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2020 vil blive husket 

2020 har været ramt af mange aflysninger og udskydelser af forskellige arrangementer. 
Venstre kunne i 2020 have fejret 150 års jubilæum til landsmødet, det blev desværre 
aflyst som meget andet i 2020 pga. af COVID-19. 

Vi har nu heldigvis fået gang i vaccinationer af danskerne, således vi kan se lys for 
enden af tunnelen. Vi kan håbe på, at vi får mulighed for at mødes i større forsamlinger 
når vi komme længere ind i 2020. 

Vi har i Esbjerg Kommuneforening planlagt den årlige generalforsamling den 9. marts 
og opstillingsmøde til KV21 den 23. marts. Vi håber, det bliver muligt at holde fast i 
de to datoer. Vi kommer måske til at afholde de to arrangementer på alternative måder, 
det må tiden vise. Venstre på landsplan er i gang med at finde løsninger, således vi kan 
afholde generalforsamlinger og opstillingsmøder inden for gældende restriktioner og 
retningslinjer. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at holde fast i de to datoer, således vi bliver 
klar og står stærkt til det kommende kommunal- og regionsvalg. 

Kommunalvalg og regionsvalg kommer til at fylde rigtig meget i 2021, vi skal i Venstre 
gøre alt for at genvinde både borgmesterposten til Jesper Frost Rasmussen og region-
srådsformandsposten til Stephanie Lose. Valgkampen er allerede i gang, det er vigtigt, 
at vi i Venstre får fortalt, alt det vi er lykkedes med de seneste år både i Regionen og i 
Esbjerg Kommune.

Venstre står stærkt i Esbjerg Kommune, det må bare ikke blive en sovepude. Kursen 
er sat, strategien er lagt for 2021. Jeg vil gør mit til, at vi får et rigtig godt valg til  

november. 

Med venlig hilsen

Jan Lagoni Jacobsen, 
Kommuneforeningsformand
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Af Asger Christensen, EU-medlem

Danske landmænd har vundet flere kæmpe klimasejre i Europa-
Parlamentet de sidste måneder. 

Den første store sejr kom, da parlamentet vedtog det grønneste 
forslag nogensinde til fremtidens landbrugspolitik. 
Faktisk lykkedes mig at skaffe opbakning til en n
y model for landbrugsstøtten. En ny model, der giver bedre plads 
til naturen, og som booster biodiversiteten, miljøet og klimaet, 
fordi man tillader landmænd at have højt græs, træer eller små 
søer på deres grund, uden at de mister støtte.

Det er en kæmpe sejr for danske landmænd, klimakamps-entusiaster – og Venstre.
Under den nuværende model tilskyndes landmænd til at slå alt græs helt ned, fjerne alle 
træer og søer. Og det er skidt for biodiversiteten og klimaet. Fødevareministeriet har 
bekræftet alle de positive sider ved en ny bruttoarealmodel, og modellen fører endda til 
færre udgifter for statskassen, da man mindsker den administrative byrde.

Nu venter forhandlingerne med Rådet, hvor parlamentarikerne skal trække den endelige 
aftale i den rigtige retning.

Allerede nu har mit team og jeg øje på det næste mål: Den kommende strategi for føde-
varer i EU og strategien for cirkulær økonomi.

I de seneste par uger har jeg taget hul på sidstnævnte. For mig skal bioaffald spille en 
helt central rolle i cirkulær økonomi. Netop derfor har jeg været vært på et webinar om, 
hvordan landmænd for eksempel kan bidrage til klimakampen ved at levere materiale 
til biogas.

Længe har jeg været varm fortaler for, at man bør investere mere i at udvikle biogas-
teknologi, så lastbiler, busser og fly kan drives med nye alternative brændsler i frem-
tiden.

Jeg glæder mig til at komme videre med arbejdet i det nye år. I 2021 skal vi for alvor til 
at lægge strategien for en mere bæredygtig fødevareproduktion og genbrug af bioaffald, 
og jeg vil byde ind med gode danske løsninger, så Venstre endnu en gang får et solidt 
aftryk på kommende EU-regler.

Kæmpe klimasejr og Venstre-aftryk i  
Europa-Parlamentet
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Status – med under et år til næste kommunalvalg…
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Så er der allerede gået tre år af valgperioden og i november 
måned skal vi igen til kommunalvalg og forsøge at sikre Venstre 
et stærkt valg og genvinde borgmesterposten. Det bliver helt sik-
kert en hård kamp om hver eneste stemme, hvor vi har brug for 
alle gode kræfter for at stå stærkest muligt.

I byrådsgruppen har vi været i gang med at gøre status over den 
igangværende valgperiode, og på trods af at det ind imellem har 
været lidt udfordrende at navigere i det politiske landskab, har vi 
faktisk nået rigtig meget i denne periode. Der har været masser 
af gode initiativer og resultater som Venstres byrådsgruppe har 

stået fadder til, ligesom vi også er lykkedes med at få sat Esbjerg Kommune på land-
kortet på mange måder.

Der er blevet tiltrukket en del nye virksomheder, vi har fået iværksætteri på dagsor-
denen, vi har fået styrket normeringerne for børnene og er ved at søsætte det store 
velfærdsforsøg på folkeskoleområdet. Ældreområdet er blevet styrket, der er blevet 
afsat midler til genopretning af vore vandløb, ligesom vi har fået sat klimaet på dag-
sordenen på en rigtig fornuftig måde, hvor vi går foran – men uden at det bliver ren 
symbolpolitik. Samtidig er der iværksat flere gode tiltag rundt omkring i kommunen, 
hvor vi har forsøgt at imødekomme de konkrete ønsker der har været.

Vi skal samtidig have sammensat et stærkt kandidathold som både geografisk, på alder, 
køn osv vil repræsentere så bredt som muligt. Vi har mange gode kandidater allerede, 
men kan godt bruge endnu flere – så hvis du kunne have lyst, eller måske har en anden 
person i tankerne, er du meget velkommen til at tage fat på mig direkte eller på din 
lokale vælgerforeningsformand.

Jeg håber, I alle er klar til at hjælpe til på hver jeres måde, så vi kan stå så stærkt som 
muligt, når stemmerne skal afgives.

Godt nytår
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Min nytårshilsen til jer
Af Preben Rudiengaard, byrådsmedlem

For vi i Venstre i Esbjerg Kommune har det været et helt specielt 
og mærkeligt år.
Året er blevet overskygget af Covid-19 og der har været store 
udfordringer. Jeg må som gammel embedslæge sige, at Esbjerg 
Kommune har gjort det fint og godt, vi har haft styr på tingene og 
krisestaben under borgmesteren skal have stor ros.

Vi har en dygtig og meget aktiv borgmester, som alle i enhver 
krog af vores kommune kender. Jesper er der altid. Heldigvis 
fortsætter Jesper som vores spidskandidat og der er bred tillid 
til ham.

Venstre sikrede et bredt forlig i budgettet og vi så, hvorledes socialdemokraterne vak-
lede rundt. Jeg håber, at vores borgere også registrerede dette.
Nu vokser træerne jo ikke ind i himlen og vi skal ikke tage noget for givet. 2021 bliver 
året, hvor vi skal stå vores prøve.
Nu skal vi vise, at vi er politikere og ikke sagsbehandlere, som konkurrerer med ad-
ministrationen. Vi har desværre set politiske kolleger fra andre partier, som hænger 
embedsfolk ud på små sager, fordi de ikke kender deres rolle som politiker. Vi skal også 
passe på i Venstre, vi skal kende vores rolle som medlem af en kommunal bestyrelse og 
ikke som sagsbehandler.
Så kære venner: Vis nu vejen og lad være med at falde i hullerne.

På landsplan ser det ikke alt for optimalt ud. Vores formand har svært ved at slå igen-
nem. Han har talentet, men karismaen kunne være bedre. Næstformanden er dygtig og 
taler i et utvetydigt sprog direkte til borgerne, men desværre tolker den 4. statsmagt 
(pressen) ethvert udtryk fra hendes mund som noget negativt. Vi må alle gode venstre-
folk arbejde for at sikre en mere optimal symbiose mellem formand og næstformand. 
Kun herved kan vi sikre at få den indflydelse, som Venstre skal have og som kan give 
os maksimal indflydelse.

For at vende tilbage til det lokale niveau, vores gode kommune.
Vi kæmper og har alle muligheder. Erhverv, infrastruktur, uddannelse, service og kul-
tur. Vi har det hele og skal samtidig sørge for at gøre det bedre. Og det gør vi i Vision 
2025.

Men vi skal ikke glemme, at det er vore borgere, der er vore arbejdsgivere og aldrig 
glemme de bløde værdier.

Derfor skal min nytårshilsen til alle jer i Venstre lyde:

Et samfund kan være så stenet, at alt er en eneste blok,
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Valget er endeligt overstået
Af Klaus Sandfeld, næstformand Esbjerg Kommuneforening/Folketingskandidat for Esbjerg Omegnskreds

Covid-19 har været en kæmpe udfordring for hele verden lige 
siden, at vi først gang hørte om den fra Kina og faktisk ikke 
troede, det ville blive et større europæisk problem. Det skulle 
dog i løbet af skisæsonen hurtigt vise sig, at dette standpunkt 
var kraftigt undervurderet. Vi har bl.a set grusomme billede fra 
Italien, hvor militærbiler transporterede døde ud af byen. 

Covid-19 kom så også til Danmark. Mange har haft Home Office 
i længere tid, skoler og uddannelsesinstitutioner har været helt 
lukket ned i foråret og så delvis igen her i december. Testcenter, 
mundbind, nedlukninger osv. er blevet en del af dagligdagen. 

Landspolitiske blev vi også hårdt ramt. Ingen Landsmøde og 150-års jubilæet blev af-
lyst, politikkerne kommer ikke rundt i landet og det har været og er en udfordring at 
navigerer i det politiske, da Covid-19 ofte var/er det overordnede emne. 

Regeringen traf en skandaløs beslutning, som er gået ud over de danske minkavlere. 
Beslutningen var ekstrem uheldig og et kapitel for sig selv. Jeg håber, at aconto beløbet 
er på vej til dem. 

Valget til Folketingskandidat for Esbjerg Omegnskreds blev også ramt og udsat til 2. 
dec. Valget blev afholdt efter Covid-19 reglerne. 

Jeg skal hermed igen takke for valget, som jeg er meget ydmyg over for. Ligeså er jeg 
med respekt klar til at arbejde videre hen mod FT valget. Min Facebook side kører på 
højtryk og inden længe kan jeg også præsenterer min hjemmeside. I vil se et stigende 
aktivitetsniveau på disse to platforme hen mod næste FT valg. Som før nævnt skal vi 
også gerne have øget bemandingen i kredsbestyrelsen. Dette gerne med fokus på køn, 
aldersfordeling, kompetence og geografisk dækkende.
         
Tak til alle som støttede mig og tak til anbefalingerne jeg fik skriftligt og på dagen. 
God Jul og Godt Nytår

og indbyggermassen så benet, at alt er gået i chok.
Ja, hjertet er helt i skygge, ja hjertet er næsten hørt op,
til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop.

Så vi vil vinde valget i november, hvis vi husker at Venstre nok er liberalt, men at vi 
også har et meget stort socialt engagement.

Et godt nytår til jer alle og pas godt på Venstre.
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Nye virksomheder
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Selvom 2020 har stået i Coronaens tegn på alle måder, har året 
faktisk også budt på beslutninger om nogle interessante nye virk-
somheder, som jeg her kan give et par eksempler på.

Et af de områder med stort potentiale er datacenterindustrien, 
hvor vi jo løbende har tæt dialog med potentielle spillere, som 
undersøger mulighederne i Esbjerg. Esbjerg Kommune er i di-
alog med alle lodsejerne på Facebook-grunden da kommunen 
ønsker at købe arealet, så vi kan udstykke det i takt med inter-
esserede købere melder sig. I Kjersing-området er der dog aller-
ede blevet åbnet for datasluserne, da norske BULK har åbnet sit 

nye datacenter. Det er ikke sket med stort ståhej, men forbindelserne over Atlanterhavet 
er etableret, og det første datacenter er nu åbnet. Jeg havde selv førnøjelsen af at besøge 
centret kort før jul, og må sige det ser imponerende ud.

En anden virksomhed, som i 2020 tog beslutning om at etablere sig i Esbjerg Kom-
mune, er norske Quantafuel, som vil etablere en fabrik til genavendelse af plast i Vel-
bæk-området. Det er en fabrik som vil være første skridt i virksomhedens europæiske 
strategi, og deres første full-scale fabrik. Efter at have undersøgt rigtig mange kom-
muner, faldt deres valg på Esbjerg Kommune, hvilket jo både skyldes at vi havde den 
rigtige placering, men også at vores task-force-ordning virker meget professionelt når 
disse store virksomheder henvender sig. Der bliver skabt op mod 70 nye permanent 
arbejdspladser.

Sidste nye virksomhed jeg vil nævne, er den melding vi kunne komme med kort for jul, 
hvor en tårnfabrik har til hensigt at placere en fabrik på Esbjerg Havn, som vil skabe 
200 nye arbejdspladser. Næste generation af vindmøller er så store, at de vil skulle 
produceres på havnene, og derfor byder Esbjerg Havn sig til, og det er nu lykkedes at 
få den første produktionsfabrik på plads. Det var et vigtigt skridt, og forhåbentlig vil de 
komme mere til i de kommende år, så de kommende vindmøller i Nordsøen vil kunne 
produceres og udskibes fra Esbjerg Havn.
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Stærke V-aftryk på Nordsøaftale
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

I 2050 slutter det danske olieeventyr. Det er vemodigt, for det 
har skabt vækst og arbejdspladser i Esbjerg igennem årtier og 
bidraget med over 500 mia. kr. til statskassen, som vi har brugt 
på fælles velfærd. Alt godt har en ende, men selvom det er slut 
med olieboringer i 2050, så er Esbjerg stadig Danmarks Energi-
metropol. Bare med grønt fortegn.
 
Venstre har sat solide aftryk på aftalen, så Esbjerg bliver kom-
penseret ordentligt for, at man lukkede olieboringer fra 2050.  
Aftalen giver støtte på 200 millioner kroner til fangst og lagring 
af CO2 i felterne under Nordsøen. Vi investerer 100 mio. kr. de 

næste to år i teknologi til lagring af CO2, hvor de nuværende aktører i Nordsøen kan 
spille en væsentlig rolle med deres kompetencer og infrastruktur, så vi kan sikre de 
nye grønne erhvervseventyr. Esbjerg har tidligere udviklet sig fra fiskeri til olie- og 
gasproduktion og tager nu skridt mod at blive til et grønt energimetropol. Det er en 
tilpasningsevne, hele Danmark skal tage ved lære af, når vi skal tage springet mod at 
være klimaneutrale i 2050.
 
Esbjerg får samtidig en pulje på 90 millioner kroner til at udvikle havnen, så byen bliver 
knudepunkt for storskala havvind.
 
Der bliver også etableret et Vækstteam for Sydjylland. Jeg vil kæmpe for, at der her 
bliver fokus på udvikling af de dygtige medarbejdere, der arbejder i oliesektoren, så de 
kan skifte til et grønt spor i energisektoren.
 
Til sidst er det vigtigt at nævne, at aftalen overordnet tjener et super vigtigt formål: den 
skaber ro om de investeringer, der allerede er foretaget. Aktørerne vil fortsat kunne 
udvinde olie frem mod 2050. Ordentlige rammevilkår er helt afgørende for den udfas-
ning af olie og samtidige indfasning af grøn energi, som jeg visualiserer.  Nogle partier 
ønskede at stoppe al udvinding allerede nu – til stor skade for vækst og arbejdsplad-
ser i Esbjerg. Jeg er stolt af, at Venstre er et konstruktivt oppositionsparti, der indgår 
brede aftaler, hvor vi får trukket tingene i den rigtige retning. Venstre presser på i de 
igangværende forhandlinger for, at der så hurtigt som muligt bliver truffet beslutning 
om etablering af energiøerne, og for at Esbjerg Havn bliver operatør for den energiø, 
der skal etableres i Nordsøen.
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Webitall ApS
Sædding Strandvej 61
6710 Esbjerg V

Tlf. 70 26 62 63
www.webitall.dk
E-mail: home@webitall.dk

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

Database-løsninger
...eksempelvis
  · Online tidsregistrering
  · Nyhedsbreve
  · Opgavestyring

Opdatering af eksisterende løsninger
...eksempelvis
  · Redesign og udvikling af eksisterende hjemmesider
  · Søgemaskineoptimering
  · Strategisk sparring

Mangler du hjælp..?

Jakob Lose, indehaver
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Hvorfor være medlem af et parti?
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

Tænker lidt over det, det jeg skriver her bliver jo kun læst af 
folk, som er medlem af et parti!!! Og hvorfor så ikke fundere lidt 
over, hvorfor man vælger at tage politisk stillingtagen og melde 
sig ind i et parti.
For det første er jeg som politiker rigtig glad for, at der er nogle 
som støtter op ved at være medlem.
Venstres medlemmer er jo ens bagland, som vi jo i bund og gr-
und står til ansvar over for. Nogle vælger også at gå ind og være 
aktiv i en af lokalforeningernes bestyrelser. Og det er jo faktisk 
en stor del af Venstres grundlag. Det føles måske ikke at man har 
den store indflydelse. Men via kommuneforeningen er der jo en 

repræsentant i hovedbestyrelsen.
Og vi så jo også ved formandsskiftet at hovedbestyrelsen faktisk har ret stor indflydelse 
i partiet.
Men efterhånden er det jo meget få, som har et medlemskort til et politisk parti. Og det 
er jo lidt trist.
De politiske partier er jo en af grundpillerne i vores folkestyre og demokrati.  Men mod-
sat tidligere, hvor der var kampe, der skulle tages i forhold til for eksempel vores frihed 
eller kampen for ordnede arbejdsforhold, har vi i dagens velfærdssamfund ikke så stort 
et behov for at organisere os.
Jeg tror faktisk at rigtig mange ikke ønsker at “skilte” med, hvilket parti man tilhører. 
Men det betyder nødvendigvis ikke, at man ikke har en holdning. I Danmark har vi jo 
faktisk en ret høj stemmeprocent ved valgene, i hvert fald i forhold til mange andre 
lande.
Og apropos valg, så er 2021 jo et valg år. Den 16. november er der kommunal- og re-
gionsrådsvalg.
Så der vil lokalpolitikken jo for alvor komme i fokus. Bare der så ikke også går Corona 
i valgkampen!

 Så mit ønske for det kommende år er, at 2021 vil blive husket for at det var året, hvor vi 
kom Coronaen til livs og at Venstre, trods modgang på landsplan fik et godt kommunal 
og regionsrådsvalg!
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Farvel til Corona-året 2020

2020 bliver i den grad et år for historiebøgerne. Siden corona-
virussen ramte os i det tidlige forår, har hverken den store verden 
eller vores egen lille verden været den samme. Mundbind, sprit 
og afstand er blevet hverdagskost, og vi kan ikke længere bev-
æge os frit omkring eller besøge og kramme vores ældre og mest 
udsatte borgere. Heldigvis blev 2020 også året, hvor lyset i mør-
ket nåede at blive tændt i årets sidste dage, da vi kunne vaccinere 
de første danskere. Det første stik blev givet på et plejehjem i 
Odense.

Når man, som jeg, beskæftiger sig med sundhedsvæsenet i da-
gligdagen, har det i særlig grad været et år for historiebøgerne. I foråret gjorde sygehu-
sene på rekordtid sig klar til at tage imod patienter med COVID-19, og der blev ud-
dannet intensivassistenter til at hjælpe de mest alvorligt syge coronapatienter. Samtidig 
åbnede vi en corona-jobbank for læge- og sygeplejerskestuderende samt tidligere sund-
hedspersonale og blev overvældede over, hvor mange der meldte sig og stod klar til at 
hjælpe os, hvis det blev nødvendigt. Det har været imponerede at være vidne til. 

Jeg har i det hele taget mødt en enorm omstillingsparathed i sundhedsvæsenet i et år, 
hvor ændringerne i hverdagen har været mange og ofte med kort varsel, og hvor pres-
set har været stort. Først fra forberedelserne til at pandemien ramte os - siden til også 
at afvikle de ventelister, der opstod da sundhedsvæsenet lukkede delvist ned i marts og 
april. Vi har også fået erfaringer i kølvandet på pandemien, som vi gerne vil arbejde 
videre med. For eksempel er det een gang for alle blevet bevist, at det sagtens kan lade 
sig gøre at holde visse konsultationer med lægen på sygehuset på video, så patienter 
og pårørende ikke behøver at skulle bruge tid og kræfter på at transportere sig til og 
fra sygehuset. Den mulighed skal vi holde fast i - når det giver faglig mening, og hvis 
patienterne ønsker det.

Man kan ikke sige “2020” uden at sige “test”. I ugen op til jul testede vi i region-
ernes testcentre over 900.000 danskere. Podeassistenter og bioanalytikere har utrættelig 
knoklet - i en grad så nærmest ikke noget land i verden tester lige så mange, som vi gør 
i Danmark. Vi fik da også etableret en række store testcentre - i Esbjerg i et effektivt 
set-up i en tidligere dagligvarebutik på Randersvej.

2020 skulle have været året, hvor vi skulle indvie den nye sengebygning på Sydvestjysk 
Sygehus i Esbjerg, hvor flotte fysiske rammer skaber gode rammer om patientbehan-
dlingen. Det var også året, hvor vi skulle have indviet helipad’en, der knejser på toppen 
af sygehuset som et tydeligt bevis på, at her ligger et moderne akutsygehus. Som så 
meget andet, satte Corona en stopper for festlighederne. Men taget i brug blev begge 

Af Stephanie Lose, regionsrådsformand
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dele - til stor gavn og glæde for sygehusets patienter.

I det forgangne år lykkedes det også at give psykiatrien et tiltrængt løft. I budgetforliget 
fik psykiatrien først en varig tilførsel på 24 mio. kr. om året – efterfølgende fulgte 120 
mio. kr. fra Finansloven, som bl.a. gør det muligt at finansiere vores nye psykiatriplan 
fra år ét og tilføje nye indsatser. Det er penge, der helt sikkert kommer patienterne til 
gavn de kommende år.

I 2021 ser vi i særlig grad frem til at få taget hul på oprensningen af de store generation-
sforureninger. En række af Folketingets partier, herunder Venstre, har lagt massivt pres 
på regeringen for at få opgaven prioriteret på Finansloven. Det blev den. Og vi er klar til 
at gå i gang. Om blot seks år kan vi være færdige med oprensningen i Kærgård Klitplan-
tage, og efter yderligere en årrække vil de mangeårige badeforbud kunne ophæves.

2021 byder også på valg til landets regionsråd. Det bliver spændende at se, hvordan et 
valgkamp “post-Corona” udfolder sig. Men uanset hvad, så glæder jeg mig. Og jeg vil 
i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan, for at Syddanmark fortsat vil være den eneste af de 5 
regioner, som ikke har prøvet andet end at være under solidt, borgerligt lederskab.

Ung kandidat for hele ungdommen
Af Emil Pedersen, VU

VU Esbjerg er der når det gælder - Det vil vi også være til val-
get. Med VU Esbjergs støtte stiller jeg op til byrådet. Det gør 
jeg i håbet om at kunne bidrage til et fortsat grønnere og mere 
liberalt Esbjerg. Nogle af Esbjergs større udfordringer, som at 
beholde samt tiltrække unge, er problemer som kun kan løses 
med unge ved bordet. Derfor er det i den klare interesse for hele 
ungdommen i Esbjerg, uanset hvor i kommunen man er fra, at 
sikre indflydelse i den definerende udvikling Esbjerg står over-
for som kommune og by. I VU Esbjerg er vi optimistiske, vi vil 
forsøge at overbevise ungdommen om, at Esbjerg er en kom-
mune som er og skal være i udvikling og som kun derved kan 

gøre sig værd for unge, at blive i og flytte til. Fortællingen om Venstre i Esbjerg hvor 
flere virksomheder er flyttet til, uddannelser er gjort mulige og hvor vi samtidig er ble-
vet rigere på flere måder, vil stå stærkt mod alternativet, som er en splittet rød blok som 
kun kan være enige om, hvad de er imod! Esbjerg befinder sig et sted, hvor vi kun har 
ret til at være ambitiøse, hvis ikke for COVID-19 er det hele lidt bedre end det var ved 
sidste valg. I VU Esbjerg vil vi gøre vores, og vi glæder os til at kunne føre valgkamp 
på håb og optimisme!
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Året der gik i Teknik og Byggeudvalget
Af Søren Heide Lambertsen, byrådsmedlem og udvalgsformand

Teknik og Byggeudvalget har ofte rettet blikket frem i stedet for 
at have fokus på hvilke udfordringer, som venter lige om hjørnet. 
Derfor glider mange af de forbedringer, der bliver besluttet hur-
tigt skubbet i baggrunden. Nu hvor året er ved at være gået, er det 
en kærkommen lejlighed til at se, hvad der skete på Teknik og 
Byggeudvalgsområdet i det forgangne år. Faktisk har det været 
et ganske særligt år for udvalget, da nogle af de helt store beslut-
ninger skulle stå deres prøve efter flere års forberedelse.
 
En af de helt store sager er beslutningen om, at kommunens 
bybusser fremadrettet skal være eldrevet til gavn for miljøet og 

luftkvaliteten i byens gader. Det var med en vis nervøsitet, at vi sendte det endelige 
udbudsmateriale af sted. For med en frygtet ekstra regning på 7-11 mio. om året for 
skiftet til el, kunne dette nok skabe en betydelig debat om størrelsen af den kommunale 
busdrift.
 
Men det utænkelige skete og det bedste tilbud var 3 mio. billigere ind den midlertidige 
kontrakt med gamle brugte dieselbusser. Kombinationen af en god og seriøs proces, tæt 
dialog med busselskaber og nok også lidt heldig timing, betød nogle rigtig gode tilbud. 
Så skiftet fra gamle dieselbusser til helt nye elbusser var nem at tage, og når vi kommer 
et år frem, er de nye busser på gaden. 
 
Kommunes renovationsaftale har ligeledes også været udbudt. I aftalen var en væsentlig 
ændring, nemlig at drivmidlet fremadrettet skal være biogas. Dette blev en realitet, og 
vi kunne tyvstarte allerede i september, hvor Jesper Frost Rasmussen og Benny Engel-
brecht sendte de første renovationsbiler af sted med biogas i tanken. Derudover blev 
2020 også året, hvor vi indførte en ekstra affaldsfraktion nemlig bionedbrydelig affald. 
Et stort forarbejde over flere 
år med mange valg og vur-
deringer undervejs skulle stå 
sin prøve ude ved borgerne 
rund omkring i hele kom-
munen. Vi rullede de første 
biospande ud i den sydlige 
del af kommunen i starten 
af august og videre nord på, 
til de 35.000 biospande var 
leveret.
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Venstre prioriterer jurauddannelse til Esbjerg
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

Det er ikke første gang, jeg benytter disse spalter til at skrive om 
det store behov for en jurauddannelse i Esbjerg. Det er en vigtig 
sag. Et godt eksempel på, at lokale aktører konstruktivt går sam-
men om et vigtigt formål.

Vi er så tæt på mål. Beløbet er kun en lille knast, for det koster 
ikke mere en 15.8 mio. kr. årligt. Det er småpenge med tanke på, 
at der i finanslovsforhandlingerne er milliarder på bordet.
Men for SF og Socialdemokratiets vedkommende er det blevet 
til skåltaler - og de gode intentioners gravplads. Partierne har 
gerne ville høste medieomtale, men de har ikke prioriteret det i 

deres aftale om en finanslov.

Det har Venstre. I vores forslag til finansloven – som vi stiller som ændringsforslag, 
der skal stemmes om i folketingssalen – er pengene på plads til at oprette en juraud-
dannelse. Det er jeg stolt af. Jeg har brugt rigtig mange timer på at udbrede budskabet 
om det store behov, som Esbjerg, ja, hele Sydvestjylland har for jurister. Den offentlige 
sektor såvel som den private.

Pengene vil lynhurtigt tjene sig selv hjem i form af skattebetalinger og vækst i virksom-
hederne. Men det er desværre argumenter, der preller af på SF og Socialdemokratiet.
Jeg vil blive ved med at insistere på, at det er tid til handling! Skåltalernes tid må være 
slut.

Der skal følges op på et Danmark i bedre balance med et Danmark, der også er i uddan-
nelsesbalance.

A D V O K A T
ARNE PAABØL ANDERSEN

(H) KONGENSGADE 44 · 6700 ESBJERG
TLF.  75 13 25 00 · FAX. 75 13 25 02
mail@apalaw.dk · www.apalaw.dk
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Frikommune forsøget - hvem tegner den frie skole?

Da statsministeren i efteråret offentliggjorde sine tanker om 
frikommune forsøget, og ligeledes fortalte på åben skærm at Es-
bjerg var udtaget - så blev jeg enormt rørt.

Skoleområdet ligger mit politiske hjerte meget nært, da vi må 
erkende at statistikkerne taler deres tydelige sprog. Fakta er at 
20% af en folkeskole årgang ikke kommer videre til ungdom-
suddannelse eller job! Det er simpelthen ikke godt nok, og de 
største tabere i den statistik er de unge. Vi er i Børn- og Fami-
lieudvalget, og i byrådet, allerede gået igang med arbejdet om-
kring forsøget. Det er en kompleks proces, med meget kort tid 

Af Britta Bendix, byrådsmedlem

til at nå i mål. Rammerne er nemlig, at ved skoleåret 2021, altså skolestart til august, 
skal skolerne være frisat for både statslige og kommunale regler. Der er selvfølgelig 
nogle fastsatte “hegnspæle” vi skal holde os indenfor, men resten skal frisættes, så den 
enkelte skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og lokal samfund kan 
skabe den skole, de ønsker. Politisk ønsker jeg så stor frihed som muligt til alle skoler. 
Jeg ønsker, at skolerne bliver forskellige, og virkelig tager afsæt i det lokalområde, de 
er beliggende i. Jeg forventer lokalt ejerskab, hvor beslutninger, ideer og inddragelse 
sker helt ude på hver enkel matrikel. Det er vores opgaver som politikere, at forblive i 
helikopteren og muliggøre, at vi igennem forsøgets 3 år får opsamlet og evalueret på 
den viden, som forhåbentlig kan komme resten af Danmarks folkeskoler til gavn i deres 
videreudvikling.

Personligt kommer jeg til at have to små børn med i fri forsøget på Hjerting Skole, og 
jeg glæder mig som forælder til at blive inddraget i processen og forhåbentlig se både 
børn og medarbejdere der stortrives i de nye selvbestemte rammer.
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Kandidat KV 2021
Af Tommy Noer, 1. suppleant i byrådet

Jeg, Tommy Noer, er gift med Dorthe, vi har 3 døtre og 6 bør-
nebørn, der bor hhv. i Ribe, Esbjerg og Fyn. Er uddannet elek-
triker/ aut. El-installatør. I 33 år har jeg undervist på Rybners 
indenfor strøm, styring og IT. En del år som studie- og pædago-
gisk vejleder. 
Fritiden går med rejser, fodbold, vandring og forvandling af gl. 
møbler til nye i mit ”snedkeri”.

Har sat i byrådet i 12 år, bl.a. i Kultur og Fritidsudvalget, Social 
og Arbejdsmarkedsudvalget og mange forskellige bestyrelser. 
Pt. er jeg 1.suppleant i byrådet. Har desuden arbejdet 20 år i den 

politiske kulisse. Er også formand for Lokalrådet i Sønderris, hvor vi har boet i 42 år. 
Har været med alle år og arbejdet for at udvikle området til det dejlige og attraktive sted, 
det er blevet til i dag.

Det er blevet til mange lærerige år, som giver et godt fundament til det videre arbejde.

Hvad er målet for de næste 4 år? 
Først og fremmest skal vi styrke nærdemokratiet, ved at give befolkningen mere 
medindflydelse på udviklingen i lokalområderne.

Esbjerg kommune som forenings by betyder meget for mig og jeg vil kæmpe for, at der 
skal være faciliteter og ressourcer til at skabe grobund for frivilligt arbejde og udvikling 
af et godt liv med sunde interesser. 

Færdigudvikle projektet Esbjerg Strand, som et stort aktiv for hele kommunen.

Folkeskolen skal udvikles og være blandt de bedste i landet med fokus på at fremme 
den faglige og personlige udvikling hos den enkelte elev. Status som frikommune på 
området skaber gode muligheder for, at det kan lykkedes.

Styrke erhvervsvejledningen i folkeskolen så flest mulige kommer på den ”rette” hylde, 
når de forlader skolen. 

Udvikle Esbjerg som studie by for videregående uddannelser i tæt samarbejde med et 
innovativt erhvervsliv og der igennem skabe grundlag for bosætning og udvikling af 
nye arbejdspladser, der er tilpasset Esbjergs nye status som Grøn Energi Metropol. 

At medvirke til at etablere/opbygge moderne seniorfællesskaber, der bygger på de nære 
værdier.
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Et tilbageblik på et meget specielt år 2020
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Når jeg ser tilbage på 2020, tænker jeg på et år, hvor rigtig meget 
af det som vi opfatter som ”plejer” blev vendt godt og grundigt 
på hovedet. Det er helt surrealistisk at tænke på, at et mindre 
virusudbrud, formentlig opstået på et kinesisk Wet Market i de-
cember 2019, har vendt så meget op og ned på hele verden. Vi 
skal helt tilbage til marts måned, hvor jeg sidst gav nogen hånd; 
en gestus som vi betragter som den mest naturlige gestus, når 
vi hilser på hinanden. Det var ligeledes i foråret, at butikkerne 
lukkede, ferierne blev aflyst, mange ansatte oplevede at blive 
sendt hjem på lønkompensation, og også i den politiske adfærd 
oplevede vi store forandringer. Vores møder blev digitaliseret, 

så både politiske udvalgsmøder og byrådsmøder blev afviklet virtuelt. Hen over som-
meren og efteråret faldt smitten, hvilket også gav os en mere normal tilværelse tilbage, 
men nu er smitten desværre igen på et højt niveau, hvilket betyder, at vi igen oplever 
en række restriktioner. Politisk har vi været nødt til at træffe en lang række forskel-
lige beslutninger i kølvandet på Covid 19: øget rengøringsniveau, implementering af 
nødundervisning, restriktioner på besøg på plejehjem, støtte til kultur- og butiksliv og 
meget andet. Prisen er endnu ikke gjort op, men det er naturligvis givet, at der er en 
regning at betale på den anden side af sundhedskrisen. Mit bud er ligeledes, at vi vil se 
at en række udgifter vil ligge på højere niveauer, selvom Covid 19 slås ned i takt med 
at vaccinerne rulles ud. Heldigvis har der langt hen ad vejen været politisk enighed om 
de lokalpolitiske beslutninger, vi har truffet undervejs i krisen, på trods af mange dilem-
maer. Det skyldes, at vi dels har lagt en linje, som har baseret sig på sundhedsstyrelsens 
retningslinjer (dem har vi godt nok henvist til mange gange de sidste 9 måneder), og 
derudover en god portion sund fornuft. Jeg håber at vi alle sammen – også Venstre-regi 
– får mulighed for at se mere til hinanden i 2021… og hvem ved? Måske give hinanden 
et godt, fast håndtryk eller et kram.
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Genopstiller ved KV21
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Når disse linjer læsses, er der kun ca. 9 mdr. til kommunalvalget 
og en spændende valgkamp er så småt begyndt. En valgkamp, 
hvor vi selvfølgelig skal holde fast i Borgmesterposten og sikre 
et solidt blåt flertal. Og med Jesper i spidsen for et stærkt kandi-
dathold bestående af kandidater fra alle egne af Kommunen, er 
jeg sikker på det nok skal lykkes igen.

Kommunalpolitik handler i høj grad om at prioritere og skære 
igennem, både når der skal spares penge for, at man kan få kom-
munens økonomi til at strække, når der skal findes penge til nye 
initiativer og der skal siges ja eller nej til ansøgninger fra borgere 

og virksomheder. Og man finder hurtigt ud af, at der ofte er langt mellem skulderklap og 
anerkendelse, når der træffes beslutninger som vedrører vore alle sammens dagligdag 
og fremtid. For det, som er godt for en borger, kan være skidt for en anden.

Har ikke været i tvivl om at jeg ville genopstille efter denne min anden periode i Esbjerg 
Byråd. Jeg finder stadig arbejdet i Byrådet meget spændende og interessant, føler mig 
faktisk mere motiveret nu, med den erfaring jeg har gjort. Er også blevet opfordret af 
min lokalforening i Sneum – Tjæreborg til at gøre det igen.
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Opslagstavlen

Tirsdag den 23. februar kl. 18.30
Afholder Vester Nebel Venstreforening generalforsamling

i  Sognehuset  m. guleærter
Tilmelding til Egon tlf. 75169343, mail:erna-egon@bbsyd.dk

Tirsdag den 23. februar kl. 18.30
Afholder Venstre Esbjerg Vest generalforsamling

i forlængelse af et virksomhedsbesøg,  
som i skrivende stund endnu ikke er helt fastlagt.  

Der vil ligeledes være mulighed for at møde kommende kandidater fra foreningen til 
Kommune- og Regionsrådsvalget. Nærmere information følger snarest.

Torsdag den 25. februar kl 19.00
Afholder Sneum - Tjæreborg Venstreforening  generalforsamling 

på Blichers Kro i Tjærborg m. fælles spisning kl. 18.00. 
Tilmelding til Henrik tlf. 40123355

Politisk indlæg ved Borgmester Jesper Frost, herefter ordinær generalforsamling.

Torsdag den 25. februar kl 19.30
Afholder Jernved/Grestedbro Venstreforening  generalforsamling 

i Jernved aktivitetshus.
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Afsender: lena s. Jørgensen, Galeasen �, ���0 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

navn: 

Adr: 

Postnr./by: 

sendes til:

Jan lagoni Jacobsen

toftevænget 2

���0 Esbjerg V

Eller mails til:

jan.lagoni@live.dk


