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Sommerferien er bag os, og vi er snart 

halvvejs i valgperioden. Før ferien var 

mange af os dybt engagerede i valget, 

og selvom vi ikke fik de mandater, vi 

havde håbet på, tog Venstre alligevel 

regeringsansvaret med udgangspunkt i et 

blåt flertal. Derfor kan vi vel godt tillade 

os at være tilfredse med, at vi både 

på Borgen og i Silkeborg sidder med 

initiativet og vigtige poster til at skabe 

forbedringer både nationalt og lokalt.

Ikke læne sig tilbage
Det forpligter at være i førersædet. 

Ansvaret skal bruges til noget – og her 

starter det hårde arbejde. Som kommune-

foreningsformand er jeg derfor glad for at 

konstatere, at vi har en velfungerende by-

rådsgruppe, der arbejder hårdt med at få 

gennemført en ambitiøs kommuneplan. Vi 

har en borgmester, der leverer på løfterne 

om erhvervsvenlighed med ugentlige 

besøg på kommunens virksomheder og 

en stigende service i forvaltningen. Vi har 

en kommune med et rigt forenings- og 

kulturliv, og mange større arrangementer 

er afviklet med succes.

Husk det nære  
– livet tæt på borgerne
Mange af de synlige ting, der fylder 

aviserne, handler om byudvikling og byg-

geprojekter. Motorvej, Stadion, bygge-

grunde, haller og lignende fylder meget 

rundt om i kommunen. Det er godt – der 

skal ske noget, så vi kan opfylde målene 

om at være en attraktiv bosætningskom-

mune. Men at være en attraktiv kom-

mune handler ikke kun om mursten og 

bygninger. I virkeligheden handler det om 

menneskers velbefindende. Om de ting, 

der gør os trygge og glade både i hver-

dagen, og når livet giver udfordringer. Jeg 

kan med stor tilfredshed konstatere, at 

udvalgene indenfor ældre, sundhed, børn 

og arbejdsmarked arbejder målrettet for 

at skabe langsigtede forbedringer på 

disse omkostningstunge områder.

Balance land og by  
– en Venstre-mærkesag
I en kommune som vores, har vi nogle 

helt særlige fordele. Vi har naturligvis 

en meget attraktiv by i Silkeborg – 

med både charme og driftighed. Men 

vi har også en lang række meget 

attraktive byer, der kan trække nye 

borgere til, fordi der er skole, handel, 

foreningsliv – sammen med en pragtfuld 

natur og en central placering midt 

i Jylland med god adgang til mange 

arbejdspladser. 

Den position skal vi udnytte i mar-

kedsføring af kommunen, og som 

borgmesterparti skal vi sørge for, at 

byerne udenom Silkeborg tilgodeses 

med fokus og støtte, så de lokale og 

frivillige kræfter fortsat kan skabe 

fremgang til glæde for alle. Stærke 

samfund i landsbyerne løfter hele kom-

munen, med lige så stor tyngde som 

Silkeborg by. Det vil vi fortsat arbejde 

med, og det forbliver en grundsten i 

Venstres politik.

Af Kresten Friis
Formand Kommuneforeningen

Fremskridt og balance

Åben foredragsrække i efteråret 2015 – ALLE er velkomne
Dato og sted Foredragsholdere Emner

Onsdag den 2. september  
kl. 19.30

Frits Schmidt Rasmussen  
– Pensioneret chef for
Allied Air Command,  
Core Joint
Force Air Component 
(NATO)

”Dronerne kommer”, omkring brug af 
droner i fremtidens forsvar, politi og 
miljøovervågning.
Frits fortæller om de nye teknologier, 
der er på vej inden for mange områder, 
og hvordan den teknologiske udvikling 
flytter grænserne for overvågning.

Tirsdag den 29. september  
kl. 19.30

Per Rasmussen  
– Kommerciel direktør 
i BSV (Bjerringbro-
Silkeborg Elitehåndbold)

”10 år i sportens verden hvor overlig-
geren hæves hvert år”. Per fortæller om 
udvikling og oplevelser sammen med 
Bjerringbro-Silkeborg.

Torsdag den 12. november  
kl. 19.30

Bo Michael Frankø  
– Geolog og formand for 
Venstrevælgerforening 
Silkeborg og Omegn

Beretning om at være frivillig i den 
israelske hær (Sar-El). Bo var sidste vinter 
2015-2016 frivillig i 3 uger på en kasserne 
i Negevørkenen og fortæller om sine op-
levelser samt procedurerne for tilmelding 
og programmet, som bl.a. omhandler 
organiserede ture rundt i Israel. 



 VENSTREBLADET • 2 • 2015 3

Mange ting gør indtryk gennem en tre 

uger lang valgkamp – men få ting har 

gjort større indtryk på mig end at opleve 

det engagement, som Venstres kandida-

ter, medlemmer og frivillige mønstrede 

før og under valgkampen i juni. Venstre 

var synlig overalt, og efter næsten fire år 

med rødt styre var der i hele Danmark en 

gejst og en vilje til at skabe mulighed for 

et regeringsskifte. 

Som bekendt lykkedes det – også selv om 

Venstre fik et dårligere valg end ønsket. 

Måske kan nogen sidde tilbage og føle, 

at deres indsats var forgæves, fordi den 

lokale kandidat ikke opnåede valg. Men 

det er ikke tilfældet! Hver eneste kandidat 

er en lokalkendt profil, som stiller med 

et netværk. Og uanset om man har fået 

200 eller 20.000 personlige stemmer, har 

indsatsen gavnet Venstre. Fra mig skal der 

derfor lyde en stor og varm tak til alle, 

som trak i kampagnejakkerne og knoklede 

på gader og stræder. Det gælder også de 

over 10.000 frivillige, som gav en hånd 

med på Venstres vej til Statsministeriet.

Sommeren er ved at gå på held, og 

dermed indvarsles en ny politisk sæson. 

Folketinget åbner d. 6. oktober, men 

jeg og regeringens ministre er allerede 

i arbejdstøjet. Der venter os et hektisk 

efterår, hvor store beslutninger står i kø. 

For selv om den tidligere SR-regering 

tegnede et rosenrødt billede, så er 

Danmark stadig udfordret. Der er ingen 

tid at spilde, og mere end nogensinde 

må vi politikere prioritere.

Vores plan for efteråret 
hviler på fire hjørnesten: 
1.   Tryghed for danskerne - herunder en 

ændring af dansk udlændingepolitik, 

en mere konsekvent retspolitik samt 

et opgør med retsforbeholdet.

2.   At skabe vækst og udvikling i hele 

Danmark bl.a. med en liberalisering 

af planloven, udflytning af statslige 

arbejdspladser og en ny fødevare- og 

landbrugspolitik.

3.   At styrke kernevelfærden - særligt 

sundheden og ældreområdet.

4.   Og at fortsætte arbejdet for at sikre, 

at det kan betale sig at arbejde ved at 

indføre et kontanthjælpsloft og skabe 

fundamentet for lettelser i skatten på 

arbejdsindkomst.

Nye valg venter, og snart skal vi som 

parti igen stå sammen. Inden jul skal 

vi stemme om afskaffelse af EU-

retsforbeholdet. Det er en vigtig sag for 

Danmark. Jeg håber, at kampagnejak-

kerne stadig hænger fremme, for vi får 

brug for jeres hjælp til at sikre, at vi får 

et ”JA” i hus. 

 

Jeg glæder mig til at se jer derude.

Af Lars Løkke Rasmussen
Venstres formand og statsminister

Tak – og på  
snarligt gensyn

Foto: Jens Astrup
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Af Steen Vindum
Borgmester

Jeg bliver på demokratiets vegne 

bedrøvet, når modstandere af Torvepro-

jektet tilsyneladende ikke respekterer de 

demokratiske beslutninger, men vedbliver 

at fremsætte urimelige eller forkerte 

påstande og vedbliver at mistænkeliggøre 

hele projektet med ord som ulovligt, lusk, 

skjulte aftaler og hastværk. Ord som man 

hen over sommeren har kunnet læse i 

den lokale avis sammen med grove og 

uklædelige insinuationer mod navngivne 

politikere og ansatte i kommunen og 

urimelige og usande påstande uden 

nogen form for faktuel dokumentation. 

Men insinuationer og usande påstande 

bliver ikke mere rigtige eller sande af at 

blive gentaget. Gentagelserne bidrager 

kun til at skabe mistillid, utryghed og 

spreder en forpestet stemning mellem 

borgere, mellem borgere og politikere og 

mellem politikere. Det er ikke til gavn for 

Silkeborg og det samarbejde og fælles-

skab, der skal til for at skabe en god kom-

mune med vækst og nye arbejdspladser. 

En kommune, som ønsker at skabe gode 

rammer for, at borgere og virksomheder 

kan udfolde det gode liv i det fællesskab, 

som en kommune er. 

Enhver borger har naturligvis ret til 

både at være imod et projekt og at være 

uenig i byrådets beslutninger. Men når 

et demokratisk valgt flertal i byrådet har 

truffet en beslutning, så fører kommunen 

beslutningen ud i livet. 

Sådan fungerer demokratiet. 

Balladen om Torvet
Torveparkeringen har været meget 

grundigt diskuteret, og rigtig mange 

argumenter både for og imod har været 

vendt i debatten i de seneste mere end 

seks år. 

Efter stor og engageret debat har 

byrådet gentagne gange bekræftet det 

mangeårige ønske om at få bilerne ned 

under jorden, så vi kan bruge de attraktive 

parkeringsarealer til at udvikle byen – og 

til at skabe fornyet vækst i Silkeborg. Vi 

har valgt, at handlen skal ligge i midtbyen, 

og derfor skal vi styrke midtbyen. Vi 

ønsker, at Silkeborg udvikler sig som 

handelsby, og derfor ønsker et flertal i 

byrådet at investere i udviklingen. 

Det bekræftede byrådet med vedtagelsen 

af kommuneplanerne i 2009 og igen 

i 2013. Det bekræftede byrådet, da 

lokalplanen for Torvet blev vedtaget i 

2012 (kun én stemte imod), og det blev 

bekræftet så sent som i januar i år, hvor 

byrådet - efter offentligt EU-udbud, hvor 

alle interesserede virksomheder kunne 

afgive tilbud - besluttede at sælge et areal 

til firmaet A. Enggaard, så der kan bygges 

en parkeringskælder under Torvet. Det 

var en demokratisk beslutning, som blev 

vedtaget med 2/3-flertal i byrådet.

Jeg vil derfor her gerne kommentere nogle 

af de påstande, der er fremsat hen over 

sommeren: 

Nej. Vi har ikke forsøgt at skjule noget, 

eller indgået hemmelige aftaler: Enhver 

borger og enhver byrådspolitiker har fået 

og kan få aktindsigt og sagsindsigt i alle 

dokumenter. Både udbudsmaterialet og 

Enggaards tilbud kan ses i fuld ordlyd på 

kommunens hjemmeside. Hele økono-

mien omkring parkeringskælderen er lagt 

offentligt frem i sagen til byrådsmødet i 

januar. 

Nej. Kommunens medarbejdere og 

ledere har ikke fået ”en solid mundkurv 

på”: De må gerne udtale sig om Torvet 

og svare på spørgsmål. Jeg har blot 

bedt administrationen om at bruge sin 

tid på borgerne og på at føre byrådets 

beslutninger ud i livet frem for at svare på 

flere forhørsagtige og mistænkeliggørende 

spørgsmål fra DF. DF har klaget til det 

kommunale tilsyn. Lad nu tilsynet afgøre 

den sag. 

Nej. Der findes ikke en ”en ny COWI-

rapport, der efter sigende skulle fastslå, 

at Torvet fremtidig vil være ubrugeligt til 

festivaler”: Før vi udarbejdede materialet 

til det offentlige udbud af p-kælderen, 

bad vi COWI om at beregne prisen og 

bæreevnen på forskellige tykkelser af 

dækket. Byrådet besluttede i januar, at 

Enggaard skal bygge p-kælderen med det 

tykkeste og stærkeste dæk, som COWI har 

regnet på. P-kælderen kan derfor holde 

til, at op til 12 store lastbiler på hver 48 

tons holder ved siden af hinanden på Tor-

vet. Bæreevnen kan sammenlignes med 

den nye motorvejsbro over Gudenåen. 

P-kælderen får derfor en bæreevne, der 

er stærk nok til, at alle de aktiviteter, vi 

har haft på Torvet de seneste årtier, også 

fremover vil kunne være der. Dækket kan 

bære store turistbusser, brandvæsnets 

køretøjer, og der vil også fremover kunne 

være et stort juletræ på Torvet. Og ønsker 

vi at have træer på det nye Torv, så findes 

der også løsninger for det, for eksempel 

kan vi plante træer i kummer, som man 

gør mange andre steder i Danmark.

Nej. Vi forærer ikke 33,4 mio. kr. til 

Enggaard: De 33,4 mio. kr. er den pris, 

som byrådet har ønsket at investere for at 

få den byudvikling, vi ønsker, og som er 

beskrevet i kommunens udviklingsstrategi 

og i kommuneplanen. Begge planer har 

været til debat i offentlig høring og er 

vedtaget af byrådet. Enggaard har i sit 

tilbud oplyst, at det koster firmaet 94,9 

mio. kr. at bygge parkeringskælderen. 

Kommunens egen, uvildige rådgiver, 

COWI, har vurderet byggeprisen helt op 

til 108 mio. kr. Enggaard har beregnet, at 

overskuddet fra parkeringsindtægter efter 

driftsudgifter, kan forrente og afdrage en 

investering på ca. 60 mio. kr. Restbeløbet 

er de 33,4 mio. kr., som byrådet har ac-

cepteret som prisen for at få p-kælderen 

og den ønskede udvikling i vores by. 

Nej. P-kælderen koster ikke kommunen 

over 100 mio. kr.: Ud over de 33,4 mio. 

kr. til p-kælderen, har byrådet i budgettet 

for 2015 og 2016, afsat 10 mio. kr. til 

indkørslen fra Rådhusgade, og i den pris 

er der sandsynligvis også penge nok til, 

at vi kan gøre noget for at forskønne 

Rådhusgade. Og uanset hvor vi vil bygge 

en p-kælder, vil der altid være nogle 

følgeomkostninger til veje. Desuden har 

vi afsat 25 mio. kr. i budgettet for 2016 

og 2017 til at renovere Torvet, så vi 

kan få skabt et nyt, flot og attraktivt Torv, 

når torveparkeringen er bygget. Det er et 

beløb, vi ville bruge, uanset om der skulle 

bygges en p-kælder under Torvet eller ej. 

Det giver i alt en kommunal udgift på 68,4 

mio. kr., for en p-kælder i to etager og 

et helt nyt torv - som fortsat er offentligt 

vejareal, som kommunen har den fulde 

råderet over.

Du må gerne 
være uenig
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Nej. Leif Bæk er ikke blevet ”banket på 

plads”, og han har ikke, som kompensa-

tion, fået et ”vellønnet ben som formand 

for Silkeborg Forsyning”: Det vil klæde 

modstanderne at læse Leif Bæks udtalel-

ser fra valgkampen på forsiden af MJA 10. 

oktober 2013 i sin fulde ordlyd, hvor han 

siger, at hvis der inden årets udgang kom-

mer et negativt bud på p-kælderen, så 

siger Venstre nej – med denne tilføjelse: 

”Så mener vi, at sagen skal behandles på 

ny, og så kunne det godt være, at vi skulle 

lade det være op til et nyt byråd at træffe 

beslutningen. Jeg ville være forbandet ked 

af, hvis det nuværende byråd vedtog et 

projekt, der måske koster kommunen 20-

30 mio. kr., og så bare sender det videre 

til det nye byråd”. Det gjorde Venstre 

heller ikke. Beslutningen blev truffet af 

det nye byråd i januar i år. 

Nej. Vi har ikke et særligt hastværk 

med at få underskrevet en aftale med 

Enggaard, før tilsynet har afgjort bl.a. 

klagen fra DF. Aftalen med Enggaard 

blev underskrevet, fordi byrådet i januar 

besluttede at takke ja til Enggaards 

bud.

Nej. Jeg mener ikke byrådet har handlet 

ulovligt, ved at sælge et areal til Enggaard: 

Byrådet træffer hvert år hundredvis af be-

slutninger, herunder mange beslutninger 

om at købe og sælge arealer til forskellige 

formål. Sagen om Torvet afviger ikke fra 

andre lignende sager, hvor byrådet træffer 

beslutninger i tillid til, at administrationen 

og kommunens rådgivere har forberedt 

sagerne med den fornødne kompetence 

og lovlighed. Derfor kan byrådet naturlig-

vis lovligt træffe beslutning om at sælge 

et areal til opførelse af en p-kælder, og 

få tinglyst, at kommunen har den fulde 

råderet over Torvet.

Byrådet er demokratisk 
valgt
Byrådet er demokratisk valgt af borgerne, 

og byrådet har derfor en demokratisk ret 

til at træffe politiske beslutninger. Er der 

nogen, som mener, at der foregår noget 

forkert, kan man klage over byrådets be-

slutninger. Klageinstansen har desuden 

mulighed for at give klagen opsættende 

virkning, så kommunen ikke kan føre 

beslutningen ud i livet, før klagen er 

afgjort. De klager, der indtil nu er kommet 

om Torvet, er ikke blevet tillagt opsættende 

virkning hos klageinstanserne. Derfor 

fortsætter kommunen på helt normalt 

vis med at føre byrådets beslutninger ud i 

livet. Som vi gør i alle andre lignende sager. 

Sådan er vores demokrati bygget op. 

 

Venlig hilsen

Steen Vindum

Silkeborg Kommune  
inviterer private indenfor
Her midt i byrådsperioden er der god 

grund til at gøre status – hvad har vi 

nået, og hvad mangler vi.

Vi gik jo til valg på god økonomi, flere 

arbejdspladser, bedre erhvervsklima, flere 

indbyggere og at konkurrenceudsætte 

flere opgaver.

Vi kan nu konstatere, at udviklingen er 

vendt – der er i 2014 skabt ca. 500 nye 

arbejdspladser i Silkeborg kommune, og 

det ser ud til at fortsætte i 2015. Vi bliver 

også flere indbyggere – det er vigtigt i 

forhold til økonomien.

Vi arbejder benhårdt på en god dialog 

med erhvervslivet – jeg besøger f.eks. 

virksomheder hver onsdag, og mit klare 

indtryk er, at de har oplevet en forandring 

til det bedre. Det bemærkes faktisk også 

andre steder i landet – f.eks. udtaler 

arbejdsgiverne i Odense, at mange 

kommuner kunne lære af Silkeborg. Her 

med henvisning til håndtering af udbud af 

anlægsopgaver. 

Når det handler om at sætte kommunale 

opgaver i udbud, så går det også kraftigt 

i den rigtige retning. I 2014 konkurrence-

udsatte Silkeborg kommune 27,5 % af alle 

opgaver – det er en markant stigning fra 

tidligere. Og det tal vil udvikle sig endnu 

mere de kommende år, idet vi har valgt 

at sende al rengøring i udbud + ca. 72 

plejehjemspladser. Dermed ligger vi pænt 

over gennemsnittet af danske kommuner, 

når det handler om udbud. Og vi ligger 

pænt over nabokommuner som Viborg, 

Herning og Ikast-Brande.

Det afgørende for mig er ikke, om det er 

det private eller det offentlige, som løser 

opgaven. Det afgørende er, at opgaven 

bliver konkurrenceudsat, så vi ved, at den 

bliver løst effektivt. Derfor bruger vi ud-

bud fornuftigt og intelligent. Det skal give 

mening for borgerne. Og når vi beslutter 

udbud, skal vi have en tæt dialog med 

medarbejderne og medarbejderorganisa-

tionerne – og de steder det er muligt, der 

giver vi altid et kommunalt kontrolbud.

Udover at blive flere borgere, så er 

det vigtigste økonomiske parameter i 

fremtiden nok, at vi klarer os godt i be-

skæftigelsesindsatsen. Kommunerne har 

allerede i dag et økonomisk incitament 

til at få ledige i beskæftigelse, og væk 

fra langvarig offentlig forsørgelse. Men 

med den omlægning af statens refusion 

til kommunerne, der er indgået aftale om 

på Christiansborg, bliver de økonomiske 

incitamenter for kommunerne til at skabe 

resultater, endnu stærkere end tidligere. 

Fremover er det resultaterne, der skal i 

fokus. Det bliver dyrt for kommunerne 

at have mange på langvarig offentlig 

forsørgelse, fordi den kommunale medfi-

nansiering alene kommer til at afhænge 

af, hvor lang tid den ledige er på offentlig 

forsørgelse. Refusionen til kommunen fal-

der fra 80 % til 20 % i løbet af det første 

år, uanset hvilken ydelse den ledige er på. 

Dermed siger vi farvel til det eksisterende 

kludetæppe af forskellige refusionssatser 

på ydelserne og de enkelte tilbud.

Fremover kommer hensynet til flere i 

arbejde, og en god økonomi, til at gå 

hånd i hånd. Det er positivt – så må vi 

jo levere, og derfor er det også vigtigt 

med nye arbejdspladser. Så mangler vi 

bare, at Folketinget sætter fuld turbo på 

den afbureaukratisering af lovgivningen 

på beskæftigelsesområdet, som kommu-

nerne blev stillet i udsigt med beskæfti-

gelsesreformen. 

Det er også klart at den nye refusions-

model flytter penge mellem kommunerne. 

De, der gør det godt, får også gevin-

sten. 

Silkeborgs ledighed er heldigvis faldet 

mere end vores nabokommuner, i øjeblik-

ket har vi en ledighed under 4 %. Det er 

en stor politisk og ledelsesmæssig opgave 

at forholde sig til de ændrede vilkår for 

styringen. Vi kommer til at revurdere 

indsatsen i lyset af den nye refusionsmo-

del med skarpt fokus på resultater. Med 

beskæftigelsesreformen er ansvaret for 

beskæftigelsesindsatsen nu helt entydigt 

placeret hos kommunerne. Det er 

godt – men det forpligter. Vi skal kunne 

vise gode resultater af indsatsen – det 

bliver nemlig dyrt at lade være. Byrådet 

må gå forrest og foretage de nødvendige 

prioriteringer. Målet er klart – flere skal fra 

passiv forsørgelse til aktivt arbejdsliv.

Af Steen Vindum
Borgmester
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Silkeborg Kommune vedtog en cykel-

handlingsplan i 2011, som indeholder 

en vision for udvikling af cyklismen i 

fremtiden. Samtidig med handlingspla-

nen blev der udarbejdet en prioriterings-

liste med de tiltag, som skulle gøres i de 

kommende år for at fremme cyklismen i 

kommunen.

Det kan med glæde konstateres, at 

der er sket en del i forhold til priori-

teringslisten. Faktisk er flere projekter 

gennemført flere år før det var forventet i 

2010/2011. Flere projekter med cykelstier 

planlagt til 2018 er allerede gennemført. 

Derudover er der kommet nye ideer 

til, som kan være med til at fremme 

cyklismen. 

Jeg har med glæde set de tiltag, som 

er lavet for at fremme sikkerheden 

for cyklisterne, f.eks. 2minus1-vej med 

fartbegrænsning mellem Øster Bording 

og Kragelund. Lad os gerne få flere af 
den type veje  

Det er dog lidt svært at følge med i 

sammenhæng mellem vision og hand-

lingsplan, da der ikke findes opdaterede 

planer på kommunens hjemmeside. Det 

er i hvert fald ikke lykkedes mig at finde 

nyere oplysninger end fra 2011. 

Jeg har derfor en række spørgsmål til 

Venstres medlemmer i Vej- og Trafik-

udvalget, omkring cykelpolitikken og 

Cykelhandlingsplanen: 

Hvad er grundlaget for prioritering af 

projekterne til fremme af cyklismen i 

kommunen?

Hvordan er prioritering af projekterne? 

•   Sikkerhed (herunder f.eks. sikre 

skoleveje, færre trafikuheld, adskille 

cykler fra biler m.v.)

•   Fremkommelighed (herunder f.eks. 

flere på cykel, supercykelstier, cykel på 

arbejde m.v.)

•   Cykelturisme (herunder f.eks. sam-

menhængende cykelstier via nedlagte 

jernbaner, kort med cykelruter m.v.)

•   Andre kriteriet – hvilke? 

Hvilke muligheder og hvordan har 

borgerne for at påvirke prioriteringen af 

projekterne?

Hvad er status på cykelhandlingsplanen 

fra 2010/2011 (opdateres den eller 

erstattes den af andre planer)?

Cykelpolitik i  
Silkeborg Kommune

Af Jan Meyhoff Christensen
Medlem af Silkeborg Venstrevælgerforening

BEKÆMP KRIMINALITET  
– i et tæt Europolsamarbejde
EU-konference om folkeafstemningen  
 
Tirsdag d. 20. oktober kl. 17.00 – 21.30 Restaurant Vestermølle, Oddervej 80, Skanderborg 
Middag fra 18.15 - 19.30 stegt flæsk efterfulgt af gammeldags æblekage samt ét glas vin, 1 øl eller 1 vand pr. person.  
Deltagergebyret kr. 180,- inkl. rundvisning og museumsbesøg 

Tilmelding: www.eu-nu.eu eller tlf. 3115 2435 CACommunications 
 

Ordstyrer: Politisk ordfører Jakob Ellemann, MF(V)
 

•   Kriminalitet skal bekæmpes i et styrket Europolsamarbejde
•   Europol bringer os på forkant, når kriminaliteten ændrer sig
•   Menneskehandel er et alvorligt og voksende problem
•   Kriminalitet på internettet kan komme helt hjem i stuen
•   Rundvisning på Vestermølle, entré inkluderet 

 ved formand for møllelauget Jørgen Lund Christiansen 
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Svar på spørgsmål  
om cykelpolitik

Kære Jan

Mange tak for dit indlæg i Venstrebladet 

og dine spørgsmål omkring cykelpolitik-

ken i Silkeborg kommune. Dejligt med 

medlemmer, som er engagerede. Til 

andre læsere og medlemmer kan jeg op-

lyse, at cykelhandlingsplanen kan findes 

på følgende link på Silkeborg Kommunes 

hjemmeside: http://silkeborgsektorplaner.

viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.

aspx?PlanId=5

Silkeborg byråd har sat sig nogle meget 

ambitiøse mål i forhold til cyklisme: Vi 

ønsker at fremme cykling for at forbedre 

borgernes sundhed og velvære, miljøet 

samt reducere kø- og fremkommelig-

hedsproblemer - samtidig med at antal-

let af ulykker, hvor cyklister er indblandet 

falder. Baggrunden for målene er, at når 

vi kan flytte folk fra vejbane til cykelsti, så 

bliver bilkøerne mindre, og måske kan vi 

så undgå at skulle lave ekstra vejspor. Så 

rent økonomisk er det en god forretning 

at få flere til at vælge cyklen. Man ved fra 

mange undersøgelser, at en af de vigtigste 

grunde til at vælge cyklen frem for bilen 

er tidsbesparelse. Så hvis der findes gode 

stiforbindelser, ja så vælger mange cyklen, 

hvis det er en mulighed afstandsmæssigt.

Et andet aspekt er, at omkostningerne 

ved hver trafikulykke er betragtelige: 

Sygehusindlæggelser, genoptræning og 

sygedagpenge. Så for hver ulykke vi 

kan forhindre, ja så sparer kommunen/

samfundet penge - for slet ikke at tale 

om de menneskelige omkostninger, der 

følger med ved trafikulykker. 

Silkeborg Kommune har været med i 

nogle projekter omkring cyklisme - det er 

bl.a. Projekt Nordiske cykelbyer, Trafik-

sikkerhedsby 2012 og i ”puljen til mere cy-

keltrafik”. Vores prioriteringer er ikke helt 

knivskarpe, fordi når chancen byder sig, 

så søger vi puljemidler, som kan være med 

til at finanserne vores projekter. Derfor er 

nogle projekter pludselig rykket frem som 

følge af medfinansiering fra staten. Men 

udvalget har en prioritering, som hedder 

sikker skolevej som nr. 1. Det kan bl.a. 

ses på Balle Kirkevej, hvor vi i år har lavet 

cykelsti - vi fik dog også penge udefra til 

dette projekt via Trafiksikkerhedsby 2012.

I udvalget ønsker vi, at børn lærer at 

transportere sig selv, og samtidig er 

cykelturen til og fra skole et godt bidrag 

til den daglige motion. Desværre ser vi 

en tendens til, at nogle børn er meget 

inaktive, hvilket kan få store konsekvenser 

for dem senere i livet. Så hvis vi kan være 

med til at give den nogle sunde vaner fra 

barns ben - så er det ikke så ringe endda. 

For at fremme cyklismen er Silkeborg 

Kommune hvert år med i Alle børn cykler 

og i Vi cykler til arbejde. Her har børn og 

voksne mulighed for at vinde fine præmier, 

hvis de cykler flest kilometer. For børnenes 

vedkommende giver det bonus, hvis der 

også benyttes cykelhjelm. I den nærmeste 

fremtid skal vi til at lave et projekt med 

sundhedsafdelingen og skoleafdelingen, 

hvor alle tre afdelinger skal bidrage til 

at øge børns tryghed ved at færdes i 

trafikken samtidig med, at motionen ved 

at cykle i sit lokalområde kommer i fokus. 

Det bliver spændende at se, hvordan det 

kommer til at udfolde sig - da det skal 

danne grundlag for en ”værktøjskasse” til 

andre skoler og børnehaver. Mit håb er, 

at forældrene også kommer til at bidrage 

til projektet - for jeg tror på, at så har 

indsatsen en større chance for at virke 

på lang sigt - forældrene er de vigtigste 

rollemodeller i børns opvækst. 

Jeg kan kun give dig ret i, at det ville 

være dejligt, hvis planen blev opdateret, 

når nye projekter blev vedtaget og 

afsluttet. Det ville gøre planen mere 

anvendelig i det daglige og i særlig grad 

for borgere, som ønsker at holde sig ori-

enteret om, hvor lang vi er nået med at 

udføre cykelhandlingsplanen. Jeg vil gøre 

formanden for udvalget opmærksom på 

problemet, hvordan det så rent teknisk 

løses, det må være op til forvaltningen.

Noget af det sidste, som du spørger til, 

er borgerinddragelse - det er en svær 

størrelse at håndtere. Ikke, at vi som 

politikere ikke ønsker at spørge bor-

gerne om deres holdning, men snarere, 

hvordan det skal gøres. Nogle udvalg 

har råd, som er valgt til opgaven, andre 

politiske udvalg holder borgermøder, 

bruger nettet eller lignende. Problemet 

er blot, om vi får bidrag fra alle? Og 

er de bidrag, som vi får, dækkende for 

vores borgere? I Vej- og Trafikudvalget 

har vi oftest brugt borgermøder og 

workshop, men det har tit omhandlet et 

specifikt projekt eller problem. Men som 

Venstre-medlem har du jo muligheden 

for at tale med din lokale bestyrelse - 

eller at kontakte et medlem af Venstres 

byrådsgruppe. Så kan vi jo tage en 

samtale og udveksle holdninger omkring 

de kommende prioriteringer og sammen 

blive klogere på verden, der cykler der 

ud af.

Af Gitte Willumsen
Medlem af Vej- og Trafikudvalget

Skaf et nyt medlem, og få en flaske vin
Vinen udleveres, når det nye medlemsskab er registreret.

Sendes til Linda Lyngsøe: Tørrepladsen 4, 8620 Kjellerup

Navn:  ______________________________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________

Postnr.:  ____________________________________   By:  _________________________________________

Telefon: ____________________________________   Mobil: ______________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________

Nuværende medlem:  

Navn:  __________________________________________________  Lokalfor.:  ______________________
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Af Helga Sandorf Jacobsen
Medlem af Børne- og Ungeudvalget

Hvad skal der ske med kommunens 
skolevæsen i de nærmeste år?

Lad mig indlede med at slå en ting helt 

fast: Vi har i Silkeborg kommune et yderst 

velfungerende kommunalt skolevæsen, 

og nogle rigtigt gode kommunale 

skoler, hvor vores børn bliver dygtige 

og lærer meget. Set i lyset af diverse 

nationale tests og andre undersøgelser 

på landsplan, så ser det rigtig godt ud for 

kommunens skolebørn.

At der så er nogle temmeligt store 

udfordringer på en del af skolerne med 

hensyn til vedligeholdelsen og på anlægs-

siden omkring plads, det er en ganske 

anden sag, som Børne- og Ungeudvalget 

og hele byrådet er helt klar over, og som 

der er stort fokus på i de kommende år, 

når motorvejsbyggeriet forhåbentligt ikke 

længere lægger beslag på broderparten 

af anlægsbevillingerne.

Statslig tilskudspulje  
udløber 
Men når det nu ser så godt ud i vores 

skoler – hvorfor så ændre noget? Og 

hvorfor ændre noget lige netop nu, hvor 

skolerne har hænderne mere end fulde 

med at implementere skolereformen og 

alle dens nye tiltag og udfordringer?

Først og fremmest skal vi gøre noget for 

netop at fastholde den kvalitet, vi har i 

vores kommunale skolevæsen. 

I de kommende år viser prognoserne, 

at vi desværre som følge af et kraftigt 

dalende børnetal vil få svært ved at få 

enderne til at nå sammen i skolerne, 

da færre børn giver færre kroner at lave 

skole for. Som det ser ud nu, vil der om 5 

år være ca. 300 færre børn i kommunens 

skoler. Herudover forsvinder den statslige 

omstillingspulje til brug ved implemen-

teringen af skolereformen. Silkeborg 

kommune blev tildelt 25 millioner af 

denne pulje pr. år i 3 år, men de ophører 

pr. 1. august 2017.

Vores skoler er afhængige af disse 

penge, for at kunne få økonomi til at leve 

op til kravene i skolereformen, så det er 

simpelthen nødvendigt at handle nu.

Man kunne også vælge at tilføre flere 

penge til området – det er en vældigt 

tillokkende og ønskværdig idé – men 

næppe realistisk med den økonomiske 

situation, som kommunen står i lige 

nu. Samtidigt løser det heller ikke det 

problem, at vi har nogle skoler, hvor klas-

sestørrelserne er noget uhensigtsmæs-

sige med meget få børn på en årgang.

Åbne møder om  
skolestruktur
Hvad gør vi så for at fastholde vores gode 

kommunale skolevæsen i kommunen?

Belært af sporene fra andre kommuner, 

hvor skolestrukturdebatten nærmest er 

kørt af sporet og har været alt andet end 

en køn forestilling, besluttede vi i Børne- 

og Ungeudvalget, at sådan skulle det 

ikke foregå i vores kommune. Det er det 

simpelthen en alt for vigtig opgave til.

Derfor har der på foranledning af Børne-

og Ungeudvalget været afholdt flere åbne 

møder, hvor alle interesserede kunne 

komme og byde ind med deres syn på 

kommunens fremtidige skolestruktur, og 

der er kommet mange gode, spændende 

og visionære forslag til, hvordan tingene 

kunne komme til at se ud. 

Deltagerne har været en blandet flok, 

skolefolk, forældre, skolebestyrelsesmed-

lemmer, lokale idrætsforeningsmedlem-

mer og andre med viden og interesse for 

kommunens folkeskoler.

Alle disse forslag er blevet samlet og 

gennemgået, og Børne- og Ungeudvalget 

har siden de åbne møder arbejdet videre 

med disse forslag. 

Der er blevet sorteret og udvalgt – 

enkelte forslag er blevet helt kasserede, 

men alle er blevet læst og overvejet. Der 

arbejdes fortsat videre med de forskellige 

forslag i skrivende stund, men i løbet 

af efteråret skulle der gerne komme et 

konkret og gennemarbejdet forslag ud 

af det. 

Vores mål er at fastholde – og gerne 

fortsat øge kvaliteten i vores skolevæsen, 

og få endnu dygtigere og mere tilfredse 

elever ud af det.

Plads til forskellighed
For Venstre er det vigtigt, at der i vores 

kommune er plads til forskellighed, og 

dermed plads til skoler, der er prægede 

af - og præger de nærområder, hvor de 

ligger. Der skal være plads til store og 

mindre skoler, og der skal ikke centrali-

seres unødvendigt. En lokal skole er så 

meget mere end bare en bygning, uanset 

hvor i vores kommune den ligger. At 

skolerne har stor betydning for lokalom-

råderne, ikke kun som skoler, men som 

samlingspunkt for mange aktiviteter, liv 

og udvikling af nærmiljøet, det er der vel 

ikke mange, der ikke er klar over. 

I Venstre vil vi gerne fortsat understøtte 

udvikling i hele kommunen. Vi vil meget 

gerne fastholde de forskellige former 

for bosætning, som er en stor styrke for 

vores kommune, og som er med til at 

gøre kommunen attraktiv som bosæt-

ningskommune. 

Det er blandt andet disse ting der er 

mit mål, og den indflydelse som jeg 

kæmper for i Børne- og Ungeudvalget - 

også i forbindelse med den verserende 

skolestrukturdebat.

Vi skal have dygtige, livsglade og 

livsduelige, unge mennesker ud af vores 

skoler, også i årene fremover.

Skolereformen, som er udskældt for 

meget – og noget af det nok også med 

rette, har åbnet for, at lokalsamfundet, 

herunder blandt andet idrætsklubberne 

og erhvervslivet i større grad kan blive en 

del af undervisningen og prægningen af 

vores børn og unge. Især erhvervslivet 

håber jeg, vil blive en vigtig del af vores 

skoler og af undervisningen – og forhå-

bentligt give vores unge mennesker et 

meget mere kvalificeret og mere varieret 

syn på uddannelsesvalg og på valg af 

fremtidig karriere. 
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De trækker tit den ultimative trumf – 

naturfanatikerne: ”Går du ikke ind for at 

passe på naturen og miljøet?”, spørger 

de. Så er man med det samme efterladt i 

defensiven i en fornuftig debat om, hvor-

dan vi forvalter naturen omkring os. Det 

er sket for mig hundredevis af gange, og 

jeg er næsten overbevist om, at det også 

er sket for jer, kære Venstrefolk. Men gå 

endelig til dem – for i virkeligheden er de 

selv på et korstog, med store omkost-

ninger og fatale konsekvenser for netop 

naturen omkring os.

Et helt aktuelt eksempel
Jeg vil gerne dele mine observationer 

fra dette års grødeskæring med jer. Jeg 

er næsten ked af at skulle trække en 

gammel hest af stalden igen, og minde 

jer om de hårrejsende og komplekse 

regler, som naturfanatikerne har sneget 

ind ad bagdøren de sidste 10-15 år, 

når det gælder vedligehold af vores 

vandløb. Vi kæmper fortsat i udvalget 

for at få ændret praksis – men i disse 

spalter vil jeg i stedet fortælle om den 

fatale konsekvens, selve grøden har for 

et af kommunens og landets største 

aktiver.

Med egne øjne
Selvom vi har fået indført en lidt bredere 

skæring på nogle strækninger, er der 

stadig meget grøde. Ingen ved rigtig, 

hvorfor den grøde er så vigtig – men 

beskyttet det er den, og naturfascisterne 

kæmper indædt for den. De har allerede 

i år igen bedt om aktindsigt for at se, 

om den onde udvalgsformand og hans 

kumpaner har sneget nogle overtræ-

delser ind. Mens dette foregår, tog jeg 

med på inspektionstur for at se på 

forholdene, og jeg blev faktisk rystet. Vi 

kender alle de problemer, som mange af 

vores borgere har med oversvømmelse. 

Men udover det vil grøden reelt set 

ødelægge Gudenåen og den umiddelbare 

nærhed som turistattraktion, hvis vi ikke 

får ændret praksis.

Gudenåen bliver ubrugelig
Der er så meget grøde i begge sider af 

åen, at det simpelthen ikke kan lade sig 

gøre at fiske i den. På en strækning på 

10-12 km så vi ikke én eneste lystfisker. 

Samme observation havde folkene i 

grødeskærefartøjerne gjort sig. Desuden 

så vi ikke én eneste vandre- eller 

friluftsturist, til trods for at det var en 

flot dag. De fleste steder er åens breder 

nemlig utilgængelige, og en af kommu-

nens attraktioner, Trækstien, er i praksis 

forsvundet eller ubrugelig. Dertil kan man 

lægge, at de flotte solitære træer langs 

åen langsomt men sikkert går ud, og 

erstattes af ufremkommeligt buskads af 

pil, lysesiv og andre gevækster. Også de 

to flotte pramdragerkroer, Kongensbro og 

Svostrup, må sande, at deres græsplæner 

ikke kan bruges hele året.

Vi er ikke ”bad guys”
Tro dem således ikke, når de siger, at 

vi skader naturen ved at ønske bedre 

vandføringsevne. Det er i virkeligheden 

dem selv, der langsomt men sikkert med 

deres misforståede naturfascisme skader 

den natur, vi alle er stolte af. Hvis de 

får det, som de vil, er det ikke muligt i 

fremtiden at bruge Gudenåen som et 

aktiv for vores område i bestræbelserne 

på at tiltrække turister, der ønsker at 

nyde naturen, ligesom vi ikke selv vil 

have muligheden for at nyde den. Jeg 

ved nu også efter selvsyn, hvem der er 

”bad guys”, og det er ikke os. 

Naturfascisme  
truer Gudenåen

Af Jarl Gorridsen
Formand PMK Udvalget
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D. 1. november åbner det første 

friplejehjem i Silkeborg kommune. I 

mange af vore nabokommuner har der i 

flere år været friplejehjem, så det er helt 

naturligt, at det også kommer til os. 

Friplejehjem kan etableres overalt i lan-

det af borgere, foreninger og institutio-

ner. Lovgivningen giver mulighed for at 

etablere 240 nye pladser om året i hele 

landet. Initiativet om et nyt friplejehjem 

skal godkendes af staten forinden 

etablering. Lånemulighederne er de 

samme som for kommunale plejehjem. 

Initiativtagerne skal dog selv skaffe kapi-

tal til 10 % indskud, samt selv finansiere 

servicearealer. Det vil sige faciliteter til 

personale og aktiviteter.

I Kjellerup har Danske Diakonhjem (DDH) 

købt den tidligere kirurgiske afdeling på 

sygehuset, på ca. 3000 m2. Halvdelen af 

bygningen er nedrevet, og her er der nu 

bygget 36 plejeboliger med 18 pladser i to 

etager. I de resterende arealer er der ind-

rettet store aktivitetslokaler, mødelokaler, 

personalefaciliteter samt produktionskøk-

ken. Der er en stor fælles have og i det 

hele taget en flot placering, på vestsiden 

af Krabbes Grønne Ring i Kjellerup. 

Det er for mig oplagt, at der altid skal 

være valgmuligheder for borgerne, når 

vi snakker børnepasning, skoler og 

plejehjem. Derfor er det rigtig glæde-

ligt, at DDH har besluttet at etablere 

friplejehjemmet i Kjellerup. Og ja, jeg har 

lokalt arbejdet for det, men ikke alene. 

Kjellerupegnens Udviklingsråd har efter 

kommunesammenlægningen aktivt for-

søgt at få nye aktiviteter til det nedlagte 

sygehus, det lukkede rådhus, og til rets-

bygning og dommerkontor. På sygehuset 

har vi arbejdet for at få et Hospice, at 

få etableret et kommunalt genoptræ-

ningscenter, og for at få etableret et 

plejehjem for udviklingshæmmede. Kun 

et mindre genoptræningscenter er blevet 

en realitet, men desto større er glæden 

over, at friplejehjemmet nu bliver en 

realitet med åbning pr. 1. november i år.

Alle, der er visiteret til plejehjem, kan 

søge DDH om optagelse. Det er borge-

rens hjemkommune, der betaler for plad-

sen. Det koster borgeren principielt det 

samme at bo her som på et kommunalt 

drevet plejehjem, dvs. udgifter til husleje, 

mad og til andet forbrug. Borgere fra 

hele landet kan søge optagelse på 

friplejehjemmet, men det forventes, at 

de fleste beboere vil komme fra Silkeborg 

kommune. Jeg betragter det ikke alene 

som en valgmulighed for borgere på 

Kjellerupegnen, men som en mulighed 

for borgere fra hele kommunen.

Den 27. august var der orienteringsmøde 

samt oplæg til at stifte ”Kjellerup Fripleje-

hjems Venner”. Jeg ved, at DDH lægger 

stor vægt på aktiv deltagelse af mange 

frivillige. Dvs. pårørende og borgere med 

interesse i området.

Region Midtjylland(RMI) har igen 

været igennem en stor spareøvelse, som 

Regionen har været hvert fjerde år siden 

den blev dannet. Det har hver gang givet 

anledning til voldsomme reaktioner, fra 

såvel medarbejdere som befolkning i og 

omkring Silkeborg sygehus(RSI). 

Visse aktiviteter er reduceret væsentligt, 

ligesom nye er kommet til. Specielt er 

der sket forandringer omkring den akutte 

modtagelse. Mange patienter på egnen 

sendes nu til Viborg, som er et af de 

fem sygehuse med fuld medicinsk akut 

modtagelse i Regionen. Ved den seneste 

spareøvelse er dette blevet endnu mere 

aktuelt, idet der specielt på RSI er nedlagt 

mange senge. Dette er både uheldigt 

for borgerne, men ikke mindst for vort 

velfungerende sygehus, som nu får svært 

ved at have tilstrækkeligt antal patienter 

til, at kunne videreføre de mange nye op-

gaver omkring tidlig udredning af specielle 

medicinske sygdomme, blandt andet de 

sjældnere kræftsygdomme, som ellers vil 

blive fundet i et for sent sygdomsforløb. 

Det har været afgørende for Venstres 

regionsrådsgruppe, som fortalt af 

gruppeformanden på møde med Venstres 

bagland forinden Regionsbeslutningen, 

at RSI har en fremtid, også på langt sigt, 

som det vigtige mindre sygehus, som 

kan gå forrest netop omkring hurtig og 

vigtig udredning, og dermed vise vejen for 

Regionens øvrige sygehuse. 

Denne holdning er jeg meget glad for, og 

ser derfor frem til, at vores kommune i 

samarbejde med Regionen, får vurderet 

hvor mange medicinske senge, der reelt 

er brug for. 

Hvis dette ikke sker, ser jeg en fare i, at 

RSI ikke kan levere de nødvendige svar 

på sundhedsvæsenets udfordringer de 

kommende år. 

RSI har en veluddannet medarbej-

derstab, der har vist, at det kan 

lade sig gøre at udføre flere og mere 

komplicerede opgaver for de samme 

midler. Det drejer sig om at give dem 

rum og opbakning til dette, og at alle 

parter omkring sygehuset har denne 

forståelse. 

Friplejehjem – hvorfor?

Det nære sundhedsvæsen

Af Hans-Jørgen Hørning
Medlem af Ældre- og Handicapudvalget

Af Hans-Jørgen Hørning
Næstformand i Sundhed- og Forebyggelsesudvalget
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8.150 stemmer rakte ikke
På valgaftenen kunne vi glæde os over, at 

Venstre fik statsministerposten. Desværre 

stod det også klart, at partiet fik en 

voldsom tilbagegang, så partiet nu har 

under 20 % af mandaterne i Folketinget. 

Det betød også, at jeg desværre ikke 

kunne bevare mit mandat i Folketinget, 

på trods af at jeg fik 8.150 stemmer i alt. 

Det højeste stemmeantal i Kongeriget 

uden mandat.

De listestemmer, der tidligere har 

betydet meget for Silkeborg kandidater, 

var simpelthen ikke at finde denne gang.  

Kanon kampagne
Vi har i kandidatbestyrelsen evalueret 

kampagnen, og vi var faktisk meget godt 

tilfredse med den indsats, som vi leve-

rede under valgkampen. Hvilket jo også 

betød et ganske udmærket personligt 

stemmetal for mit vedkommende. Med 

de erfaringer vi har gjort os, er vi klar 

igen til næste valgkamp med en mindst 

lige så god kampagne.

Venstre har nu muligheden
Regeringsforhandlingerne fik det udfald, 

at det blev en smal Venstre-regering. Det 

giver vores parti en unik mulighed for, 

at kommunikere klart og tydeligt hvad 

der er Venstres politik. Gennem hårdt 

arbejde og konkret V-politik er jeg sikker 

på, at vi nok skal rette os i målingerne 

igen.

Silkeborg-egnen og  
statslige arbejdspladser
Regeringen har lanceret planen om at 

udflytte statslige arbejdspladser. Her 

skal Silkeborg have sin bid af kagen. Vi 

kommer til at ligge i direkte kamp med 

bl.a. Viborg-egnen om at få statslige 

arbejdspladser trukket til området. Der-

for er det vigtigt, at vi står sammen her 

på egnen om at få flest mulige statslige 

arbejdspladser til Silkeborg Kommune. 

Selvom jeg ikke længere sidder i Folke-

tinget, har jeg allerede presset på for, at 

Silkeborgegnen kommer på landkortet 

i denne sammenhæng. Og det vil jeg 

blive ved med.

Folketingsvalget 2015

Af Mads Rørvig
Folketingskandidat

Det er naturligvis vigtigt for os, at RSI 

fungerer som vores lokale sygehus, men 

dette giver i dag ikke mening, hvis ikke 

det samtidig har et vigtigt perspektiv, i 

hele Regionens sygehus strategi. 

De nye sundhedsaftaler, som er gældende 

for denne byrådsperiode lægger i høj grad 

op til, at netop RSI kan boble med nye 

ideer til udredning og behandling, i et tæt 

samarbejde med kommuner og praksis. 

Nye samordningsaftaler på tværs af par-

terne kan være med til, at RMI fortsat vil 

være forrest i Danmark. Derfor kunne jeg 

foreslå, at der nedsættes mere formelle 

og forpligtende foraer, eventuelt også 

med politisk deltagelse. 

Jeg har ofte spurgt, hvordan ser vort 

nære sundhedsvæsen ud om ti år? Hvilke 

opgaver har kommunerne, og hvilke er i 

privat (selvejende) regi? Allerede i dag har 

Silkeborg kommune omkring 60 mid-

lertidige eller akutte medicinske senge, 

bemandet med uddannet personale. Her 

kommer patienter i en periode på op til 

tre uger på aflastning, idet patienter ikke 

i en længere periode bliver på sygehuset. 

Den tid er for længst forbi.

I det hele taget er det vigtigt at se ”det 

nære sundhedsvæsen” som et tæt sam-

arbejde mellem sygehuse, praktiserende 

læger samt kommunens sundhedsvæsen. 

Kommunen har de senere år investeret 

store summer og megen energi for 

at være på forkant med dette. Mange 

specielle tiltag er lavet for netop at være 

en aktiv sparingspartner til vort meget 

innovative sygehus. Det vil vi gerne 

udvikle de kommende år. Naturligvis for 

patientens skyld. Endnu mere behand-

ling af borgerne i eget hjem vil komme 

de kommende år. Vi kommer derfor 

til at se personale fra de tre instanser 

som meget tætte samarbejdspartnere. 

Patienten kommer i fokus, vi får en 

bedre og hurtigere behandling, og vi får 

brugt de knappe offentlige midler mere 

målrettet.

Jeg håber, at dette nære samarbejde vil 

tage endnu klarere form her i efteråret, 

bl.a. ved at få det rette antal medicinske 

senge på sygehuset fastholdt.
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Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans
MF og transportordfører for Venstre

Vigtige opgaver  
efter valget

Det er glædeligt, at folketingsvalget den 

18. juni resulterede i et blåt flertal og en 

ny Venstre-ledet regering. Jeg vil gerne 

takke for den store tillid, der blev vist 

mig ved valget, hvor jeg blev genvalgt 

som MF. Rigtig mange vælgere i Silkeborg 

Kommune betroede mig deres stemme. 

Jeg er meget bevidst om, at en sådan 

lokal opbakning forpligter. Vi vandt rege-

ringsmagten, men desværre fik Venstre 

generelt et dårligt valg med tilbagegang 

på landsplan fra 26,9 pct. til 19,5 pct. 

Det betyder, at vores folketingsgruppe 

er reduceret fra 47 til 34 medlemmer. En 

række dygtige og værdsatte MF-kolleger 

opnåede desværre ikke genvalg. Det 

gælder bl.a. lokale Mads Rørvig, som 

jeg hermed gerne vil takke for et godt 

samarbejde på tinge. 

Forude venter et hårdt arbejde med at 

kæmpe for de mål, som Venstre gik til 

valg på. Jeg er overbevist, at vi gennem 

målrettet indsats og tæt dialog mellem 

baglandet og folketingsgruppen/regerin-

gen kan skabe respekt og opnå fornyet 

fremgang ved næste folketingsvalg. Men 

vælgernes tillid kommer ikke af sig selv. 

Den skal Venstre gøre sig fortjent til ved 

at opnå konkrete resultater på såvel 

landsplan som i forhold til det område, 

hvor man er valgt. Fx ved at politikerne i 

langt højere grad sætter dagsordenen og 

ikke blot overlader vigtige beslutninger til 

embedsværket. 

Ved gruppens konstituering efter valget 

har jeg fået betroet en lang række vigtige 

opgaver. Først og fremmest glæder 

jeg mig til at fortsætte arbejdet som 

Venstres transportordfører. Transport og 

infrastruktur har afgørende betydning for 

erhvervsliv og borgere i hele landet, her-

under Midtjylland. Jeg glæder mig også til 

at varetage mit nye ærefulde hverv som 

medlem af Folketingets præsidium, der 

udover at lede møderne i folketingssa-

len, også indebærer at være ”bestyrelse” 

for Danmarks parlament. Dertil kommer 

vigtige opgaver som medlem af Forsvars-

udvalget, Miljø- og Fødevareudvalget, 

Energiudvalget, Retsudvalget, Skat-

teudvalget og Kirkeudvalget. Det bliver 

absolut ikke kedeligt. 

Jeg har noteret mig en række opgaver/

mål, der har stor betydning for Silkeborg 

Kommune. Lad mig her nævne nogen af 

dem: 

1. Forbedring af den trafikale infra-

struktur. Vi ser alle frem til åbningen 

af Silkeborg Motorvejen i 2016. 

Men dermed er vi slet ikke færdige. 

Rute 26 skal snarest opgraderes 

mellem Søbyvad og Mundelstrup. 

Der bør snarest etableres en 

niveaufri skæring (tunnel), hvor 

Frederiksberggade krydser jernba-

nen. Togdriften bør forbedres med 

en ”midtjysk ringbane”. Og som 

et mere langsigtet projekt skal der 

kæmpes for en Hærvejsmotorvej tæt 

forbi Hjøllund og Thorning. Princip-

pet om en jysk parallelmotorvej er 

nu knæsat i regeringsgrundlaget – 

det er en historisk landvinding.  

2. Vi skal snarest bløde op på 

planloven, så Silkeborg Kommune 

får øgede beføjelser til hurtigt at 

give tilladelse til fornuftige bygge-

projekter med videre, der kan skabe 

ny udvikling og vækst i kommunen 

uden at genere naboer. Ikke mindst 

i forhold til landdistrikterne, der 

er hårdt ramt af unødvendige 

restriktioner og lange sagsbehand-

lingstider for ofte totalt grundløse 

klagesager fra Danmarks Naturfred-

ningsforening.  

3. Vi skal fra statens side præcisere 

reglerne for vedligeholdelse af 

vandløb, så der ikke i femtiden er 

tvivl om Gudenåens vigtige rolle 

med afledning af vand til havet. Den 

stedfundne forsumpning af terrænet 

har medført mindre naturnydelse, 

herunder på Trækstien, samt påført 

lodsejere store tab.  

4. Vi skal kæmpe for, at landbruget 

snarest får bedre rammevilkår ved 

at den nuværende overregulering 

erstattes af moderne miljøregule-

ring, der kan gå hånd i hånd med 

en stor og bæredygtig produktion. 

Hverken Midtjylland eller Danmark 

kan undvære et stærkt landbrug 

med tilhørende store eksportind-

tægter samt vigtige arbejdspladser 

i forarbejdningsindustrien og 

leverandører af maskiner, foderstof-

fer med videre. 

5. Vi skal sammen kæmpe for, at 

Silkeborg Kommune kommer med 

på planen om udflytning af statslige 

arbejdspladser. Det er en opgave på 

tværs af partiskel.  

6. Vi skal sammen fremme turismen, 

hvor der givetvis findes et stort 

uudnyttet potentiale i Midtjylland, 

der byder på fantastiske naturperler 

som Søhøjlandet, Gudenåen og 

Tange Sø. 

Jeg ser frem til i de kommende måneder 

og år, at kæmpe for realisering af disse 

vigtige mål, i samarbejde med Venstres 

byrådsgruppe og organisation i Silkeborg 

Kommune. Jeg ser også frem til at 

videreføre et godt og tæt samarbejde 

med borgmester Steen Vindum og resten 

af byrådet om at fremme lokale sager. 

Afslutningsvis vil jeg opfordre Venstres 

medlemmer til altid at kontakte mig, hvis 

man har gode råd eller vink til arbejdet 

på Christiansborg. Endnu engang tak for 

den store opbakning. 

Med liberal hilsen

Kristian Pihl Lorentzen
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Som bekendt har vi nu fået – ikke bare 

en Venstre-ledet regering, men en 

Venstre-regering.

Det må siges at være en noget usædvan-

lig konstruktion, men det var det muliges 

kunst efter valget i juni, hvor Dansk 

Folkeparti – trods deres store valgsejr 

– ikke ønskede at tage regeringsansvar. 

I stedet vil man fra sag til sag vurdere, 

hvad der tjener partiet bedst.

Vi har nu fået en ren Venstreregering. 

Den er smal og mange spår den en både 

besværlig og kort tilværelse.

Det skal nok blive besværligt, for der skal 

skaffes et flertal i folketinget for hver 

eneste sag. Vi har allerede set de kon-

servative springe fra kommuneaftalen, så 

Claus Hjorth måtte skaffe et alternativt 

flertal med R og S.

Jeg tror, at regeringen vil have gode 

muligheder for et regere, ved at skaffe 

skiftende flertal for sin politik.

De fleste af de nye ministre er erfarne og 

respekterede politikere og forhandlere, 

der vil have gode muligheder for at 

skaffe flertal for regeringens politik.

Der er også fordele ved at regere ud 

fra en et-partiregering. Det vil jo være 

tydeligt, hvad regeringen står for, og en 

flerparti-regering kan jo have store in-

terne vanskeligheder med at blive enige 

om de politiske udspil. Det så vi meget 

tydeligt med den tidligere regering.

Så det er mit håb og tro, at den nye re-

gering vil vinde respekt på Christiansborg 

og i befolkningen, således at Venstre 

kan blive styrket frem mod næste valg og 

genvinde fordums styrke.

Mads Rørvig parat til  
at genopstille
I Silkeborg har vi haft et møde i kreds-

bestyrelserne for at følge op på aktivite-

terne og på valgresultatet.

Vi har haft et godt samarbejde i 

bestyrelserne og alle, der har hjulpet 

til i valgkampen har lagt et stort stykke 

arbejde i det. Endnu en gang tak for det. 

Der er altid noget, der kan gøres bedre, 

men vi er enige om, at langt det meste 

lykkedes, og at vi har præsteret den 

valgkamp vi ønskede. 

Vores kandidat Mads Rørvig fik mere end 

8000 stemmer, han holdt stemmetal-

lene fra sidst i Sydkredsen og havde 

fremgang i Nordkredsen og har vundet 

alle valgsteder – dog undtagen Ans og 

Fårvang. Vælgerne har ikke fravalgt Mads 

– tværtimod. Venstres tilbagegang ved 

valget bevirkede, at der faldt et mandat 

mindre i storkredsen – det gik i stedet 

til Dansk Folkeparti og Karina Due. Mads 

er frisk på at komme igen og har en god 

platform til næste valg.

På vegne af Venstre vil jeg gerne rette 

en tak til jer for jeres særdeles positive 

indstilling i forbindelse med ovennævnte 

to opgaver. 

Tak for indsatsen med omdeling af Mads 

Rørvigs pjece og tak for indsatsen på 

valgstederne den 18. juni.

 

Ligeledes tak til lokalforeningerne for 

indsatsen med at skaffe tilforordnede og 

til de menige medlemmer og andre, der 

stillede sig til rådighed.

Venstre håber, at vi må henvende os til 

jer igen ved kommende valg.

Efter valget

Af Palle Quistgaard
Formand kredsbestyrelse Nord

Tak til tilforordnede  
og pjeceomdelere

Af Birthe Pingel
koordinator

Tre erfarne Venstrefolk er i gang i Gødvad, nemlig Niels Jacobsen, Svend Aage Severinsen 

og Bent Dalsgaard.
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I skrivende stund er efterårsprogrammet 

2015 klar til tilmeldinger, og kan ses på 

hjemmesiden www.midtjylland.lof.dk 

Programmet husstandsomdeles i hele 

Viborg kommune, den nordlige del af 

Faurskov kommune samt den nordlige 

del af Silkeborg kommune. Der er atter 

i år et væld af nyheder i form af kurser, 

oplevelsesture og foredrag foruden de 

klassiske kurser. En del af tilbuddet 

foregår i Silkeborg kommune, men langt 

den største del af kurserne tilbydes i 

egne moderne undervisningslokaler på 

Vævervej i Viborg. Foruden ovennævnte 

vil man også i programmet kunne se at, 

LOF-Midtjylland tilbyder ordblindeunder-

visning for voksne, hvor undervisningen 

er gratis for deltagerne samt forbere-

dende voksenundervisning.

LOF har nu i efterhånden mange år 

forsøgt at udvide sin aktivitet i Silkeborg 

kommune, hvilket har været svært. Dette 

VU Silkeborg til  
Landsstævne
I Venstre Ungdom holder vi ordinært 

Landsstævne d. 18.-20. september i 

Odense. Det glæder jeg mig utroligt 

meget til, da det er her VU Silkeborg 

har mulighed for at påvirke resten af 

Venstre Ungdoms politik. Ved dette 

års Landsstævne bliver Silkeborg en 

forening med indflydelse på hele Lands-

stævnet. Vi kommer nemlig med en del 

flere medlemmer, end de 8 medlemmer 

vi var sidste år. Vi kommer nemlig 

med hele 35 medlemmer til dette års 

Landsstævne, og det vil sige at vi bliver 

over 400 % flere, end ved det foregå-

ende Landsstævne. Og med et primært 

skyldes at AOF har en meget fin lokal 

skole, med et stort udbud, som år efter 

år får en større andel af det kommunale 

tilskud til området, samt at det samlede 

tilskud gentagne gange er blevet reduce-

ret i forbindelse med budgetlægningen. 

Det kommunale tilskud til området er 

i Silkeborg kommune på et niveau, der 

betyder at vi er blandt de kommuner i 

landet, der yder mindst tilskud til området 

pr indbygger. Dette har betydet, at der 

kun er ganske få skoler tilbage, heraf 

2 landsdækkende oplysningsforbund 

nemlig AOF og LOF. FOF har trukket sig 

ud af kommunen og oplyste, at det var 

ganske uinteressant at prøve, med de 

tilskudsrammer der er p.t. LOF-Midtjylland 

fortsætter dog ufortrødent arbejdet.

LOF-Midtjylland samarbejder gerne med 

lokale foreninger som idrætsforeninger, 

borgerforeninger, patientforeninger, 

forsamlingshuse, Venstrevælgerfor-

medlemstal på 80 medlemmer og et mål 

om, at vi runder 100 medlemmer inden 

1. september, ser det rigtigt godt ud for 

VU Silkeborg. 

Midtjysk fyrtårn
Efter vores enorme fremgang af medlem-

mer, vi har fået 62 nye medlemmer siden 

februar, er mange andre jyske foreninger 

begyndt at kigge i vores retning, når 

det handler om foreningsudvikling. Det 

har været et mål for mig, at vores lokale 

udvikling i Silkeborg skal være med til at 

løfte hele Venstre Ungdom, og vi er rigtig 

godt på vej. Lige nu hjælper vi blandt an-

det VU Herning, som har haft en kraftig 

eninger, og hvem der ellers måtte have 

interesse i at få arrangeret aktiviteter i 

lokalområdet.

På landsplan har LOF landsorganisation 

et glimrende samarbejde med Venstres 

landsorganisation og sekretariat. Dette 

samarbejde på lokalt plan varierer meget 

i de forskellige kommuner rundt i landet. 

De steder hvor der er et godt samar-

bejde er det normalt til stor glæde og 

gavn for begge parter. 

LOF-Midtjylland er ved at opbygge et 

ambassadørkorps af frivillige, der ikke 

er i bestyrelsen med det ansvar og de 

pligter der er forbundet med dette, 

men som deltager i to årlige program-

lægningsmøder, hvor der kommes med 

ønsker og ideer til kurser med mere, 

samt assisterer ved gennemførelse af 

arrangementer. Her er endnu plads til 

deltagere fra Silkeborg kommune.

tilbagegang. Det har de ikke længere, og 

vores næste mål med Herning er, at de 

skal blive større. 

Champagnecruise
Det seneste projekt vi har været i gang 

med, har været at starte en helt ny 

paraplyforening, som skal dække hele 

Midtjylland. Foreningens opgave er, at 

hjælpe de små foreninger i Midtjylland. 

Da vi holdt stiftende generalforsamling, 

gjorde vi det selvfølgelig på Silkeborg-

søerne, hvilket blev den helt store 

succes. Med 150 mennesker om bord 

på Mågen fik vi sat godt gang i VU 

Midtjylland.

Af Lars K. Møller
Næstformand i LOF Midtjylland og i Landsorganisationen

NYT fra LOF-Midtjylland

Af Nikolaj Møller Jensen
Formand for VU Silkeborg

Medlemsboom  
i VU Silkeborg
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Venstres  
byrådsmedlemmer 
og deres udvalg

Steen Vindum 
Borgmester

Fmd. Økonomi- og erhvervs-

udvalget

steen.vindum@silkeborg.dk

Poul Dahl 
Økonomi- og erhvervsud-

valget

Fmd. Nærdemokratiudvalg 

Gruppeformand

poul.dahl@silkeborg.dk 

Jarl Gorridsen
Fmd. Plan-, Miljø- og 

Klimaudvalget

jarl.gorridsen@silkeborg.dk

Leif Bæk
Vej- og Trafikudvalget

leif.baek@silkeborg.dk

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idræts-

udvalget

Nærdemokratiudvalg

mads.frandsen@silkeborg.dk

Peter Nyegaard Jensen
Kultur-, Fritids- og Idræts-

udvalget

Arbejdsmarkedsudvalg

PeterNyegaard.Jensen@

silkeborg.dk

Gitte Willumsen
Vej- og Trafikudvalget

Fmd. Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalget

gitte.willumsen@silkeborg.dk

Helga Sandorf Jacobsen
Børne- og Ungeudvalget

Sundheds- og Forebyggelses-

udvalget

helga.jacobsen@silkeborg.dk

Hans-Jørgen Hørning
Ældre og Socialudvalget

Sundheds- og Forebyggelses-

udvalget

hans-jorgen.horning@

silkeborg.dk

Anders Kaysen
Plan-, Miljø- og Klima-

udvalget

Nærdemokratiudvalget

anders.kaysen@silkeborg.dk

Hvornår? Hvad? Hvem?

Onsdag 
d. 2.  
september
Kl. 19.30

”Dronerne kommer” 
Åbent foredrag, Medborger-
huset.
Frits S. Rasmussen fortæller 
om de nye teknologier der 
er på vej, og som flytter 
grænserne for overvågning

Kommuneforeningen  
arrangerer
Alle er velkomne, også 
ikke-medlemmer. 
Gratis adgang

Onsdag
d. 23. 
september
Kl. 19

Rundvisning Them Mejeri
Kom med på en tur rundt på 
Them Mejeri.

Them-Bryrup vælgerforening 
arrangerer. Max deltagerantal 
er 20, og tilmelding efter 
først til mølle, hos Bent 
Jensen på Tlf. 2840 8152

Tirsdag 
d. 29. 
september
Kl. 19.30

”10 år i sportens verden”
Åbent foredrag, Medborger-
huset.
Per Rasmussen, kommerciel 
direktør i BSV, fortæller om 
udvikling og oplevelser med 
Bjerringbro-Silkeborg

Kommuneforeningen  
arrangerer
Alle er velkomne, også 
ikke-medlemmer. 
Gratis adgang

Onsdag
d. 7.  
oktober
KL. 19.30

Besøg på Silkeborg Sygehus, 
med orientering om aktivi-
teterne og rundvisning på 
sygehuset

Kommuneforeningen  
arrangerer
Alle er velkomne, også 
ikke-medlemmer. 
Gratis adgang

Torsdag
d. 12.  
november
Kl. 19.30

”Frivillig i den israelske 
hær (Sar-El)”
Åbent foredrag, Medborger-
huset.
Bo Michael Frankø fortæller 
om sine tre uger som frivillig 
på en kaserne i Negevørkenen

Kommuneforeningen 
arrangerer
Alle er velkomne, også 
ikke-medlemmer. 
Gratis adgang

Det sker …
Som udgangspunkt er alle medlemmer i Silkeborg Kommune, 
velkommen til at deltage i de forskellige arrangementer – også i de 
øvrige vælgerforeninger.
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BLADET 2 2015

Venstrebladet er medlemsblad for Venstre i Silkeborg 

Kommune. Synspunkter udtrykt i artikler m.v. er 

forfatterens og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. 

Artikler i Venstre-bladet må gerne gengives med 

angivelse af kilde. 

Bladredaktion/medieudvalg
Linda Lyngsøe (ansvarshavende)
20 65 17 50, lyngsoe@hotmail.dk
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk 
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Poul Dahl, poul.dahl@silkeborg.dk

Webmaster 
Michael Sørensen og Freddy Pingel,  
venstreisilkeborgkommune@gmail.com

Tryk Skabertrang | Silkeborg Bogtryk
Oplag 1.000 

Deadlines
Blad #3 24. november

Forsidefoto: Linda Lyngsøe

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2014
Formand Kresten Friis, 27 64 56 72 
 t-k.friis@fiberpost.dk
Sekretær Peter Christensen
Kasserer Svend Siersbæk
Silkeborg Bo Frankø
Silkeborg Søren Slott
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Bente Rands Mortensen
Them/Bryrup Bent Jensen
 Kasper Thomassen
Vinderslev-Kjellerup Orla Jensen
Kjellerup Nord-Øst Svend Niær Kristensen
 Karl Åge Jensen
Blicheregnens Jens Jacob Andersen
Kreds Nord Palle Quistgaard
Kreds Syd Britta Bang
VU Nikolaj M. Jensen 
 Kirstine Riisberg Vølcker
LOF Lars K. Møller
Gruppeformand Poul Dahl
Borgmester Steen Vindum
Folketingskandidat Mads Rørvig

Afleveret til Post Danmark 28. august 2015

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

Artikler, der ikke tidligere har været offentliggjort, vil vi 

give en førsteprioritet i bladet. Det gør vi for at give Ven-

strebladet en vis nyhedsinteresse, når det udkommer. 

Ret til ændringer forbeholdes.

Tlf. 7575 6966

Tange Sø Hjemmeservice
- et valg du ikke vil fortryde

v / Anne Mette Lorentzen
Hermelinvej 4

8643 Ans
email: annemette@tangesh.dk

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

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044

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

Tlf. 8682 4444

Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook


