arbejdspladser og fraflytning af offentlig
myndigheder er det endelig lykkedes for
Silkeborg Kommune at få en ny offentlig
myndighed til kommunen og dermed
nye offentlige arbejdspladser. Omkring
75 arbejdspladser bliver det til. Det
er glædeligt, at det Sociale Tilsyn kan
finde sit nye liv i Silkeborg Kommune. Vi
trænger til flere arbejdspladser, men hvor
skal de ligge?
Der er flere muligheder, men oplagt vil
det være, at placere disse arbejdspladser
i nogle af de kommunale bygninger, der
i forvejen er eller i nær fremtid bliver
tomme. Et oplagt valg kunne være det
tidligere rådhus i Them. Det har størrelsen
til at huse de mange arbejdspladser, der
er gode tilkørselsforhold, og ikke mindst
er der gode parkeringsforhold.
Sådan skulle det ikke være. Et flertal
i byrådet har besluttet, at det Sociale
Tilsyn skal ligge i Silkeborg Midtby. Det er
der god synergi i – det ligger tæt på den
kommunale administration, mener flertallet. Argumentet er af politiske hjerner
skabt til lejligheden. Hvad skulle synergien være? Var baggrunden for etablering
af det Sociale Tilsyn som en regional
enhed ikke netop at sikre uafhængighed
af den kommunale administration, og
at sikre uafhængighed i vurderingen af
kvaliteten i de sociale tilbud. Flere sager
har vist, at netop tilsynets tilknytningen
til den kommunale administration var
uhensigtsmæssig og det egentilsyn, der
hidtil er blevet udført, var utilstrækkeligt.
Nuvel, det Sociale Tilsyn får fremover
hjemme i Silkeborg! Silkeborg Kommune
skal nu til at finde egnede lejemål og
ofre et større beløb på at istandsætte og
indrette dette lejemål til formålet, hvortil
kommer betaling af leje. Penge ud af
lommen. Ærgerligt, når vi har velegnede
kommunale bygninger, som snart bliver
ledige. Det tidligere rådhus i Them vil
passe perfekt til formålet: Det er i god
stand, det er lidt for stort, men dermed
også fremtidssikret, renoveringsomkostningerne er overkommelige, og der er
gode parkeringsforhold. Dertil kommer,
at vi får renoveret en af vores egne

bygninger frem for at ofre penge på andres bygninger. Man vil åbenbart hellere
presse yderligere 75 medarbejdere ind i
det centrale Silkeborg, hvor det morgen
og eftermiddag er umuligt at komme
fra og til på grund af en håbløs trafikal
infrastruktur. Tilmed vil det være vanskeligt at finde parkeringspladser til de 75
nye medarbejdere samt de yderligere 50
medarbejdere, der til april 2014 skal flytte
fra Them og til den centrale kommunale
administration i hjertet af Silkeborg.
Det tidligere rådhus i Them bliver først
ledigt april 2014! Det er korrekt, men
bygningerne er på 1.300 m2 og anvendes
i dag af ca. 50 medarbejdere. Kapaciteten
er langt fra udnyttet. Med lidt snilde
kunne man sagtens forene disse to
funktioner. Det Sociale Tilsyn vil jo heller
ikke starte fra dag 1 med en fuld styrke på
75 medarbejdere.
Der er ikke tale om en land–by diskussion
som fremført af flere. Og dog! Er der en
land-by diskussion er den belejligt skabt
af personer fra Silkeborg for at fremhæve
fordelene ved en placering i Silkeborg.
Med den eneste rigtige placering ved Tor-

vet i Them kunne man opnå flere fordele.
Man kunne vise, at der er handling bag
ordene om, at vi vil skabe udvikling i hele
kommunen. Kommunen kunne være med
til at skabe større aktivitet og tiltrængt
nyt liv på torvet i Them. Dertil kommer,
at bygningen ikke vil stå tom efter april
2014. Nu vil bygningen med stor sandsynlighed stå tom efter april 2014. Det vil
være vanskeligt at finde en alternativ
anvendelse til bygningen. En indretning
til bibliotek, kulturhus eller musikskole,
som foreslået af borgmesteren, bliver ikke
aktuel. Dels er der velegnede musiklokaler på Them skole, dels har vi i Kultur- og
Fritidsudvalget besluttet, at et kulturhus/
medborgerhus i Them også i fremtiden
skal have hjemme på Toftebjerg.
Beslutningen om en placering af det
Sociale Tilsyn i hjertet af Silkeborg er
ærgerlig og forkert, men står ikke til at
ændre. Vi skal styrke de mindre lokalsamfund. En placering af det Sociale Tilsyn
i Them var en oplagt mulighed herfor.
Stærke lokalsamfund er forudsætningen
for en velfungerende centerby.

Gjern-Fårvang og Kjellerup
afholder Grillaften og Debatmøde med Venstres Næstformand

Kristian Jensen
Mød op til en hyggelig aften og deltag i debatten
Torsdag d. 20, juni kl. 18.30
på Trehøjvej 14, 8882 Fårvang
Menu:
Grillet skinke og kalkun
Kartofler og salat
Kaffe med småkager
Pris m. spisning kr. 150,00
Børn under 12 år, halv pris

Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser.
Medbring venligst selv service
Bindende tilmelding til:
Michael B. Sørensen tlf. 2043 2703
Karl Aage Jensen tlf. 2762 8943
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Af Britta Bang
Formand for Venstres Europaudvalg Østjylland

Opstilling til EuropaParlamentsvalget
Om et år, dvs. maj 2014, skal danskerne til stemmeurnerne i forbindelse med
valg til Europa-Parlamentet.
Og hvem skal vi så stemme på? Venstre
naturligvis! Og på Venstres liste kommer vi
til at kunne vælge mellem 15 kandidater. 1
spidskandidat udpeget af Hovedbestyrelsen, og 1 kandidat udpeget af hvert af de
14 Europaudvalg.

En spændende aften, hvor vi fik vores
kandidat på plads. Det er endnu ikke
tilfældet for alle 14 Europaudvalg. De
opstillede kandidater skal godkendes af
Landsorganisationen den 5. august, og på
Landsmødet i oktober skal listen endelig
godkendes.

Europaudvalg Østjylland – vores udvalg
- dækker over 6 kommuner: Silkeborg,
Skanderborg, Odder, Horsens, Hedensted
og Samsø.
Den 30. maj inviterede udvalget til opstillingsmøde for vores indstillede kandidat,
Irene Simonsen, Hedensted.
AVK A/S i Galten stillede beredvilligt
lokaler til rådighed, og det dannede en
flot ramme om et spændende og godt
besøgt opstillingsmøde.
Mødet startede med en rundvisning og en
fortælling om firmaet.
FAKTA

AVK A/S
AVK blev grundlagt i 1941 i
Galten af Aage Valdemar Kjær
(deraf navnet AVK) i et beskedent
maskinværksted med otte ansatte.
I 1969 overtog den nuværende ejer
Niels Aage Kjær sin fars værksted
og gik i gang med at udvikle
ventiler til vandforsyningen.
Siden da er det gået stærkt, og
Niels Aage Kjær har sammen med
dygtige medarbejdere formået at
skabe AVK gruppen, der i dag er
en verdensomspændende koncern
med ca. 2.700 ansatte.

Efter kaffen gik vi over til aftenens
egentlig formål, nemlig nominering af
vores kandidat.
Vores kandidat, Irene Simonsen, som er
tidligere medlem af Folketinget, holdt et
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Foto: Niels Lauritsen

Irene Simonsen

glimrende indlæg om sine politiske mærkesager, som primært vil være erhvervsliv
og landbrug. Med små anekdoter kom
hun rundt om mange af de udfordringer,
der følger med et evt. valg til EuropaParlamentet.
Spørgelysten var stor bagefter, og aftenen
sluttede med et stort bifald og et klart
valg af Irene Simonsen, fordi:
Vi har fundet en stærk kandidat, en
kvinde der tør og kan formidle de svære
processer i Europa. Hun er en politisk
håndværker, der forstår at involvere sit
bagland og tale i et sprog, vi alle kan
forstå. Hun har en bred erfaring både
fra det politiske liv og fra det private
erhvervsliv, som gør hende i stand til at
bringe virkeligheden ind i det politiske
arbejde.
Hun er tilmed flittig og har et kæmpe
netværk både lokalt, i hele Danmark, i
Europa og globalt. Hun er et stærkt kort
for den østjyske region. Så vi ser frem til
det arbejde, der ligger forude, for at sikre
hende et valg, der giver os et lokalforankret mandat i EU

“Vi har fundet
en stærk kandidat, en
kvinde der tør og kan
formidle de svære
processer i Europa.
Hun er en politisk
håndværker, der forstår
at involvere sit bagland
og tale i et sprog, vi alle
kan forstå.”

De indstillede kandidater anføres på
den endelige opstillingsliste i alfabetisk
rækkefølge efter deres efternavn.
Selve valgkampen bliver først for alvor
skudt i gang, når kommunalvalget er
overstået i november. Men så går det
også løs. Hele landet er én valgkreds,
hvilket betyder, at alle kandidater er
berettiget til at føre valgkamp i hele
landet.
Vi håber på stor opbakning til EP-valget
næste år. Og hvem skal vi stemme på?
Irene Simonsen, naturligvis!

Af Palle Helboe Quistgaard
Regionsrådskandidat (V)

Valg til
Region Midtjylland
Den 19. november er der valg til regionsrådene.
Jeg har valgt at stille op til Midtjyllands
Regionsråd for Silkeborg Kommune.
Jeg stiller op for at blive valgt, og jeg
håber det kan lykkes.
I kraft af Silkeborg Kommunes størrelse
har jeg fået en 5. plads på den samlede
liste for Region Midtjylland.
Det er en flot placering, men den giver
ikke i sig selv valg, for vi har sideordnet
opstilling, så de personlige stemmer
afgør, hvem der bliver valgt.
Der skal mange stemmer til – vistnok
omkring 4000 – men det er bestemt
muligt, hvis vælgerne bakker op om lokale
kandidater.
Det håber jeg de gør, for det har stor
betydning for Silkeborg Kommune at være
repræsenteret direkte i regionsrådet med
muligheder for at påvirke og fremme
Silkeborgs interesser.
Jeg har mange års erfaringer med
ledelse og økonomi fra forskellige private
danske virksomheder, og også mange års
erfaringer fra politik. Erfaringer som jeg vil
bruge i regionsrådet.
Der er brug for ledelseserfaring, for som
politiker er man leder og repræsentant
for ’kunderne’. Regionsrådet skal arbejde
som en bestyrelse for de mange og store
områder, der hører under regionen.
Som leder tror jeg meget på at uddelegere ansvar og kompetencer til ansvarlige
ansatte ledere – sammen med mål, der
skal nås. Det giver langt den største
arbejdstilfredshed og effektivitet for
alle – og langt det mindste sygefravær.
Vi skal arbejde på at gøre alle regionens
arbejdspladser til arbejdspladser, hvor
medarbejderne trives og styres af
motivation og arbejdsglæde.
Jeg interesserer mig meget for økonomi,
for uden styr på økonomien går alting i
sort.

I Venstre’s valgprogram står der, at Region
Midtjylland endnu ikke har overholdt et
eneste budget.
Jamen så kan det da kun gå for langsomt
med at komme i gang, siger jeg og det er
et område jeg vil arbejde med.
Region Midtjyllands budget er omkring 27
mia. kr. årligt. Det er rigtig mange penge,
der naturligvis skal anvendes med størst
mulig effekt og med øje på produktiviteten i alle hjørner af regionen. Regionen
har været ude i hovsa-sparerunder, fordi
der pludselig manglede penge. Den slags
må ikke ske – det giver uro og utryghed
hos alle. Budgetterne skal følges, og når
det er nødvendigt at gribe ind, skal det
ske i ordentlig tid.
Vi skal ud af den nuværende krise, og vi
skal arbejde på alle fronter for at styrke
beskæftigelse, konkurrenceevne og i det
hele taget vilkårene for erhvervsvirksomhederne.
Det kræver et langt sejt træk, og det kræver uddannelse, forskning og en løbende
forbedring af infrastrukturen såvel internt
i regionen som til andre dele af landet.
Vi skal udlicitere langt mere end det sker
i dag. Konkurrence fra flere leverandører
genererer bedre og mere effektive måder

“Vi skal ud af
den nuværende krise,
og vi skal arbejde på
alle fronter for at styrke
beskæftigelse, konkurrenceevne og i det hele
taget vilkårene for
erhvervsvirksomhederne.”

at løse opgaverne på. Uden konkurrence
sker der ingen fremskridt. Og så er der
hele sundhedsområdet, der bruger 80 %
af budgettet.
Hovedopgaven for regionsrådet er
naturligvis at levere et sundhedsvæsen i
verdensklasse, hvor alle dele af sundhedsvæsenet samarbejder på tværs og
sætter patienten i fokus. Og det skal ske
ved brug af den bedste faglige viden, så
patienterne altid kan få den bedste og
hurtigste behandling uanset om det sker i
privat eller offentligt regi.
Forhåbentlig kan det lykkes at få
genindført en behandlingsgaranti på 4
uger. Det er helt uværdigt, at folk skal gå
og vente i længere tid før de kan komme
i behandling
Det er vigtigt for et stort område som
Silkeborg, at der fortsat er et stort og
velfungerende sygehus i Silkeborg.
Silkeborg Sygehus har i høj grad vist sin
berettigelse som et godt og effektivt
sygehus indenfor sine specialer, og hvor
der sker megen nytænkning til gavn for
patienterne.
Fra mange års arbejde i Venstre ved
jeg, hvor vigtigt det er, at der er god
samklang mellem Venstre’s medlemmer,
organisation og de valgte politikere. Det
kræver hele tiden en god kommunikation
og dialog ved møder og god brug af de
forskellige medier.
Demokrati kræver kompromiser, hvor
partierne bøjer sig mod hinanden, og det
er vel folkestyrets inderste væsen. Men
ingen skal være i tvivl om, hvad Venstre
mener om konkrete sager – inden der
evt. indgås et kompromis.
Husk at stemme på en lokal kandidat til
regionsrådsvalget den 19. november.
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Af Mads Rørvig
MF, opstillet i Silkeborg

Fortsat behov
for reformer
Venstre kan se tilbage på et forår, hvor vi har trukket regeringens politik i den rigtige retning. I modsætning til de nuværende regeringspartier er vi konstruktive i
opposition og har deltaget i flere væsentlige aftaler.

Vi har blandt andet bidraget til at sænke
skatter og afgifter samt strammet op på
kontanthjælpssystemet. Derudover har
jeg som ordfører medvirket til en fornuftig
SU-aftale, som øger arbejdsudbuddet og
styrker beskæftigelsen.
Det er initiativer, som bidrager til at
hjælpe Danmark ud af krisen. Samtidig
viser tiltagene, at Venstre altid er klar til
at tage ansvar, når det gælder. Men vi
er ikke i mål endnu. Danmark er nemlig
fortsat udfordret på konkurrenceevnen,
og med regeringens hang til zigzagpolitik
er der grund til bekymring.

Derfor går denne type jobs til østeuropæere frem for danske ledige. Afskaffelsen
af kontanthjælpsloftet og de mange
lappeløsninger mellem regeringen og
Enhedslisten har bestemt ikke gjort
problemet mindre. Af samme grund er der
behov for et Venstre, som holder regeringen til ilden. Kun på den måde sikrer vi,
at flere bidrager til at vi også om 10, 20
og 30 år har råd til hospitaler, uddannelse
og omsorg for vores svageste.

Hidtil viser al erfaring, at regeringen
mangler evnen til at føre en klar og
sammenhængende økonomisk politik.
Det har ført til flere højest mærkværdige
forløb, hvor regeringen lægger stemmer
til lovgivning, som peger i alle mulige
retninger. Personligt indrømmer jeg gerne,
at det ikke altid står lysende klart for mig,
hvad regeringen egentlig mener.

I løbet af de seneste måneder har Venstre
formået at gennemtrumfe en lang række
solide, liberale resultater. Det har været
nødvendigt at presse regeringen til en
mere ambitiøs vækstpolitik, end hvad
den selv havde lagt op til. Det skyldes,
at danske arbejdspladser er fosset ud af
landet, og især inden for produktion er
dansk erhvervsliv udfordret. Når virksomhederne rykker til udlandet, går det ofte
samme vej med hensyn til forskning og
udvikling. Derfor er udfordringerne større
end som så.

Et eksempel er dagpengereformen, som
blev gennemført af VK-regeringen og
ifølge de økonomiske vismænd har haft
en positiv effekt på beskæftigelsen. På
den ene side fastholder regeringspartierne den 2-årige dagpengeperiode, men
samtidig gør venstrefløjen, hvad den kan
for at udvande ordningen. Det er udtryk
for en slingrekurs, som skaber maksimal
usikkerhed og skader dansk økonomi.

Vi kan i det lange løb ikke leve af fint
formulerede floskler om ”grøn vækst” og
”innovation”. Det kan man ellers til tider
få indtryk af, når man lytter til ministre
og ordførere fra Socialdemokraterne og
SF. Derimod er der behov for et fortsat
reformspor, som sikrer gode vilkår for
virksomhederne. Det er til gavn for
væksten, og det skaber tilmed jobs i den
private sektor.

Samtidig oplever vi, at flere virksomheder
har svært ved at finde den nødvendige
arbejdskraft. Det er tilmed i en situation,
hvor den økonomiske krise betyder, at der
desværre er mange danskere, som står
uden for arbejdsmarkedet. I nogle tilfælde
er der tale om ufaglærte jobs, hvor
forskellen mellem at arbejde og være på
passiv forsørgelse er for lille. Med andre
ord kan det for mange tusinde personer i
Danmark ikke betale sig at arbejde.
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“Det er initiativer,
som bidrager til at
hjælpe Danmark ud
af krisen“

Blandt andet skal vi se kritisk på, hvordan
den offentlige sektor kan komme til at
køre længere på literen. Eksempelvis
bruger vi milliarder af kroner på en
beskæftigelsesindsats, som ikke synes
at fungere optimalt. Derudover er det
oplagt at se på, hvordan vi kan styrke
uddannelsesniveauet hos vores børn og
unge. Et konkurrencedygtigt samfund
handler nemlig både om et fornuftigt
omkostningsniveau for virksomhederne
og veluddannede samt dygtige medarbejdere.
Hvis Danmark skal komme styrket ud
på den anden side af krisen, kræver
det et stærkt Venstre. Vi skal derfor
fortsætte med at udvise politisk mod, når
regeringens slingrekurs truer reformdagsordenen. Jeg glæder mig til at fortsætte
kampen for et mere borgerlig-liberalt
Danmark sammen med Venstres mange
medlemmer og stærke bagland.

Af Britta Bang
Næsteformand i Børne- og Ungeudvalget

Foretræde for
Folketingets Børneog Undervisningsudvalg
En lidt kølig og blæsende 30. aprildag tog
Søren Kristensen (Formand for Børne- og
Ungeudvalget), Huno Jensen (skolechef),
Keld Vestergaard (Leder af Pædagogisk
Sektion) og jeg (næstformand i Børneog Ungeudvalget) toget til København, da
vi var blevet bevilget foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg
for at fortælle om de positive sider ved
dispensationen til storklasser i Silkeborg
Kommunes skoler. En dispensation, som
udløber 31.12.2013, men er venligst blevet
forlænget til sommeren 2014, og som
Silkeborg Kommune meget gerne vil have
gjort permanent.
Normalt får man foretræde af et kvarters
varighed. Vi havde fået 2 x et kvarter,
altså hele ½ time, hvilket vist var lidt
usædvanligt, påstod de fremmødte
folketingspolitikere.
Udvalget består af 29 folketingsmedlemmer med Orla Hav (S) som formand.
Inden vi kom ind, havde vi væddet om,
hvor mange der ville være til stede. Det
viste sig at 1/3 var mødt frem, et antal,
som ingen af os havde turdet regne med.
Det var en god overraskelse.

Opgaven var blevet pænt fordelt mellem
os fire, der blev anbragt ved et bord i
den ene ende af lokalet, mens de mange
folketingsmedlemmer havde blikket stift
rettet mod os. Hvad vil disse folk fra
Silkeborg mon nu opnå?
I god tid havde de dog fået tilsendt
oplægget, som drejede sig om evaluering
af storklasser og holddeling, dvs. både
plancher, video med en yderst tilfreds
forælder, og nyhedsklip fra TV2’s udsendelse.
Og hvad fortalte vi dem så: Formålet med
at udfordre klassestørrelsen er bl.a. at
udvikle nye måder at organisere undervisningen på. Hensigten er at gøre planlægning og tilrettelæggelse af børnenes
skolehverdag enklere og mere fleksibel.
En storklasse ligger typisk mellem 29
og 36 elever – en enkelt klasse op til 50
elever. Alle årgange er i spil, og der er
altid 2 lærere på i disse klasser.
Evalueringen viser et klart billede af
tilfredshed både blandt elever, forældre
og lærere. Børnene er glade for nye

venskaber, og lærerne oplever en gevinst
ved et tættere lærersamarbejde med øget
faglighed, og det, at man ikke står alene.
Vi forsøgte at overbevise udvalget om, at
der er andre måleenheder end antallet
af børn i en klasse. Bl.a. hvor mange
børn pr. voksne i gruppen. Vi ønskede at
udfordre vanetænkningen med stamklasser, som har eksisteret siden 1937.
28 elever i en klasse er begrænsende. Vi
skal være mere fleksible, når blot KVALITET
hele tiden er målet.
Der blev stillet mange spørgsmål til
os, mange med en på forhånd negativ
holdning til arbejdsmiljø, fysiske rammer,
ressourcetildeling. Kun de to Venstremedlemmer, Karen Elleman og Peter Juel
Jensen, mente, at der lå mange positive
tanker i det, de havde hørt og set, og
de ville gerne arbejde videre med vores
ønsker.
½ time løber sandelig hurtigt af sted. Og
½ time er på sekundet ½ time. Så bliver
der sagt farvel og tak. Nu kan vi kun håbe,
at vi trængte igennem med vores budskab.

Må vi låne din bil?
Venstre vil i forbindelse med valget til byrådet gerne låne din bil. Vi skal bruge den, sammen med dig, en weekend midt
i oktober, den 19. og 20. oktober, hvor vi sætter en streamer på hver side af din bil. Herefter får du lov til - i en måned
- at køre rundt med dem på din bil indtil valget er overstået. Så er du med til at reklamere for Venstre hele den sidste
måned op til valget alle de steder, du kører rundt. Vi skal bruge ca. 200 biler, så vi har også brug for din.
Hvis du mener, din nabo vil blive misundelig, hvis ikke han/hun får en streamer på sin bil... Ja, så tager du også
naboen med.
Det hele foregår ved en stor event i Ans hos CC Cars, Bodalen 1, hvor indehaver Christian Jensen stiller sit areal til
rådighed, så Venstre kan få monteret streamers på jeres biler.
Der kan købes kaffe, the, øl og vand mens du venter.
Husk lige at vaske din bil, inden du kommer med den, da streameren klæber bedst på en ren bil.
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Poul Skovgaard
Kandidat til byrådsvalget

Et godt samfund
skal løfte i flok
Jeg blev opfordret af Venstrebladets
redaktør til at fortælle lidt om, hvorfor jeg
opstiller til det kommende byrådsvalg i
november.
Ønsket om at komme med i byrådsarbejdet er udsprunget af, at ville noget godt
for Silkeborg Kommune, og hvordan kan
man det?
Det kan man, ved at skabe vækst.
Det kan man, ved at skabe arbejdspladser,
og det kan man ved at skabe positiv
økonomi til den kommunale kasse.
Hvis det opfyldes, vil man kunne forbedre
manges hverdag.
Siden 1975 har jeg arbejdet som selvstændig tømrermester. Jeg har i perioder haft
en del ansatte, jeg har haft praktikanter
og lærlinge og jeg har haft mange spændende arbejdsopgaver og har nydt godt
af kundernes tillid til mit arbejde.
De senere år har jeg været formand for
Dansk Byggeri i Silkeborg. En tillidspost,
der har banet vejen for også at sidde med

i Erhvervsforum Silkeborg, et forum, hvor
politikere, arbejdstagere og arbejdsgivere
mødes og diskuterer muligheder. Min
oplevelse fra dette forum er, at det er
muligt at få tingene til at flytte sig. F.eks
har det været medvirkende til, at der er
sket en nedtrapning af dækningsafgiften.
Med hensyn til udbudspolitikken skal man
udnytte mulighederne inden for lovens
rammer, så håndværkerne kan får flere
fagentrepriser.

samarbejdspartner og skal medvirke til
at skabe mere vækst til gavn for hele
befolkningen.

Det har betydet, at jeg nu vil udføre et
stykke arbejde i byrådet.

Et godt samfund er også lig med, at dem,
der kan løfte, skal løfte.

Det, jeg brænder for, og finder afgørende
er, at arbejde for et positivt og bedre erhvervsklima. Jeg vil arbejde for, at vi kommer på samme niveau - eller højere - end
vore nærmeste samarbejdskommuner. Vi
ligger stadig markant dårligere i erhvervsklimaet i forhold til vores nabokommuner,
og det kan ikke gå hurtigt nok.

Silkeborg skal være en kommune, som
erhvervslivet ønsker at iværksætte i, for at
skabe mervækst. Uden virksomheder og
deraf arbejdspladser, kan vi få svært ved
at nå det, vi gerne vil. Vi skal skabe gode
forhold for børn, for skolerne, idrætslivet,
kulturen, de ældre og meget mere.

“Silkeborg skal
være en kommune, som
erhvervslivet ønsker at
iværksætte i”

Vi skal ud og spørge de erhvervsdrivende
og iværksætterne hvad vi, som kommune,
kan hjælpe med, for at komme i gang.
Kommunen skal være erhvervslivets
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Kvalitet siden 1915

Af Anne V. Kristensen
Regionsrådsmedlem

Konflikten med
praktiserende læger
Det har været forsøgt at opnå enighed
mellem Danske Regioner og PLO det sidste
¾ år. Det er som bekendt ikke lykkedes.
Men sundhedsminister Astrid Kragh gik
langt over stregen i sit lovforslag. Dette
har Venstre i Regionsrådet i Midtjylland
givet udtryk for i et høringssvar til
lovforslaget på to punkter:
1. Vi vil at de praktiserende læger skal
have en plads i praksisplanudvalget.
Det er det udvalg, som nedsættes i hver
region med henblik på, at sikre planlægning af almen praksis og dermed sikre
at alle borgere har en læge – også i de
tyndtbefolkede områder. Når sundhedsministeren fjerner repræsentanten fra dette
udvalg, er det en magtdemonstration og
det samme som at hælde benzin på et
brændende bål. Vi mener det vil være
naturligt at lægerne er repræsenteret i
det udvalg. For vi vil dialog – ikke
konfrontation.

“Så store
forskelle kan ikke styres
med en landsdækkende
skabelon for hvordan
lægerne skal arbejde.”

2. Vi vil have en uddybning af hvad det
er sundhedsministeren bemyndiger sig
selv til.
I lovforslaget lægger hun op til at hun
kan beslutte hvornår lægerne skal køre på
sygebesøg, hvordan de skal tage sig af
akut syge m.v. For det første mener vi det
er helt uacceptabelt, at hun skal beslutte
hvordan lægepraksis organiserer deres
dagligdag i hele landet. Der er rigtig stor
forskel på landsdelene. Groft sagt så går
patienterne i Hvide Sande til læge hvert 8.
år og i Hovedstaden går de hver 8. dag.
Så store forskelle kan ikke styres med
en landsdækkende skabelon for hvordan
lægerne skal arbejde. Planlægningen bør
tage hensyn til lokale forhold og det gør

vi bedst i de enkelte regioner i samarbejde
med de praktiserende læger.
Indtil videre ser det ud til at hun har lyttet
lidt til os. Alt andet vil også være noget
nær en katastrofe. Hvis hun i virkeligheden
ønsker at alle praktiserende læger skal
være offentligt ansatte, så får vi meget
store problemer med at sikre alle borgere
en læge.

Grunden til at de fleste har den
samme læge i mange år, som kender sine
patienter, er netop at de er selvstændigt
erhvervsdrivende og derfor bliver i deres
praksis. Hvis de blot er ansat, vil de formentlig skifte job med jævne mellemrum,
som alle andre ansatte. Hvis det sker, vil
patienter ikke opleve at have den samme
læge gennem mange år, som i dag.

Med Venstre og Silkebus
på 5 dages oplevelsestur til
Bruxelles 22. - 26. sept. 2013
GRAND PLACE AT NIGHT

BESØG I EUROPAPARLAMENTET

Vi møder MEP Anne E. Jensen (V)
Godt hotel, 10 min.s gåafstand til
Grand Place i Bruxelles centrum.
Morgenbuffet incl.

Guided busrundtur i Bruxelles.
Udflugt til Brügge eller til den fantastiske bådelevator i Strepy-Thieu.
Program & tilmeldeskema fås ved henv. til:
Per Skovsbøll, tlf. 3124 7766 / perskovsboll@mail.dk

Kun 50 pladser.

Turen bookes efter “først til mølle” princippet
Kr. 2.750,-pro person i dobb. vær. Enk. vær. + kr. 950.-

Rejseledere:

Laila Lindegaard og Per skovsbøll
Medlem af
rejsegarantifonden

tlf. 86 82 14 66
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