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Liberal solidaritet
- kan man virkelig det?
”Stiller du op for Venstre?? De tænker
jo kun på sig selv, deres landbrug, deres
erhverv og på at smadre naturen mest
muligt. Dét havde jeg alligevel ikke troet
om dig”!
Fordommene står i kø, når man får et
politisk prædikat i panden. Jeg havde
dem skam også selv. Og mange, mange
flere end ovennævnte. For Venstre vil
jo ikke tage sig af syge og gamle – de
skal bare losses af vejen og have mindst
muligt, for så kan de lære ikke at pive
sådan? Ligesom med skolerne – de skal
bare lukkes hurtigst muligt, så vi kan få
stordrift og samlebåndspædagogik?

Virkeligheden er sjældent
som fordommene
Åh jo, jeg var mere end skeptisk.
Men jeg var kommet ind i politik via en
bagdør. Eller måske ret meget via en
fordør, faktisk. For jeg kom ind i politik
gennem lokalrådsengagement i flere år.
Og fra bestyrelsesarbejde i LAG Silkeborg
(ak. Stort tab for kommunen, at vi
mistede LAG’en og de midler, det gav til
udvikling af kommunens landdistrikter).
Begge dele med nærdemokrati som
højeste fællesnævner. Og nærdemokrati
er da i den grad omdrejningspunkt for
liberale holdninger og for liberalt menneskesyn. Hvor man ser på den enkeltes
behov og vurderer ud fra netop det. For
at give folk samme vilkår er man jo nødt
til at behandle dem forskelligt, og som
de selvstændige individer de er.
Sådan er det også med nærdemokrati og
udvikling af vores kommune.
De behov, de har i Sorring eller i Them,
kan ikke vurderes i forhold til, hvad de
har af behov i Vrads eller i Sjørslev. De
er jo for pokker forskellige. Men deres
behov og ønsker er lige vigtige og
kræver lige meget respekt. Både for byen
de bor i, men da især for borgerne. Og
her må der aldrig skelnes mellem politisk
farve. Og jeg ved, at alle aktive borgere i
alle dele af kommunen bidrager med alt,
hvad de overhovedet kan, til den fælles
udvikling.
En anden stor fordom om Venstre er, at
man ikke er solidariske – altså at man ikke
vil fællesskabet. At Venstre kun består af
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en flok egoister. At det kun er den røde
fløj – dem med de bløde værdier, som
forstår ordet solidaritet, og det at tage sig
af hinanden. Også det er en fordom.

Retten til medbestemmelse
Selvfølgelig vil Venstre da tage sig af
både syge, gamle og børn, men hylder
blot retten til, at man selv er medbestemmende. Og uanset, så skal pengene
jo komme et sted fra. Venstre tror på, at
man skaber flere penge til velfærd, ved at
skabe mere vækst i erhvervet, og derfor
ønsker man at give så gode betingelser
for selvstændigt erhverv som muligt – så
der kan komme flere penge til velfærd.
For selvfølgelig skal vi da hjælpe alle
dem, der har behov for det. Klart.
Endnu en fordom man møder er, at
mange tror, at når der er interne møder
i baggrundsgrupper og bestyrelser i
Venstre, så handler det mest af alt om at
sidde og klappe hinanden på ryggen og
piske en nærmest hjernevasket stemning
op om partiets grundholdninger omkring
selve politikken. Det troede jeg også
selv lidt. Jeg troede, at man skulle mene
nøjagtigt det samme som alle andre i
partiet. Men virkeligheden kan ikke være
længere væk fra fordommene. For der er
meget livlig debat om synspunkter. Der
er langt fra enighed. Men man lytter til
hinanden – med respekt. Og det skader
sjældent at lytte til andres side af en sag,
og til andres meninger. For det kunne jo
være, at de rent faktisk havde ret i deres
opfattelse, og at man selv tog fejl. Eller
omvendt. Og dermed skaber man da
den allerbedste udvikling og det bedste
demokrati – altså folkets mulighed for at
påvirke samfundets udvikling.
Og man bliver faktisk hørt, når man siger
hvad man mener. Der bliver i allerhøjeste
grad lyttet til medlemmerne – både
landspolitisk og i vores egen kommune.
Baggrundsgrupperne i kommuneforeningen er et glimrende eksempel på
det. Her kan alle medlemmer deltage,
og Venstres byrådsmedlemmer har stor
glæde af at høre medlemmernes ønsker
og synspunkter i de forskellige udvalg.
Vores byrådspolitikere efterspørger
faktisk medlemmernes holdning både til

den politik der føres generelt og til aktuelle sager. Det er jo medlemmerne der
tegner partiet, og man lytter faktisk til
hinandens holdninger og meninger. Men
det skal selvfølgelig foregå ligeværdigt
og med gensidig respekt. Så hermed en
opfordring til at deltage i baggrundsgrupperne, og være med til at tegne Venstres
politik i Silkeborg Kommune. Vi er et
hold, og vi skal jo samme vej. Solidaritet,
sammenhold og liberalisme er faktisk tre
sider af samme sag.

Den liberale ret
til forskellighed
Venstre er først og fremmest et liberalt
parti med plads til forskellighed. Jeg er
vild med retten til at lade folk være som
de er – så bliver de som regel meget
stærkere. Og her skelner jeg heller ikke
til politisk kulør eller religiøs retning,
hudfarve eller noget som helst andet. Og
jo stærkere hver enkelt er, jo bedre styrker
vi alle det store fællesskab, som så igen
kan gavne endnu flere. Nogle kalder det
social-liberal, og det er da egentlig et
meget godt ord.
Og om kort tid fejrer vi igen Grundlovsdagen, som jo er de liberales – og hele
Danmarks, festdag, for retten til at tænke,
tro og forsamles frit. Og for retten til at
gå i den retning, som den enkelte finder
bedst - for sig selv. Det er ikke egoisme.
Det er sund fornuft, og giver balance.
Ja. Jeg stiller op for Venstre. Både helt
bogstaveligt, men også i overført betydning. Jeg stiller op for den liberale ret
til forskellighed. Jeg stiller op for fællesskabet og for at udvikle det lokalsamfund,
som vi alle bor i – om vi så er røde, blå,
grønne eller gule.
Og jeg stiller især op for den liberale
grundtanke om retten til at tænke, tro
og mene, hvad man vil. For retten til at
blive hørt, før man bliver dømt. Og til at
forsamles frit.
Jeg tror på, at ethvert menneske fint er
i stand til selv at vurdere, hvad der er
bedst for vedkommende selv. Og det skal
vi lade dem gøre.

Af Steen Vindum
Borgmester

Balance i
Silkeborg Kommune
Balance er et positivt begreb. For de
fleste mennesker betyder balance, at
der er taget hensyn ”hele vejen rundt”,
og at sol og vind er fordelt nogenlunde
fornuftigt. Hvis man er medlem af Venstre og liberal, betyder begrebet endnu
mere. For os i Venstre er balance også
værnet mod centralisme – altså mod at
magten og ressourcerne placeres centralt
og dermed ikke er tæt på den enkelte
borger. For os som liberale er balance
en helt særlig forudsætning for, at den
enkelte kan udleve sine egne drømme og
ambitioner under lige forudsætninger.

Land og by
Fordi vi står for den liberale balance i
Venstre, bliver jeg tit spurgt af de medlemmer, der bor uden for selve Silkeborg
by, om det ikke er sådan, at der sker lidt
for meget i Silkeborg og lidt for lidt andre
steder i kommunen.
Det er helt naturligt, at det optager folk,
at der skal være balance i tingene. De offentlige ressourcer kommer fra borgerne,
og derfor skal alle kommunens borgere
også have glæde af dem, når de bruges
til udvikling.
Derfor er jeg glad for at kunne se alle
kommunens borgere, uanset partifarve,
i øjnene og sige: ”I Silkeborg Kommune
er der en rigtig fin fordeling af kommunens investeringer, både i og uden for
Silkeborg by”.
Jeg vil gerne illustrere det med nogle
nøgletal og lidt om det, der ligger bag.

Og her er der udelukkende tale om
kommunale investeringer. Der er mange
private investorer ind over mange af de
store, og mest synlige og mediedækkede
projekter. Og vi samarbejder jo med
dem om de kommunale projekter, men
hvordan de forvalter selve projektet, er vi
som kommune ikke herre over.

Mere gang i kommunen
I perioden 2010 – 2013 blev der lavet
kommunale investeringer for ca. 700 mio.
Her var de 400 mio. (57%) uden for Silkeborgområdet. Hvis vi ser på budgettet og
planen for 2014-2019, så er det samlede
tal 1,1 mia. kroner. Det er steget, fordi der
heldigvis er en stigende optimisme og
aktivitet i vores kommune. Hvis man kun
ser på de nøgne tal, så ligger de 800 mio.
i Silkeborg og de 300 i øvrige områder.
”Det er jo ikke helt i balance”, kunne
man med rette sige. Men nogle af projekterne vil helt naturligt skulle ligge i
Silkeborg, fordi halvdelen af kommunens
beboere er samlet her, motorvejen realiseres, og fordi Silkeborg by helt naturligt
er kommunens samlingspunkt. Det
gælder store projekter som: Marienlundprojektet på det gamle stadionområde
- med plejehjem og boliger, etablering af
nyt stadion, etablering af torveparkering
samt motorvejsnære projekter. Disse ting
beløber sig til ca. 350 mio., vel at mærke
fratrukket de mange millioner, som
private investorer lægger i nogle af disse
store anlægsopgaver.

Tilbage står vi så med mere ”almindelige
projekter” i Silkeborgområdet for 450
mio. og resten af kommunen for ca. 300
mio. kroner.
Over hele perioden fra 2010 til 2019
er der således ca. lavet ”almindelige”
kommunale investeringer for ca. 750 mio.
kroner i Silkeborg og for ca. 700 mio.
kroner i resten af kommunen. Det synes
jeg er en rigtig god balance, og det kan
vi som byrådsgruppe godt være bekendt.

En kommune med aktivitet
Jeg mødes ofte med mange andre
borgmestre. Og jeg kan derfor se, at vi er
privilegerede her i vores kommune.
Vi har et sundt aktivitetsniveau, der
spreder sig fint over hele vores kommune, og folk ser på os udefra med en
vis misundelse. Af større ting, der er sat i
gang uden for Silkeborg i denne periode,
kan jeg nævne: Større ombygning og
renovering af skoler i Kjellerup, Sejs,
Resenbro, Bryrup, Thorning, Funder,
Frisholm og Sorring (i alt over 100 mio.),
Toftevang (29 mio.), Vejanlæg Sejling
(21 mio.), Kulturhus Them (12 mio.), og
daginstitution i Funder (23 mio.), blot for
at nævne nogle – og der er mange flere.
Jeg håber, at I alle sammen med mig vil
hjælpe med at sprede det gode budskab
om, at vi er en kommune med virkelyst,
aktivitet og investering spredt over hele
kommunekortet. Når vi står sammen som
en fælles enhed – så står vi stærkt. Også
i tiden fremover.

Tak for valget
Jeg er taknemmelig og ydmyg over, at blive genvalgt som Venstres spidskandidat i
kommunen, og som borgmesterkandidat.
Vi er allerede nået rigtig langt i den
nuværende byrådsperiode, og jeg glæder
mig over de resultater, vi har nået. Nu
er det vigtigt, at vi fortsætter det gode
arbejde, og det kan vi selvfølgelig bedst
gøre, hvis vi genvinder borgmesterposten. Målet er klart, og vi skal fortsætte
med at skabe flere arbejdspladser og

dermed tiltrække flere tilflyttere, som
kan bidrage til vækst i kommunen. Det
er også vigtigt for mig, at vi samtidig har
et godt serviceniveau både for børn og
ældre. Og vækst og velfærd udelukker
heldigvis ikke hinanden.
Nu går arbejdet i gang med at skabe et
rigtig godt og stærkt kandidathold til
kommunalvalget i 2017. Et hold, der kan
samle hele kommunen, så vi sammen kan
nå vores mål om en kommune i balance.
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Af Kresten Friis
Formand Kommuneforeningen

Uddrag af kommuneforeningsformand Kresten
Friis’ beretning ved Kommuneforeningens
generalforsamling den 3. marts 2016
Landspolitisk
For Venstre har det været et aktivt år
med 2 valg - et folketingsvalg i juni og
folkeafstemningen om retsforbeholdene
i december.
Tilbagegangen ved Folketingsvalget gjorde,
at vi i region vest gik et mandat tilbage.
Mads Rørvig opnåede ikke genvalg og
har efterfølgende trukket sig fra politik
til en karriere inden for finanssektoren.
Tak til Mads for hans indsats i Silkeborg.
Kreds Nord arbejder nu med at finde en
ny folketingskandidat.
Efter det overståede folketingsvalg
pegede partierne på Lars Løkke Rasmussen til at danne en blå regering - en
et-parti regering med Venstre ved roret.
Lars Løkke Rasmussens ministre er startet
rigtig godt med en række gode tiltag.
Blandt andet ønsker de en bedre balance
i hele Danmark fx ved udflytning af statslige arbejdspladser. Det signalerer vækst i
hele Danmark, og de første resultater af
udflytningerne har vist gode resultater.
I Silkeborg har vi fået 25 nye statslige
arbejdspladser, og selvom det ikke lyder
af mange, så er det et godt sted at starte.
I efteråret kom den helt store flygtningestrøm til Europa. Det har lige pludselig
betydet et pres på vores velfærd i hele
Europa, og EU-landene har været samlet
i flere omgange for at løse problemerne
med tilstrømningen af flygtninge. Også

i Silkeborg Kommune har vi mærket
tilstrømningen af flygtninge. Dem skal vi
selvfølgelig tage godt imod, men vi skal
samtidig ikke være blinde for, at den store
tilstrømning også kan få betydning for
kommunens økonomi. Jeg ved, at vores
byrådsgruppe har stor fokus på begge dele.
Folkeafstemningen om et Ja eller et Nej
til EU retsforbeholdene resulterede i et
flertal til nej siden. Jeg tror, at mange
stemte Nej, fordi de opfattede det som
en afstemning om Ja eller Nej til selve EU
og ikke havde sat sig ind i selve afstemningens reelle indhold. Mange stemte
også nej med begrundelse i det store
flygtningepres. Men demokratiet talte,
og det blev et Nej. Så vil tiden vise, hvad
det får af konsekvenser.

Lokalpolitisk
Også lokalpolitisk er der sket meget.
Her i Silkeborg kommune har vi haft en
del store opgaver. Sager, som har mødt
stor modstand, trak store - og mange
- overskrifter, og som har skabt en stor
læserbrevsaktivitet og mediedebat.
Værst gik det ud over sagerne omkring
Torvet og om skolestrukturen. I den
sammenhæng synes jeg, det er værd
at nævne en tidligere sag, som også
mødte stor modstand. For 10 år siden
var der også en masse læserbreve og
borgermodstand. Dengang handlede det
om motorvejen gennem Silkeborg, og

Kresten Friis takkede Britta
Bang for hendes mangeårige, og meget store indsats
for Venstre i Silkeborg
Kommune. Britta har valgt at
drosle ned på sine politiske
aktiviteter og give mere
plads til at nyde sit otium.
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hvordan linjeføringen skulle placeres.
Det endte med at blive den linjeføring,
der blev kaldt kombilinjen. Og det faldt
bestemt ikke i god jord. Men beslutningen skulle træffes, så man kunne komme
videre. Den endelige anlægsbeslutning
blev truffet af den daværende Venstrestatsminister, Anders Fogh Rasmussen.
Nu står vi så ti år efter med en åbning
af hele motorvejsprojektet her til
september. Det er blevet et utrolig flot
motorvejs-projekt. Vi kan som borgere i
Silkeborg Kommune ydermere glæde os
over, at vi har fået en unik mulighed til at
udvikle byen med byggegrunde til private
- og især til erhvervsvirksomheder.
Som nævnt har vi nu sagen om Torveprojektet, som har givet vores politikere et
ekstra stort arbejde med en del borgerprotester om forskellige syn på, hvordan
godkendelser og byggetekniske regler er
på området. Sagen er ikke slut endnu,
men arbejdet med Torvet er i gang, og
det tegner til at blive et rigtig flot torv.
Modellen af det færdige torv viser nytænkning, og nytænkning kræver jo mod.
Jeg håber, at Venstres byrådsgruppe og
det samlede byråd har modet til at rykke
grænserne lidt, så vi får et brugbart, men
også moderne torv.
En anden stor sag har været en ny
skolestruktur. Det blev en sag, som
skabte stor debat blandt borgerne og
store overskrifter i avisen. Den gav meget
stor aktivitet på Facebook, hvor en
protestgruppe har været særdeles aktiv.
Desværre en meget ensidig debat, som
ikke har givet meget plads til den objektive saglighed, og med urimelige, hetzlignende tilstande særligt mod politikerne i
Børne- og Ungeudvalget. Det endte med
en meget stor underskriftsindsamling
imod hele strukturforslaget, som byrådet
tog til efterretning og efterfølgende tog
det oprindelige forslag af bordet. Nu
afventer vi næste udspil, som jo helst
skal ramme alles behov, hvilket jo nok
kan være svært.
Det mest positive ved debatten er, at
forældre og skoler virkelig er blevet klar
over, hvor stor betydning skolen har i det
område, hvor man bor.

Det bringer mig videre til balancen
mellem by og land. Det er tydeligt – og
meget glædeligt, at byrådet har så stor
fokus på, at udvikling skal ske i hele
kommunen. Rigtig mange projekter er i
gang i byerne uden for selve Silkeborg. I
Gjern er det en udvidelse af børnehaven
og i Fårvang en helt ny børnehave.
Thorning og Kjellerup skoler står over for
større renoveringer. I Kjellerup er etableret et nyt friplejehjem. I Grauballe, Gjessø
og Kragelund er det nye idrætshaller, der
enten allerede er etableret eller er sat
i gang. Them Medborgerhus står også
over for en stor renovering.
Så selvom det ofte er de store projekter i Silkeborg, der fylder meget - og
som får borgere uden for Silkeborg til
at føle sig lidt overset, så er virkeligheden heldigvis, at der også sker utrolig
meget i kommunens øvrige små og
større byer.

Kommuneforeningen
Kommuneforeningen har været meget
aktiv det forgangne år. Vi har genoptaget
baggrundsgruppemøder, hvor alle
medlemmer kan deltage og få viden om
forskellige politiske tiltag. I baggrundsgrupperne har medlemmerne utrolig stor
mulighed for at få direkte indflydelse på
den politik, som Venstres byrådsgruppe
arbejder ud fra.
Som borger giver det en enestående
chance for at påvirke udviklingen.
Det næste store, vi skal i gang med i
Kommuneforeningen – og også i alle
vælgerforeningerne - er kommunalvalget
i 2017. Målet er, at vi skal have 35
kandidater, fordelt over hele kommunen.
Det kan lyde af mange, men det er
tydeligt fra tidligere valg, at der, hvor
der er bedst dækket ind med kandidater,
også er der, hvor Venstre får markant

flest stemmer. Målet er klart: Vi skal have
så mange stemmer som muligt, så vi
igen kan sikre os borgmesterposten. Der
afholdes fælles opstillingsmøde i foråret
2017.
Jeg vil sige en stor tak til borgmesteren,
men ikke mindst til hele byrådsgruppen,
for jeres store arbejde og den store
indsats gennem det sidste år. Det har
uden tvivl været et år, der har sat sig
spor, men jeg synes I alle klarer det
prisværdigt.
Jeg glæder mig også over, at gruppen
er så godt samarbejdende, trods at
der selvfølgelig er områder, man ser
forskelligt på. Den gode holdånd skinner
tydeligt igennem, og det smitter af på de
gode resultater.
Den komplette beretning kan læses på
vores hjemmeside www.silkeborg.venstre.dk

Af Birthe Pingel
Medlem af medieudvalget

Strøtanker omkring
en generalforsamling
Så var der igen en generalforsamling
i kalenderen – denne gang hos Kommuneforeningen for Venstre i Silkeborg
Kommune. Ord som stemmeseddel,
dirigent, beretning, forslag, medlemmer,
indlæg, valg og eventuelt fremgår af
indkaldelsen og passerer ens hoved.
Generalforsamlingen er den øverste
myndighed i foreninger, virksomheder,
selskaber og organisationer. Det er på
generalforsamlingen, at medlemmerne
eller aktionærerne får lejlighed til at stille
spørgsmål til foreningens, virksomhedens, selskabets eller organisationens
ledelse og dennes dispositioner i
det forgangne år. Det er desuden på
generalforsamlingen, at der fremlægges
planer og træffes beslutninger og lægges
budget for det kommende år. På den
årlige, ordinære generalforsamling fremlægges og godkendes tillige regnskabet
for det forgangne år, ligesom der oftest
vælges medlemmer til bestyrelsen, som
er det øverste organ mellem generalforsamlingerne.

En generalforsamling har med andre ord
et ret formelt forløb. Alligevel havde jeg
gjort mig overvejelser om, hvad aftenen
ville bringe? Ville den være som forventet, eller ville der være overraskelser?
Fællessangen ”Jeg elsker de grønne lunde”
skrevet til en grundlovsfest i 1873 binder
de tilstedeværende medlemmer sammen
i et fællesskab – i dette tilfælde omkring
aftenens Venstre generalforsamling.
VU’s medlemsfremgang – nu med over
100 medlemmer - lover godt for fremtidens politiske liv. Kommuneforeningen
har med rettidig omhu lagt planer for
kommunevalget i 2017. Formanden
rettede en tak til alle, der i det forløbne
år har gjort en indsats, herunder Britta
Bang for hendes mangeårige, store
indsats for Venstre i Silkeborg kommune.
Jeg vil ikke yderligere kommentere de
enkelte elementer i den veltilrettelagte
generalforsamling. Alligevel spurgte jeg
under hjemturen mig selv: Kunne aftenen

have været sjovere og mere interaktiv?
Umiddelbart tror jeg det ikke, da formalia
af hensyn til de demokratiske spilleregler
skal overholdes. En mere sprudlende
mødeform må bruges i forbindelse med
andre møder. Facebook kan ikke tages i
anvendelse til generalforsamlinger, men
de sociale medier har deres fordele i
andre sammenhænge.
I den forbindelse vil jeg tillade mig at
citere Ellen Trane Nørby, minister for
børn, undervisning og ligestilling, der i et
interview til magasinet IN har udtalt: ”Jeg
håber, at næste generation husker, at
der er andre og meget mere værdifulde
fællesskaber end de sociale medier”.
Det er mit håb, at danskerne bliver
bevidste om værdien af deltagelsen i fællesskaber som fx et politisk parti, således
at vi også fremover kan rekruttere
politikere med indsigt, mod og visioner.
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Af Gitte Willumsen
Formand Kultur- og Fritidsudvalget

Mor har bolden
Vores lokale nyhedsmedie Midtjyllands
Avis havde den 16. marts følgende
forside-overskrift: ”Færre unge vælger
teknisk uddannelse”. Artiklen omhandlede hvor mange unge, der havde ønsket
et af de 4 gymnasier, som vi har i vores
by. I artiklen kunne man læse, at teknisk
gymnasium (htx) vil få en tilbagegang i
antallet af elever til næste år - de havde
håbet på 80 elever, men kun 52 unge har
valgt htx efter sommerferien 2016 - dertil
kommer, at antallet på erhvervsuddannelserne også faldt markant sidste år!
Hvorfor vil jeg bruge spalteplads på den
nyhed? Det vil jeg af flere grunde, men
som lokalpolitiker, lærer og mor til tre
drenge, som er på vej mod ungdomsuddannelser, bliver jeg bekymret for vores
samfunds fremtid.
Tidligere regeringer har haft et mål
om, at 25 % af en årgang skulle blive
akademikere - i den målsætning var
der ingen differentiering på, hvilken
type akademikere der kom ud af vores
universiteter - alt er bare ikke lige
godt, hvis vores samfund skal vækste,
og vi skal klare os i den internationale
konkurrence. Så er der bare noget, som
vi har mere brug for end noget andet.
I Danmark bruger vi formuer på uddannelser, men det kan diskuteres, om vi får
nok for pengene, hvilket Produktivitetskommissionen desværre slog fast i en
stor analyse tilbage i december 2013. I
vores uddannelses-iver har vi satset på
den forkerte hest! Vi har fået et samfund
med uddannelses-snobberi - det er
blevet finere at sidde på kontoret end
at stå i en maskinhal og programmere
CNC-fræseren.
Men spørgsmålet er, om det er til at lave
om, sådan lige over en nat. I folkeskolen
er de naturvidenskabelige fag heller ikke
højt prioriteret. Med den nye folkeskolereform findes der ikke længere minimums
timetal i for eksempel fysik og biologi.
Det er op til den enkelte skoleleder at
vurdere, hvor mange timer faget skal
have - og kan en skoleleder det, som
måske selv har dansk og engelsk som
linjefag? Jeg er virkelig bekymret for disse
fag i vores folkeskole - jeg tror ikke på og
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kan se, at alle elever bliver udfordret nok
på dette område.
Når eleverne i 9. klasse skal vælge
ungdomsuddannelse, er det et stort og
svært valg, de står overfor. Her kan det
være svært at få hjælp, da uddannelsesvejlederne i dag skal bruge deres tid på
de elever, som har det fagligt sværest i

“Alt er bare ikke
lige godt, hvis vores
samfund skal vækste,
og vi skal klare os i den
internationale konkurrence. Så er der bare
noget, som vi har mere
brug for end noget
andet.“

folkeskolen. Det vil sige, at den almindelige elev er overladt til klasselæreren
og mor. Undersøgelser viser nemlig, at
mor har størst indflydelse på uddannelsesvalget - der er lige frem lavet en
mor-kampagne for at vejlede mødre.
Og kender forældrene og klasselæreren
til de tekniske uddannelser? Vi ved, at
kun 12 % af lærerne kender til teknisk
skole - så bolden ligger hos mor, hvis
den unge skal have hjælp til et valg, der
går den tekniske vej. Og de traditionelle
kvindefag er ikke tekniske. Det må og
skal vi gøre bedre i skoleverdenen!
På Silkeborg Ungdomsskole, som jeg er
formand for, har vi i dette skoleår lavet
valgfag til folkeskolerne sammen med
ungdomsuddannelserne og to erhvervsarbejdspladser. Det er blevet godt
modtaget langt de fleste steder, men

desværre vil alle skoler ikke deltage. For
mig er det helt uacceptabelt, at en skoleleder kan fravælge et sådan tilbud på alle
sine elevers vegne. Det var netop tænkt
som en brobygning mellem ungdomsuddannelserne og folkeskolen, hvor det var
muligt for eleverne at prøve at arbejde
i værkstederne på Teknisk Skole - og se
det som en fremtidsmulighed.
Vores velfærdsamfund er udfordret - jeg
skal for eksempel blive på arbejdsmarked, til jeg er 69 år - da vi bliver ældre,
og stadig flere bliver forsørget af det
offentlige. Det bliver den private sektor,
som skal trække læsset i fremtiden.
Men hvis de ikke kan få den rigtige
arbejdskraft, kan ligningen ikke gå op.
Allerede i dag ser vi flaskehalse i nogle
brancher - det er umuligt at opdrive en
rustfri svejser eller en maskintekniker,
og med de tal, som var på forsiden af
avisen den 16. marts, ser det ikke lyst ud
for fremtiden. Lige nu er vores eneste
håb, at mor til næste år vil sparke bolden
i den tekniske retning - alle udfordringer
til trods.

Opstillingsmøde
Kreds Syd inviterer til opstillingsmøde,
torsdag d. 28. april, kl. 19
Toftebjerg Medborgerhus,
i Them
hvor man skal have valgt
kredsens folketingsmedlem.
Stemmeberettigede er
medlemmer med bopæl i
Kreds Syds område.
Yderligere oplysninger kan fås
hos kredsens formand, Jens
Nymand, på tlf. 3032 5574.

Af Troels Lund Poulsen
MF for Venstre, Erhvervs- og Vækstminister

Udflytning af statslige
arbejdspladser godt i gang
Regeringen præsenterede 1. oktober
2015 en plan for udflytning af knap 3.900
statslige arbejdspladser. Baggrunden for
udflytningen er et politisk ønske om i
højere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsområdet.
Der har været stor debat om regeringens
plan. Mange aviser og meningsdannere
har svært ved at se logikken i regeringens plan. Det er for dyrt, lyder det.
Der kommer til at mangle arbejdskraft,
skrives der i aviserne. Fællesbetegnelsen
for udmeldinger er, at de primært har rod
i et københavnsk elitært miljø, som mener
verden stopper vest for Valby Bakke.
Hertil må jeg blot sige, at man dybt
undervurderer betydningen af en mere
jævn fordeling af statslige myndigheder
og arbejdspladser. Vi har pligt til at sikre
at folk i Jylland og på Fyn ikke føler, at
alle statslige beslutninger bliver truffet i
den ene ende af landet. Og selvfølgelig
er der kvalificeret arbejdskraft i det jyske.

Nu går udflytningen for alvor i gang.
Der ligger gode planer, som medarbejdere og ledelser nu kan arbejde videre
med. Størstedelen af udflytningen af
ca. 4000 statslige ansatte vil finde sted
i 2016 og 2017. Vi forventer en samlet
udgift på knap 1 mia. kr. Det betyder,
at omkostningerne i gennemsnit er på
250.000 kr. per arbejdsplads. Derfor
er der også midlertidige udgifter, der
skal dækkes. Fra regeringens side har
vi prioriteret at afsætte 400 mio. kr. til
udflytningen, der dækker dele af ministeriernes udgifter. Resten finansieres inden
for ministeriernes egne rammer, hvilket
bør være en overkommelig opgave for
de enkelte ministerier. Intet ministerium
skal finde mere end ca. 30 mio. kr. i
2016.
Vi er allerede godt i gang med de enkelte
udflytninger blandt andet Færdselsstyrelsen i Ribe som blev indviet af
statsminister Lars Løkke Rasmussen og

Transportminister Hans Chr. Schmidt
i begyndelsen af februar. Jeg glæder
mig også over, at der er stor søgning
til de opslåede stillinger rundt omkring
i landet. Udflytningen af de statslige
job bliver dermed et vigtigt bidrag til
regeringens målsætning om at skabe
vækst og udvikling i hele Danmark.
Regeringen har ønsket et Danmark i
bedre balance, og det har vi nu skabt
grundlaget for og leveret på det løfte,
vi gav vælgerne inden valget i juni 2015.
Venstres holdning har været klar fra
starten. Statslige arbejdspladser er
hele Danmarks arbejdspladser. Derfor
er det ikke rimeligt, at for stor en del af
arbejdspladserne er placeret i Hovedstanden. En mere ligelig fordeling af
statslige arbejdspladser giver en bedre
balance mellem landsdelene i Danmark.

Silkeborg
og omegns
Vælgerforening
inviterer på rundvisning
ved byggeriet af Det Nye
Universitetshospital i
Skejby. Efter rundvisningen
bliver der en kort gennemgang af byggeriet sammen
med en kop kaffe og en
bid brød.
Onsdag d. 27. april kl. 19.
Der er fælleskørsel fra Shell i
Silkeborg, hvor man mødes
kl. 18.
Tilmelding til Palle Quistgaard på mobil: 4060 5465.
Alle er velkomne
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Af Poul Dahl
Gruppeformand og formand for Nærdemokratiudvalget

Demokrati og
politisk ledelse
Ifølge et interview i nyhedsmediet
Kommunen anbefaler Thuesen Dahl,
Dansk Folkeparti, at den politiske ledelse
i kommunerne »moderniseres« med
henblik på at skabe mere ensartethed,
også selvom det vil begrænse det kommunale selvstyre.
Du skal ikke kunne mærke forskel på
folkeskolen, hullerne i vejen eller ophold
på plejecentre, hvad enten du bor i
Hellerup eller i Hanstholm, hvis det står
til Thuesen Dahl.
Ingen er vel uenig i, at vi, uanset hvor i
landet vi bor, skal have gode skoler, veje
og plejecentre. Men tanken om at det
hele skal centraliseres og styres i mindste
detaljer fra Christiansborg bør alligevel
give anledning til stor betænkelighed.

Personligt har jeg den stik modsatte
opfattelse. Man burde i stedet for »modernisere« Folketinget, med henblik på at
vores kommuner, i højere grad end dette
aktuelt er tilfældet, kan udnytte de lokale
forskelle og særlige lokale muligheder.
Det er også den form for demokrati,
vi i Silkeborg kommune har besluttet
at prioritere højt. Vi vil have Danmarks
bedste nærdemokrati, og det betyder, at
vores 26 lokalråd skal have stor indflydelse på det, der foregår og besluttes i
netop deres område.

Det er sådan jeg opfatter demokrati og
politisk ledelse.
Poul Dahl
Byrådsmedlem (V)
Gruppeformand
Formand for nærdemokratiudvalget

En politik der ikke bare giver mest mulig
medindflydelse. Det betyder også, at
man gennem lokalt engagement og
medansvar kan bo og leve i forhold til
lokale muligheder og lokale ønsker.

Af Kresten Friis
Formand Kommuneforeningen

Arrangement
KV17 strategimøde
Kommunalvalget i 2017 står for døren,
og selvom det kan synes som lidt ude i
fremtiden på nuværende tidspunkt, så er
det ikke for tidligt at gå i gang med det
indledende arbejde.
Derfor inviterer kommuneforeningen alle
medlemmer til et inspirationsoplæg, hvor
Knud Vincent vil give tips og gode idéer
til, hvordan vi får planlagt kommunalvalget bedst muligt, så vi kan genvinde
borgmesterposten.
Knud Vincent er formand for kommuneforeningen i Slagelse, og er derudover
valgt til byrådet, hvor han samtidig er
Venstres gruppeformand. Derudover
er han med i forretningsudvalget i
landsorganisationen. Så han har mange
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funktioner, der griber godt ind i hinanden, og samlet set er med til at styrke
Venstres arbejde i Slagelse kommune.
Jeg vil især opfordre bestyrelserne i vores
lokale vælgerforeninger til at deltage
denne aften. Det er jo særligt jer, der
skal hjælpe vores lokale kandidater – og
hele Venstres gruppe i perioden op til
kommunalvalget 2017.
Uden jeres hjælp er det ikke muligt at
komme gennem sådan en valgperiode,
og jeg vil gerne på forhånd takke alle
bestyrelser og alle øvrige frivillige for den
store indsats, som jeg ved, at I vil lægge
i, at vi genvinder borgmesterposter med
så mange Venstrestemmer som muligt.
Jeres indsats danner grundlaget, for

hele Venstres arbejde i kommunen og i
byrådet.
Efter Knud Vincents oplæg, vil der være
spørgsmål og debat om valgstrategi op
til kommunalvalget.
Borgmester, Steen Vindum, vil også
komme med oplæg.

Mødet afholdes i Gjern Kultur- og Idrætscenter, mandag
d. 2. maj, og vi starter kl. 19.
Kommuneforeningen er vært
ved kaffe m/brød.

Af Jarl Gorridsen
Formand Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Kommuneplan
– det store puslespil
Hvordan skal vores kommune se ud i
fremtiden? Det er et stort spørgsmål –
og det er et stort arbejde at få rammerne
for kommunens fremtidige planlægning
på plads. Det arbejde er nu så småt
gået i gang, og i løbet af de næste 14-16
måneder skal vi udarbejde en skitse
til styring af kommunens fremtidige
planlægning.

Inddragelse og ambitioner
Kommuneplanlægning er en særlig
opgave. Basalt set prøver vi at se i
krystalkuglen og forudse, hvor i kommunen den fremtidige udvikling i boliger,
detailhandel og erhverv vil ske. Det er
selvsagt ikke muligt at sidde i 2016 og
2017 på et kontor i Silkeborg og forudse,
hvordan borgere og erhvervsdrivende
ønsker at bo og virke i vores kommune.
Derfor er det utrolig vigtigt for vores
planlægning at få input fra borgerne.
Med input og ønsker fra lokalområderne
og kommunens projektmagere får vi fingeren på pulsen og kendskab til ønsker
og ambitioner over hele kommunen.
Det er selvsagt ikke alle ønsker og
ambitioner, der bliver til virkelighed, men
borgerinddragelse i kommuneplanen er
en vigtig del af nærdemokratiet Derfor
starter vi en såkaldt ”forhøring” i starten
af maj 2016. Her tager vi kontakt til
lokalrådene, ligesom vi drøfter udvikling
med de folk, der er aktive inden for dette
område.

Formålet med
kommuneplanen

Balancen

Hvorfor skal man overhovedet lave en
kommuneplan? Hvorfor ikke bare køre på
og så udføre de projekter, der kommer
ind, efterhånden som de opstår? Godt
spørgsmål – der har to gode svar. Det
ene er naturligvis, at vi trods respekten
for det frie initiativ også gerne vil have
en vis linje i kommunens udvikling. Vi vil
gerne sikre, at der er fornuft i og styr
på, hvordan boliger, skoler, forretninger
og arbejdspladser hænger sammen, så
vores kommune kan fungere fornuftigt i
dagligdagen. Det andet svar er hensynet
til den formelle lovgivning, der findes i
planloven. Vi er simpelthen underlagt
nogle regler, der sætter rammerne for,
hvad, hvor og hvor meget vi kan bygge i
vores kommune.

Derfor er det vores opgave i det
næste 1½ år at få balanceret ønskerne,
realismen og lovgivningen til en samlet
plan, der fortsat vil sikre en attraktiv
kommune – en kommune, der kan
tiltrække og fastholde borgere og
erhvervsdrivende. Vi har et stærkt og
dedikeret hold klar til opgaven, og i
udvalget er vi opsatte på at lave en
stærk kommuneplan. Vi glæder os til at
arbejde sammen med jer alle sammen
rundt om i kommunen.

Tidsplanen
Her er en skitse af forløbet med kommuneplanen:

Tidspunkt

Fase

Maj – juni 2016

Opsamling af input – del 1

Sommer 2016 – januar 2107

Vi udarbejder 1. version af kommuneplan.
Input stadig velkommen

Februar 2017 – marts 2017

Version 1 af kommuneplanen sendes i
høring. Input inddrages til den endelige
version.

Juni 2017

Vedtagelse af endelig plan med høringsinput

August 2017

Kommuneplanen offentliggøres

Besøg hos Jyske Bank i Silkeborg
Få en tur inden for linjerne i Jyske Bank, når vi får en helt særlig rundvisning for Venstres medlemmer,
af Jesper Holbøl og Jens Peder Brunsgård, som gennem mange år har været aktive Venstremedlemmer
i Silkeborg og Them-Bryrup.
Det foregår mandag d. 30. maj, kl. 19, og vi mødes ved ”Vandfaldet”, i Jyske Bank-passagen ved Vestergade.
Af hensyn til kaffe er der tilmelding til Jens Nymand på jens@rjbj.dk eller på tlf. 3032 5574
Alle er velkomne
Them-Bryrup Venstrevælgerforening
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Af Jarl Gorridsen
Formand Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Kære danskere – pas på
demokratisk slingrekurs

Suget ind i blodrusen
Det meste af februar har jeg fulgt sagen
om landbrugspakken tæt. Jeg har set,
hvordan danskerne blev suget ind i en
blodrus, hvor målet var klart; en minister
måtte lade livet – eller nogen andre.
Nogen måtte tabe! Verden var af lave!
Når mange mennesker er samlet, ser
man lidt lemming-opførsel ind i mellem.
Det kan ikke undgås. Det bekymrende
her var de, som stod i spidsen, nemlig
en samling forskere – og nogle tilsyneladende indignerede embedsfolk – der
mente, at deres viden og indsigt ikke
i tilstrækkelig grad var afspejlet i en
politisk pakke. Som næring til denne
konflikt havde vi så en tabloidavis med
beredvillig spalteplads.

Debat eller komplot?
Således blev stridens kerne, hvorvidt en
folkevalgt måske – måske ikke – havde
disse forskeres og embedsfolks vinkler
med i sin politiske pakke. Ingen fakta
kunne ganske vist bevises, men så længe
en tvivl kunne forsvares et par dage,
indtil en ny kunne findes og spinnes,
så kunne man vedligeholde striden.
Desværre endte det hele inde på den politiske scene med et drama af dimensioner. Desværre. For det havde naturligvis
været mere ærligt, hvis konspiratorerne
selv havde ført kampen til enden.
Man kan være blå eller rød. Man kan
være for eller i mod landbrugspakken
– eller have andre prioriteter. Man kan
mene tusinde ting, og så længe de føres
som en åben demokratisk kamp, er det
alt sammen i orden. Men når folkemængden rejser sig i takt med 7 forskere,
nogle sure embedsfolk og en sportsavis,
bliver jeg urolig. Sådan for alvor.
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Pas på, hvad I
drømmer om ...
I et demokrati vælger vi vores leder
til at lytte og tage beslutninger. Til at
afveje fordele og ulemper og prioritere
behov. Det gør de med udgangspunkt i
en politisk platform. Det er vores fælles
grundlag og stolthed. Skal vi nu til at
sætte spørgsmålstegn, hver gang en
politisk beslutningstager rent faktisk
tager nogle beslutninger, bare fordi
der findes agtværdige eksperter eller
tjenestemænd, der måtte mene noget
andet? Ønsker vi virkelig det?
Jeg tror det ikke. Tænk på vores
skattepolitik, vores finanspolitik,
vores økonomiske politik. Laves den af
økonomiske vismænd? Med garanti ikke.
Jeg er selv økonom, og jeg kan garantere
for, at Danmarks økonomiske politik er
bestemt af politikere og ikke økonomiske
eksperter, for så ville det hele se ganske
anderledes ud. Heldigvis har vi ikke
konstant økonomieksperter ude at
fortælle, hvor totalt håbløse dispositioner, politikerne træffer. Hvorfor? Fordi der
simpelthen er en accept af, at økonomi
er et politisk beslutningsrum.

Vær glade for
jeres demokrati
Sådan er det heldigvis også inden for
andre discipliner. Her ser vi heller ikke
forskere melde sig med megafonerne og
piske stemninger op. Det er jeg glad for.
For det ville da være sørgeligt og fattigt,
hvis politikerne skulle følge eksperterne

“Vi bør være glade
for politikere, der tør
træffe valg, selvom vi
ikke er enige. Hvorfor?
Fordi politikerne skal
stå på mål for alle deres
handlinger og meninger
minimum hver 4. år. “
og kun betragte verden gennem deres
snævre briller. Vi bør være glade for
politikere, der tør træffe valg, selvom vi
ikke er enige. Hvorfor? Fordi politikerne
skal stå på mål for alle deres handlinger
og meninger minimum hver 4. år. Det er
demokratiets sikkerhed. Det skal hverken
medier, eksperter eller embedsværk.
Tænk engang, hvis vi gav magten til folk,
vi ikke kunne stille til ansvar? Så kunne
de ”føre” os derhen, hvor deres fokus
var – uden nogle brede hensyn – men
kun med deres egne mål for øje. Sådan
nogle systemer findes. De hedder bare
ikke demokratier. Den retning skal vi ikke.
Vi skal være glade for vores demokrati og
vores politikere – særlig de beslutsomme. Også når vi ikke er helt enige – det
lønner sig bedst i det lange løb.

Bragt i Jyllandspostens debatsesktion
15. marts 2016.

Af Peter Nyegaard Jensen
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget

Flere Silkeborg-flygtninge
skal i arbejde
Erkendelse af den enorme udfordring,
der venter for integration af de mange
nyankomne flygtninge breder sig.
Først så mange kun den humanitære
opgave og opgaven med at finde bolig
til de mange flygtninge, men efterhånden står også de økonomiske realiteter
klart.
Tidligere formåede vi i Silkeborg kun at
få hver tiende flygtning i virksomhedspraktik, og kun nogle få kom i ordinær
beskæftigelse. Generelt havde vi en
beskæftigelsesgrad på sølle 13 procent
blandt kommunens flygtninge, og vi lå
langt under landsgennemsnittet.
Når vi efter familiesammenføring må
forvente mellem 800 og 1.000 flygtninge
om året, så siger det sig selv, at den
økonomiske byrde, som vi om et par år
gradvist overtager fra staten, er enorm.
Hvis vi lader stå til, så anslår jeg, at
kommunens økonomiske byrde vil stige
med måske 150 mio kr hvert år.
Flere af Silkeborgs flygtninge skal i job,
for det er vejen til integration og til at
kunne klare sig selv.
Derfor har vi i kommunen lavet en ny
strategi for området. Vi har oprustet
med nye medarbejdere og ved Byrådets
målseminar var der opbakning til at satse
yderligere for at få endnu flere ledige
generelt og flygtninge specifikt i arbejde.
Heldigvis hjælpes vi også af den trepartsaftale, som vores Venstre-regering, DA
og LO netop har indgået.
Jeg har læst trepartsaftalen og jeg glæder
mig over, at man slår fast:

”Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del
af integrationen i det danske
samfund.
En forstærket indsats for
flygtninge og familiesammenførte skal ses i sammenhæng
med, at vi fastholder et højt
ambitionsniveau for at hjælpe
alle grupper af ledige i Danmark
med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.”

Aftalen indeholder også en lang række
tiltag, der skal gøre det lettere for kommunerne at få flygtningene i arbejde.
Jeg hæfter mig bl.a. ved, at man tilslutter
sig LO og DA’s forslag om etablering
af en ny integrationsgrunduddannelse
(IGU). Her er det interessant, at virksomheder nu kan tilknytte en flygtning
til elevløn. Med aftalen ser det altså
ud til, at man har fundet en balance
mellem det arbejde, flygtningene yder og
virksomhedernes lønbyrde. Der indføres
også en bonusordning til virksomheder,
der ansætter flygtninge.
Mange flygtninge kommer uden eller
med kun kort skolegang i bagagen.Med
den baggrund er det er er en uoverkommelig opgave at uddanne alle til det
traditionelle danske arbejdsmarked.
I Silkeborg Kommune har vi introduceret
mentorordninger, branchepakker m.v. for
at få flygtningene i arbejde. Erhvervsfolk
og frivillige hjælper til, men det er en
meget stor opgave, som kræver endnu
mere nytænkning.

Arbejdsivrige flygtninge til
skov- landbrug og gartnerier
Erhvervsfolk og frivillige er trådt i karakter
og hjælper til med indslusningen via
praktik i de mere traditionelle job, men
jeg tænker, at repræsentanter fra skov,
landbrug og gartnerier også kunne
hjælpe.
Jeg tænker, at de nye elevlønninger,
bonusordninger med god balance mellem
arbejdsevnen og betalingen herfor
skaber nye muligheder. Muligheder, som
burde udfordre, om det også fremadrettet er østarbejdere, man ansætter i
skov-, landbrug og gartnerier.
Jeg håber, at Venstres medlemmer i skov,
landbrug og gartnerier vil overveje, om
de kunne modtage praktikanter eller
ansætte flygtninge. Måske kan Landboforeningen og LMO endda tage ansvar
ved at organisere kontakten mellem
kommune og flygtninge?
I trepartsaftalen har jeg ikke kunnet finde
svar på, om der er en opblødning på vej
med hensyn til begrænsningen i antal
ansatte flygtninge per traditionelt ansat.
For at tilgodese mulighederne for, at

flygtninge kommer i arbejde netop i skov,
landbrug og gartnerier, hvor der typisk
er få ansatte, har jeg bedt kommunens
administration undersøge, om vi kan få
status som ”Frikommune”. Dette for at
udfordre netop denne job-hæmmende
begrænsning i de mindre brug.

Vi er blevet dygtige til at
anspore til start af egen
virksomhed
Vi er i Silkeborg Kommune blevet rigtigt
gode til at anspore til iværksætteri, men
der kan stiftes endnu flere virksomheder, skabes endnu flere jobs og mere
vækst.
Vi har taget en række initiativer, der gør
det lettere for ledige generelt at starte
egen virksomhed.
Jeg har tidligere argumenteret for, at vi
i Silkeborg Kommune skal skræddersy
tilsvarende initiativer rettet mod ledige
flygtninge, at vi skal etablere bazaren,
hvor de kan åbne deres små butikker
o.s.v.
Afslutningsvis glæder jeg mig derfor
over, at Regeringen og arbejdsmarkedets
parter ser de samme muligheder. Man
har forpligtet hinanden til videre at
drøfte, hvordan flere flygtninge kan
blive selvstændige, sådan at flygtninge,
der har evnerne til at etablere sig som
selvstændige får lettere ved det.

Flygtninge i job er
nødvendigt for fortsat
velfærd
Vi står foran en kæmpe opgave med
integration af de mange flygtninge.
Der skal spares og samtlige velfærdsområder er under pres: Skole, ældre,
handicap, kultur o.s.v.
Derfor afhænger vores fremtidige velfærd
i kommunen ganske enkelt af, i hvilken
grad vi lykkes med at få ledige generelt
og flygtninge specifikt i arbejde.
Trepartsaftalen hjælper os lidt på vej, jeg
tager selv ansvar, og jeg opfordrer læsere
af dette blad til også at træde i karakter.
Hjælp med til, at vi får flygtningene i
gang på arbejdsmarkedet. Husk på, det
er hjælp til selvhjælp!
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Af Kristian Pihl Lorentzen
MF for Venstre

Et mere liberalt Danmark
Venstres velkendte slogans, ”Frihed
under ansvar” og ”Mennesket frem for
systemet” har altid været klare ledestjerner for mig som folkevalgt politiker. Det
gælder for mine 12 år som byrådsmedlem
i den tidligere Kjellerup Kommune. Og
det gælder for mine godt 11 år som
midtjysk folketingsmedlem. Midt i den
daglige travlhed som politiker er det rigtig
sundt at standse op engang i mellem
og besinde sig på disse grundlæggende
liberale værdier. Nu er Venstre kommet i
den gunstige situation at have regeringsmagten. Det giver os mulighed for at føre
an i kampen for et mere liberalt Danmark.
Et friere og rigere Danmark, hvor vi giver
mere plads til, at det enkelte menneske
kan forme sin tilværelse. Som regeringsparti er det vigtigt, at vi forfølger målet
om færre regler og mere frihed under
ansvar. Ikke mindst i lyset af en uønsket
udvikling med voksende regeljungle,
detailregulering, centralisme, overdreven
kontrol og overimplementering af EU
regler. Men bliver det så til mere end
pæne ord og snak? Ja, i allerhøjeste grad!
Sjældent har man set en ny regering
komme så hurtigt ud af starthullerne.

Ny optimisme i landbruget
Jeg er stolt over, at Venstres folketingsgruppe og regeringen gennem de sidste
10 måneder har arbejdet hårdt på at
levere konkrete resultater og initiativer.
Et godt eksempel er landbrugsområdet,
der har lidt voldsomt på grund af statslig
overregulering – ikke mindst miljøområdet. Det har hæmmet den enkelte
landmand samt forhindret økonomisk
fremgang og jobskabelse i samfundet
som helhed. Heldigvis har to dygtige
V-ministre – først Eva Kjer Hansen og
nu Esben Lunde Larsen – taget hårdt
fat og luget ud i de mange snærende
regler. De har gjort det mere simpelt at
drive og udvikle landbrug. 35% af alle
love og bekendtgørelser på området er
fjernet. Dertil kommer landbrugspakken,
der vil give ny optimisme og fremgang i
et trængt erhverv, uden at miljøet lider
overlast, selvom politiserende forskere
og røde journalister gør deres yderste for
at sprede falske myter.
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Vækst i hele Danmark

Fart med fornuft

ansvar. Vi genindfører eksempelvis reglen
om, at unge kan køre knallert fra 15 år.
Det betyder noget for specielt landdistrikterne, hvor de unge har brug for
øget mobilitet. Samtidig har vi tilgodeset
trafiksikkerheden ved at styrke køreuddannelsen. Desuden øger vi fartgrænsen
på sikre steder i trafikken. Eksempelvis
kommer der 90 km/t på flere sikre
landeveje, ligesom farten hæves til 100
km/t på sikre motortrafikveje. Desuden
kan man fremover køre op til 100 km/t
på motorvej og 80 km/t på landevej med
godkendte trailere og campingvogne.
Fartgrænsen for traktorer hæves fra 30
til 40 km/t. Alt sammen under skyldig
hensyntagen til trafiksikkerheden. Jeg
glæder mig over disse tiltag, der vil
gøre en positiv forskel for den enkelte
dansker.
Sammenfattende vil jeg slå fast, at
Venstre og regeringen har sat kurs mod
et mere liberalt Danmark. Vi er i fuld
gang, og mange konkrete tiltag er allerede gennemført. Men vi skal ikke hvile
på laurbærrene. Vi skal videre. For der er
rigeligt at tage fat på i et land med alt
for mange snærende regler og snigende
centralisme.

Som Venstres hovedordfører for transport glæder jeg mig over, at der også på
dette område kommer mere frihed under

Med liberal hilsen
Kristian Pihl Lorentzen

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund
Poulsen har som den første minister for
alvor sat handling bag visionen om et
Danmark i bedre balance ved at iværksætte udflytning af knap 4000 statslige
arbejdspladser. Vi skal videre ad den
vej. Desuden har Troels lanceret planen
”Vækst og udvikling i hele Danmark”, der
også vil gøre en mærkbar forskel. Ikke
mindst i vores del af landet – langt væk
fra den fremadstormende hovedstad.
Herunder med hensyn til liberalisering af
planloven. Nu giver vi kommunerne den
frihed og tillid, de fortjener – til gavn for
lokal vækst og udvikling. Det skal være
slut med overdreven statslig indblanding.
Beslutninger skal træffes så tæt på
borgerne som muligt og forsvarligt.
Også skatteministeren er i arbejdstøjet.
Han har igangsat et tiltrængt oprydningsudvalg med henblik på udlugning i
de mange punktafgifter. Afgifter, som er
forbundet med administration og bøvl.
Målet er at sikre rum for yderligere vækst
og virkelyst.

Venstre tager styringen i kampen for et mere liberalt Danmark.

Af Kirsten Ørom Larsen
Hospicechef

Gudenå Hospice – hospicechefens
beretning efter det første år
Gudenå Hospice åbnede for de første
patienter og deres pårørende umiddelbart efter påsken 2015. Forud for
åbningen lå flere års arbejde, hvor
først og fremmest støtteforeningen og
bestyrelsen for Gudenå Hospice havde
gjort en kæmpe indsats for at få det nye
hospice til Brædstrup. Medlemmer af
begge bestyrelser havde da været dybt
involveret i byggeri, økonomi og alle de
andre opgaver, der følger med opstarten
af en ny institution.
Gudenå Hospice er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region
Midtjylland. Der er indgået administrationsaftale med danske Diakonhjem,
hvilket betyder, at Danske Diakonhjem
yder bistand i form af økonomi- og
regnskabssystem, vagtplanssystem, mv.
Gudenå Hospice ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som har ansat
hospicechefen og souschefen.
Gudenå Hospice er regionens 5. hospice
med 9 pladser, så der nu i alt er 59
hospicepladser i Region Midtjylland. Der
er frit hospicevalg i Danmark og det
koster ikke noget for patienten at være
indlagt på hospice. For at blive indlagt
på hospice i Region Midt skal følgende
visitationskriterier være opfyldt:
•• Forventet kort levetid for den
henviste.
•• Helbredende behandling skal være
ophørt.
•• Patienten skal have komplekse
problemstillinger af fysisk, psykosocial
eller eksistentiel karakter.
•• Behandlingsniveauet skal være
afklaret, dvs. at patienten ikke har
symptomer af en karakter, der kræver
indlæggelse på hospital.
•• Patienten har et ønske om at leve
den sidste tid på hospice og er
velinformeret om andre muligheder
for ophold og støtte.
Første marts 2015 tiltrådte de ca. 28
medarbejdere, som arbejder på Gudenå
Hospice: Sygeplejersker, fysioterapeuter,
pedel, kok, psykolog, præst, økonoma,
sekretær og læger fra det palliative team
ved Århus Universitetshospital. Marts
måned var præget af hektisk aktivitet,

Håndværkere arbejder i marts måned 2015 på terrassen, for at få de sidste lister op.
Indenfor gør personalet klar til modtagelse af de første patienter.

hvor håndværkerne arbejdede på overtid
for at få huset helt færdigt og hvor
personalet fik undervisning og planlagde
modtagelsen af de første patienter. Der
blev båret møbler ind, hængt billeder op
og købt ind: Potter, pander, tallerkener,
havetraktor, kørestole, spabadekar og
tusind andre ting. Det var halvanden
måned, hvor vi alle var mere eller mindre
ude af vores comfort-zoner, for ingen af
os havde jo stået for opstarten af en ny
institution før.
Da de første patienter ankom, var vi så
klar som vi kunne blive og alting faldt lige
så stille på plads. Nu var vi alle tilbage
i vores comfort zoner, hvor vi hver især
kunne tage fat på de opgaver, som vi
er uddannet til: Sygepleje, madlavning,
fysioterapi, ledelse, osv. Hvor huset i
opstartsfasen havde sitret af hektisk
aktivitet, faldt der nu den ro på, som der
skal være på et hospice, hvor mennesker
kommer til livets afslutning, og hvor der
er behov for ro, nærvær og omsorg.
Selv om opgaven på hospice er at
støtte og lindre ved livets afslutning,
er hospice også et hus fuldt af liv. På
Gudenå Hospice lægger vi vægt på

samvær og dagligdags rutiner, som vi tror
på skaber tryghed og ro for patienterne
og deres pårørende. Vi har morgensang,
morgengymnastik, aftensang, osv. og
prøver i det hele taget at gribe de små
og store anledninger til at skabe fælleskab og hyggelige stunder. Vi er vi så
privilegerede, at vi har en dejlig håndfuld
frivillige mennesker tilknyttet, som sørger
for blomster, aktiviteter og markering
af årstidernes særlige begivenheder.
Måltiderne har en særlig betydning for
dagligdagen, hvor vi prøver at skabe
gode oplevelser og hvor personalet altid
spiser sammen med de patienter og
pårørende, der har lyst at deltage. Og
der er ofte fyldt ved alle bordene ved
frokosttid, hvor der snakkes og hygges.
Mange patienter og pårørende har i løbet
af året givet udtryk for, at måltiderne
er de små ”frikvarter” fra den sorg og
afsked, der er forbundet med at opholde
sig på et hospice.
Så efter knap et år med Gudenå Hospice
er vi rigtig godt på vej. Der er stadig
mange spændende opgaver at tage fat
på og vi har en stor udvikling for os de
kommende år, som vi alle ser frem til.
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Af Kirstine Riisberg Vølcker
Næstformand VU Silkeborg

Talent for matematik
Lad nu det karakterkrav omfavne
mangfoldighed og individualisme
Sådan lyder mit budskab. Talent findes
hos alle mennesker i alle størrelser, i
alle variationer og to talenter er ikke
ens. Et talent er individuelt. Derfor er
det sød sang i mine ører, når regeringen
forslår karakterkravet 4 på de gymnasiale
uddannelser.
Vi glemmer alt for ofte, at talent ikke kun
begrænser sig til at være noget man kan
besidde inden for fagene som musik,
dans, billedkunst, men at man faktisk
også kan være talentfuld inden for fag
som matematik, engelsk og dansk.
Men hvorfor er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at man skal
igennem diverse optagelsesprøver, for
at gå på balletskoler? Hvorfor er der
intet problem ved, at det tager tid at

kunne blive optaget på en skuespillerskole? Så hvorfor er det så skrækkeligt,
at nogle elever har et stort talent inden
for matematik, engelsk og dansk?
Selvfølgelig skal folkeskolen være til,
for at vi kan udvikle unges kognitive
evner. Der er ingen tvivl om, at når unge
mennesker går ud af folkeskolen, skal
de befinde sig på et vist niveau i de
fag, som bliver undervist i folkeskolen.
At eleverne har dette niveau, skal være
folkeskolelærernes ypperste mål.
Men lærere og politikere skal droppe
målet om, at så mange som muligt skal
søge ind på en gymnasial uddannelse
i form af STX, HHX, HTX osv. Det er på
ingen måde et mangfoldigt mål. Det
omfavner ikke, at alle er forskellige, og
at nogle vil opnå større succes, ved at
gennemføre en erhvervsuddannelse end
at gennemføre en gymnasial uddannelse.

At indføre dette karakterkrav vil derfor
både hjælpe dem, der ikke skal læse
på en gymnasial uddannelse, men
også hjælpe dem, der så vil læse på en
gymnasial uddannelse.
Lige så fair som det er, at balletdanseren skal danse med nogle på
sit eget niveau, lige så fair er det at
engelsk-eleven skal drøfte engelske
grammatikregler med en på sit eget
niveau.
Det er ikke lykken, at alle danskere
kan løse en andengradsligning, eller
at alle danskere har en korrekt brug
af nutids-r.
At indføre karakterkravet 4 på de gymnasiale uddannelser vil styrke alle elevers
talenter i stedet for at proppe dem ned i
kasse, som ikke er passende til dem.

Vind biografbilletter med popcorn og cola
Er du god til at sælge varen?
Det medlem, der skaffer flest nye medlemmer til vælgerforeningen,
vinder 2 bio-billetter med tilhørende guf. Er der samme antal fra flere medlemmer, trækkes der lod.
Så hvis du kender en - eller flere, der gerne vil være medlem, så benyt denne blanket, og send den til Kresten Friis,
Tingbakken 17, 8883 Gjern.
Konkurrencen varer til 1. august, og vinderen offentliggøres i næste blad.

Navn: _______________________________________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________________________
Postnr.: _____________________________________ By: __________________________________________
Telefon:_____________________________________ Mobil:_______________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________________
Nuværende medlem:
Navn: ___________________________________________________ Lokalfor.: _______________________
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Venstres

byrådsmedlemmer
og deres udvalg

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Steen Vindum
Borgmester
Fmd. Økonomi- og erhvervsudvalget
steen.vindum@silkeborg.dk
Poul Dahl
Økonomi- og erhvervsudvalget
Fmd. Nærdemokratiudvalg
Gruppeformand
poul.dahl@silkeborg.dk

Jarl Gorridsen
Fmd. Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget
jarl.gorridsen@silkeborg.dk

Gitte Willumsen
Vej- og Trafikudvalget
Fmd. Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget
gitte.willumsen@silkeborg.dk

Leif Bæk
Vej- og Trafikudvalget
leif.baek@silkeborg.dk

Helga Sandorf Jacobsen
Børne- og Ungeudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
helga.jacobsen@silkeborg.dk

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Nærdemokratiudvalg
mads.frandsen@silkeborg.dk
Peter Nyegaard Jensen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalg
PeterNyegaard.Jensen@
silkeborg.dk
Hans-Jørgen Hørning
Fmd. Ældre- og Handicapudvalget
hans-jorgen.horning@
silkeborg.dk

Anders Kaysen
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
Nærdemokratiudvalget
anders.kaysen@silkeborg.dk
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Det sker …
Som udgangspunkt er alle medlemmer i Silkeborg Kommune,
velkommen til at deltage i de forskellige arrangementer – også i de
øvrige vælgerforeninger.
Hvornår?

Hvad?

Hvem – og hvor?

Onsdag
d. 27. april
Kl. 19.
Fælleskørsel
fra Silkeborg
kl. 18

Rundvisning på Det Nye
Universitetshospital i Skejby

Alle er velkomne

Torsdag
d. 28. april
Kl. 19

Opstillingsmøde af Folketingskandidat i Valgkreds Syd

Kreds Syd afholder, og det foregår i
Toftebjerg Medborgerhus, Them

Mandag
d. 2. maj
Kl. 19

Informationsmøde for medlemmer
og især bestyrelser i vælgerforeninger om strategi til Kommunevalg 2017

Gjern Kultur- og Idrætscenter

Mandag
d. 30. maj
Kl. 19

Rundvisning hos Jyske Bank i
Silkeborg

Alle er velkomne
Tilmelding til Jens Nymand på
tlf. 3032 5574

Søndag
d. 5. juni
Kl. 11-13

Grundlovsmøde på Museum
Silkeborg

Hovedgårdsvej 7
Alle er velkomne

Torsdag
d. 23. juni
Kl. 19

Sct. Hans bål på Langsø

Vi mødes foran Rådhuset på Søvej
Alle er velkomne

Lørdag
d. 20.
august
Kl. 19-22

Sejltur på Silkeborgsøerne med
spisning

Arrangementet er for alle
Yderligere information følger senere
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Tlf. 7575 6966

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

Tlf. 8682 4444

Afleveret til Post Danmark d. 20. april 2016

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

Tange Sø Hjemmeservice
- et valg du ikke vil fortryde

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

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

Afsender:

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

Venstrebladet, Tørrepladsen 4, 8620 Kjellerup
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for Venstre i Silkeborg valgt i 2015
Formand
Kresten Friis, 27 64 56 72
t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand
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Sekretær
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Kasserer
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Visti Christensen
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Michael Sørensen
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Them/Bryrup
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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
Jens Nymand
VU
Nikolaj M. Jensen
Kirstine Riisberg Vølcker
LOF
Linda Lyngsøe
Gruppeformand
Poul Dahl
Borgmester
Steen Vindum
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