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Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen, Tranbergvænget 21,
Vr. Nebel, 6715 Esbjerg N
Tlf. 27241800 / 75169382 Mail: jesra@esbjergkommune.dk

Vælgerforeningsformænd:
Bramming: Laurids Schack, Mejsevej 12, 6740 Bramming
Tlf. 29414239 Mail: schack@bramminnet.dk

Gruppeformand Kurt Bjerrum, Gørdingvej 70, 6771 Gredstedbro
Tlf. 22955266 Mail: kurbj@esbjergkommune.dk
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Frederik Rahbæk, Forum Hovedvej 155, 6715 Esbjerg N
Tlf. 75167153 Mail: frederikrahbek@gmail.com
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Kære medlemmer
Vi skal igen til stemmeurnerne - torsdag 3. december 2015 - for at tage stilling til
retsforbeholdene.
Venstre anbefaler er klart ”ja” så det bliver trygt at være dansker, sværere at være kriminel og lettere at drive virksomhed i Danmark.
Vi stemmer om at retsforbeholdet skal omdannes til en tilvalgsordning, som betyder at
Danmark kan forblive i Europol og i fremtiden få mulighed for selv fra sag til sag om
vi vil være med eller ej.
Der er 22 retsakter bl.a. kriminalbekæmpelse på tværs af grænser fx børneporno, cyberkriminalitet og menneskehandel og regler privatretslig område om fx . konkurs, arveret
og forældreansvarssager.
Derfor vil jeg kraftigt opfordre alle til at stemme” JA” den 3. dec.
Vi har ved det seneste valg opnået flotte resultater for Esbjerg
Carl Holst er blevet Forsvarsminister.
Stephanie Lose er blevet Regionsformand for Syddanmark
Stort tillykke til dem begge og hvis man har spørgsmål til enten Stephanie eller Carl skal
jeg gerne sende videre, da det er vores talerør videre.
Man skal tænke på,
om det man gør,
har en gunstig effekt på det,
man ønsker at opnå!

Med ønsket om en god sensommer fra
Ketty Christoffersen
Kommuneforeningsformand

BLADUDVALG

Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk
Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk
Søren Kristensen, Esbjerg, Tlf. 22743728, Mail: aaseogsoren666@gmail.com

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer
er d. 28. december 2015 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk


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
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Udvikling i hele Danmark
Af Troels Lund Poulsen, erhvervs- og vækstminister

Der er over 1800 kilometer fra Oslo i syd til Tromsø i nord, og
Norge burde vel med sin langstrukne geografiske profil have stor
risiko for at have en skæv balance med udfordringer som dem,
vi ser i Danmark. Men sådan er det ikke. Man taler ikke om
’Udkants-Norge’ hos vores skandinaviske naboer, og dét er der
en god grund til. I Norge har man for længst indset, at der skal
sættes ind med en sammenhængende politik, der skal skabe balance mellem by og land.
Jeg bryder mig ikke om betegnelsen ’udkants-Danmark’. Jeg
mener, den er forkert og taler ned til folk i landdistrikterne. Regeringen anerkender derimod, at væksten er ulige fordelt mellem land og by. Det giver
en uhensigtsmæssig og skæv udvikling. For regeringen er det derfor en mærkesag at
skabe større balance mellem land og by i Danmark. Vi arbejder for en større sammenhængskraft i Danmark. Et Danmark med vækst og arbejdspladser uanset postnummer.
Men ubalancen mellem land og by måles ikke kun på økonomi og antal indbyggere.
Omkring 45 procent af alle statslige arbejdspladser ligger i dag i Hovedstadsområdet.
En mere jævn fordeling af statslige myndigheder og arbejdspladser flere steder i landet
vil efter min mening bidrage til at øge Danmarks sammenhængskraft, så folk ikke bare
føler, at alle statslige beslutninger bliver truffet i den ene ende af landet.
Regeringen er naturligvis opmærksom på, at denne dagsorden optager sindene meget
hos alle borgerne i landdistrikterne. Det gælder også i Esbjerg, som jo har god erfaring
med håndteringen og integration af tilflyttede statslige styrelser.
For mere end ti år siden blev Sikkerhedsstyrelsen eksempelvis etableret i Esbjerg med
stor succes. Det blev en af de eneste statslige styrelser med hovedsæde uden for hovedstadsområdet. Mere end 100 medarbejdere er i dag en del af en meget moderne styrelse,
hvor afstanden til København og ministeriet ikke er et uoverstigeligt problem. Der er
ikke tvivl i mit sind om, at for Esbjerg har udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen skabt en
større mangfoldighed i arbejdsmarkedet og givet en ny type arbejdspladser, som giver
mulighed for øget tilflytning.
Vækst i hele Danmark skabes imidlertid ikke ved udflytning af statslige arbejdspladser.
Derfor er det vigtigt for mig at få frem at udflytning blot er en del af en større satsning,
som regeringen vil bruge for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Under overskriften ’Vækst i hele Danmark’ er det min og regeringens ambition at give et konkret
og markant løft i mulighederne for at skabe vækst i landdistrikterne. Vi arbejder for
vækst og udvikling i hele Danmark – ikke kun i København.
En af de udfordringer jeg blev konfronteret med på min tur til Esbjerg i begyndelsen af
august var blandt andet, at den nuværende planlov i nogle tilfælde sætter begrænsninger
op for kommunernes ønske om at skabe lokal vækst i landdistrikterne. Det er naturligvis
ikke hensigtsmæssigt.


Statslige arbejdspladser
Af Johnny Søtrup, borgmester

I ganske mange år har Folketingets forskellige partier talt om
et Danmark i balance, forstået på den måde, at man ville sikre
udvikling over hele landet.
Det er dog mest blevet ved skåltalerne. I stedet har vi set et Danmark, som stille og roligt er blevet mere og mere centraliseret.
Og der er kommet nye ord ind vores sprog - udkanten, Udkantsdanmark mv.
I sig selv en absurditet, da der kun er få hundrede kilometer fra
kant til kant.
Målet om en bedre balance i Danmark fejler dog ikke noget !
I øjeblikket lægges 2 ud af 3 nye statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet - i 2014 lå 44 pct af samtlige statslige arbejdspladser i Region hovedstaden.
Men hvis de mange løfter fra forsommerens valgkamp står til troende, er der måske lys
forude, hvad angår en mere ligelig fordeling af de mange tusinde statslige arbejdspladser.
Det rigtigt spændende bliver om regeringen denne gang har en mere stålfast vilje til at
gennemføre disse udflytninger.
Det blev faktisk forsøgt af VK regeringen, men endte i et flop, hvor der kun blev flyttet
nogle få hundreder arbejdspladser efter 10 års borgerligt styre. I samme periode blev der
etableret i tusindvis af nye statslige arbejdspladser i Københavnsområdet.
Esbjerg var et af de meget få steder, hvortil der blev flyttet statslige arbejdspladser.
For godt 10 år siden blev der her etableret den nye Sikkerhedsstyrelse, og det er i dag en
stor velfungerende vidensarbejdsplads med i dag mere end 100 medarbejdere.
Med andre ord en succeshistorie, som fint tåler en gentagelse.
Denne gang er vores ønske at få Energistyrelsen, eller de dele heraf, som relaterer sig
til offshore aktiviteterne. Der er afdelinger i Energistyrelsen som arbejder specifikt med
olie, gas og vindenergi. Præcis de områder, som Esbjerg huser store kompetencer på.
Det er her alle de store firmaer indenfor disse områder har etableret sig. Også her det
nationale videncenter indenfor offshore har til huse.
Det vil derfor også være en gevinst for Energistyrelsen at komme tæt på de miljøer, som
de servicerer og samarbejder med.
Udover Energistyrelsen, mener jeg, at man med fordel kan udbygge Sikkerhedsstyrelsens virke til at omfatte flere områder end tilfældet er i dag. Endelig kunne Esbjerg
fint huse en ny politiskole.
Helt som forventet ser vi nu paraderne komme op til forsvar for at bevare arbejdspladserne i hovedstaden. Der er ingen grænser for alle de ulykker, der vil kunne overgå arbejdspladserne og de involverede medarbejdere, hvis de blev flyttet til provinsen. Samme
melodi hørte man ikke afspillet, ved de flytninger der gik den anden vej.
Det var derfor ganske opmuntrende at se Dansk Folkeparti stå ved deres løfte fra valgkampen og fremlægge konkrete forslag til hvilke styrelser de gerne så udflyttet.


For kort tid siden havde jeg besøg af Troels Lund Poulsen og Carl Holst. Et besøg som
Carl Holst, ganske fint, havde taget initiativ til.
Besøget havde to formål, set med mine øjne, nemlig at få talt om nogle af de urimelige
bindinger i planloven, som forhindrer fornuftig arealudnyttelse og derudover at få talt
om mulige udflytninger af de statslige arbejdspladser.
Det blev et fint besøg med to lydhøre ministre, et besøg som blev afsluttet med en rundtur på havnen. Med havnedirektør Ole ingrisch som guide på havnen blev rundturen en
virkelig øjenåbner for den nye Erhvervs - og vækstminister.
Hvad angår udflytning, så kunne Troels Lund Poulsen ikke blive konkret, men henviser
til, at regeringen inden Folketingets åbning den 6. oktober vil fremlægge en samlet plan
herfor.
Vi må indtil da gå i spænding med den forhåbning, at man denne gang vil udvise større
beslutnings - og handlekraft end i 00 ´erne, hvor ambitionerne løb ud i sandet.

Vigtigt løft til Syd- og Vestjylland
Af Carl Holst, forsvarsminister, Esbjerg Omegnskreds

Selv om Venstre generelt fik et skidt folketingsvalg, opnåede vi
heldigvis flertal i blå blok.
Det gør det muligt at føre vores politik ud i livet, hvilket vil
komme ikke mindst denne landsdel til gode.
Ud over at gøre det mere attraktivt at arbejde og skabe flere private job er det især følgende indsatsområder, som området her
vil nyde godt af:
Vi vil flytte flere statslige arbejdspladser fra hovedstaden til
det, nogen kalder provinsen. Også selv om københavnerpressen
brokker sig. Inden for mit eget område – Forsvaret – har vi allerede bevist, at det kan lade sig gøre at flytte arbejdspladser fra hovedstaden til Jylland.
Vi vil desuden liberalisere planloven, så det også her på egnen bliver muligt at lave nye
udstykninger – uden at rigide regler sætter en stopper for projekter, der på ingen måde
skæmmer eller ødelægger vores smukke kyststrækninger.
Og vi vil give landbruget bedre mulighed for at udfolde sig – naturligvis stadig med
respekt for natur og miljø.
Således at danske og ikke mindst syd- og vestjyske landmænd igen kan konkurrere
ligeværdigt med deres udenlandske kolleger.
Til gavn for landmændene selv. Men også for alle følgevirksomhederne – og dermed
livet i landdistrikterne generelt.
Et Danmark i bedre balance er ikke længere så langt væk.


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



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

JAN OLSEN



b b
Bente Bendix
Socialkonsulent
Coach

Kibsgårdsvej 11
6715 Esbjerg N
Tlf. 28 96 77 12
mail@bentebendix.dk

Tøj,
arbejdstøj
og sikkerhed
- på gården
- på byggepladsen
- på messen
- på værkstedet
- i direktionslokalet
- i ministeriet

carl backs er
et sikkert valg
uanset stilling

carl backs - tøj til enhver stilling
MALERVEJ 10 s 6710 ESBJERG V s 7515 1177 s INFO@CARLBACKS.DK s WWW.CARLBACKS.DK
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MAN-FRE 8.00 - 17.00
LØR 9.30 - 12.30
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Tag familie og venner med
Torsdag den 26.november 2015 kl. 18.30
på Guldager Kro
Pris pr. kuvert 100 kr.

Tilmelding senest torsdag den 20. november 2015 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!
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Venstre

Klar til at tage fat
Af Stephanie Lose, regionsrådsformand

Den 22. juni valgte Regionsrådet i Region Syddanmark mig som
ny regionsrådsformand. Dermed fik jeg lov at sætte mig i den
formandsstol i kontoret i Regionshuset i Vejle, som det i regionens levetid kun er Carl Holst, der har siddet i.
Med formandsposten følger det øverste politiske ansvar for dels
regionens samlede budget på ca. 25 mia. og dels de ca. 25.000
ansatte på sygehusene, i psykiatrien, i de sociale institutioner og
i administrationen i Vejle. Det er et ansvar, der forpligter, og som
jeg tager meget alvorligt. Ansvaret skal bruges til at sikre, at Region Syddanmark bevæger sig målrettet i den rigtige retning. Og
jeg er klar til at tage fat.
For selvom der i den netop overståede valgkamp har været megen debat om regionernes
fremtid, har valgkampen samtidig også vist, at danskerne interesserer sig rigtig meget
for de to store ting, som vi i regionerne har som vores primære opgaver: Sundhedsvæsenet og Regional Udvikling. Danskerne interesserer sig for, hvordan vi sikrer os,
at det danske sundhedsvæsen bliver endnu bedre. Og danskerne interesserer sig for,
hvordan vi får skabt vækst og udvikling i hele landet – og ikke kun øst for Valby Bakke.
Og det er her, at vi i Region Syddanmark kan trække i den rigtige retning.
Jeg glæder mig til, sammen med Venstre-regeringen og vores nye sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, at arbejde for at gøre vores sundhedsvæsen endnu bedre.
Det handler om kvalitet. Kvalitet er mange ting, men for mig er det især, at udredning,
behandling og kontrol fungerer i et veltilrettelagt forløb. At forløbet på sygehuset tager
udgangspunkt i patientens situation. At der ikke opstår unødig ventetid undervejs. Og at
man kan føle sig tryg ved, at man rent faktisk bliver behandlet, som man skal. Men et
endnu bedre sundhedsvæsen handler i høj grad også om at skabe et sammenhængende
sundhedsvæsen, hvor borgerne føler, at de bliver lyttet til og inddraget i forløbet om
deres sygdom. Ingen borger skal føle sig som statist i sit eget sygdomsforløb. I et sammenhængende sundhedsvæsen mærker borgeren ikke, at der er flere aktører og sektorer,
og borgeren skal ikke kastes fra afdeling til afdeling, men i stedet opleve, at lægerne
kommer til dem, hvor de er – som det sker i de nye Fælles Akut Modtagelser på vores
akutsygehuse. Med et godt gammel Venstre-slogan handler det om, at sætte mennesket
før systemet.
Indtil for nylig kunne man godt få det indtryk, at livet i Danmark kun for alvor leves og
kan leves i de store byer. Men i den seneste tid er der for alvor kommet mere fokus på, at
Danmark skal være et helt Danmark. Et land, hvor der også skabes vækst og udvikling
uden for de største byer. I Region Syddanmark er vi på trapperne med vores nye Vækstog Udviklingsstrategi, hvor vi – i tæt samspil med kommunerne – arbejder målrettet
på bringe alle de kvaliteter, der kan skabe vækst og udvikling, i spil. Vi vil i fælleskab
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arbejde for et mere attraktivt, et mere produktivt og et mere aktivt Region Syddanmark,
hvor borgerne lever ”det gode liv”. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi arbejder
bl.a. med infrastruktur og mobilitet, erhvervsudvikling og uddannelse. Alt det, vi kan
gøre selv og sammen med kommunerne, skal vi gøre. Jo mere, jo bedre, og jo hurtigere,
jo bedre. Alt det vi ikke kan gøre selv, men som betyder meget, f.eks. udflytning af statslige arbejdspladser, decentrale uddannelsesmuligheder, bedre lånemuligheder i landdistrikterne, mere liberal planlov – skal vi gå i dialog med regeringen om. Og vi skal
være et stærkt talerør, der sætter fokus på vores landsdel.
Der er – stadig – nok at tage fat på i Region Syddanmark. Jeg glæder mig til arbejdet.

Den Medieskabte Virkelighed
Af Henning Lyager, formand Esbjerg Venstreforening

Mediernes magt var temaet, da Esbjerg Venstreforening inviterede til foredrag med medieeksperten Jeppe Søe.
Hver eneste dag lader vi os påvirke til at tro det virkelighedsbillede, som medierne
skaber. Vi drives med frygt, videnskabligt planlagte nyhedsudsendelse og tilrettelagt
manipulation til at følge med i den uendelige nyhedsstrøm. Vi føler os mere tilstrækkelige ved at se udsendelser om folk, der ikke kan styre sin økonomi, ikke kan synge,
ikke kan sælge sit hus, ikke kan indrette en bolig, ikke kan klæde sig på – udelukkende
med det formål at du og jeg skal føle os mere værd. Vi personifiserer os med folk i nød,
kommer helt tæt på ofre for drab, voldtægt og vold – blot for at medierne kan tage vores
tid, styre vores holdninger og holde et fast greb om vores fritid. Vi er der, hvor medierne
vil have vi skal være.
Et af aftenens budskaber var, at de sociale medier er vores. Det er her vi kan udfordre
de professionelle medier, her vi kan påvirke og ændre den medieskabte virkelighed.
Det er her vi kan formidle og kommunikere uden filter – uden at mediernes censur og
manipulation.
Jeppe har igennem til virke som foredragsholder, ordkløver, medierådgiver for virksomheder og kendisser, spindoktor for politikere, redaktør og studievært oplevet pressens
arbejde på god tog ondt. Dette danner grundlaget for hans arbejde som foredragsholder,
blogger og som medierådgiver for nogle af landets mest fremtrædende politikere.
20 deltagere fra forskellige vælgerforeninger og VU deltog i dette spændende foredrag,
som bestemt gav stof til eftertanke.
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Carl Holst sagde tak til sine støtter
Godt og vel et halvt hundrede fremmødte fik forleden en stor tak af forsvarsminister
Carl Holst (V).
Det skete, da Esbjerg Omegnskredsens Venstre havde inviteret til reception i Darum
Fritidscenter. Ikke bare for at markere valget af Carl Holst tilbage i juni – men netop for
at hylde de mange frivillige, som havde givet en hånd med eller på anden måde bakket
op om den lokale kandidat i valgkampen.
- Tro mig: Selv om jeg er blevet forsvarsminister, har jeg stadig tænkt mig at følge med
i – og blande mig i – andre internatonale, nationale og ikke mindst lokale dagsordener,
sagde Carl Holst.
- Derfor: Kom endelig til mig med jeres indspark og bekymringer. Jeg ser mig selv som
en slags lokal ombudsmand, I alle har ret til og mulighed for at gå til, tilføjede det lokale
folketingsmedlem.
Folketingsmedlem Carl Holst havde glædet sig til at sige tak for hjælp og støtte i valgkampen. Det fik han lejlighed til forleden i Darum Fritidscenter.
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Heldagstur til Christiansborg
fredag den 6. november 2015
Esbjerg Kommuneforening arrangerer nu en tur til Christiansborg
med rundvisning og overværelse af debat i Folketingssalen.

Programmet for dagen er:
Afgang 5.30 Esbjerg, Museums Pladsen
Opsamling Bramming Banegård (ca. kl. 05.55)
Opsamling Ribe Vikinge Museum(ca. kl. 06.10)
Kl. 10.30 En kort indledning v/Carl Holst i gruppeværelset
Kl. 11.00 Rundvisning på Christiansborg
Kl. 11.45 Tilhørerpladserne i FT
Kl. 12.00 Frokost i Snapstinget på Christiansborg
Vi kører fra Christiansborg ca. 14.00, med forventet hjemkomst kl. 20
Prisen for denne tur, incl. frokost og en øl/vand til maden er kr. 200,Tag evt. selv kaffe og rundstykker med til turen.
Tilmelding skal ske senest den 1. november kl. 16.00 til:
Hans Marten Smidt, mail: tanderupgaard@gmail.com eller mobil: 61 16 96 49 eller
Lena Schou Jørgensen, mail: lena.s.j@bbsyd.dk eller mobil: 29 29 91 15
NB da der er begrænset antal pladser, er det først til mølle princip!
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Udflytning/flere arbejdspladser i kommunen
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem

Et emne som fylder rigtig meget i medierne lige nu. I skrivende
stund overvejes udflytning af statslige styrelser intenst i regeringen. Og man skal tænke sig godt om; der skal være mening
med udflytningerne. Det er jo en drastisk beslutning at tage, som
påvirker de ansatte kraftigt. De ved jo ikke, om de er købt eller
solgt. Det vil påvirke mange familier. Man rykker jo ikke uden
videre teltpælene op og flytter familien til den anden ende af
landet. Så der er flere ting, som skal tages med i overvejelserne.
En anden overvejelse er, at selv om man skaffer arbejdspladser
til et område, er det ikke ensbetydende at folk også flytter med.
Det oplever vi pt. i Esbjerg Kommune. Vi skaber pænt mange
nye arbejdspladser, primært i kraft af stor aktivitet på havnen. Men det kniber med at
få folk til at flytte hertil. Folk vil gerne arbejde her, men bliver boende i nabo kommunerne, og derved trækker skatteprovenuet med hjem til sin egen kommune.
Så for at tiltrække flere borgere, skal vi arbejde på flere fronter. Vi skal gøre kommunen
mere attraktiv på flere fronter. Der skal til stadighed være spændende og attraktive
byggegrunde til rådighed rundt i hele kommunen. Vi har faktisk mange spændende og
aktive landsbyer, hvor der nogle steder er rimelig god gang i salget af byggegrunde.
Det er flot og vidner om stor lokal engagement, det skal vi som kommune støtte op om.
En anden ting, som vil kunne hjælpe på tilflytningen, er, at kunne få fortalt flere positive
historier om vores område. Pressen kører rigtig meget i de dårlige historier(det sælger
nok desværre flere aviser!!!) , men de glemmer de positive oplevelser. ,- selv om der
er mange af dem. Der har vi nok alle en opgave, vi bør tage os på : Vær stolte af vores
lokalsamfund/kommune og fortæl omverdenen om de positive tiltag og arrangementer
der foregår. Et andet tiltag jeg lige vil nævne er organisationen ”Danmark På Vippen”,
en alliance/forening som er udsprunget af landdistrikternes fællesråd og andre med interesse i det såkaldte ”Udkantsdanmark” . foreningen arbejder meget med at sætte fokus
på skævvridningen af balancen i Danmark. Deres pointe er at hvis ”Udkantsdanmark”
falder af vippens ene side, så ryger resten af Danmark på den anden side af vippen også
med i faldet. Danmark På Vippen” er en interesseorganisation, hvor man både som
privatperson og som firma/forening kan blive støttemedlem. For nylig tegnede Esbjerg
Kommune sig også som medlem.
Organisationen udgiver den 9. september en såkaldt Hvidbog. Den vil på saglig vis
fortælle om skævvridningen af Danmark, og komme med konkrete løsningsforslag. Et
spændende projekt, som måske kan bidrage med konstruktive løsninger til gavn for
Vestdanmark.
Til slut vil jeg lige fortælle at vores gruppeformand i Venstres byrådsgruppe, Bente Bendix har forladt Venstre til fordel for Liberal Alliance. Efterfølgende er jeg blevet valgt
som ny gruppeformand for byrådsgruppen.
En spændende opgave, som jeg ser frem til, og håber at jeg kan leve op til tilliden fra
gruppen.
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Venstre stillede med et stærkt hold
til dyrskue i Ribe

17

Pasningsgaranti til tilflyttere
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem

I Børn- og Familieudvalget har vi stort fokus på at sikre en høj
kvalitet af både skole og dagtilbud, samt på at sikre at der er de
nødvendige daginstitutioner i de områder der er brug for dem. Vi
har pasningsgaranti i Esbjerg Kommune, hvilket betyder at man
er garanteret en plads senest 3 måneder efter man skriver sig op.
Til tilflyttere har vi dog sikret et endnu bedre niveau, da vi der
kan garantere en plads inden for 1 måned.
Generelt er forældrebetalingen i Esbjerg Kommunes institutioner noget billigere end i mange andre kommuner, selvom et par
tusind kroner om måneden stadig er mange penge for en børnefamilie.
Både skoleområdet og dagtilbud har i det seneste år undergået en stor forandring, da vi
har ændret markant på strukturen og samlet institutioner og skoler i 7 store distrikter
+ Darum Børneby. Det betyder, rent økonomisk, at vi er kommet igennem to svære
budgetår hvor vi har sparet på ledelse og administration, men har samtidig tilført vores
institutioner midler til at ansætte flere pædagoger og sikre en højere normering.
På skoleområdet har der været rigtig mange forandringer det seneste par år. En ny struktur i Esbjerg Kommune med større skoler og en ny folkeskolereform, der først i dette
skoleår er ved at komme til at fungere efter hensigten. Vi har i Børn- og Familieudvalget besluttet at skolerne skal have mulighed for at tilbyde tonede linjer i udskolingen
(7.-9. kl), så den enkelte skole kan tematisere skoleforløbet inden for nogle specifikke
områder. Det skal være med til at sikre at eleverne bliver så dygtige som de kan blive
– for hvis man kan vælge nogle fag eller en linje der interesserer den enkelte elev, er
motivationen nok større til at lære. Vi har fx velfungerende Da Vinci linje og idrætslinje
i dag. Det bliver udbygget til langt flere temaer på nogle af de andre skoler i de kommende år.
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19

Flere arbejdspladser, flere tilflyttere
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

I Esbjerg Kommune har vi været gode til at skaffe flere arbejdspladser. Sidste år etablerede over 30 nye virksomheder sig i
Esbjerg, langt de fleste inden for olie- og vindindustrien.
Mange nye arbejdspladser skulle gerne give sig udslag i flere
tilflyttere til Esbjerg Kommune. Desværre forholder det sig ikke
helt sådan. Mange pendler, og en afstand på over 100 km mellem
bopæl og arbejde er ikke unormal. Hvordan får vi flere til at flytte
til Esbjerg Kommune ?
En bosætningsanalyse fra 2014 viser, at hvad enten man ønsker
at bosætte sig i 6700-området eller i de mindre byer i kommunen,
så er de mest betydningsfulde faktorer, der påvirker sandsynligheden for at flytte til Esbjerg Kommune, at man er tæt på familie og venner, samt at
der er et pulserende byliv, en spændende midtby, samt mange butikker og shoppingmuligheder. Noget som overraskede mig meget ved analysen var, at skoler og foreningsliv
ikke toppede listen.
I Plan & Miljøudvalget arbejder vi meget med kommunens vision om at gøre midtbyen
mere attraktiv og skabe storbyliv, netop for at imødekomme ovenstående ønsker.
Esbjerg midtby omfatter i dag ca. 30 ældre lokalplaner, som fortrinsvis gælder for små
områder og enkeltejendomme. En del af disse forhindrer en sammenhængende udvikling af midtbyen i forhold til målene i Vision 2020. Derfor arbejdes der med at få
hele midtbyen samlet i en lokalplan, som understøtter ønsker og visioner om en attraktiv
midtby.

Jeg har fået plads i Regionsrådet
Af Henning Ravn, by- og regionrådsmedlem

Efter Carl Holst.s valg til folketinget har jeg fået plads i Regionsrådet, hvor det første møde efter sommerferien blev totalt domineret af ambulance sagen. Meget har været fremme i medierne i
denne sag, men regionen skulle udbyde ambulance kørslen, og
BIOS var klart billigst og opfyldte de stillede krav.
Vi håber alle, at der snarest falder ro omkring sagen, så borgerne
i region Syddanmark også fremover kan føle sig trygge og sikre
på, at ambulancen kommer, når der er behov herfor.
I regionen har jeg fået plads i Innovationsudvalget og Ligestillingsudvalget, og med min plads som kommunal repræsentant i Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og
lægedækningsgruppen har jeg en god platform for at arbejde for at være med til at sikre
det bedst mulige nære sundhedsvæsen for borgerne i vores kommune.
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Grundlovsmødet 2015 i Esbjerg
Af Henning Lyager, formand Esbjerg Venstreforening

Fredag den 5. juni var der lagt op til et brag af et Grundlovsmøde i Heerup’s Have ved
torvet i Esbjerg. Der stod sommer i kalenderen og solen skinnede – i hvert tilfælde i
begyndelsen. Ballonklovnen Betty Bomstærk var klar til at puste blå/hvide balloner til
børnene og Hotel Britannia havde fuld tank på fadølsanlægget.
I år kunne Venstre præsentere 2 skarpe talere med omdrejningspunkt i “Ytringsfrihedens Dimensioner”.
Først var det MF’er Peter Christensen, som fortalte om ytringsfriheden igennem tiderne,
om nutidens pres på ytringsfriheden og med et klart budskab om, at lade alle komme til
orde – også de som har helt andre og måske anti-demokratiske holdninger. Det er bedre,
at de ytrer sig for så ved vi, hvor vi har dem, sagde Peter Christensen.
Chefredatør Peter Orry var næste taler. Han gik til stålet i en tale, der også udfordrede
nogle af Venstre’s politiske ønsker om at stramme op på journalister’s muligheder for
at researche i folks baghaver. Han talte også om mediernes ansvar i forhold til at holde
fast i vores ret til ytre os, uanset om det så medfører en risiko.
Grundslovsmødet blev til Grundlovsfest, da komiker-bandet THE POWLS indtog
scenen iført mærkeligt tøj og gav den fuld hammer med vittigheder, festlig rockmusik
og kædedans på plænen. De bød os på alt fra midtjysk komik i verdensklasse om Venstre, publikum samt sig selv og til Birthe Kjær, ABBA, Tom Jones og andre gamle
slagere. En fest, det var det i hvert tilfælde!
80-90 tilhørere i alle aldre overværede eftermiddagens taler og koncert – dertil kom der
vel et par hundrede forbi og stoppede op for en stund. Vi håber at næste års arrangement
bliver endnu større og at endnu flere finder vejen frem til plænen under bøgen.
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EDC Fanø
Strandvejen 10A
Nordby
6720 Fanø
Tlf.: 76 66 01 02
Fax.: 76 66 01 04
E-mail: 673@edc.dk
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Livskvalitet også et parameter
Af Jørgen Prenslev, Ribe

Overskriften er denne gang: Udflytning/ flere arbejdspladser i
kommunen.
Jeg sad forleden aften i IC3 toget fra København og da jeg stod
af toget i Bramming sad fortsat mange i toget, som havde Esbjerg som sidste stop.
Undervejs havde jeg siddet og iagttaget og lyttet til de togrejsende. Mange var givetvis på vej til Esbjerg for næste dag at
være på job eller studie.
Så helt så galt står det vist heller ikke til med udviklingen I Esbjerg Kommune.
Jeg er mere bekymret for udviklingen inde i selve kommunen. Forleden sad jeg med
en brochure over aktiviteter indenfor kultur. Næsten alle foredrag og kurser foregår i
Esbjerg by.
Ja vel, her bor flest mennesker. Men hvis interessen for et emne er til stede og hvis man
vil yderområderne i kommunen det godt, spredte man vel aktiviteterne, så alle fik lidt
kendskab til alle dele af kommunen.
Det bekymrer mig også, at der fortsat centraliseret på skoleområdet. Vi jager vore børn
direkte hen til små privatskoler, som jo ofte opstår i de gamle folkeskolebygninger.
Er det den vej vil? Jeg bryder mig ikke om udviklingen.
Det burde være folkeskolen - skolen for alle - underforstået folkets skole. Vi ender i
parallelsamfund hvor de resursestærke kan sende deres børn i privatskoler, fordi det
er mere trendy og lugter mere af kvalitet, når man betaler for det (men i følge mange
undersøgelser ikke nødvendigvis bedre).
Vore plejehjem lukkes og gøres større. Private opstår. Er det i virkeligheden bedre også
rent økonomisk? Jeg kunne ud fra erfaring komme med et helt katalog med ideer til at
gøre tingene mere “smarte” og så sandelig også billigere - en tanke, som jo ellers er en
Venstre-tanke - og så stadig bevare mindre enheder med den kæmperesurse som hedder
livskvalitet til følge.
Der bliver hele tiden talt om økonomi som det eneste parameter, når der skal lægges
budget. Men hvad med livskvalitet. Vi var for nogle år siden i Bhutan. En lille bjergstat
i Himalaya. Her måles helt bevidst livskvalitet som en særligt resurse velvidende om at
der også skal penge til.
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Et travlt europapolitisk efterår
Af Ulla Tørnæs, medlem Europa Parlamentet

Efter en rigtig god sommer, hvor Danmark fik en ny Venstreregering, og hvor der også blev tid til at nyde det danske sommervejr, er et travlt europapolitisk efterår så småt ved at begynde. Regeringen har lagt godt fra start med et stærkt fokus på
vigtige europapolitiske dagsordener. Vi skal have en afstemning
om en modernisering af retsforbeholdet. Vi skal sætte effektivt
ind mod overimplementering af EU-regler. Og vi skal genfinde
balancen mellem arbejdskraftens fri bevægelighed og retten til
nationale velfærdsydelser.
Danmark har et retsforbehold, som betyder, at vi på retsområdet kun kan samarbejde
i EU på områder, der ligger under det såkaldte mellemstatslige samarbejde. Hvis retssamarbejdet bliver styrket og intensiveret, og dermed løftet til overstatsligt niveau, kan
vi ikke være med længere. I Venstre har vi altid ment, at retsforbeholdet ikke er til gavn
for Danmark. Inden længe skal det europæiske politisamarbejde, Europol, styrkes og
intensiveres og dermed løftes til overstatsligt niveau, og derfor skal dansk politi – som
det danske retsforbehold ser ud nu – vinke farvel til et ellers godt og effektivt samarbejde med deres europæiske kolleger. Det er selvfølgelig fuldstændig uholdbart, og derfor
presser en afstemning om en modernisering af retsforbeholdet sig meget på nu.
Retsforbehold, mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde, politisamarbejde og fælles
europæisk anklagemyndighed, kan lyde meget kompliceret, men egentlig er afstemningen meget simpel. Vi skal stemme om, vi vil blive ved med at være en del af det
europæiske politisamarbejde, som vi kender i dag. Vi skal stemme om, dansk politi
fortsat skal samarbejde med deres europæiske kollegaer om at gøre det sværere at være
kriminel og mere trygt at være europæer. For mig er svaret et klart ja.
Da regeringen blev nedsat, tog de fat på en meget vigtig opgave: en effektiv indsats mod
overimplementering af EU-regler. Vi skal i Danmark naturligvis leve op til de regler,
som vi bliver enige om i EU, men vi skal ikke gøre så meget, at vi gør livet sværere
for danske virksomheder, end for deres europæiske kolleger. Derfor sætter Venstre nu
effektivt og systematisk ind over for overimplementering. Vi skal stadig være grønne.
Vi skal stadig passe på vores natur og miljø, men vi skal genfinde balancen mellem
hensynet til miljøet og hensynet til danske virksomheder og arbejdspladser.
Endelig skal vi i efteråret forberede den mobilitetspakke, som EU-kommissionen fremlægger inden jul. Formålet med pakken er at imødekomme de bekymringer, som der er
i en række EU-lande, herunder Danmark for, om det er blevet for let for EU-borgere, at
få adgang til velfærdsydelser. Det seneste år har jeg arbejdet intenst med at forberede
pakken, og de næste 4 måneder kommer jeg til at intensivere det arbejde, så vi sikrer, at
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ommissionens pakke bliver så ambitiøs som muligt, så vi kan genskabe balancen mellem arbejdskraftens fro bevægelighed og retten til nationale ydelser.
Venstre er kommet godt i gang med arbejdet i regeringen, og forude venter et spændende og travlt europapolitisk efterår. Jeg glæder mig til at kæmpe for et ja, til fortsat
europæisk politisamarbejde, for bedre vilkår for danske virksomheder og arbejdspladser
og for en bedre balance mellem arbejdskraftens fri bevægelighed og retten til nationale
velfærdsydelser.
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Budgetforhandlingerne!
Af Henning Ravn, by- og regionrådsmedlem

Når dette indlæg læses er Esbjerg Kommunes budget forhåbentligt
forhandlet på plads.
Når jeg skriver dette indlæg her d. 6. september, dagen før
forhandlingerne påbegyndes, ligger der en stor udfordring foran
forhandlingsudvalget for at finde de store driftsbesparelser på
godt kr. 200 mill. årligt.
På mit udvalgsområde, Sundhed og Omsorg, har KORA beregnet, at Esbjerg Kommune bruger ca. 105 mill. mere årligt end
sammenlignelige kommuner, læg dertil besparelser på 16 mill
fra sidste års budgetvedtagelse + en 1% rammebesparelse, så
skal der spares ca. 12,5 % af det nuværende budget.
En kæmpeopgave, der kun kan løses ved en stor indsats af vort dygtige personale.
Mange indsatser skal omlægges og nytænkes, men det skal ikke skjules, at det får følger
for serviceniveauet.
Vi tænker heldigvis også udvikling og visioner. Oprettelse af sygeplejeklinikker og nyt
stort fremtidssikret center på Krebsestien i Esbjerg med plejeboliger, demensboliger,
ældre- og seniorboliger osv. En hel lille selvstændig by.

Vi har levet af kassebeholdningen længe nok
Af Jens Vind, byrådsmedlem og Emma Poulsen, politisk ordfører VU Esbjerg

I august kunne vi læse i Jydske Vestkysten,
at kun én kommune har et dårligere driftsoverskud end Esbjerg Kommune. Det er
i særdeleshed uheldigt for en kommune,
som i mere end 20 år har været blå.
Sidste år blev der lagt et fornuftigt budget,
hvor der blev foretaget mange vigtige besparelser og omprioriteringer, og den positive udvikling på erhvervs- og uddannelsesområderne fortsat var i fokus. Desværre
blev hullet ikke lukket helt, og det rammer
os nu, samtidig med at økonomiaftalen og Regeringens omprioriteringsbidrag også øger
udfordringen yderligere.
Esbjerg Kommune har fortsat en god likviditet, og derfor har vi hidtil kunnet leve med
et driftsoverskud, som ikke helt lever op til de økonomiske måltal. Den går ikke længere. Vi har levet af kassebeholdningen længe nok, og tiden er inde til en budgetaftale,
hvor vi kommer helt i mål. Vi skal ikke efterlade ubetalte regninger til de kommende år,
men vise, at vi vil føre den ansvarlige, økonomiske politik, som vi gik til valg på.
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Opslagstavlen
Fredag den 6. november 2015
Heldagstur til Christiansborg
Se invitation tidligere i dette blad
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 18.30
Afholder Vester Nebel Venstre generalforsamling
i Sognehuset m/ gule ærter
Politiske indlæg ved Henning Ravn
Tilmelding til Egon Tlf. 75169343, Mail: erne-egon@bbsyd.dk
Onsdag den 24. februar kl. 19.00
Afholder Venstre Esbjerg Vest generalforsamling
i Jagtstuen i Jon og Dittes hus, Hjerting
En spændende aften med politisk indlæg ved
Forsvarsministre Carl Holst
og med vinsmagning
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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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