Kornblomsten
Dyrskuet i Ribe var igen i år godt besøgt
og der var mange mennesker forbi Venstres stand
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Valg november 2017
Venstre står overfor Valg i november 2017 i kommune og region – og du kan være med
til at sikre et godt valg til Venstre ved at melde dig som kandidat til din vælgerforening
eller bare med en mail til mig.
Venstre skal gerne have et stærkt hold, som vil gøre indflydelse i kommune og region.
Hvis du har lyst, vil vi gerne hjælpe dig på vej med kurser, som vi tilbyder.
Venstre skal hjælpe med at sikre at Danmark fortsat er blandt de bedste lande, der
findes.
Fortsat god eftersommer.

Med venlig hilsen
Ketty Christoffersen
Kommuneforeningsformand

BLADUDVALG

Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk
Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer
er d. 23. december 2016 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk


Mit politiske efterår
Af Preben Rudiengaard

Nu ringer journalisterne ikke så meget mere. Nu kan man føle
at folks interesse for ens politiske synspunkter er blegnet. Nu er
man mindre interessant i de interne politiske cirkler.
Der er dog også en række positive elementer: Man har fået sin
totale frihed tilbage.
Som politiker har man retten til og pligten til at ytre sig, ellers
er der jo ingen, der stemmer på en. Hvem gider stemme på en
farveløs person, uden meninger og holdninger, som falder i med
den grå betonvæg.
Imidlertid skal man ikke tro, at man så blot kan ytre sig om alle
ting, køre sit eget løb og lade hånt om de værdier som samler et
parti. Politik er i bund og grund et værdifællesskab, som man samles om og prøver at
indføre efter de gældende demokratiske principper.
Dette kræver, at man kæmper for sine synspunkter og skaber flertal for disse.
Det er ikke altid lige let at få indflydelse. Det kræver alliancer og evnen til kompromis.
Vi kender politiske lykkeriddere i alle partier på Christiansborg og i byråd. Vi kender
seriøse politikere, som gerne vil men bliver holdt ned af grupper i partiet eller dæmoniske formænd, gruppeformænd eller borgmestre.
Den tendens har jeg oplevet gennem mine mange år på Borgen og i byråd.
Mit parti er blevet centralistisk og meget smalt. Der er efterhånden ikke plads til forskellighed og nytænkning. Vi er blevet alt for smalle. Nu drejer det sig om magt, magt
og atter magt og ikke om indflydelse.
Jeg er Venstremand i krop og sjæl, fordi mit parti i værdigrundlaget baserer sig på
kærnen: FRIHED ------ FÆLLESSKAB------ og----------FRISIND.
Dette skal vi værne om, det er det vi skal kæmpe for.
Mit gode råd, som politicus emerirus, er, at vi skal have alle med. Vi skal give plads
til politikere i alle aldre, plads til dialog og gøre op med udemokratisk enevælde, hvad
enten det er hisset eller her.
Når jeg tænker tilbage på mine år i politik, så tænker jeg på de mange gode venner, man
har fået, ikke blot i ens eget parti men også til kolleger i andre partier. Jeg tænker også
på den indflydelse, man har medvirket til, og de mange mennesker man har mødt og de
mange, som har vist tillid til en, ved at stemme personligt.
Så alt i alt er der mere af det søde end af det sure, når man ser tilbage på sit politiske
liv.
Men pas på Venstre: centralisme og udemokratisk magtbegær må ikke overskygge vores
kærneværdier.


Det bliver et travlt efterår
– også på social- og indenrigsområdet
Af Carl Holst, folketingsmedlem. medlem af energiudvalget og Kirkeordfører

Traditionen tro indledes det politiske efterår med sommergruppemøder, hvor hvert enkelt parti har mulighed for at udstikke en
retning for de kommende måneder. Derfor har vi de seneste uger
set flere markante udmeldinger, der især fokuserer på en skattereform, regeringens 2025-plan og finanslovsforhandlingerne.
Det tegner alt i alt til at blive et både interessant og travlt efterår
– også på social- og indenrigsområdet, hvor jeg er Venstres ordfører.
På social- og indenrigsområdet vil bl.a. de kommunale bosteder
og frikommuneforsøget være på dagsordenen den kommende
tid. På de kommunale bosteder har der som bekendt været en række forfærdelige voldsepisoder – senest drabet på en medarbejder på bostedet Lindegården i Roskilde – og
det er helt og aldeles uacceptabelt. Hverken beboere eller medarbejdere skal føle sig
utrygge eller være i fare på bostederne. Derfor vil regeringen over de næste fire år afsætte et trecifret millionbeløb til at dæmme op for problemerne med vold på bostederne.
For de midler ønsker regeringen bl.a. at oprette en ny type institution for borgere med
særligt komplekse problemstillinger og forbedre sikkerheden på de eksisterende tilbud.
Det er kun rimeligt.
Dernæst er der frikommuneforsøget, som er en del af økonomiaftalen for 2016. Med
frikommuneforsøget ønsker vi dels at fordre nytænkning, dels at nedbryde statsligt og
kommunalt bureaukrati. Begge dele med et klart mål for øje: Regeringen ønsker at understøtte en bedre og mere effektiv styring i de enkelte kommuner. Og det er bydende
nødvendigt, for kommunerne er udfordrede i forhold til at løse de offentlige opgaver.
Det er derfor vigtigt, at vi løbende stiller os selv spørgsmålet: Kan vi gøre det bedre?
Ikke med besparelser for øje, men for at sikre den bedst mulige service til borgerne.
Jeg ser frem til offentliggørelsen af, hvilke kommuner, der er udvalgt til frikommuneforsøget. Bl.a. er flere vestjyske kommuner i spil.
Som nævnt i indledningen: Det bliver et interessant og travlt efterår – og et efterår, hvor
regeringen på flere fronter vil arbejde for at trække Danmark i den rigtige retning. For
vi er ikke i mål endnu, men vi er godt på vej.



Den
sydvestjydske
Ve n s t r e p r e s s e A / S
Jernbanegade 18 - 6700 Esbjerg - Tlf 75 45 22 70
www.dsvp.dk

Vestkystens Distriktsblade

Håndværkervej 65
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 3842

Herunder
- med 9 stærke ugeaviser og



Jeg er klar til fire år mere...
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

... Hvis vælgerne ønsker at give mig yderligere en byrådsperiode.
Jeg blev valgt første gang til Esbjerg Byråd i 2002. Siden da har
vores kommune været igennem en rivende udvikling. Lad mig
blot nævne et par enkelte eksempler: ændring af Esbjergs image
fra en slidt arbejderby til Danmarks Energimetropol, kommunalreformen i midt 00’erne, udvikling til en uddannelsesby med
masser af mellemlange og videregående uddannelser og meget
mere. Når jeg ser på vores kommune igennem brillerne som formand for Kultur & Fritidsudvalget, synes jeg også, at der er sket
en positiv udvikling de sidste 15 år. Når vi får besøg udenbys
fra, oplever jeg jævnligt, at folk får en rigtig god aha-oplevelse
af Esbjerg. Vi har et sprudlende foreningsliv, stærke kulturinstitutioner og en masse
ildsjæle, som brænder for deres kunstart, fritidsaktivitet eller sport. Tingene kan altid
gøres bedre, og det vil jeg gerne være med til. For mig er arbejdet med at udvikle min
kommune rigtig givende, og jeg har derfor mod på at tage en periode mere.



Et stærkere Danmark
Af Ulla Tørnæs, uddannelses- og forskningsminister

Regeringen har fremlagt sin Helhedsplan for et stærkere Danmark. Planen lægger et længere perspektiv for, hvordan vi gerne
vil have, at Danmark udvikler sig i fremtiden. Det går faktisk
meget godt i Danmark, vi har lav ledighed og selvom væksten er
lav, er vi ikke i krise. Men vi skal ikke se mange år frem i tiden,
før vi ser udfordringer, som vi skal løse. For i horisonten er der
udsigt til lav vækst – så lav, at vi ikke kan bevare vores velstandsniveau i forhold til vores nabolande. Derfor har vi fremlagt en
plan, som kan øge Danmarks velstand.
Vi har for første gang sat et vækstmål. Vi skal ikke ”kun” have
orden i økonomien og balance i budgetterne, vi skal også have væksten tilbage. Vi har
sat et mål om, at vi i 2025 vil være 65 milliarder kroner rigere, end vi er i dag. Vi vil
flytte 250.000 mennesker fra passive overførsler og ind i arbejdsfællesskabet. Vi vil
sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde, og vi bruger 3 gange så mange penge på
skattelettelser på lave indkomster, end på skattelettelser på høje indkomster. Vi vil gøre
det mere attraktivt at investere, så det bliver mere attraktivt for private – både store
virksomheder og enkeltpersoner – at sende penge ud og arbejde i økonomien. Vi vil
investere i fremtiden – i danskernes kompetencer, i bedre uddannelse og i erhvervsrettet
forskning. For Danmark har ikke guld og diamanter, vores vigtigste råstof er kloge og
kreative hoveder. Derfor investerer vi i dem.
Forudsætningen for, at vi kan investere i velfærd er, at vi har orden i økonomien og
vækst hos vores virksomheder. Danmarks økonomi kommer under pres i de kommende
år. Indtægterne fra Nordsøen vil falde. De store årgange vil gå på pension. Og vi har
ikke udsigt til, at der er store økonomier i udlandet, der kan trække vores vækst op.
Derfor skal vi handle selv, og vi skal handle nu.
Helhedsplanen for et stærkere Danmark handler ikke om næste folketingsvalg. Den
handler om næste generation. Om at vi skal overlade et Danmark i bedre stand til de
kommende generationer, end det Danmark, vi selv modtog.

Hør Jesper Frost Rasmussen fortæller om årets gang i kommunen
mandag den 31. oktober kl. 19.00 i Vester Nebel Sognehus

Alle er velkomne
Vel mødt Vester Nebel Venstreforening


Tag familie og venner med
torsdag den 1. december 2016 kl. 18.30
på Guldager Kro
Pris pr. kuvert 100 kr.

Tilmelding senest torsdag den 24. november 2016 til:
Egon Rasmussen - tlf. 75 16 93 43
E-mail: erna-egon@bbsyd.dk
eller
Lena Schou Jørgensen, - tlf. 29 29 91 15.
E-mail: lena.s.j@bbsyd.dk

PS: Der kan serveres anden menu i stedet for gule ærter!


Venstre

Hos mig får du:
- Over 25 års erfaring
- Den rigtige pris
- Oprydning hver dag
- De bedste materialer
- En håndværker der
kommer til tiden
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

10

Jakob Lose, indehaver

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

Her kunne

din

annonce
sidde

11

Fra BIOS til Ambulance Syd
Af Stephanie Lose, regionsrådsformand

Det er næppe gået mange syddanske borgeres næse forbi, at sommeren har budt på BIOS’ konkurs og Region Syddanmarks hjemtagning af ambulancedriften i de områder, hvor BIOS tidligere
kørte ambulance. I dette skriv vil jeg forsøge at kaste lidt lys på,
hvad der egentlig skete i de hektiske dage i juli.
BIOS’ drift og økonomi har i lang tid været omdrejningspunkt
for opmærksomhed blandt medier og borgere. Vi var i løbet af
foråret godt klar over, at muligheden for, at BIOS ville kunne
løse opgaven, hastigt var svundet med ekstraudgifter til tyske
reddere, overarbejdsbetaling, bodskrav og fortsat manglende
rekruttering. Derfor har vi i regionens maskinrum arbejdet med scenarier for “Plan B”
igennem længere tid, ligesom vi i Venstres gruppe har drøftet mulige scenarier.
I juli kom det så frem, at regionen ved en fejl havde betalt en faktura for meget til BIOS,
der fremsendte den ekstra faktura i december. I en “normal” situation ville det ikke være
et problem, idet BIOS “bare” skulle levere ambulancedrift i august for de penge, de
allerede havde fået betalt ved en fejl i december. Men pga. BIOS pressede økonomi var
det ikke en “normal” situation.
Selve fejludbetalingen er et udtryk for et uacceptabelt forløb – det må ikke ske; Men
grundlæggende er der tale om en yderst beklagelig, menneskelig fejl. Og lige meget
hvor meget man forklarer og redegør, så vil der være et element af uforklarlighed, når
der er tale om en menneskelig fejl. Regionens direktion håndterer alle forhold i den
anledning, og skal derudover sikre, at al mulighed for at drage læring i denne situation
(selvom den er helt unik!) udnyttes, sådan at vi forebygger, at den slags kan ske igen.
I forlængelse af fejludbetalingen afviste BIOS skriftligt og mundligt al mulighed for
yderligere garantistillelse, yderligere kapital fra ejerne eller yderligere kapital fra Rabobank. I stedet kunne regionen få pengene tilbage henover 1 år mod at påtage sig yderligere forpligtelser. Det var min vurdering, at det blot ville være at “trække pinen” at
indgå i sådanne konstellationer. Derudover ville der være tale om statsstøtte til en privat
virksomhed, hvilket er ulovligt.
BIOS tilkendegav selv, at de - hvis regionen modregnede fuldt - ville være ude af stand
til at betale løn pr. 1. august. BIOS havde indvilliget i selv at indgive konkursbegæring
mandag den 25. juli om morgenen. I stedet valgt de søndag at gå i pressen og annoncere,
at de ville gå konkurs ”snart”, hvis ikke regionen ville give dem henstand i 2 måneder.
Det var en slags afpresning af regionen. Og det ville skabe maksimal usikkerhed blandt
medarbejderne - med risiko for forsyningssikkerheden til følge - at have den melding
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ude i pressen i dagevis. Derfor gik jeg ud og meddelte, at regionen ville begære BIOS
konkurs mandag - og startede samtidig en proaktiv kommunikation med medarbejderne,
bl.a. via min facebookprofil.
På et ekstraordinært regionsrådsmøde tirsdag den 26. juli besluttede et flertal i Regionsrådet at hjemtage ambulancedriften på ubestemt tid. Fra Venstres gruppe var der 3
primære begrundelser for at vælge denne løsning.
1. Behovet for ro! Et nyt udbud ville tage 1-1,5 år at forberede og gennemføre. Der
ville være usikkerhed om den endelige løsning i lang tid – og stor risiko for forsyningssikkerheden i den periode.
2. Konkurrencesituationen. Kun én virksomhed ville forventeligt byde. Og regionen
ville i tilfælde af, at man om 1-1,5 år ønskede at hjemtage driften, fordi resultatet
af et udbud var for dyrt, ikke have en driftsorganisation, der kunne byde ind uden
betydeligt arbejde og udgifter.
3. Hensynet til medarbejderne i BIOS, som vi gerne ville bygge videre på.
Den 27. juli gik BIOS officielt konkurs og kuratorerne videreførte driften i en overgangsperiode. Umiddelbart efter konkursen var vi på turné på stationerne for at snakke med
vores nye medarbejdere. Der er generelt en god stemning, og de er glade for at skulle
arbejde i den nye regionale ambulancetjeneste.
Den 18. august overtog regionen formelt ambulancedriften. Aftale om overtagelse af
driften indebærer, at regionen overtager stationer, ambulancer og medarbejdere. Derudover skal vi betale et engangsbeløb for varelager, depositum/forudbetalt leje på stationerne samt inventar på stationer og i ambulancer (soverum, opholdsrum, ilt, bårer mv.)
Udgifterne til den løbende drift er arbejdet ind i driftsbudgettet, som samlet set viser et
billede af en ambulancedrift, der i opstartsåret vil være præget af opstarts/engangsudgifter, og som derefter ligger meget tæt på det niveau, vi har betalt nu. Det vil sige, at
som minimum en meget stor del af den besparelse, der lå i de nye ambulancekontrakter,
fortsat forventes realiseret.
Vores nye operatør er nu døbt ”Ambulance Syd” – og der er indtil videre ansat 52 nye
medarbejdere til at være med til at bemande ambulancerne. På den korte bane, indtil alle
er tiltrådt og vi forhåbentlig er helt fuldtallige, gør vi driften robust med hjælp fra de
øvrige regioner og Responce, interhospitale transporter med sygeplejersker og forskellige andre tiltag. Men nu glæder vi os først og fremmest til ro – og til at bygge en ny
ambulancetjeneste op.
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Genopstiller ved KV17
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Selv om det måske kan være svært at synlig gøre sig som ”ny”
menigt medlem af en stor byrådsgruppe, som både tæller en
dygtig Borgmester og Udvalgsformænd, syntes jeg at arbejdet i
Byrådet er meget spændende og brænder for det, mener da også
jeg gør min indflydelse gældende gennem de bestyrelser og udvalgsposter jeg har og det ikke mindst i Plan & Miljø Udvalget.
Kommunalpolitik handler i høj grad om at prioritere og skære
igennem, både når der skal spares penge for at man kan få kommunens 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 dog ikke været i tvivl om at jeg gerne ville genopstille igen ved Kommunal valget
i 2017 og er også blevet opfordret af min lokalforening i Sneum – Tjæreborg til at gøre
det igen.

Arbejdet i Teknik & Byggeudvalget
Af Anders Rohr Jørgensen, byrdsmedlem

Arbejdet i Teknik & Byggeudvalget er netop startet op efter
sommerferien, vi har afholdt et enkelt møde, og været på den
årlige besigtigelsestur, hvor vi tager rundt i kommunen og ser
på lokalrådets ønsker til cykelstier, trafiksikkerhedsfremmende
foranstaltninger etc. På turen besøger vi også de byggerier som
er igangværende, særlig interessant er det at følge Esbjerg Strand
som skyder godt i vejret, der er lang vej igen inden det samlede
projekt står færdig, men allerede nu er det en oplevelse værd at
tage ud i området og danne sig et indtryk at hvordan det store
anlæg vil tage sig ud når det står færdig, jeg vil lige nævne at der
i en længere periode har været gratis busforbindelse til området,
så der er god mulighed for en tur derud. Hjemme i Ribe i vores lokale Venstreforening
arbejder vi pt. Med et arrangement som afholdes til oktober hvor Erhvervs & Vækstminister Troels Lund Poulsen kommer på besøg, om aftenen vil vi afholde et åbent arrangement hvor temaet primært vil handle om erhvervsturisme i kommunen, her vil alle
være velkomne til at deltage i en debat med ministeren.
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Hvorfor jeg ikke genopstiller til kommunalvalget

Af Jens Vind, byrådsmedlem

Da jeg i november 2013 blev valgt som det yngste byrådsmedlem havde jeg, med udgangspunkt i VU’s mærkesager og
mit arbejdsprogram fra valgkampen, en politisk to-do liste med
5 prioriterede punkter, som jeg løbende har gjort status på.
Jeg er mildest talt meget tilfreds med mine knap 30 måneder i
Byrådet. På alle fem punkter er der leveret resultater og fremskridt. Derfor har jeg valgt ikke at stille mit kandidatur til rådighed til kommunalvalget i 2017. En beslutning jeg synes at jeg
kan træffe med god samvittighed, når jeg reflekterer over hvor
langt vi allerede er nået i denne byrådsperiode.
•

•

•
•
•

Esbjerg Kommune skal aktivt arbejde for at skabe flere studiejobs
Allerede i sommeren 2014 vedtog vi Vision 2020, hvor jeg lige fra starten advokerede kraftigt for at en aktiv indsats skulle være et centralt element. Ligeledes
for vores nye Vækststrategi. Det lykkedes.
Den offentlige transport transport i Esbjerg by skal omstruktureres, med studerendes fremkommelighed i fokus
I juni sendte Byrådet vores udkast til en komplet nytænkning af kommunens busdrift
med helt nye ruter, som løfter bustransporten markant, særligt til/fra uddannelsesinstitutionerne, og tilmed med mulighed for at klare opgaven for færre penge.
Vi skal indføre tonede linjer i udskolingen på Esbjerg Kommunes folkeskoler
I Børn & Familieudvalget vedtog vi sidste år en model for tonede linjer i udskolingen, som der nu arbejdes på at implementere på skolerne.
Vi skal have yderligere gang i byggeriet af nye ungdomsboliger i Esbjerg
Vi har i løbet af de sidste to år igangsat en række projekter for at øge vores udbud af
ungdomsboliger, og vi har mere på vej.
Indsatsen for udsatte børn og unge skal nytænkes, bl.a. med øget fokus på forebyggelse
Siden 2014 har vi i Børn & Familieudvalget arbejdes på ”Paradigmeskifte 2.0” for
at imødekomme de udfordringer vi har på dette område. Implementeringen tager tid,
og der er lang vej endnu, men vi er på vej.

Venstres Ungdom kigger sig nu omkring efter en ny kandidat, som skal vælges på VU
Esbjergs opstillingsmøde engang i efteråret. Personligt er jeg langt fra færdig med politik, selvom jeg ikke genopstiller, og vil fortsat tage byrådsarbejdet meget alvorligt indtil
perioden er slut. Derefter vil mit bidrag til partiet blive mere på organisatorisk plan, bl.a.
som formand for Esbjerg Omegnskreds, og stå til rådighed med politisk sparring for den
næste VU-kandidat, som forhåbentligt bliver valgt ind i 2017.
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Jeg savner Venstres stemme i EU-debatten
Af Jørgen Prenslev, Ribe

Jeg savner at høre de mange menige medlemmer i Venstre, som
er tilhængere af EU. Det er lige nu vand på EU-modstandernes
mølle, at de kan kæde EU og flygtningestrømmen sammen.
Jo mere skidt - også personlige angreb, man kan smide ind i debatten jo flere trumbs up får man.
Ingen kan formodentlig bevise, at flygtningestrømmen ikke ville
være kommet til landene i Europa alligevel. Om så alle i dette
land ville stå ved grænsen, ville vi ikke kunne forhindre strømme
af flygtninge komme til vores land.
Jeg har engang spurgt Kristian Thulesen-Dahl (født 1969, altså 3 år da vi stemte os
ind i EF) om dette forhold, da han en kold vinterdag stod ved den dansk tyske grænse
inviteret af TV2 Nyhederne til at forklare sig. Trods ihærdige forsøg fra Mikael Kamber
lykkedes det Thulesen-Dahl at snakke sig uden om. Siden har jeg forgæves gentaget
samme spørgsmål overfor ham og andre DF’ere og sympatisører.
Jeg afviser på ingen måde at Danmark har et problem med de mange, som kommer til
vore grænser.
Derimod har jeg brug for at gengive følgende: “Det er mainstream at putte os alle ned i
en ”danskhedskasse” Vi har brug for bastarden EU. En ufærdig konstruktion, der higer
efter, at vi borgere bliver mere involveret i beslutninger og processer. Hvis vi vil tage
vores store europæiske arv alvorligt og hverken lade os tryne af terrorister eller tyranner, så gælder det udvikling og indsats i EU – ikke afvikling og hån.”
Citatet er fra Stinne Bosse i jp.dk (20.8.2016). Stinne Bosse er nu også debattør. Jeg
forholder mig ikke til Stinne Bosse’s person. Men det er der desværre adskillige som
gør og nedgør hende ud fra mig helt ubekendte anklager om usaglighed og om at være
radikal og til krav om hun slet ikke skulle have lov til at ytre sig. Det er ord fra højrepopulistiske debattører, som når man spørger ind til deres grundlæggende holdninger
om ordentlighed forbliver tavse.
Jeg afviser som nævnt på ingen måde, at Danmark har et problem med de mange, som
kommer til vore grænser. For mig at se er den eneste løsning en europæisk løsning. Så
vi kan samarbejde om at mindske tilstrømningen Jeg har det sådan helt overordnet med
EU, at det er den bedste ting, der er sket for Europa.
Vi har haft fred nu i årtier. Er der problemer i Europa generelt eller lande imellem taler
vi om tingene.
Vi har et bredere bolværk mod et frembrusende Rusland. Vi kan samlet forhandle os til
bedre aftaler end hvis hvert enkelt land skal ud at forhandle aftaler på plads.
Er der stridigheder mellem lande i EU, mødes vi i dialog i stedet for med voldelige
konfrontationer.
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Hvordan vi i Danmark kunne klare det alene, kan modstandere af EU kun gisne om.
Men har intet konkret.
Konkret er det imidlertid, at vi har haft fred i vores generation og vil formodentlig også
have det fremover, hvis vi holder sammen og taler sammen.
Jeg undrer mig ofte over, hvordan EU modstandere kan være så skråsikre på, at alt
bliver bedre uden EU.
De kan se og læse, hvordan lande i Europa har bekriget hinanden. Og derudfra vil det
vel være rimeligt at antage, det kan ske igen.
Men rundt omkring i Europa slukkes lige nu det europæiske lys og erstattes af den nationale ild. Og jo - I Danmark er det lige nu mainstream at forsøge at putte os alle ned
i en ”danskhedskasse”.
Det er for mig skræmmende.

Kvinder i byrådet
Af Annemette Knudsen Andersen, byrådsmedlem

I juni 2013 havde jeg et indlæg i Kornblomsten om vigtigheden
af, at der er kvinder i Esbjerg Byråd.
Vi var 2 kvinder opstillet for Venstre til kommunevalget i november 2013. Vi blev begge valgt – sammen med 4 andre kvinder fra andre partier.
Det vil sige, at vi er i alt 6 kvinder ud af en byrådsgruppe på
31!!
Det er 19,35% og det er altså for lidt….
Til næste år i november er der igen kommunevalg, og vi skal til
at finde ud af, om vi genopstiller.
Det har jeg besluttet at gøre:
Jeg er utroligt glad for og stolt af at være med på banen og mener også at jeg gør en
forskel. Ikke kun fordi jeg er kvinde – men fordi jeg interesserer mig for politik og fordi
det er meget vigtigt at vi også er repræsenteret fra hele kommunen.
Jeg sidder p.t. som næstformand i Kultur- & Fritidsudvalget og som medlem af Børn- &
Familieudvalget.
2 spændende udvalg som også har været på banen i denne periode med spændende
tiltag:-)
Som altid er I velkommen til at tage kontakt til mig, hvis der er noget, I gerne vil
drøfte.
HUSK – I har stemt på mig, så jeg er til for jer!
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Stort og småt fra landet!
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

I skrivende stund er vi sidst i august, og for en landmand er det
midt i årets travleste tid. Høsten betyder rigtig lange arbejdsdage, hvor man nøje følger vejrudsigten,- Når vi at blive færdige
inden regnen sætter ind ???
Men selv om det er travle dage, er det jo også en spændende tid,
hvor resultatet af ens arbejde i årets løb gøres op. Selv om man
har gjort en stor indsats i hele vækstperioden, kan det jo alligevel
slå fejl. Vejret er jo en medspiller, og det danske vejr er jo lunefuld. Men det er jo også en del af charmen ved at være landmand.
Og selv om man har rigtig travlt, er der jo også en glæde ved at
få høsten i hus.
Når man nu sidder i traktoren det meste af dagen, er der jo også tid til at fundere over
det politiske billede
Hvis man ser, hvad der foregår landspolitisk lige nu, så er der flere ting som undrer
mig; det virker for mig underligt at en regering, som virkelig er i arbejdstøjet og får
gennemført en masse reformer og lovændringer, ikke får anerkendelse i form af bedre
meningsmålinger.
Derimod ser det ud til at partier som pt. Slet ikke tager ansvar, får fremgang. F eks. Alternativet, som foreslår en 30 timers arbejdsuge, ikke vil anerkende finansministeriets
beregninger af hvad det vil koste.
De ved bedre,-----ja god morgen!!!!!!
Men selv i blå blok er det så som så med ansvarligheden. Konservative fik fyret en minister på et utroligt spinkelt grundlag. Dansk Folkeparti ville ikke med i regering, for så
kunne de ikke profilere sig på enkeltsager. Og nu senest hvor Liberal Alliance truer med
at vælte regeringen, hvis ikke topskatten sænkes.
Det bliver et svært efterår for Lars Lykke. Han skal holde sammen på en blå lejr, hvor
støttepartierne efter min mening gør det rigtig svært med deres udtalelser.
Det bliver et spændende efterår, hvor truslen om et valg i utide desværre nok vil komme
til at fylde en hel del.
Lokalpolitisk er der lidt mere roligt. Inden længe går vi i gang med budgetforhandlingerne. Det er en spændende tid. Det tegner ikke til at blive så dramatisk som sidste
år, hvor vi var nødsaget til at foretage nogle voldsomme besparelser. Men der skal nok
dukke nogle sager op, som vil give nogle politiske ”slagsmål” mellem partierne.
Spændende bliver det også næste år, hvor der atter er kommunalvalg. Selv om der er
over et år til valget, er det jo nu, at vi som byrådsmedlemmer vil stille op igen. Personligt har jeg valgt at stille op igen. Det har været (og er!) en spændende opgave, så hvis
vælgerne vil, så er jeg klar til en periode mere. Jeg synes der sker så mange spændende
ting rundt om i kommunen pt. Det vil jeg gerne være med til at tage del i.
Det var nogle små betragtninger fra ”kornmarken”
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Ekstra Resurser
Af Jørgen Prenslev, Ribe

Vi skal frigive ekstra resurser, men ikke nødvendigvis i form af
penge.
Men hvor vil det være ærgerligt, hvis en kommende kommunal
valgkamp vil komme til at handle alene om, hvor meget vi kan
poste ud til den enkelte borger uden at skele til det begreb, som
hedder livskvalitet.
Alle vil vel godt anerkende, at penge ikke gør alt. At mange
tidligere - hvor pengene var småt - sagtens kunne have et godt
liv. Måske var der i sognerådenes tid enkelte medlemmer, som
syntes, at befolkningen, der havde brug for offentlig støtte, kunne
leve på en sten. Jeg husker godt nogle få. Men var de Venstrefolk i deres sind? Jeg tvivler.
Det er desværre stadig nogle, som mener, at Venstre står for sparsommelighed ud over
det rimelige. Andre partier til højre vil derimod gerne, at alt spares væk og befolkningen
selv for det meste skal klare sig selv. Jeg mener, Venstre har en god balance, hvor det
også handler om, at befolkningen selv tager initiativ og hjælper sig selv mest mulig.
Det slogan kan vi godt være bekendt at bruge.
Jeg ser gerne, flere institutioner får en pose penge og selv skal holde hus med beløbet.
Senest har vi set et friplejehjem i Odense, som fungerer perfekt, fordi institutionen har
fået frie hænder til at prioritere. Alt for megen energi bliver brugt til bureaukrati. Resultatet på friplejehjemmet er tilfredse medarbejdere, som næsten ingen sygefravær har.
Det frigiver ekstra resurser. Og glæden ved arbejdet forplanter sig selvfølgelig også til
beboerne.
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EUX - fremtidens erhvervsuddannelse
Af Tommy Noer, byrådsmedlem

EUX er en almindelig erhvervsuddannelse suppleret med gymnasiale fag. Omfanget af fag og niveauer på gymnasialt niveau i
EUX forløbet svarer til fag og niveauer i en toårig gymnasial uddannelse. Dvs. at en elev f.eks. på 5 år opnår at få en hel almindelig elektrikeruddannelsen og studiekompetencer der gør, at man
kan fortsætte direkte på universitet for at læse til ingeniør.
EUX forløbet udformes og tilrettelægges således, at det er den
enkelte erhvervsuddannelse som er omdrejningspunkt og man
udnytte synergien mellem de gymnasiale fag og dele i erhvervsuddannelsen
Det er netop udnyttelsen af synergimulighederne, der gør det
muligt at afkorte undervisningstiden i EUX forløbene. Det skaber tidsmæssigt attraktive
uddannelsesforløb i forhold til at gennemføre to adskilte uddannelsesforløb.
I de 3 år jeg har arbejdet med at EUX-EL uddannelsen, er det kun gået fremad mht. til
antallet af elever der vælger at påbegynde denne uddannelse.
Vi er endnu ikke kommet helt i mål med uddannelsen. Mange virksomheder er lidt konservative, når de ansætter lærlinge. Så vi har dygtige unge mennesker der ikke får en
rigtig mulighed for at udøve deres talenter. Ca. 1/3 af de elever der bliver færdig med
grundforløbet får ikke den ønskede praktikplads.
I erkendelse af, at virksomhederne i fremtiden vil have endnu større behov for unge,
som besidder både håndværksmæssige og teoretiske kompetencer, for at sikre dansk
erhvervsliv nationalt og internationalt, har Syddansk Vækstforum bl.a. afsat penge til
markedsføring og opsøge virksomheder for at fremskaffe de nødvendige EUX praktikpladser.
Så jeg vil appellere til virksomheder i vores område om at være medvirkende til, at vi
får uddannet nogle unge EUX’er og dermed skabt nogle af de kvalificerede medarbejder
erhvervslivet efterspørger.
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Vi skal lære af skolevæsnet i Canada…
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem

Så er vi allerede næsten 3 år henne i byrådsperioden, og om
et halv års tid skal vi allerede til at sætte Venstres hold til det
kommende kommunalvalg i efteråret 2017. Jeg har nu næsten
været med i 2 perioder, og synes fortsat at byrådsarbejdet er både
vigtigt og spændende, og jeg er klar til at være en del af Venstres
kommende kandidathold. Vi har fået gennemført rigtig mange
ting i denne periode, og har fået genoprettet Esbjerg Kommunes
økonomi efter nogle svære år, hvor især mange reformer fra
Christiansborg har gjort ondt.
Jeg har i denne periode haft posten som viceborgmester, medlem
af økonomiudvalget og er næstformand for Børn- og Familieudvalget.
I Børn- og Familieudvalget har vi været involveret i og selv gennemført rigtig mange
store forandringer i de seneste år. Folkeskoleområdet har undergået store forandringer,
og det vil fortsat tage nogen tid, inden alt er på plads. Folkeskolereformen og en ny
arbejdstidsaftale for lærerne kom ”udefra” mens vi selv har gennemført en større strukturændring ved at samle skolerne organisatorisk i større enheder. Den omfattende forandring det har medført, har stadig ikke helt fundet sine ben, men vi er godt på vej alle
steder. Øvelsen har sikret, at vi nu har den organisation der kan sikre, at vi kan skabe en
endnu bedre folkeskole i Esbjerg Kommune.
Et element på den rejse mod en bedre folkeskole, er den partnerskabsaftale vi har indgået med skolevæsnet i Ontario i Canada. Såvel lærere som ledere har været på inspirationstur i Canada, ligesom der allerede har været mange dygtige skolefolk fra Canada i
Esbjerg for at dele ud af deres viden. Hele Børn- og Familieudvalget var også i Canada
på et intenst besøg i maj måned, og har ved selvsyn konstateret hvor godt tingene fungerer i skolevæsnet. Det er helt unikt, at vi som den eneste kommune i landet har indgået
en partnerskabsaftale med den stat i Canada, som har vist at man kan skabe fantastiske
resultater i folkeskolen.
Og hvad er det så vi kan lære?
Det er ikke alt der kan overføres direkte – men i Ontario har de formået at skabe en
folkeskole hvor alle elever bliver så dygtige de kan. De har formået at sikre de bedste
elever bliver endnu dygtigere, og at gabet mellem de svageste og de stærkeste er blevet
mindre. Det er også målet i Danmark og i Esbjerg Kommune.
Og – i øvrigt har de skabt resultaterne med en langt mindre økonomi end den vi har til
folkeskolen i Esbjerg Kommune, med dårlige fysiske rammer, og med en elevmasse
som kommer fra alle egne af verden, og hvor 40 % ikke kan tale engelsk, når de starter
i skole. Det er ret imponerende.
Indholdet i partnerskabsaftalen og hvordan vi arbejder med at overføre de gode ideer
til Esbjerg Kommune, fortæller jeg gerne om – men det har vi vist ikke spalteplads nok
til her…
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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:
Ketty Christoffersen
Ommevej 2
6740 Bramming

Eller mailes til:
keot@mail.dk

Navn:
Adr:
Postnr./by:
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