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Venstre frihed og fællesskab
Overskriften er Venstres nye slogan, som blev introduceret på landsmødet i november
2018
Frihed og fællesskab er selve kernen i Venstres politik og begreberne vil blive i brugt i
de kommende valgkampagner, som kommer dette forår.
Det går godt i Danmark økonomien er bomstærk, vi har haft et markant løft af velfærden,
det er blevet billigere at være dansker og der er kommet styr på økonomien. Det er budskaberne til danskerne i Venstres kommende kampagner
I Esbjerg byråd er det første år med Borgmester Jesper Frost Rasmussen og den valgte
byrådsgruppen gået. De har klaret det rigtigt godt og har opnået gode resultater og megen positiv omtale i diverse medier.
Jeg ser frem til de udfordringer, som kommer i 2019, og håber vi i fællesskab kan sikre
Venstre to rigtig gode valg, både til det kommende EU valg i maj og til folketingsvalget,
som kommer engang i dette forår. Det er vigtigt at Venstre kan bevare eller øge antallet
af vores mandater, så vi kan sikre mest mulig indflydelse til Venstre til gavn og glæde
for vores land og ikke mindst Esbjerg Kommune.
Venstre i Esbjerg Kommuneforening takker for godt samarbejde i 2018 og ser frem mod
2019 med gode arrangementer til glæde for vores medlemmer.
Med venlig hilsen
Jan Lagoni Jacobsen
Kommuneforeningsformand

BLADUDVALG

Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk
Henrik Olesen, Spandet, Tlf. 20286044, Mail: hr-olesen@mail.dk
Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer
er den 29. april 2019 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk


2019 blive et udfordringernes år…
Af Preben Rudiengaard, byrådsmedlem

Vores dygtige og kreative borgmester Jesper Frost udførte sit
svendestykke og fik et helt bredt budgetforlig på plads. Tænk
alle partier i byrådet gik med trods besparelser på 1 % i 2019 og
2 % i 2020.
Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Allerede nu
truer de første ønsker om tillægsbevillinger, så det er nu, vi skal
vise hvad vi kan. Det er her, at vi i Venstre skal vise, at vi er politisk modne til at løse de opgaver som vi er valgt til at varetage.
Jeg ved vi vil blive udfordret og må vise ansvar.
I det hele taget vil 2019 blive et udfordringernes år nationalt,
regionalt og kommunalt.
Vi skal have Folketingsvalg inden sommer. Det er nødvendigt at vi står sammen i Venstre. Vi har to gode kandidater i Esbjerg og dem skal vi bakke op omkring. Lad nu ikke
fnidder og intern krig i vort parti slå igennem. Vi skal have valgt 2 i Esbjerg.
Vi har EU valg og her må vi bakke op om vores lokale EU kandidat.
Vi venter spændt på regeringens udspil på sundhedsområdet. Det betyder noget for regionsstrukturen og jeg kan godt forstå at mange regionspolitikere er usikre vedr. deres
fremtid. Men jeg vil gerne slå fast, at sundhedsvæsenet ikke drejer sig om politisk magt,
men derimod om et væsen med fokus på den optimale borgerbetjening.
Derfor skal vi have meget mere fokus på:
1. Styrket sammenhæng og klar opgavefordeling mellem det højt specialiserede hospitalsvæsen og det borgernære sundhedsvæsen, kommune og praktiserende læger.
2. Tryghed og kvalitet for borgerne i ethvert møde med sundhedsvæsenet.
3. Livskvalitet gennem sundhedsfremme og forebyggelse. Dette sker bedst i
primærsektoren (praksis og kommune).
4. Investering i det borgernære sundhedsvæsen.
Vi får i de kommende år flere og flere ældre og meget ældre. Vi får flere og flere med kroniske sygdomme. Disse mennesker skal have en optimal behandling i hospitalsvæsenet
men ikke mindst i det borgernære kommunale sundhedsvæsen og i almen praksis.
Og så skal vi turde investere i den optimale forebyggelse, som desværre i alle de år hvor
jeg har fungeret som læge, altid har været sundhedsvæsenets stedbarn.
Så vi har mange politiske udfordringer i 2019. Dem skal vi også kunne klare, men det
kræver en ting: VI SKAL STÅ SAMMEN I VENSTRE.


Godt Nytår
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Så skriver vi 2019 og det er allerede mere end et år siden, jeg
overtog borgmesterrollen i Esbjerg Kommune efter et tæt kommunalvalg. Det har været et fantastisk spændende år, men også
et år med helt utroligt mange små og store begivenheder.
På den poliske front har vi brugt en del tid og energi på at få
sikret det gode samarbejde i det nye byråd. Det har ind imellem
givet nogle udfordringer, men i det store hele har vi et rigtig godt
samarbejde med alle byrådets partier. Det udmøntede sig også i
en budgetaftale, hvor alle partier var med, hvilket ikke var nogen
selvfølge med en udfordrende økonomiske situation vi stod i.
Der var ikke plads til de store nye initiativer, da det var nødvendigt at få arbejdet med
nogle effektiviseringer og besparelser blot for at få skabt balance i økonomien. Og selv
med det vedtagne budget er vi stadig meget følsomme overfor aftaler på Christiansborg
om kommunernes økonomiske vilkår. Det kan gå begge veje når der skal laves aftaler
sidst på foråret.
Et af elementerne fra budgetaftalen er, at Esbjerg Kommune skal effektivisere med 1% i
2019 og yderligere 1% i 2020. Vi har valgt at lade kommunens store organisation arbejde med mulige effektiviseringer, da vores udgangspunkt er, at det er den enkelte leder
og medarbejderne der bedst ved, hvordan det kan gøres smartest. Det giver selvfølgelig
lidt uro fra forskellige interessenter, som er bekymrede for, hvordan dette udmøntes i
praksis – men hvis vi altid sætter lighedstegn mellem det kommunale serviceniveau og
den økonomi, der er til rådighed, får vi jo aldrig skabt en organisation, der arbejder mere
effektivt. Og det er simpelthen nødvendigt, da den kommunale økonomi er presset, og
vi er nødt til at løse de samme opgaver for lidt færre penge. Men… vi har altså stadig
98% af budgettet, når de to år er gået.
2018 bød på en perlerække af store begivenheder. Der blev fejret 150 års jubilæum
for Esbjerg By og Havn, vi havde store sejlskibe på besøg til The Tall ships Races, vi
fejrede Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag med Royal Run og vi fejrede Ribe Vikingecenters 25 års jubilæum med besøg af Dronning Magrethe. 2019 bliver nok knapt
så farverigt med store begivenheder, men vi har mange spændende projekter at se frem
til over hele kommunen, og vi har stadig mange spændende politiske opgaver på alle
områder, som vi skal have håndteret.
Godt nytår.



Det store T-kryds
Af Tom Eriksen, folketingskandidat for Esbjerg Omegnskreds

Jeg har ofte sagt i de senere år, at det eneste jeg kunne tænke mig
at lave, hvis jeg ikke skulle fortsætte som partner i revisions- og
rådgivningsvirksomheden Deloitte, det var at komme i Folketinget. Jeg har dog aldrig set det som en realistisk mulighed at
kombinere mit job med at stå flere år som kandidat.
Men så skete der noget. I august 2018, ugen før min kone og jeg
skulle på 3 ugers ferie i Italien, trak Carl Holst sig som folketingskandidat for Esbjerg Omegnskreds. På ferien kunne jeg så
læse i avisen, at der ikke rigtig meldte sig nogen kandidater. Jeg
kontaktede derfor kandidatudvalget da jeg kom hjem fra ferie,
for at høre, hvad de ville sige til, at jeg stillede mig til rådighed. Vi fik en god dialog
om det, og det resulterede i, at jeg blev valgt som kandidat den 29. oktober, hvor jeg
jo vidste, at der vil være folketingsvalg senest i juni 2019. Med et EU-valg i maj 2019,
som jeg forventer vil være efter et folketingsvalg, vil perioden som kandidat maksimalt
være omkring 6 måneder.
Det er et enormt spændende og krævende projekt, at forsøge at gå fra at være ukendt i
politik til at opnå det nødvendige antal personlige stemmer til at blive valgt.
Valgdagen bliver det store T-kryds, hvor det afgøres, om jeg fortsætter som partner i Deloitte, eller jeg får så mange personlige stemmer, at det rækker til en plads i Folketinget,
med ny energi fra Vest.
Min rammeforståelse er klar: Danmark er et lille, fantastisk land. Så lille, at unødvendig
kompleksitet og bureaukrati skal minimeres. Fantastisk, fordi et velindtjenende erhvervsliv med stor eksport, finansierer verdens bedste velfærd. Land, den lille plet på
jorden, som vi har fået ansvar for at give bæredygtigt videre til vores børn.
Jeg tror på, at regelforenkling og afbureaukratisering vil kunne frigøre rigtig mange
mennesker i vores land til alternative funktioner end dem, de udfører i dag. Altså tror
jeg på, at en del af vores mangel på kvalificeret arbejdskraft kan løses gennem dette.
Vidste du, at vores gældende love og bekendtgørelser i Danmark fylder 227 km, hvis et
ord fylder 1 cm? Det betyder, at hvis man begynder at læse på Christiansborg så vil man
nå helt ind i Sydjyllands Storkreds inden man har læst færdig. Og det er interessant, for
al den lovgivning vi har, skal efter min opfattelse også vurderes og kommenteres her fra
vores del af Danmark. Derfor stiller jeg mig til rådighed som kandidat, med fødderne
solidt plantet i vores område.



Jeg byder ind med mange års erfaring fra vores lokale erhvervs-, forenings- og kirkeliv
og tror på at jeg på det fundament kan gøre en forskel på Christiansborg. Jeg tror på,
at jeg kan se lovgivning på tværs af ministerielle områder og derigennem, på få år,
medvirke til at få reduceret Danmarks love og bekendtgørelser. Dermed vil en uafbrudt
vækstkurve blive knækket, og det mener jeg, der er stort behov for. Prisen for kompleksiteten er for høj.
Forberedelserne til valget er i fuld gang nu og jeg er utrolig glad for at have en gruppe
stærke, erfarne Venstrefolk til at arbejde for mit valg.
Jeg vil slutte med at ønske gode valg i år, for både Venstre og alle vores stærke kandidater.

TOM ERIKSEN

STEM pERSONlIgT





Grøn omstilling: regeringen sikrer færre master og
luftledninger i Sydvestjylland
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Det danske elnet skal styrkes, hvis vi skal have det fulde udbytte
af de kommende havvindmølleparker Nordsøen.
Derfor har PSO-forligskredsen, som består af regeringen, DF, S,
RV og SF, besluttet, at der skal opføres en ny højspændingsledning på 400 kV fra Idomlund ved Holstrebro til den dansk-tyske
grænse.
Højspændingsledningen er afgørende for, at vi kan udnytte den
vedvarende energi fra Nordsøen fuldt ud og skabe vækst og arbejdspladser i det sydvestjyske. Blot én havvindmøllepark på
800 MW forventes at kunne skabe beskæftigelse til 8.200 personer. Uden højspændingsledningerne vil Energinet heller ikke kunne sikre det træk fra nettet, som datacentre
og andre store energiforbrugende virksomheder efterspørger.
Regeringen har taget de lokale bekymringer meget alvorligt. Energinet har tidligere
vurderet, at det ikke er teknisk og forsyningsmæssigt forsvarligt at grave mere end op
til 15 pct. af den nye 400 kV-ledning ned. Det bakker en uvildig, udenlandsk ekspertvurdering også op om.
For at skåne borgere og natur mest muligt har PSO-forligskredsen besluttet at nedgrave eksisterende 150 kV-ledninger i området. Det betyder samlet set, at flere tusinde
husstande i Vestjylland og Sydjylland nu vil slippe for at have højspændingsmaster og
luftledninger nær deres bolig. I dag ligger 8.000 boliger i området inden for 500 meter
af en luftledning. Når nedgravningen er gennemført, og de nye 400 kV-ledninger er sat
op, vil antallet af berørte boliger være faldet til 900.
Der er lavet en bred politisk aftale med PSO-forligskredsen om finansieringen. Kabellægningen koster 1,4 mia. kr., som bliver finansieret over tarifferne, som er en afgift på
el. For en almindelig husstand vil det betyde en årlig merudgift på ca. fem kroner.
Med den nye beslutning kan miljømyndighederne og Energinet nu gå i gang med at
planlægge den endelige linjeføring for de nye højspændingsledninger, og hvor på
strækningen, der skal kabellægges. Den endelige linjeføring vil blive præsenteret til en
høring i 4. kvartal af 2019. De nye højspændingsledninger skal stå klar i 2023. De bliver
opsat i takt med, at de nuværende 150 kV-ledninger bliver gravet ned.



Min skadeservice afdeling tilbyder blandt andet
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Allan Schjern

Mangler du hjælp..?
Hjemmesider

Database-løsninger

...eksempelvis
· Statiske hjemmesider
· CMS løsninger
· Webshops

...eksempelvis
· Online tidsregistrering
· Nyhedsbreve
· Opgavestyring

Opdatering af eksisterende løsninger
...eksempelvis
· Redesign og udvikling af eksisterende hjemmesider
· Søgemaskineoptimering
· Strategisk sparring
Webitall ApS
Sædding Strandvej 61
6710 Esbjerg V

Tlf. 70 26 62 63
www.webitall.dk
E-mail: home@webitall.dk
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Jakob Lose, indehaver

Yesbjerg, men tør vi?
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Et år er nu gået med arbejdet i det nye Plan & Miljøudvalg, et år
præget af travlhed. Der sker rigtig meget i Esbjerg Kommune, det
gælder ikke mindst på boligområdet og flere virksomheder søger
til kommunen og etablerede ønsker udvidelser, ses tydeligt på
antallet af nye lokalplaner og mange flere er på vej. På miljøområdet har bl.a. oversvømmelserne omkring Kongeåen og hvilke
tiltag som skal sættes i værk for at forhindre fremtidige oversvømmelser fyldt en del, en ny helhedsplan for Fourfeld Ådal er
blevet vedtaget.
Udvalgets arbejde har, på trods af at være det udvalg med det absolut mindste budget, stor bevågenhed i offentligheden. Årsagen
hertil skal nok findes i den store signalværdi, som ligger i de beslutninger, der tages og
de visuelle eller fysiske forandringer, som opleves her og nu. Ofte har pressen og de
sociale medier taget stilling til sagsfremstillingen, før vi selv har set dagsordenen.
Det er så her vi som politikere skal have modet til at tage beslutninger, på trods af at
folkestemningen vil det anderledes, til byggerier og projekter, som på grund af størrelse,
udformning m.m. skiller sig ud fra ”det normale”. Tænk engang, hvis nogen ikke havde
haft modet og turde gå mod folkestemningen, så kørte der stadig biler i Kongensgade
og torvet var parkeringsplads.
Demonstrationer mod Musikhuset, stor modstand mod placeringen i Byparken, folk
lænkede sig til træerne i protest. Hvem kan forestille sig et Esbjerg uden Musikhus?
Godt nogen havde modet.
Skal vi leve op til de visioner, strategier og vækstrater, vi selv har udstukket for at Esbjerg Kommune kan vækste, kan det blive nødvendigt at træffe beslutninger, som måske
ikke giver klap på skulderen i dag men, hvor man om 10 år siger, godt nogen havde
modet, så vi forhåbentlig om ganske få år kan sige Yesbjerg 120.000 indbyggere.
Godt nytår.
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En bredere viden til kulturudvalget
Af Hans Erik Andersen, byrådsmedlem

Jeg vil starte med at ønske alle venstre medlemmer et godt og
lykkebringende nytår.
Her på de sidste dage af 2018 går man jo og funderer lidt over,
hvordan året er gået.
Her er der noget at overveje. Som nyt medlem af byrådet har man
da fået disponeret sin tid fornuftigt efter årshjulet, dette gælder
både med det politiske, ens arbejde og ikke mindst privat. Der er
nogle få emner, som jeg vil prioritere anderledes, så som at bruge
et par dage på kulturmødet på Mors. Det er fint nok, at der er
nogle med fra kultur og fritidsudvalget, men det er ikke noget, man behøver at deltage i
hvert år, så det må blive et par andre medlemmer næste år.
Jeg er klar til at tage fat på de nye opgaver, der kommer i det næste år.
Vi har også haft et længere varende sagsforløb i kultur og fritidsudvalget, med lokale
tilskud, den fik vi landet på det sidste byrådsmøde før jul. Det havde været ønskeligt,
hvis sagsforløbet kunne have gået lidt hurtigere, for der er mange foreninger, som er
afhængige af dette og det er jo kort frist når det er fra den 1. januar 2019. Det endte
med at der gives 91% i lokale tilskud fra 87% og gebyr blev 9% fra 13%. Gebyr er til
dem som bruger offentlige lokaler og tilskud er til de foreninger som bruger selvejende
institutioner. Vi valgte, at der ikke skulle omplaceres inden for de tre kategorier, som
findes i dag.
Vi har også valgt, at vi skal holde vores udvalgsmøder oftere uden for rådhuset, så i
2019 skal vi ud 11 gange. Når vi er ude og holde møder, ser vi den institution, som vi er
på. Dette vil give en noget bredere viden om de forskellige institutioner og foreninger.
Der er ca. 600 forskellige foreninger i Esbjerg Kommune.
Det bliver også nyt her fra 1. februar at vores udvalg får to direktør områder. Jørn Henriksen forsætter for kultur og ny direktør for fritid kommer under Arne Nikolajsen, dette
er på grund af serviceeftersynet af organisationen i Esbjerg Kommune.
Lokalt vil jeg også det gode samarbejde. Jeg har faste møder med Gørding og Vejrup
lokalråd, fra næste år har Bramming også budt ind. Mødes også med Gørding erhvervsforening, jeg tror meget på kontakten til det lokale, så her vil jeg fortsætte det gode
samarbejde.
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Fanø - Bare dejlig
Udlej dit sommerhus lokalt
DANIBO

Fanø Sommerhusudlejning
Langelinie 9b - 6720 Fanø
Tlf. 75 16 36 99 - www.danibo.dk

Refsgaard Rullegræs Ribe
Leverandør til private og professionelle
Hurtig og fleksibelfra bestilling til levering/udlevering
Åben alle ugens dage - ring for et godt tilbud
Henrik Refsgaard Olesen - 20 28 60 44
www.refsgaardrullegraes.dk
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Det bliver et spændende år…
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

Ja, så er det atter tid til et indlæg i Kornblomsten, og i skrivende
stund (22 december) er det jo oplagt at kigge lidt tilbage på årets
gang i byrådet.

sidde i 2 udvalg.

Efter at vi forrige år var igennem et kommunalvalg, hvor det
lykkedes at bevare borgmester posten, så skulle vi jo i arbejdstøjet og i gang. Det borgerlige flertal var jo smalt og bestod af
4 partier, så vi vidste godt at det kunne blive et vanskeligt felt
at agere i. og samtidig kom der jo også en del nye ind i byrådet,
blandt andet 3 udvalgsformænd helt uden politisk erfaring. Venstres gruppe blev jo også reduceret, så en del af os var nødt til at

Og en af de allerførste sager, nemlig sagen vandrådets arbejde med anbefalinger til
miljøstyrelsen kom vi i mindretal. Venstre kom til at stå alene mod alle andre partier!!
Så var vi jo ligesom kommet i gang!!
Dette fortalte os, at vi skulle arbejde hårdt for at skaffe flertal i en del sager. Men omvendt giver det måske også mulighed for at få taget nogle beslutninger, som er grundig
debatteret. I hvert fald er byrådsmødernes længde ikke blevet mindre, når der er flere
partier repræsenteret og alle skal nå at give deres mening til kende.
Men jeg synes, at vi er kommet godt afsted, især har Jesper fået et rigtig godt afsæt i
borgmester jobbet. Han er lykkedes rigtig godt med at bringe Esbjergs problemer og
udfordringer frem i lyset. Der er ingen tvivl om, at de på Christiansborg får deres opmærksomhed rettet mod Esbjerg med jævne mellemrum.
Også hjemme i kommunen er der mange, der anerkender Jespers arbejdsindsats.
Her i det første år har Jesper også deltaget i rigtig mange arrangementer, for også på den
måde at møde borgerne.
Også i administrationen har der jo været udskiftning. Vi har fået en ny kommunaldirektør, nemlig Rikke Vestergård. Og fra 1 februar afløser Erik Jespersen Hans Kjær i
direktørstolen for teknik og miljø. Så inden for godt et år kommer der ny borgmester og
2 ledende direktører.
Rikke Vestergård har her i efteråret fået opgaven med at give administrationen et serviceeftersyn.
Det har medvirket at nogle områder flyttes fra forskellige organisationer. Børn og Kultur, som er suverænt det største område, mister det børnesociale område til Borger og
arbejdsmarked. Samtidig bliver fritidsområdet lagt ind under Sundhed og omsorg. Ønsket er blandt andet at skabe mere sammenhængende forløb for de borgere, som er i
systemerne.
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Den politiske behandling af områderne ændres der ikke ved på nuværende tidspunkt.
Som et resultat af serviceeftersynet er der også et ønske om der skal skabes en mere flad
ledelses struktur, hvor håbet er at der kan gives mere frihed til medarbejderne og derved
få en bedre og mere direkte sagsbehandling.
Det bliver en stor opgave for direktionen at få indført en anderledes kultur, det er jo en
forvaltning med næsten 10,000 ansatte.
Men jeg tror på, at vi har en ledelse, som kan klare den opgave. Så det bliver et spændende år, vi går i møde.
Alt i alt vil jeg bare slutte med at 2018 var et meget travlt, men også spændende politisk
år i Esbjerg Kommune, og jeg ser frem til et nyt spændende år.

Esbjerg skal være mere kendt for iværksætteri
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Det er efterhånden mange år siden, at Esbjerg har kunnet bryste
sig af at være årets iværksætterkommune. Vi modtog den flotte
titel tilbage i 2011, og i 2015 var vi igen nomineret. I mellemtiden er det mit indtryk, at iværksætteriet faktisk er gået frem:
lokale virksomheder har deltaget og vundet i acceleratorforløb,
såsom Next Step Challenge, ligesom der er opstået op til flere
mindre iværksættermiljøer, men det store folkelige gennembrud
er, i hvert fald i den brede offentlighed, udeblevet.
Der opfindes masser af spændende ting indenfor iværksætterkulturen i vores kommune, men vi mangler endnu at forløse den
næste Universal Robots eller MIR her i vores område.
I øjeblikket arbejdes med den kommende strategi for Vækst, som er en del af kommunens nye Vision 2025. Heri forventer jeg, at der kommer mere fokus på iværksætteriet.
Det er vigtigt, at der er plads til iværksætteri i bred forstand i vores kommune. Der skal
være plads til både den lille soloiværksætter, som brænder for kunsthåndværk, og også
vækstiværksættervirksomheden, som har internationalt vækstpotentiale.
Det vi som byråd og Business Esbjerg skal arbejde for er, at det bliver lige så naturligt at
etablere eller flytte sin virksomhed til kommunen, som det er at tage et almindeligt godt
lønmodtagerjob. Det kræver politisk fokus, og måske også nye midler, for at gøre det
attraktivt for iværksættervirksomhederne til at etablere sig og blomstre i vores område.
Gevinsten er, at vi får et spændende miljø med en masse kreative virksomheder, som i
fremtiden kan skabe væksten i vores område, ligesom kreative pionerer for årtier siden
har gjort det indenfor olie, gas og vind.
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Generalforsamling
Venstre Esbjerg Vest
tirsdag den 26. februar 2019 kl. 18.30
v. Deloitte, Dokken 8, 6700 Esbjerg
Dagsorden iflg. vedtægter, gæstetaler
Byrådsmedlem Britta Bendix
Folketingskandidat Tom Eriksen
EU-kandidat Asger Christensen
Aftenen afsluttes med lidt godt til
ganen og maven.
Tilmelding til Tommy Noer tlf. 40122131,
mail tommynoer@gamil.com

Generalforsamling
Esbjerg Venstreforening
tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00
på Restaurant Parken, Søvej 2, 6700
Esbjerg
Spisning kl. 18.00 ved tilmelding
Dagsorden iflg. vedtægterne,
Gæstetaler Udviklingsminister Ulla
Tørnæs
Tilmelding til Henning Lyager tlf. 41999012,
mail lyager@privat.dk
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Generalforsamling
Bramming Venstreforening
Grimstrup-Vester Nykirke Venstreforening
Vejrup-Gørding Ventreforening
mandag den 25. februar 2019 kl. 18.30
i Bramming Sportscenter
Vi starter med let spisning
Politisk indlæg ved
EU-kandidat Asger Christensen
Folketingskandidat Tom Eriksen
Kommunaldirektør Rikke Vestergaard
Derefter generalforsamling for hver forening.
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Stram udlændingepolitik betyder mere hjælp
i nærområderne
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Regeringens stramme udlændingepolitik virker. Der kommer
færre asylansøger til Danmark end forventet. På Finansloven for
2018 budgetterede regeringen med ca. 5000 asylansøgere. Nu er
skønnet for antallet af asylansøgere i 2018 blevet nedjusteret til
ca. 4.000 asylansøgere.
Det betyder, at vi skal bruge knap en halv mia. kr. mindre på at
modtage asylansøgere i Danmark end forventet. De midler har vi
i regeringen bl.a. valgt at bruge på hjælp til flygtninge i nærområderne til kriser og konflikter.
Lige nu er historisk mange mennesker på flugt verden over – 68 mio. mennesker - og
behovet for nødhjælp er massivt.
Vi ved, at én krone i nærområderne rækker meget længere dér, end hvis vi skal bruge
pengene på asylcentre her i Danmark. Samtidig er indsatser i nærområderne vigtige for
at forebygge, at flygtninge – ofte med hjælp fra kyniske menneskesmuglere - begiver
sig ud på en farefuld rejse mod Europa.
De frigjorte midler bruger vi bl.a. til indsatser i Syriens nærområder, som huser millioner af flygtninge fra borgerkrigen i Syrien. Samtidig styrker vi med de frigjorte midler
indsatsen mod irregulær migration fra bl.a. Afrika. Konkret støtter vi EU’s Afrikafond
med 75 mio. kr. Fonden har siden etableringen i 2015 været en vigtig faktor i nedbringelsen af migrationspresset på Europas grænser og i at sikre beskyttelse af flygtninge og
irregulære migranter i Afrika.
Fonden støtter bl.a. oplysningskampagner til flygtninge og migranter om risikoen ved at
begive sig ud på en rejse mod Europa, redredningsaktioner i ørkenen samt evakuering
fra Libyen af sårbare flygtninge til Niger mhp. videre genbosættelse.
Med den nye bevilling har vi støttet fonden med i alt 225 mio. kr., hvilket gør os til den
tredje største donor efter Tyskland og Italien.
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Her kan DIN annonce være

A D V O K A T (H)
ARNE PA ABØL ANDERSEN

KONGENSGADE 44 · 6700 ESBJERG
TLF. 75 13 25 00 · FAX. 75 13 25 02
mail@apalaw.dk · www.apalaw.dk
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Valgene kommer…
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

2019 er et valgår. Vi skal have valg til Folketinget og valg til
EU-parlamentet, så der bliver brug for alle gode kræfter i bestræbelserne på at sikre Venstre to gode valg.
For lidt over et år siden var vi en flok byrådskandidater i valgkamp, hvor vi fik god hjælp fra mange frivillige og vores folketingsmedlemmer. Nu er der derfor igen brug for, at vi igen står
sammen og hjælper hinanden og bakker op om de lokale kandidater. Og jeg er sikker på, at kandidaterne kan bruge en hjælpende hånd til praktisk arbejde med plakaterne og fx til uddeling
af materiale.
Og når de to valg er overstået, er der formodentlig igen kommunalvalget i 2021, der er
næste udfordring på den front. Det kan jo godt synes langt væk – men der er jo mindre
end 3 år til det valg, og kun 2 år til, at vi skal have opstillet kandidater, så vi skal allerede
nu til at tænke på en god holdopstilling til næste gang.
Der er forhåbentlig mange af de nuværende byrådsmedlemmer og kandidaterne der
desværre ikke blev valgt, som er klar til at tage endnu en tørn - men vi har brug for flere
dygtige kandidater. Derfor vil jeg gerne bede jer alle om at overveje, om I kunne være
klar til at tage en tørn for partiet til den tid – eller om I kender nogen i lokalområdet, der
kunne være potentielle kandidater.
I er meget velkomne til at kontakte mig eller kommuneforeningsformand Jan Lagoni,
hvis I selv har en politiker i maven eller har et godt bud på en kandidat. Vi skal jo gerne
have et stort og stærkt hold næste gang – og derfor skal overvejelserne og arbejdet
allerede igangsættes nu.
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Succes skaber vi sammen ...

Når pengene er globale, må politikken også være det
Af Asger Christensen, EU kandidat

Penge bevæger sig hurtigere og mere globalt end nogensinde før.
Desværre har politik, politi og myndighederne ikke kunne følge
med. Internationale finansforbrydere har suget penge ud af de
europæiske statskasser. Over 12 mia. kroner er stjålet fra den
danske. Dine og mine dyrt indbetalte skattekroner. Penge, som
danskerne har indbetalt, og som skulle gå til Danmark. Samtidigt
har danske pengeinstitutter systematisk hjulpet alt lige fra Vladimir Putins bror til det aserbajdsjanske regime med at hvidvaske
penge eller gemme dem i skattely.
Når vi taler om skattely- og unddragelse, så må vi naturligvis
heller ikke glemme de dusinvis af store virksomheder, der opererer og sælger i Danmark, men flytter overskuddet til udlandet. Sjovt nok altid det land i nærheden med lavest skattetryk. Hvorfor tror du, at Apple og Nike’s danske butikker betaler skat i Irland
og Holland? Det er ganske enkelt ikke fair. Skatten skal betales, hvor pengene tjenes.
Det kalder naturligvis på fælles europæiske løsninger og retningslinjer. Bødestraffene
for hvidvask og ulovlige skatterefusioner skal ganske enkelt være så høje, at ingen
vil overveje at gøre det igen. På det her område bliver vi nødt til at gøre op med den
nationale silotænkning, så vi med fælles europæiske løsninger kan kontrollere og forebygge mistænkelige transaktioner og skatterefusioner. Ligesom, at vi skal sikre os, at
der bliver betalt skat i det land, hvor pengene bliver tjent.
Jeg vil kæmpe for, at lov og myndighed igen kan følge med finansforbryderne. Jeg vil
kæmpe for, at hammeren skal falde, når penge bliver hvidvasket eller direkte suget ud af
vores fælles skattepung. Og jeg vil kæmpe for, at penge tjent i Danmark bliver beskattet
i Danmark. Det kan vi kun gøre på den europæiske scene med fælles retningslinjer og
løsninger.
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Læren fra Første Verdenskrig
Af Carl Holst, folketingsmedlem

Søndag den 11. november 2018 var det 100 år siden, at krigshandlingerne på Vestfronten ved Første Verdenskrig blev tilendebragt. Jubilæet markerer en vigtig og dyrt vunden lektie om samarbejde og forening, som vi alle bør huske og ære. For hvis
Første Verdenskrig og 100 års jubilæet for våbenstilstanden har
lært os noget som helst, må det være, at fællesskabet og internationalt samarbejde altid er at foretrække og er vigtigere end
nogensinde før.
Intet mindre end 9 millioner menneskeliv gik tabt på slagmarkerne i de hæslige år under Første Verdenskrig. Men alligevel
bliver den ofte betegnet som ”den glemte krig”, da den står i
skyggen af Anden Verdenskrig, hvis sår er nyere og friskere.
Men her fra hvor jeg sidder – i min stue i Rødding – er det svært at forene sig med den
første verdenskrig som ”den glemte krig”. For selvom krigsårene i 1940’erne satte dybe
og tragiske spor, prægede Første Verdenskrig i særlig grad den sønderjyske befolkning.
For da det øvrige Danmark forblev neutralt, blev den sydlige del af fastlandet draget
direkte ind i krigen for lidt mere end 100 år siden. I hvert eneste sønderjyske sogn finder
man et mindesmærke for de faldne, og selvom der ikke findes sikre tal for, hvor mange
dansksindede sønderjyder, der deltog i krigen, gættes der på helt op til 35.000. Mere
end 5.000 dansksindede sønderjyder måtte lade livet i tysk krigstjeneste langt fra deres
hjemegn. Derfor er betydningen for de liv, der er levet her og fortsat leves både i Rødding og resten af Sønderjylland, i særlig grad betinget af de tragiske begivenheder, som
fandt sted for lidt over 100 år siden.
Der skulle en ufattelig mængde af meningsløs død til for at opnå en meningsfuld fred
og genforening. Alene af den grund er det vigtigt at ære de faldnes minde, og det gør
vi bedst ved at værne om vores internationale samarbejde og sammenhold. Vi har brug
for hinanden for at handle, skabe og samle. Uden fællesskab bliver vi delt op i et ”os”
og et ”dem” – og det er, som historien så ofte har vist os, en sikker forløber til krig og
konflikt.
I forlængelse af 100 års dagen for våbenstilstanden er det mit stille håb, at det internationale samarbejde knytter stadig stærkere bånd, at vi husker vigtigheden og styrken i
forening, og at vi værner om den vigtige og hårdtvundne lektie fra Første Verdenskrig
om, at vi står stærkere sammen.
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Generalforsamling
St. Darum Venstreforening
Sneum-Tjæreborg Venstreforening
onsdag den 25. februar 2019 kl. 19.00
på Blichers Kro i Tjæreborg
Dansk bøf kl. 18.00 ved tilmelding, pris kr. 99
Herefter generalforsamling i følge vedtægter
og indlæg ved gæstetalere
Udviklingsminister Ulla Tørnæs
Folktingskandidat Tom Eriksen
Tilmelding til Henrik tlf. 40123355, mail hat@
post.tele.dk
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Finansloven 2019: lægeuddannelse til Esbjerg
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Finansloven for 2019 betyder godt nyt for Esbjerg og Sydvestjylland.
Med finansloven har regeringen nemlig sikret, at dimensioneringen på medicinstudiet øges med godt 250 pladser. Og det gør det
muligt for Syddansk Universitet at etablere en kandidatuddannelse for lægestuderende i Esbjerg. Det vil sikre, at flere lægestuderende via deres uddannelse får kendskab til sygehusene i Region Syddanmark, og dét vil styrke lægedækningen i regionen.
Endvidere betyder Finansloven, at elvarmeafgiften for sommerhuse og ferielejligheder sænkes, så denne type huse ligestilles med helårsboliger. Nedsættelsen vil øge aktiviteten i sommerhusområderne og styrke det sydvestjyske turismeerhverv, særligt i vinterhalvåret,
hvor der kræves meget el til opvarmning. Samtidig fremmer vi den grønne omstilling i
varmesektoren i takt med, at produktionen af grøn el øges. Samlet set er der tale om en
afgiftslettelse på ca. 90 mio. kr. i årene fremover.

Kommunerne får brug for mange flere plejeboliger
Af Tom Eriksen, folketingskandidat for Esbjerg Omegnskreds

Fredag den 11. januar stod der i Jydske Vestkysten, at kommunerne får brug for 30% flere plejeboliger frem til år 2030, men
de er trængt på økonomien. ”Lad private aktører bygge og drive
dem, det er uden risiko”, siger Dansk Industri (DI).
Men teknologiske og økonomiske udvikling går så stærkt, at ingen realistisk kan anslå behovet for plejeboliger i år 2030. Landspolitikkens rolle er at give kommunerne gode rammevilkår for
at løse opgaven i fremtiden.
DI mener anlægsopgaven skal løses sammen med private aktører
som Aleris, Attendo og OK-fonden. Lovgivningen har givet mulighed for dette siden
2015.
Jeg vil opfordre til, at det undersøges hvordan det virker at lade private aktører bygge og
drive plejeboliger og plejehjem i landene rundt om os. Her er der modeller hvor anlægsfinansiering og drift skilles ad, måske en vej at gå. Anlægsfinansieringen bør drøftes
med de store danske pensionsselskaber, da de jo har midler fra os alle sammen og derfor
burde have en stor interesse i at investere i ejendomme, som der jo tilsyneladende vil
være et stigende behov for over hele landet i mange år frem. Det kan være en win-win
for kommunen og os som pensionsopsparere.
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Opslagstavlen
Tirsdag den 19. febuar kl.18.00
Afholder Vester Nebel Venstreforening generalforsamling
i Sognehuset m. guleærter
Gæstetaler Regionsrådformand Stephanie Lose
Tilmelding til Egon tlf. 75169343, mail:erna-egon@bbsyd.dk
Tirsdag den 26. februar kl. 18.30
Afholder Venstre Esbjerg Vest generalforsamling
hos Deloitte på Dokken 8, 6700 Esbjerg
Gæstetaler Byrådsmedlem Britte Bendix, Folketingskandidat Tom Eriksen og EU-kandidat Asger
Christensen. Efterfølgende er der lidt godt ganen og maven,
Tilmelding til tragtement Tommy Noer 40122131, mail: tommynoer@gmail.com
Tirsdag den 26. februar kl. 19.00
Afholder Esbjerg Venstreforening Generalforsamling
på Restaurant Parken, Søvej 2, 6700 Esbjerg m. spisning kl. 18.00, pris kr. 100
Tilmelding til Henning Lyager tlf. 41999012, mail lyager@privat.dk senest den 20. februar
Gæstetaler Udviklingsminister Ulla Tørnæs
Onsdag den 27. februar kl 19.00
Afholder Sneum - Tjæreborg Venstreforening generalforsamling
på Blichers Kro i Tjæreborg m. dansk bøf kl. 18.30, pris kr. 99
Tilmelding til Henrik tlf. 40123355, mail hat@post.tele.dk
Politisk indlæg ved Udviklingsminister Ulla Tørnæs og Folketingskandidat Tom Eriksen
Onsdag den 27. februar kl 19.00
Afholder St. Darum Venstreforening generalforsamling
på Blichers Kro i Tjæreborg m. dansk bøf kl. 18.30, pris kr. 99
Tilmelding til Henrik tlf. 40123355, mail hat@post.tele.dk
Politisk indlæg ved Udviklingsminister Ulla Tørnæs og Folketingskandidat Tom Eriksen
Mandag 25. februar kl. 18.30
Afholder Grimstrup - Vester Nykirke Venstreforening generalforsamling
i Bramming Sportcenter
Gæstetaler er Folketingskandidat Tom Eriksen, EU-kandidat Asger Christensen
og Kommunaldirektør Rikke Vestergaard
Mandag 25. februar kl. 18.30
Afholder Bramming Venstreforening generalforsamling
i Bramming Sportcenter
Gæstetaler er Folketingskandidat Tom Eriksen, EU-kandidat Asger Christensen
og Kommunaldirektør Rikke Vestergaard
Mandag 25. februar kl. 18.30
Afholder Vejrup - Gørding Venstreforening generalforsamling
i Bramming Sportcenter
Gæstetaler er Folketingskandidat Tom Eriksen, EU-kandidat Asger Christensen
og Kommunaldirektør Rikke Vestergaard
Tirsdag den 5. marts kl. 19.00
Afholder Venstres Kommuneforening Esbjerg generalforsamling
på Esbjerg Conference Hotel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg
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Afsender: Lena S. Jørgensen, Galeasen 7, 6710 Esbjerg V

Har du venner, bekendte, naboer m.v. som ønsker at vide mere om
Venstre eller Venstre Ungdom, så giv dem dette brevkort.
� Jeg vil gerne vide mere om (emne):

� Jeg vil gerne kontaktes af den lokal
Venstre formand
� Jeg ønsker at blive medlem af Venstre
� Jeg vil gerne kontaktes af en lokal VU’er
� Jeg ønsker at blive medlem af VU

Sendes til:
Jan Lagoni Jacobsen
Toftevænger 2
6710 Esbjerg V

Eller mails til:
jan.lagoni@live.dk

Navn:
Adr:
Postnr./by:
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