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Kære medlem.  
 
Så er det tid til sidste nyhedsbrev for i år. 
 
Denne gang er det et spændende et af slagsen, da flere byrådspolitikkere har en lille 
hilsen med.  Læs deres indlæg om, hvad der er sket i 2016 i byrådet indenfor deres 
områder.  
 
Vores folketingskandidat Fatma Øktem har også lavet et indlæg.  
 
Husk at der afholdes generalforsamlinger i starten af næste år. Du modtager indbydelsen 
fra din lokale vælgerforening. Har du forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
disse være den lokale vælgerforenings formand i hænde senest den 31. december 2016 
iht. Vedlægterne.  
 
Alle ønskes en glædelig jul samt en godt og lykkebringende nytår.  
 
Har du forslag til indhold, arrangementer, ris/ros så er du meget 
velkommen til at kontakte: 
 
Formanden for kommuneforeningen: 
Svend Møller Sørensen 
Mail: lurve.gantrup@mail.tele.dk 
Mobil: 23 80 32 50 
 
eller 
 
Sekretær for kommuneforeningen: 
Charlotte Sørensen  
Mail: venstre@cabild.dk  
Mobil: 61 28 29 68 
 

Med venlig hilsen 
 

Venstre i Skanderborg kommune 
 

 
 
Dette nyhedsbrev indeholder: 
 

1. Formanden har ordet. 
2. Nyt fra politikkerne 
3. Nyt fra Fatma Øktem 
4. Hjemmeside/facebook  
5. Arrangementer 

  

mailto:venstre@cabild.dk
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1. Formanden har ordret 
 
 
 
 
Svend Møller Sørensen 
Kommuneforeningsformand 
 
 
 
 
 

 
Kære Venstremedlem. 
 
2016 har været et spændende og travlt år for Venstre. På landsplan flot og dygtigt 
regeringsarbejde, der senest har ført til en ny trekløverregering.  
 
Lokalt har vi fået ny folketingskandidat – Fatma Øktem. Her sidst på året har vi fået valgt 
vores borgmesterkandidat – Anders Rosenstand Laugesen. Vi er i Venstre Skanderborg 
stærkt kørende med Fatma og Anders som frontfigurer. 
 
Nu ser vi frem til 2017. Vi skal have valgprogrammet færdiggjort, lavet en stærk 
kandidatliste og lagt strategien for KV – 2017. 
 
I januar er planlagt 2 arrangementer. Et møde med Region Midts spidskandidat Carsten 
Kissmeyer og en rundvisning på Fælleden. Invitationer m.m. udsendes i første uge af 
januar 2017. 
 
Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
 
Mange hilsner 
Svend Møller Sørensen 
Kf.fmd. 
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2. Nyt fra politikkerne. 
 

 
 
Bent Jacobsen 
Byrådsmedlem 
 
Næstformand for Undervisnings- og Børneudvalget.  
 
 

 

 
 
Venstre i Undervisnings- og Børneudvalget. 
2016 har været et godt år for Venstre i Undervisnings- og Børneudvalget. 
Veng Skole har i sin landsbyordning med skole og børnehave fået tilknyttet en vuggestue 
– dejligt for forældre i nærområdet og dejligt, at vuggestuen nu har en direkte ”fødekilde” til 
børnehave og skole. 
 
Venstre har været med til at styrke Asylgades Børnehave ved etablering af vuggestue. 
De små institutioner er velfungerende, men kunne godt trænge til en renovering. Der er 
afsat midler på området, så vi må håbe, at decentraliseringen må vinde bred politisk 
opbakning. 
 
Vi arbejder for, at forældrene frit kan afgøre/bestemme, om deres børn skal passes i 
dagplejen eller i vuggestuer/børnehaver, eller de vælger en privat børneinstitution.  
 
Venstre har i udvalget haft afgørende indflydelse på, at fællesledelse på skoler ikke har 
fundet sted. Bjedstrup Skole undgik at blive underlagt Mølleskolen til stor glæde for 
forældre, børn og lokale i Bjedstrup-området. 
Ligeledes er alle fællesledelsesforslag i handlekataloget fejet af bordet. 
 
Mallinggård SFO overlevede et administrationsforslag om at nedlægge Mallinggård og 
oprette SFO på Niels Ebbesen Skolen, hvilket forældrene også satte sig meget imod. 
 
I udvalget har Venstre været meget kritisk overfor en byrådsbeslutning fra 2013 om at 
bruge stort set alle kompetenceudviklingsmidler til indførelse af visible learning v. John 
Hattie på alle Skanderborg Kommunes skoler. 
Vi arbejder på en decentral styring af den enkelte skole, hvor ledelse, bestyrelse og 
personaler decentralt beslutter kompetenceudviklingsmål, så budgetpengene tildeles den 
enkelte skole. 
 
I børnehaven  ”Bakkehuset” i Virring har vi ved forhandling med bestyrelser, forældre og 
Virring Skole fået opløst fællesledelse for Bakkehuset, Tusindfryd Hylke og Fredensgaard 
Skanderborg Øst. 
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Bakkehuset og Tusindfryd hænger nu sammen med Virring Skole, hvilket der var et stort 
lokalt ønske om. 
 
Venstre har i Undervisnings- og Børneudvalget stillet mange kritiske spørgsmål omkring 
alle de elever, der i 9. klasse ikke opnår karakteren 02, og i budget 2017 fik vi afsat ekstra 
beløb til de dårligt stillede elever. 
 
Venstre i Børn- og Ungeudvalget 
Venstre har arbejdet for færre tvangsfjernelser, men er i flere tvangsfjernelsessager blevet 
underkendt af øvrige medlemmer og retsdommeren.  
Vi tror dog på, at Venstre har sendt et signal ned gennem børne-/ungeadministrationen, at 
vi må gå langt med mentorordninger og personlig familieopbakning inden en evt. 
tvangsfjernelse. 
 
VH 
Bent Jacobsen 
Byrådsmedlem 
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Birte M. Andersen 
Byrådsmedlem 
 
Næstformand for Kultur- og Sundhedsudvalget.  
 
 

 
 

Venstre i Kultur- og Sundhedsudvalget. 
Udvalget dækker de områder, som hører under: 
 

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Borgerservice 

 Kultur og Fritid 
 
Sundhedsfremme og forebyggelse indgår i store dele af den kommunale virksomhed. 
I tilbud til ældre, børn og unge og voksne. I frivilligt socialt arbejde, i kulturtilbud og i 
miljøforanstaltninger. 
 
Fra 2007 fik kommunerne ansvaret for at fremme sundhed og forebygge sygdomme blandt 
kommunens borgere. Der er tale om en bred vifte af tilbud. Min vinkel i arbejdet med 
sundhed er, at vi skal arbejde motiverende og ikke fordømmende. 
Vi skal sætte ind tidligt. Den forebyggende indsat, som foregår i skolerne er afgørende. 
Et godt eksempel er folkeskolerne, hvor der i dag er rygeforbud for eleverne, og kun 
ganske få på disse alderstrin er rygere. Men vi skal også sætte ind overfor de unges 
rygevaner, når de starter på en ungdomsuddannelse. Her bør vi indføre rygeforbud, og det 
gælder også på produktionsskolerne.. 
Vi skal følge regeringens ambition om at næste generation skal være røgfri, så vil vi se 
store forbedringer i borgerenes sundhedstilstand. 
 
Når borgerne har brug for træning, ja så må det godt være på en måde hvor livskvaliteten 
også vægtes og et rigtig godt eksempel på det er oprettelse af sangkor, for mennesker 
med KOL (kroniske lungelidelse). Her kombineres træning af lungekapacitet, med glæden 
ved at synge sammen. 
Kommunen skal sætte ind overfor de svageste. Dem der har det største behov, og ikke 
bruge skattekronerne på dem der godt selv kan, hvilket jeg mener, der har væres en 
tendens til. 
Vi skal være aktive når det handler om at mindske uligheden i sundhed. Den er desværre 
stigende i disse år. Den sociale ulighed i sundhed har store konsekvenser for det enkelte 
menneske og medfører også øgede udgifter for samfundet. Vi skal have skræddersyede 
tilbud til de svageste, og tillid til at de stærke borgere kan selv. 
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Det nære sundhedsvæsen er et andet vigtigt område. Hvordan skaber vi sammenhæng 
mellem sektorerne. Hospitalerne, hjemmeplejen og de praktiserende læger. Hvordan 
sikrer vi at ældre mennesker er trygge i overgangen mellem sektorerne. Mit fokus er på 
området og jeg støtter aktivt de tiltag, som kan hjælpe ældre i overgangene mellem 
sygehuset og hjemmet og at borgeren undgår uhensigtsmæssige indlæggelser eller 
genindlæggelser. 
Derfor har jeg bidraget til at vores Brobyggere på ældre- og psykiatriområdet fortsætter. 
 
Jeg er glad for at borgere, som har brug for genoptræning efter hospitalsindlæggelse, selv 
kan vælge om træningen skal foregå hos de kommunale terapeuter eller vælger de privat 
praktiserende terapeuter. 
Det giver borgeren et valg, og sådan skal det være. 
 
Borgerservice er et andet område under udvalget.  
Mere digital selvbetjening er en direkte konsekvens af Folketingets digitaliseringsstrategi. 
De fleste surfer let og uhindret på nettet, men de nyeste tal fra Danmarks statistik fortæller 
at hele 230.000 danskere, fortsat ikke er på nettet. En stor gruppe, der primært skal findes 
blandt vores ældre medborgere. Den gruppe skal vi ikke glemme, og jeg vil på det 
kommende møde i udvalget rejse problematikken. Her har vi som kommune en opgave. 
Kvaliteten af den borgernære service som i dag foregår på bibliotekerne skal fastholdes. 
Borgerne fra Ry, Galten og Hørning skal stadigvæk kunne bede om hjælp til pas, kørekort, 
forskudsskat og lignende i eget lokalområde. Jeg er meget opmærksom på den 
centralisering, der sker i disse år. De kommunale tilbud skal være tilgængelige hele vejen 
rundt i vores kommune. 
 
Også bibliotekerne har min bevågenhed. Hvordan skal fremtidens biblioteker se ud? 
Jeg mener folkebibliotekerne er centrale for vores almindelige dannelse og vores 
demokratiforståelse. Men også for samvær og fællesskab. Jeg tror, vores biblioteker kan 
få en endnu større betydning i vores lokalsamfund, men det kræver at vi udvikler dem 
sammen med borgerne. 
Derfor er jeg også glad for at der indkaldes til borgermøde i Ry, først i det nye år, hvor 
borgerne kan få mulighed for at bidrage med ideer og forslag til biblioteket i Ry, som flyttes 
i nye og større rammer på Klostertorv. 
 
I budget 2015 blev der afsat midler til at arbejde med en helhedsplan for Museum 
Skanderborg. 
( Museet på Adelgade, Øm Kloster, Ferskvandsmuseet, Bunkerne, Gl. Rye Mølle og 
arkiverne) 
Jeg mener og støtter en udvikling af Øm Klostermuseum ud fra den betragtning, at der er 
et stort potentiale i at udvikle stedet og inddrage den unikke natur. 
 
Det vil komme for vidt at beskrive alle områderne i mit udvalg. Dog er jeg glad for, at 
Vester Mølle fik en bevilling på 300.000 kr. i forbindelse med indgåelse af budget 2017. 
Stedet har en meget stor historisk og kulturel værdi for vores lokalområde, for 
andelsbevægelse og for landbrugets historie. 
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Jeg vil afslutningsvis nævne svømmedebatten, som jeg har taget del i. 
Jeg støtter at Skanderborg Svømmehal gennemgår en rimelig renovering, den trænger til 
det. 
Men jeg støttede ikke planerne om et ”badeland”, et projekt til op mod 70 mio.kr og da slet 
ikke, når der kan bygges helt nyt for omkring 35 mio. kr. 
I Ry og Galten har der gennem mange år været naturlige ønsker om svømmefaciliteter. 
Det kan jeg godt forstå og vil gerne støtte at der arbejdes videre med disse tanker. 
 
Jeg er ene om at repræsentere Venstre i Kultur- og Sundhedsudvalget. Der sidder tre 
socialdemokrater, en fra Dansk Folkeparti og jeg selv. 
Jeg søger i alle sager at sætte borgeren i centrum, at tænke kommunen bredt, at stille 
kritiske og konstruktive spørgsmål, at samarbejde konstruktivt og bruge min sunde fornuft 
og den bagage, som jeg nu har med mig. 
Jeg modtager meget gerne sparring til mit arbejde. Send en mail eller ring mig op. 
 
 
Venlig hilsen 
Birte M. Andersen 
Næstformand Kultur- og Sundhedsudvalget. 
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Christina Bottke 
Byrådsmedlem 
 
Formand for Socialudvalget.  
 

 

 
Venstre i Socialudvalget 
2016 har været et rigtigt travlt år for os i socialudvalget, året har været præget af stor 
mødeintensitet, og lange dagsordner. 
 
Vi har især brugt mange kræfter på plejeboligplanen, Fællesskabetshus i Ry, ældremaden, 
flygtninge samt fremtiden for Plejecentret Søndervang i Låsby.  
Året har også været præget af skift på både fagchef og Direktør niveau som betjener 
Socialudvalget. 
 
Venstre har arbejde meget intens med at få aftryk på plejeboligplanen, især 
produktionskøkkener ude lokalt har vi vægtet højt. Det betyder på sigt, at vi nedlægger 
kommunens centrale køkken – Vores Køkken som det hedder, som i dag er placeret på 
Søkilde Plejehjem. 
 
I stedet skal der være produktionskøkken på det nye plejecenter i Ry, ligeledes i Galten 
når det det nye om få år skal sættes i gang. Køkkenet på Præstehaven i Hørning og 
Kildegården i Skanderborg renoveres, så de kan bruges som produktionskøkkener. Vi vil 
have maden ud og dufte og vi vil have frisk tilberedt mad til vores ældre. 
 
Det nye køkken i Ry skal også stå for produktionen af mad til borger i fritvalg – borger der 
får leveret mad ude i eget hjem. Vi har fra Venstres side været bannerfører for at maden til 
fritvalg skal kunne leveres både varmt dagligt hvis man ønsker det, eller koldt for 1 uge ad 
gange, som nu, når det nye køkken står færdigt. Vi mener det er vigtigt med muligheden 
for levering af den varme mad dagligt, mange ældre har svært ved at få varmet maden og 
holde styr på en masse forskellige plast beholder i køleskabet. 
 
Plejeboligplanen indeholder også beslutning om cafedrift på plejecentrene, sundhedsklinik 
med eks. sårbehandling, gæsteværelse til pårørende der bor langt væk, aflastningsstuer/ 
kortidspladser i alle centerbyer, og særlige rammer for demente osv. 
 
Venstre har arbejdet meget for at finde det helt rigtige antal boliger til det nye plejecenter i 
Ry, alle prognoserne siger at vi bliver ældre og ældre, usikkerheden kommer i hvor mange 
af os der reelt får behov for en plejehjemsplads. Vi havde gerne ønsket os endnu flere 
boliger i Ry, men kunne opnå enighed i udvalget ved 72 boliger – det er dog flere end det 
administrative forslag. 
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Bygningen af Fællesskabetshus har betydet end del borgermøder og workshops, vi har 
været ude og spørge og tale med  borger, pårørende, interesseorganisationer m.m. til 
råds, fået input til hvilke faciliteter man gerne så i vores nye center osv. Snart går 
arkitekterne i gang med selve den fysiske udformning og hvis alt går vel skal vi gerne 
kunne tage første spadestik november 2017 og huset vil stå klar til indflytning sommeren 
2019. 
 
I Galten, har vi besluttet at det gl. Rådhus skal rages ned hurtigt muligt. Et tomt Rådhus er 
ikke kønt at se på og standen er så ringe at det ikke kan benyttes til ombygning. Grunden 
skal bruges i forbindelse med opførelsen af det nye plejecenter i Galten.  Det er endnu 
ikke afgjort om vi bygger et 100 % helt nyt plejecenter eller kan bruge dele af det gamle 
Tjørnehaven. Bøgehaven som er den nyeste afdeling forventer vi skal indgå i byggeriet. 
 
Vi har fra Venstres side været meget opmærksom på venteliste situationen på 
ældreområdet, derfor foreslog vi også i foråret at vi igen åbnede op for visiteringen på 
Søkilde plejecenter. Det hjalp meget hen over sommeren, hvor vi fik bragt ventelisten et 
godt stykke ned. Vi mener det er utrolig vigtigt at kunne få en plejeboligplads i rimelig 
afstand fra ens nærmiljø.  
 
For 3 år siden da Plejecentret Dagmargården i Skanderborg åbnede, havde vi rigtig 
mange ledige pladser, i dag er alt besat derned. På samme måde ser det ud over hele 
kommunen, hvorfor vi er meget opmærksomme på udviklingen af ventelisten. Vi følger 
udviklingen hver måned. Det kan i sidste ende komme til at betyde at vi evt. må fremrykke 
starttidspunktet af byggeriet i Galten. 
 
I sommer tog vi den måske lidt triste beslutning helt at lukke det lille plejehjem i Tebstrup, 
vi havde på det tidspunkt kun 4 beboer tilbage på Baunegården, som dog blev til 3 inden 
de samlet, sammen med personalet blev flyttet til Dagmargården på de sidste ledige 
plaser dernede.  
 
Baunegården har lidt i mange år af en lav belægning, hvilket er dyrt for kommunen. 
Husleje til tomme pladser skal betales til boligselskabet og personale bemandingen var 
også for stor i forhold til antal beboer. Dertil kommer at med 4 beboer tilbage, er det så 
som så med socialt samvær og aktiviteter. Derfor kom flytningen af de sidste beboere nu. 
Vi har af samme grund også haft flygtninge boende i den ene del af plejecentret på 
samme måde som på Søkilde plejehjem i et års tid. Vi har dog stadig en 
specialplejeafdeling derude, kaldet Væksthuset, en afdeling som kører med eget 
personale m.m. 
 
Plejehjemmet Søndervang i Låsby har også haft stor fokus, vi håber at kunne få det 
afhændet til en privat aktør, som har udvist stor interesse over længere tid. Ting tager tid, 
og da Venstre er i mindretal i både socialudvalget, økonomiudvalget og Byrådet har det 
været en hård kamp. 
 
Som i alle husker fik vi i efteråret 2015 store grupper af flygtninge ind i Danmark, det betød 
også en markant fremgang i det antal der skulle boligplaceres i Skanderborg kommune. 
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Den udvikling fortsatte frem til sidst på foråret, hvorefter det er stilnet lidt af. Vi har kæmpet 
for at få flygtningene boligplaceret midlertidigt og her senere at finde permanente boliger 
der er billige nok. 
 
Hvor antallet i 2015 blev hævet i forhold til prognoserne vi fik udmeldt fra 
udlængestyrelsen, er tallene her sidst i 2016 blevet sat ned. Status pr. november er, at vi 
har modtaget 93 på 2016 kvoten som går frem til 28/2 2017.  Kvoten er blevet nedjusteret 
fra 263 personer til nu 124. Vi får som kommune ca. 30 dage førend flygtningene 
ankommer til kommunen, besked om hvor mange, hvilket køn, familierelationer og hvilket 
land de kommer fra. Derefter går man så i gang med at finde egnet bolig. 
 
Vi har fået udmeldt en kvote på 119 personer i 2017, den er ud fra de seneste måneders 
udvikling nedjusteret i forhold til de 211personer som tidligere var meldt ud.  
Alle disse tal er uden det vi kalder familiesammenføring. 
 
At tallene er blevet lavere end først meldt ud, har gjort at vi nu har haft mulighed for at 
vores flygtninge kan bo på enkeltværelse i stedet for 2 på hvert værelse. Især på Tippethøj 
i Ry og Vesterskovvej i Skanderborg, har det haft stor positiv betydning for trivslen.  
Det har været svært at finde egnede boliger, især permanente boliger, hvorfor fordelingen i 
kommunen heller ikke er hel jævn. Pr. 16/9 2016 havde vi ca. 191 boligplaceret i gl. 
Skanderborg kommune, 130 i gl. Ry kommune, 81 i gl. Hørning kommune og 26 i gl. 
Galten kommune.   
 
Fordelingen er stadig overvejende unge enlige mænd, lidt ældre mænd der venter på 
familiesammenføring og unge enlige kvinder. Vi har kun modtaget et fåtal af uledsaget 
børn under 18 år. Vores flygtninge kommer fra fortrinsvis Syrien, Eritrea, Somalia og Iran. 
Det betyder at køn og nationalitet har betydning for, at ikke alle kan boligplaceres 
sammen. 
 
Til slut vil jeg sige at Jens Szabo og jeg ikke keder os i Socialudvalget, vi har mange 
møder, nogle lange dagsordner, men også utrolig spændende møder. Vi har arbejdet med 
meget andet og Jeg kunne have fortalt meget mere om ældremilliarden, 
værdighedsmilliarden, klippekortsordningen osv. Det må i få en anden gang. 
 
De bedte julehilsner til jer alle 
 
Christina Bottke  
Formand for Socialudvalget 
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Claus Bloch 
Byrådsmedlem 
 
Næstformand for Miljø- og Planudvalget.  
 
 
 
 

 
Årsberetning fra Miljø & Plan for året 2016 
 
Året 2016 har igen været præget af mange udfordringer og kampe med borgmesterens 
flertalsgruppe og dennes administration. Endvidere har vi oplevet, at der gøres forsøg på 
at mindske de politikker kontrollerende spørgsmål, der ofte opstår efter 
borgerhenvendelser. Våbnet er inhabilitet, såfremt et byrådsmedlem (som oftest fra 
Venstre) stiller oplysende spørgsmål. Et enkelt medlem fra flertalsgruppen hentyder, at 
vedkommende spørger, bliver part af en borgerhenvendelse og dermed inhabil.   
 
Ingen tvivl om, der er store ideologiske forskelle mellem venstres medlemmer og 
flertalsgruppen i Miljø & Planudvalget. Systemet fremfor borgeren. På mange af 
udvalgsmøderne, har vi set os nødsaget til at tage et eller flere forbehold, mod de 
indstillinger der er i dagsordenerne. Indstillinger der ofte er meget ideologiske, rettet imod 
borgerne og deres privatøkonomi.   
 
Dagsordenspunkter der især har været udfordrende med idealistisk islæt kan nævnes: 
Niveau for indsats overfor pesticider – grundvandsbeskyttelse, Standard for bådebroer, 
Høring af Region Midtjyllands forslag til Råstofplan 2016, Forslag til vandforsyningsplan 
2016-2024, Vejbelysning Låsby Stationsby, Endelig godkendelse af Strategisk Varmeplan 
(oprindelig: Varmeplan 2017-2020), Forslag til Spildevandsplan for Skanderborg 
Kommune 2016-2020. 
  
Heldigvis har der ofte været mere samarbejdsvilje, når sagerne har nået økonomiudvalget 
og byrådet, hvormed nogle af de værste pålæg mod borgerne er afværget. 
Her i december 2016 påbegyndes evalueringen af den frygtede eller berømte 
Skanderborg Model, hvis fornemste opgave, er at stække byrådsmedlemmerne i at have 
indflydelse i den daglige drift. 
 
Helt i Skanderborg modellens ånd, kommer udkastet fra direktionen og ikke byrådets 
medlemmer. Min personlige holdning er, at modellen trænger til en kraftig opjustering, 
således det ikke kun er borgmesteren og dermed direktionen, der har den fulde 
kompetence over forvaltningen med økonomi, budgetter, drift, ansættelser af fagchefer, 
kontakt til institutionerne osv. F.eks. i dag, hvis et fagudvalg ønsker at besøge en 
institution, kan dette kun lade sig realiserer med borgmesterens accept.  
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Ansættelse af fagchefer sker uden politisk deltagelse. Hvilket er uholdbart, da der har 
været en væsentlig udskiftning af chefer inden for de sociale og tekniske områder. 
Udvalgene har ej heller økonomisk ansvar. Såfremt der f.eks. er en budget afvigelse, er 
det hele byrådet der er ansvarlig, hvilket selvsagt mindsker ansvarsfølelsen for de enkelte 
byrådsmedlemmer. Især når byrådsmedlemmerne ikke har nogen indflydelse på driften og 
dermed afvigelserne. 
 
En af de mere succesfulde sager vi i Venstre fik ændret, var den oprindelige løsning for 
Sikker Skolevej Skanderborg Bakker. Det oprindelige forslag indebar en ekspropriation 
igennem en indkørsel og have, samt en tunnel under Banegårdsvej. Det lykkes at få et 
borgermøde etableret. Resultatet kan ses i dag ved krydset Låsbyvej, Jernbanegade og 
Banegårdsvej samt nye lyskryds ved Banegårdsvej/Krøyer Kielbergsvej/P.B. Lunds Vej. 
En fornuftig og god løsning for alle bruger.  
 
Til trods for en oppositionsrolle, har der ved adskillige lejligheder lykkes Venstre at få 
ændret de oprindelige forslag, til fordel for de berørte borger. 
Med denne korte beretning ønsker jeg alle en rigtig god jul og på gensyn i 2017. 
 
Med venlig hilsen  
Claus Bloch               
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Jens Grønlund  
Byrådsmedlem 
 
Næstformand for  
Økonomiudvalget  
 

  

 
 
Søren Erik Pedersen 
Byrådsmedlem 
 
Medlem af 
Økonomiudvalget.  
 

 
Økonomiudvalget 2016. 
Det er ikke helt let på en side eller to dækkende at beskrive arbejdet i Økonomiudvalget. 
Udvalgets arbejdsopgaver spænder vidt og sagerne er mange. Udvalget har således indtil 
nu behandlet 269 sager i 2016, og vi mangler stadig mødet i december. På Skanderborg 
Kommunes hjemmeside kan man se alle dagsordner, og ligeledes se hvilke beslutninger, 
der er blevet truffet.  
Vi har her valgt enkelte nedslagspunkter, som måske kunne have medlemmernes 
interesse.  
 
Det gamle rådhus i Hørning.  
Det nye administrationscenter på Fælleden er nu taget i brug, og tilbage står opgaven med 
at afhænde de gamle rådhuse. Det har indledningsvis voldt en del problemer i Hørning, 
hvor den første plan, der forelå til politisk behandling, blev mødt med store protester fra 
lokale borgere i Hørning. Bedre blev det ikke af, at materialet var behæftet med betydelige 
fejl. I forbindelse med et velbesøgt borgermøde foreslog Venstre derfor, at borgmesteren 
skulle tage konsekvensen, og tage planforslaget af bordet. Efter noget tovtrækkeri 
lykkedes det at få planforslaget skrottet og få gang i en konstruktiv dialog med gode lokale 
kræfter, så en ny og bedre plan kunne udarbejdes. 
 
Folkeskolen 
Et af de vigtigste politikområder i en kommune er folkeskolen. Derfor er der i Venstres 
gruppe stor tilfredshed med, at det i budgetforhandlingerne omkring 2017 budgettet 
lykkedes Venstre at få fjernet borgmesterens forslag om at spare o,5 % på folkeskolens 
budget.  
Et andet spareforslag, der ligger og rumler, er ”systemets” ønske om at slå lederstillinger 
sammen, således at eksempelvis en skoleinspektør har ledelsen på flere skoler. Venstres 
gruppe er imod disse tiltag. Vi ser en stor værdi i fortsat at have nærværende og synlig 
ledelse tæt på både elever, forældre og medarbejdere. Og ser i øvrigt gerne at lederne får 
større frihedsgrader til at træffe lokale beslutninger. 
Den mangfoldighed, vi gerne ser på skoleområdet, omfatter også en positiv tilgang til de 
forældrekredse, der ønsker deres børn skal gå på friskoler. Derfor har Venstre også støttet 
Ådalens Efterskole i deres kamp for at oprette en friskole i forbindelse med efterskolen. 
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Lukkede contra åbne dagsordenspunkter. 
Generelt skal alle dagsordenspunkter til udvalgs og byrådsmøder være åbne. Der skal 
være åbenhed om punkterne. Der er dog undtagelser, - nemlig hvor der er tale om 
personsager og køb og salg af jord/ejendomme, som så gør at punkterne behandles som 
lukkede. 
 
Der har været en tendens til at sager ”fedtes” ind, så de havner under de lukkede punkter, 
hvor  ellers en stor del af punktet ville have borgernes interesse og dermed bevågenhed. 
Så her har Venstre i en opgave – et opmærksomhedspunkt. 
 
Et godt eksempel  var sagen om skolestien fra Skanderborg Bakker mod Morten Børups 
Skolen, som  i starten af processen var en lukket sag og begrundelsen var et jordkøb til 
stien.  Selve placering af stien og dens forløb med krydsning af Banegårdsvej osv. havde i 
meget høj grad havde borgernes/forældrenes opmærksomhed.  
 
Og da sagen omsider blev til et åbnet punkt fik sagen dog også et ganske anderledes 
forløb. Forældre og borgere blev involveret og fik sat et fingeraftryk takket være ikke 
mindst Venstre medlemmer i Teknik og Plan, Undervisning og Børn samt 
Økonimiudvalget. 
 
Søndervang i Låsby. 
I Venstres gruppe er vi meget optaget af at sikre gode udviklingsmuligheder ikke kun i de 
store bysamfund men i alle dele af kommunen og medvirke til, at der forsat er mange 
levedygtige lokalsamfund i Skanderborg Kommune. Et eksempel på det er Venstres kamp 
for at bevare et godt ældrecenter i Låsby. I forrige budgetforlig indgik, at kommunen skulle 
forsøge at afhænde plejehjemmet til videre drift til interesserede købere. På denne måde 
kunne vi både sikre, at der fortsat er plejehjemspladser i Låsby, og at den nødvendige 
modernisering kunne komme i gang hurtigst muligt. 
 
I Venstres gruppe er vi naturligvis stærkt utilfredse med, at socialdemokraterne bevidst 
forsøger at forhale processen og reelt løber fra en klokkeklar budgetaftale. 
 
Meget andet kunne være trukket frem. Der er stadig 266 dagsordenspunkter at botanisere 
i, men her afslutningsvis alene opfordre medlemmerne til at kontakte byrådsmedlemmerne 
om både stort og småt. Det er vigtigere end nogensinde med en god dialog i 
medlemskredsen. 
 
Venlig hilsen 
Jens Grønlund og Søren Erik Pedersen 
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3. Nyt fra Fatma Øktem 
 

 
 
 
Fatma Øktem 
Folketingskanditat 
 
 
 
 
 
 

Året der gik - Venstre i Skanderborgkredsen 
                                                                       
Kære Venstremedlemmer.  
Et nyt år er gået. 2016 bliver til 2017. 2016 var et år, der har været 
kendetegnet af en lang række politiske begivenheder, både her i 
landet men også ude i den store verden.  
 
Vi oplevede, at Storbritannien stemte for et Brexit, som vi 
endnu ikke helt ved, hvad ender ud i. Det eneste, vi ved er, 
at et flertal af vælgerne i Storbritannien vil forlade den 
Europæiske Union. Det er jeg selvfølgelig utrolig ked af.  
 
Vi oplevede et præsidentvalg i USA, hvor den amerikanske befolkning valgte at gøre 
Donald Trump til præsident. Den havde jeg personligt ikke lige selv set komme, og det var 
heller ikke umiddelbart ham, jeg håbede ville vinde. Men vi må nu få det bedste ud af det.  
 
2016 blev også et år, hvor terroren igen viste sit grimme ansigt. Den ondskab og 
meningsløshed vil aldrig stoppe med at gøre mig trist til mode. Ligesom det første 
skuddrab af en politimand siden 1995 gjorde mig utroligt trist. Al den meningsløshed. Jeg 
håber så inderligt på, at 2017 bliver et væsentligt mere roligt år, hvor vi ikke skal udsættes 
for den slags modbydeligheder.  
 
I Danmark er der også sket en del ting.  
Der er kommet en lang række politiske resultater i hus. Personligt er jeg rigtig glad for, at 
E45 nu vil blive udvidet mellem Aarhus og Skanderborg. Det er der virkelig behov for! Hvor 
Socialdemokraterne bare har talt om talt om at gøre noget ved problematikken, så leverer 
Venstre. Det er rigtig godt for hele Østjylland. Derudover indførte regeringen også sit 
moderne kontanthjælpsloft. Det er et utroligt vigtigt tiltag, for det skal kunne betale sig at 
arbejde! Allerede nu kan vi se, at antallet på kontanthjælp er faldet med 4000 siden april. 
Regeringen har også påbegyndt udflytningen af en række statslige arbejdspladser. Det er 
utroligt vigtigt for at sikre, at vi har et Danmark i balance. Det hele behøver ikke at være i 
København!  
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Derudover kommer vi heller ikke udenom et lettere hektisk politisk efterår. Liberal Alliance 
ville vælte regeringen, hvis den ikke lettede topskatten med 5 %. Regeringen fremlagde en 
ambitiøs 2025-plan, som så blev udskudt. Anders Samuelsen kravlede ned fra træet og 
var med til at indgå i en ny borgerlig, liberal trekløverregering - bestående af Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Det er rigtig godt, at der nu er flere partier, 
der vil være med til at tage ansvar. Sammen er vi stærkere. Den nye regering vil 
fremlægge en endnu mere ambitiøs 2025-plan i 2017. Det ser jeg personligt meget frem 
til. Det bliver rigtig godt for Danmark.  
 
På det personlige plan har 2016 været et rigtigt spændende år for mig. Jeg skiftede fra 
Horsenskredsen til Skanderborgkredsen. Det var en rigtig stor beslutning, men jeg har på 
intet tidspunkt fortrudt den. Jeg har allerede rejst meget rundt i Skanderborg og Odder, og 
uanset hvor jeg har været, har folk taget rigtig god imod mig. Det skal I have en uendelig 
stor tak for. Det betyder rigtig meget for mig. Men jeg vil meget gerne rejse mere rundt i 
kredsen. Det er meget vigtigt for mig at være en synlig folketingskandidat, der har fingeren 
på pulsen.  
 
2017 bliver også et utroligt spændende politisk år. I både Frankrig og Tyskland skal 
befolkningerne f.eks. til stemmeurnerne, og de valg bliver også meget afgørende. Man kan 
håbe, at medierne gør bare halvt så meget ud af dem, som de gjorde ved det amerikanske 
valg. De får begge en afgørende betydning for Danmark. Derudover er jeg personligt rigtig 
spændt på 2025-planen. Vi har en unik chance for virkelig at trække Danmark i den rigtige 
retning og levere endnu flere resultater. Jeg håber på det bedste.  
 
Det bliver også et år, hvor vi skal på gader og stræder og føre valgkamp for vores lokale 
kandidater til kommunalvalget. Vi får brug for alle hænder og al den opbakning vi kan få. 
Det er vigtigt at Venstre får et godt valg og at vi alle står sammen om vores 
borgmesterkandidat og Venstres hold. Selvom der er lang tid glæder jeg mig. 
 
Har du gode ideer, råd eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til mig 
på: oktem@fatma.dk 
Ønsker du et politisk oplæg, kommer jeg gerne og fortæller om mine mærkesager - hvis du 
vil samle mindst 5 personer og giver kaffen, så tager jeg kagen med :-) 
 
Slutteligt vil jeg gerne ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt og lykkebringende 
nytår.  
 
De bedste julehilsner  
Fatma Øktem 
 

 
  

mailto:oktem@fatma.dk
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4. Hjemmeside/facebook  
 
Venstre i Skanderborg har sin egen hjemmeside. Du kan se den på 
www.skanderborg.venstre.dk. 
 
På hjemmesiden for Venstre i Skanderborg Kommune kan du læse om vores politiske 
visioner for Skanderborg og se hvem vi er. Du kan også læse om kommende 
arrangementer og aktuelle politiske sager. 
 
Vi har også en side på facebook.  
 
https://www.facebook.com/VenstreISkanderborgKommune/ 

Hvis du har noget på hjertet er du velkommen til at skrive på facebook, sende en mail 
til os eller ringe til en af os.  

Formanden for kommuneforeningen: 
Svend Møller Sørensen 
Mail: lurve.gantrup@mail.tele.dk 
Mobil: 23 80 32 50 
 
eller 
 
Sekretær for kommuneforeningen: 
Charlotte Sørensen  
Mail: venstre@cabild.dk  
Mobil: 61 28 29 68 

 

 

 

5. Arrangementer 
 
Kommende aktiviteter i 2016  

 
Vi har ikke flere arrangementer i år, men håber at kunne lave en del til næste år.  
Har du forslag til arrangementer så hører vi rigtig gerne fra dig.  
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