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Vi har slået mange rekorder…
Vi har denne sommer slået mange rekorder, mange har nydt de mange
solskinstimer, som har haft positiv indvirkning på de virksomheder, der
har beskæftiget sig med turismen. Andre erhverv får økonomiske udfordringer grundet varmen og tørken, hvor store økonomiske konsekvenser
det får for vores landbrug er svær at sige noget præcist om på nuværende
tidspunkt. En ting er sikkert, der vil komme en håndsrækning til landbruget fra regeringen, når man har et oplyst grundlag at træffe beslutninger på.
En anden rekord hen over sommeren er antallet af statsminister kandidater i rød blok. I Venstre er der ikke behov for et folketingsvalg her
er nu, der er mange politiske beslutninger, der skal træffes inden der
udskrives folketingsvalg. Venstre vil i den kommende tid lancere en
kampagne om hvilke Velfærds forbedringer, Venstre har været med til at
prioritere. Siden 2001 er der tilført 75 mia. til velfærd.
I kommuneforeningen vil vi i den kommende tid udarbejde et strateginotat i samarbejde med byrådsgruppen. Notatet kommer i korte træk til
at indeholde profilering af Venstre, hvordan rekrutterer vi kandidater til
kommende valg, hvordan vinder vi tabte mandater tilbage. Det er for
mig vigtigt, at vi står samlet i Venstre fra nord til syd i kommunen, så vi
kan føre en synlig liberal politik med konsensus.
Med venlig hilsen
Jan Lagoni Jacobsen
Kommuneforeningsformand

BLADUDVALG

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

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer
er den 23. december 2018 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk


ER DU DEN NYE
FOLKETINGSKANDIDAT
FOR ESBJERG OPLAND?
Carl holst har meddelt kredsen, at han takker af og forlader
folkeitnget, når valget udskrives. Carl har valgt at bruge mere
tid på familie og venner. Han siger “Jeg er tæt på de 50, så hvis jeg
skal prøve npget andet end politik, så skal det snart være”.

Vi siger Carl tak for indsatsen! Men det betyder
også, at det er tid til at finde en ny kandidat til
folketinget.
Kredsbestyrelsen er i fuld sving med at finde
Carls afløser, men har i skrivende stund ikke en-

delig tilsagn fra en eller flere mulige kandidater.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal finde en kandidat, som
har en chance for valg. Sidder der en i området, som har ambitioner om at komme i folketinget, eller kender du en som har, så
kontakt os i bestyrelsen. Ingen navne vil blive offentliggjort uden
kandidatens accept.
Tidsplanen er lidt stram. Valget kommer senest den 21. juni, og vi
SKAL have en kandidat opstillet!
Opstillingsmøde

forventes afholdt engang i oktober, herefter

kommer fodarbejdet med at gøre kandidaten kendt i kredsen.

For mere information kontakt Laurids Schack på 29414239



Et par nedslag på sommerens begivenheder
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Sommeren 2018 var min første som borgmester, og det faldt
sammen med en stor fejring af Esbjerg by og havns 150 års jubilæum. Den største enkeltstående begivenhed var Tall Ships Races, hvor der var folkefest på havnen i Esbjerg med ca. 600.000
besøgende. Det var en fantastisk positiv oplevelse, hvor vi fik
vist byen frem fra sin bedste side, og fik både skabt en flot event
for kommunens borgere og fik Esbjerg på landkortet i alle landets
medier. Selvom en sådan begivenhed også koster en del kommunale kroner, mener jeg, de er rigtig godt givet ud. Og vi er klar
til at gentage det i 2022, hvis vores ansøgning om igen at være
værtshavn bliver imødekommet.
Sommeren bød også på et par væsentlige begivenheder i Ribe - ud over det traditionelle
dyrskue, som jo altid er en god mulighed for at møde vælgerne og få vist flaget. Jeg
havde i slutningen af juni fornøjelsen af at modtage hæderen, da Ribe er blevet årets
juleby 2018. Det var et specielt syn at se de mange julemænd rundt i byen i bagende
sol, mens markeringen fandt sted. I starten af august var det så på Ribe Vikingecenter,
der var en stor begivenhed, da Dronning Margrethe og Prinsesse Benedikte lagde vejen
forbi til et flot besøg.
Sidst i august var jeg en tur i Stavanger til verdens næststørste olie-gas messe, hvor en
lang række virksomheder fra Esbjerg Kommune også var tilstede. De satte stor pris på
at Esbjerg Kommune bakker op om deres virke, og jeg fik også besøgt dem alle sammen
på messen. Det er så vigtigt en branche, at vi naturligvis som Danmarks Energimetropol
skal være tilstede, når alle verdens førende energivirksomheder er samlet. Ud over at
besøge de lokale virksomheder gav det jo også mulighed for at hilse på og tale med
nogle af topcheferne fra de store energivirksomheder, der har hovedsæde i andre lande
men en stor filial i Esbjerg Kommune. Relationerne er vigtige, når man skal drøfte fremtidig udvikling, og det giver sådan et arrangement rig mulighed for at opbygge.
I skrivende stund er vi ved at tage fat på den kommunale budgetopgave. Det bliver en
udfordring at få enderne til at nå sammen, og få sikret et økonomisk ansvarligt budget.
Vi er godt forberedte i Venstres gruppe, så jeg håber, vi kan ende med en bred og en god
budgetaftale for Esbjerg Kommune.



Det er jo ikke regionerne, der er problemet!
Af Stephanie Lose, regionsrådsformand

Det står allerede nu klart, at sundhed bliver et af de største temaer
under den kommende folketingsvalgkamp. Det er også tydeligt,
at debatten om sundhed og sammenhæng for den enkelte suppleres med en debat om, hvilken rolle regionerne skal spille i et
fremtidigt sundhedsvæsen. Men hvis man mener, at en nedlæggelse af regionerne er løsningen - så fristes man til at spørge: på
hvilket problem?
I stedet for at lade debatten fortsætte i samme rille – med fokus
på struktur – så bør debatten tage udgangspunkt i alt det, vi allerede ved, og hvad der tjener patienter og borgere bedst. Det er
altid godt at tage fat i fakta, hvis man vil have en ordentlig og saglig debat, og i al
beskedenhed mener jeg, at det er tydeligt, at regionerne langt hen ad vejen har leveret.
Pengene passer, ventetiden er faldet, flere bliver behandlet, og patienttilfredsheden er
ganske høj. Det er naturligvis ikke det samme som, at alt er perfekt og intet skal forbedres. Der er masser af problemer, der skal løses - og udfordringer, der skal tages op.
Mindre ventetid og større overlevelse
Siden regionerne så dagens lys i 2007 er ventetiden faldet. Siden 2007 har vi således
skåret 30 procent af ventetiden i somatikken. Den samme tendens ser vi i psykiatrien –
både for voksne, børn og unge. Ventetiderne er ikke det eneste sted, hvor vi har forbedret
behandlingen af patienterne. Tallene taler også deres tydelige sprog, når blikket falder
på hjertedødeligheden og på kræftområdet. Vi har nedbragt hjertedødeligheden med
omtrent en tredjedel, og den samme positive tendens har vi formået at skabe, når det
kommer til kræft. 10 procent færre mister livet til en kræftsygdom i dag, og langt flere
er i live fem år efter deres diagnose blev stillet.
De gode resultater er skabt gennem en løbende udvikling og effektivisering af sundhedsvæsenet. Pointen er imidlertid ikke, at regionerne alene kan tage æren for de succeser, som er bredt anerkendt. Pointen er, at sundhedsvæsenet har været igennem en
ekstraordinær udvikling på kort tid. Blandt andet på grund af de rammer og den struktur,
som har været givet. Og det kan altid blive bedre, ja. Men spørgsmålet er, om en ny
struktur vil gøre nogen positiv forskel for kvaliteten af den behandling patienterne får i
dag. Det tror jeg ikke!
Patienterne er godt tilfredse
Hvert år giver knap 300.000 patienter deres mening til kende, når de bliver spurgt til
oplevelsen af enten en indlæggelse eller et ambulant besøg på en hospitalsafdeling. De
seneste tal fra 2017 viser en generelt høj tilfredshed på tværs af alle patienter. For eksempel svarer 87 procent af de ambulante patienter, at de ”i høj grad” eller ”i meget høj


grad” har været tilfredse med deres besøg på hospitalet.
Masser af sundhed for pengene
Nogen tror, at Danmark har et af de dyreste sundhedsvæsener i verden. Siden regionerne blev oprettet i 2007, er sundhedsvæsnet i gennemsnit blevet 2,4 procent mere effektivt hvert år på trods af, at der i løbet af de sidste ni år er blevet tilset omtrent 300.000
flere patienter. Og sundhedsudgifterne ligger et godt stykke under gennemsnittet for
OECD-lande.
Er ny struktur løsningen?
Efter at have fremhævet nogle af succeserne så vil jeg ikke være sen til at sige, at tingene
selvfølgelig kan blive bedre. Og det skal de. Som en af de regionale sundhedspolitikere
har jeg også høje ambitioner: jeg vil da gerne bidrage til at udvikle sundhedsvæsenet, så
patienter i fremtiden kan være garanteret endnu højere kvalitet.
Der er naturligvis ting, der kan og skal gøres bedre for borgere i sundhedsvæsenet.
For eksempel er det en udfordring at skabe sammenhæng for de omtrent 10 procent af
patienter på hospitalerne, som også har kontakt med det kommunale sundhedsvæsen.
Men vi sikrer ikke bedre sammenhæng for den enkelte borger ved at ændre strukturen.
Særligt fordi der endnu ikke er kommet et godt alternativ på bordet. Jeg mener ikke, at
sammenhængen i sundhedsvæsenet nødvendigvis bliver bedre, af at man ændrer strukturen. Ser vi på lande som Norge og England, der netop har et statsligt styret sundhedsvæsen, så er der ikke så meget forbedring for patienterne at hente i den model. Og så er
der vel næppe nogen, der besynger den danske stats evne som driftsherre særlig højt!
Da man i Norge ved årtusindskiftet indførte et statsligt sundhedsvæsen, tog det da også
rigtig mange år, før man fik styr på økonomien i sundhedsvæsenet. Det startede med
en ambition om ”professionelle bestyrelser”, som også høres fremført i Danmark, men
en evaluering i 2005 slog fast, at der var behov for en udvidelse af sygehusregionernes
”lokal- og regionalpolitiske legitimitet.” Derfor udpeges der i dag regionale politikere,
som er med til at styre og prioritere i det norske sundhedsvæsen.
I en tid med stramme økonomiske rammer, har jeg som regionsrådspolitikere været
med til at træffe og stået på mål for en række svære valg. Men vi har holdt fokus på det
vigtigste: At levere sundhedsydelser af høj kvalitet. Dét er jeg stolt af. Og dét bør være
udgangspunktet for en debat om, hvordan vi forbedrer det danske sundhedsvæsen og
sikrer bedre sammenhæng. For hvis det er det, der er problemet - ja, så er en nedlæggelse af regionerne i hvert fald ikke løsningen.





Mangel på dygtige medarbejdere truer opsvinget
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Henover foråret og sommeren har jeg besøgt en række Esbjerg
virksomheder, hvor der er fuld damp på kedlerne og fyldte ordrebøger. Opsvinget har bidt sig fast, også i det sydvestjyske.
Men flere virksomheder melder nu om problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Og problemet er ikke kun et
vestjysk. Over hele landet melder virksomhederne om mangel
på medarbejdere. Det risikerer at sætte opsvinget over styr.
Derfor skal vi udvise rettidig omhu og handle nu. Vi skal undgå at bringe os i en situation, hvor danske virksomheder vælger
Danmark fra og udlandet til, fordi de ikke kan få arbejdskraften herhjemme. For det
betyder, at vi går glip af velstand og vækst i Danmark.
Så hvad er løsningen? For det første skal fokus rettes mod de cirka 100.000 danskere,
som er arbejdsmarkedsparate, men som i dag står uden for arbejdsmarkedet. De kan
selvfølgelig ikke alle sammen fra den ene dag til den anden træde ind på fabriksgulvet.
Men virksomhederne bør gøre deres til at få de sidste med. Og fra regeringens side vil
vi selvfølgelig gøre vores til at støtte op og bygge de kompetencer på, der mangler.
En anden kilde er at hente medarbejdere fra udlandet. I de seneste år har udenlandsk
arbejdskraft været en helt afgørende faktor for danske virksomheder. Det skal det vedblive at være. Vi skal med andre ord fortsætte en udlændingepolitik på to ben, hvor vi er
et lukket land, for de, der ikke kan og vil – men et åbent land for udenlandsk talent.
Desværre har Socialdemokraterne valgt at støtte en hævelse af beløbsgrænsen for udenlandske talenter. Og de har også gjort det mere bureaukratisk for virksomhederne at
hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det ærgrer mig gevaldigt. For der vil komme skærpet international konkurrence om de dygtige talenter, og den talentmasse skal vi
i Danmark have del i. Men med beløbsgrænsen og det bureaukrati, som Socialdemokratiet har påtvunget virksomhederne, når de skal have en udlænding ansat, har vi gjort det
sværere for os selv. Det er vi nødt til at få ændret.



Min skadeservice afdeling tilbyder blandt andet
• Udlejning
af får
affugter
Hos mig
du:24/7 KUN 150 kr.
ex. moms pr. dag
- Over 25 års erfaring
• Opsugning af vand efter vandskade 24/7
- Den rigtige
prisaf virksomheder,
• Skimmel
og fugt test
- Oprydning
dag
boliger,
skoler oghver
institutioner
• Sanering
af
skimmelsvamp
- De bedste materialer
• Rengøring af løsøre efter
- Enog
håndværker
vand
brandskade 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
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Jakob Lose, indehaver

Lidt fra kultur og fritidsudvalget
Af Hans Erik Andersen, byrådsmedlem

Lidt fra kultur og fritidsudvalget som jeg sidder i.
En af de største emner vi er ved at være færdig med nu er fordelingen af støtte til lokaletilskud til foreningerne. Ved sidste budget
blev der vedtaget, at der skulle tilføres 2 mill. mere til området.
Vi arbejder på en løsning, som gerne skal tilgodese flest mulige
af brugerne. Her ud over skal foreningerne selv finde metoder,
som kan effektivisere yderligere.
Så er vi lige ved at starte på budget forhandlingerne, som vi
havde første behandling af mandag d. 3. september. Det bliver
ikke en nem opgave, da der skal findes ca. 440 mill. i besparelse
over de næste fire år for at få budgettet i balance.
Her kæmper jeg en kamp for, at vi skal beholde vores skoler uændret, mener både
skolernes ledelse, lærer og pædagoger samt elever har brug for ro, efter at skolereformen er gennemført.
Jeg vil her have specielt fokus på Vejrup Skole, fritidsordningen og klubben. Mener
det er meget vigtigt for et samfund som Vejrup, at de kan bevare deres velfungerende
skole. Der kan trækkes mange positive emner frem, gode læsetest, den mest brugte klub
i kommunen og så videre. Skole, idrætscenter og købmand er noget tilflyttere ser meget
på. Hvis vi skal nå de 120.000 indbyggere i Esbjerg kommune, må vi bare erkende, at
det er de mindre samfund også en del af.
Det bliver meget spændende de næste uger, hvordan vi får landet budgetforhandlingerne.
Vi skal gerne komme frem til et bredt forlig, hvor man kan se, at det er en kommune i
balance. Det er måske mange fine ord, men vi er i arbejdstøjet.
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Et travlt forår med store udfordringer
Af Britta Bendix, byrådsmedlem

Arbejdet i byrådet er skudt godt igang, og vi kommer langt omkring i mine to udvalg; Børn & Familie, samt Sundhed & Omsorg.
I sidst nævnte udvalg er det lykkes Esbjerg Kommune som den
første i Danmark at blive optaget som medlem af WHO’s netværk for aldersvenlige byer og kommuner. Dermed er Danmark
nu også kommet på landkortet i det verdensomspændende netværk, der omfatter 705 byer og kommuner i 39 lande. Medlemskabet betyder, at man som kommune forpligter sig til at arbejde
for at blive mere aldersvenlig fra barn til ældre.
Ved siden af det spændende arbejde i udvalgene bød foråret også på en anden hård
opgave i mit virke som ny bestyrelsesformand for Esbjerg Produktionsskole (også kaldet EFE). Der er skrevet langt og bredt om skolens udfordringer i aviserne, men bag
scenen hængte vi i med hårdt arbejde med målet om at få banket skolens økonomi på
rette kurs. Til trods for mange økonomiske besparelser, afskedigelser og en ny vision
om “back to basic” for skolens virke, så lykkedes det ikke at skabe balance i skolens
store økonomiske skred. Et skred der var sket pga. fald i elevtal, store investeringer og
manglende økonomisk overblik i de foregående år. Derfor var det med stor ærgrelse og
afmagt, at jeg i medio august måtte indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde for at
tage den svære beslutning om at begære skolen for konkurs. Der var på skolen selvsagt
stor frustration over situationen og hvem skulle nu stå til ansvar for dette udfald - den
tidligere bestyrelse, forstanderen eller den statsautoriserede revisor?! Skyldsspørgsmål
og ansvar overlades til kurator at undersøge, men bestyrelsen og personalet lykkedes
heldigvis med at få ca. 80% af eleverne direkte videre i andre forløb, og ligeledes en god
vejledning til de resterende.
Jeg ser nu fremad mod bestyrelsesarbejdet i den nye FGU konstruktion (Forberedende
Grund Uddannelse), som skal forberede indsatsen overfor de unge udenfor uddannelsessystemet. Den nye institution der dækker over samarbejdet mellem Esbjerg, Varde
og Fanø kommuner skal stå klar i sin fulde form ved skolestart august 2019.
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Fanø - Bare dejlig
Udlej dit sommerhus lokalt
DANIBO

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

Refsgaard Rullegræs Ribe
Leverandør til private og professionelle
Hurtig og fleksibelfra bestilling til levering/udlevering
Åben alle ugens dage - ring for et godt tilbud
Henrik Refsgaard Olesen - 20 28 60 44
www.refsgaardrullegraes.dk
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Overkørsel 26 - hvad skete der lige der?
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

Hillerup markvej kom jo først på sommeren på alles læber. Det
blev lige pludselig en sag, som alle hørte om.
Forhistorien er jo den, at Banedanmark for år tilbage fik en
opgave med at skulle sikre eller nedlægge alle usikrede baneoverkørsler. Samtidig skulle de om muligt reducere antallet af
overkørsler generelt.
Og der kom overkørslen på Hillerup Markvej jo så i søgelyset.
Banedanmark retter en henvendelse til kommunen om deres
holdning til en nedlæggelse. Herfra er svaret, at man ikke kan
anbefale det, blandt andet af hensyn til især landbrugets problemer med meget lange
transport afstande.
Også en henvendelse til politiet giver en negativ tilbage meddelelse, begrundet i at de
vil øge trafikmængden på hovedvej 11 og give øget risiko for ulykker med langsomt
kørende trafik.
En henvendelse til vejdirektoratet giver den melding at de ikke ser det store problem,
da man planlægger at etablere en ny omfartsvej på stedet, og derved lukker vejen alligevel.
Nu blev det projekt så ikke til noget, men det overser/-hører Banedanmark fuldstændig.
Det fik utallige henvendelser fra lokale borgere og også nogle politikere. Men beslutningen var taget og kunne ikke ændres. Og det skal da lige nævnes, at overkørslen er en
sikker overkørsel, da der er etableret blink.
Først i juni erfarer naboer til overkørslen, at Banedanmark vil gå i gang med at lukke
overkørslen. De starter en blokade og en landmand demonstrerer ved at køre en tur med
traktor og gyllevogn på hovedvejen lige i myldretiden, for at demonstrere virkningerne
af lukningen.
Normalt ville en sådan handling give en masse vrede bilister, men takket være de lokale medier og facebookopslag blev mange gjort opmærksom på baggrunden. Så fra at
være en upopulær demonstrant blev Verner kendt som en af dem som gik op imod den
”stygge” Banedanmark.
Demonstrationen fik hurtigt stor opbakning fra alle sider. Fra Ribe kom der både mad
og drikke fra restaurant og bager.
Også vi lokale politikere fra stort set alle partier var ude og støtte op om blokaden. Det
kulminerede nok da Borgmesteren (Jesper) og folketingsmedlemmet Troels Ravn Fra
S dukkede op.
Og det blev en større og større historie. Så de lokale mediers interesse for sagen fik følgeskab af både TV2, DR tv og Ekstrabladet mm kunne se den gode historie i den ”lille
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mands” kamp mod systemet.
Men Banedanmark holdt fast i beslutningen, og den eneste, der kunne ændre det var
transportministeren, og han var efter manges mening (også min!!) alt for lang tid om at
reagere. Da presset blev stort nok lovede han at indkalde trafikudvalget til et nyt møde
for at se på sagen. Udfaldet blev så, at man ville genoverveje beslutningen om at lukke
overkørslerne endnu engang.
Det var en kæmpe sejr for de lokale borgere, der i 14 dage troligt stod derude.
Og også et bevis på at hvis man på en god og ordentlig måde demonstrerer for noget
åbenlyst forkert, så kan man få ret. Også det, at der var lokalt politisk opbakning, tror
jeg har haft en virkning. Som en derude sagde til mig - Når I politikere kommer herud,
har vi meget lettere ved at få pressen herud også!!
Sagen her har også bekræftet mig i at en styrelse som Banedanmark ofte lever i en
osteklokke, hvor man er immun for påvirkning udefra. Men ved godt samarbejde mellem lokale ildsjæle, politikere og aktive lokale medier kan man få fornuften til at sejre,
- også i en statslig styrelse!!!

Nærpolitiet skal tilbage til lokalsamfundene
Af Carl Holst, folketingsmedlem

I 2008 var der 140 landbetjente, og i dag er der omkring 20
stk. tilbage. Det er intet under, at befolkningen synes, at politiet er blevet mindre synligt i lokalsamfundene. Men antallet af
landbetjente er ikke det eneste, der er styrtdykket. Danskernes
tryghedsfølelse og tillid til politiet er faldet parallelt med det
manglende nærpoliti.
Så det er ikke mærkeligt, at utrygheden breder sig, når ventetiden
på ordensmagten stiger, eller når en sag ikke bliver opklaret pga.
manglende ressourcer. Det sidste, man vil høre, når indbrudstyvene har været på besøg en sen torsdag aften, er, at politiet
ikke forventer at fange gerningsmændene eller finde de stjålne
arvestykker, fordi deres ressourcer skal bruges andetsteds. Desværre har dette og lignende været tilfældet for mange i de mindre byer, hvor landbetjentene er forsvundet.
Politiet er i stedet blevet centraliseret i de store politistationer, hvor ressourcerne,
forståeligt nok, skal bruges på terrorbekæmpelse, bandekriminalitet og grænsebevogtning. Men hvad med den lokale kriminalitet og ulykker, som kræver et synligt,
nærværende og ikke mindst lokalt politi?
Løsningen skal findes i en decentraliseret politistyrke, som kan give lokalsamfundet
deres nærpoliti tilbage og dermed også en tryg hverdag med tillid politiindsatsen – nationalt såvel som lokalt
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Sommertid/Vintertid
Af Preben Rudiengaard, byrådsmedlem

EU-Kommissionen har nu endelig bebudet et forslag om at
ophæve EU-reglen om det halvårlige skifte.
Det skal således være op til det enkelte medlemsland, hvad klokken skal være i deres land, og hvilken af de tre tidszoner i EU,
det vil høre til.
Endelig oplever vi et EU som ikke detailregulerer, som det har
gjort alt for meget. EU har gennem årene udviklet et bureaukrati
som desværre har gjort, at vi i nationalstaterne, har fået nok. EU
er godt på de helt overordnede områder, men fri os for, at de
blander sig i vores mindre daglige anliggender.
Men ikke så snart forslaget er fremsat, så begynder de sædvanlige politiske trækasserier.
DF vil satse på permanent vintertid, Venstre vil satse på permanent sommertid.
Som almindelig borger i Danmark er jeg fuldstændig ligeglad med, om vi skal have
permanent sommer- eller vintertid. Vi skal blot stoppe dette halvårlige tidsskifte.
Vores biologiske ur, det som regulerer vores adfærd mellem søvn, hvile og vågen tilstand har ikke godt af dette skifte. Vores malkekøer og øvrige produktionsdyr reagerer
også uhensigtsmæssigt på disse tidsskift. Vi ved fra flere undersøgelser at også vores
fauna, f.eks. råvildt, harer og fasaner i tilslutning til det halvårlige tidsskift reagerer på
dette, med ulykker og andet til følge.
Argumenterne for sommertid har været at vi får længere lyse sommeraftener og næppe
meget andet. Der er næppe meget energibesparelse at hente på denne konto.
Imidlertid er skiftet halvårligt besværligt. Trafikplaner påvirkes, virksomheders tidsrytme påvirkes og jeg er træt af at stille alle mine ure om, også mit biologiske ur.
Derfor vil jeg opfordre mine gode V-folk i EU-parlamentet og på Christiansborg om at
løfte sig ud af den politiske mudderpøl og lave et kompromis om en tid uden halvårlige
skift og harmonisere den med de lande i EU som vi ligger op til og samarbejder intenst
med.
Vis nu vi kan og vil i Venstre
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Regeringen og symbolpolitikken
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Vores V-ledede regering har leveret en række flotte resultater
over de sidste tre år. Fra dag ét siden sidste folketingsvalg viste
den daværende rene V-regering sig levedygtig ved at kunne lave
forlig med forskellige partier på tværs af blokkene. Sidenhen
fik vi en regeringsomdannelse, hvor Konservative og Liberal
Alliance trådte ind. Og vi har evnet at fortsætte med at levere
politiske resultater på trods af at den parlamentariske situation,
som har givet mere eller mindre konstante udfordringer. Man
kan – uden at fornærme nogen - sige, at der er en begrænset politisk fællesmængde med de andre partier i blå blok, Konservative,
Dansk Folkeparti og Liberal alliance.
Dog kan jeg som liberal af og til blive virkelig træt, når vi i Venstre føler behov for at
hoppe med på vognen, når Dansk Folkeparti kaster sig ud i endnu en omgang bask-enudlænding-politik. Vi havde smykkeloven, strammerkagen, og sidst men ikke mindst
mener Venstre nu, at man ikke kan blive dansk statsborger, medmindre man giver den
lokale borgmester hånden ved en lille velkomstceremoni.
Det er skræmmende at V på Christiansborg detailregulerer hvordan landets kommuners
førstemænd og -kvinder skal tage imod nye borgere. Og hvis borgmestrene ikke retter
ind, så er meldingen fra statsministeren, at så må staten tage sig af det i stedet.
Jeg synes lovforslaget er uliberalt og et udtalt eksempel på ren symbolpolitik udelukkende for at tækkes Dansk Folkeparti. Jeg frygter for hvad vores partifæller på Christiansborg finder på næste gang.
I Danmark har vi tradition for at give hinanden hånden, hvilket jeg sætter pris på. Men
jeg mangler endnu at se, at man ikke kan være en udmærket dansk statsborger, selvom
man ikke giver hånd til den lokale borgmester.
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Regeringens stramme udlændingepolitik virker
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Regeringens stramme udlændingepolitik virker. Der kommer
færre asylansøgere til Danmark, og på næste års finanslov budgetterer regeringen med det laveste antal siden 2010.
Det betyder, at vi skal bruge færre penge på danske asylcentre og
i stedet kan skrue op for indsatsen i flygtningenes nærområder.
Vi kan hjælpe langt flere flygtninge, når vi hjælper i nærområderne. Og når vi hjælper i nærområderne, vil færre være fristet
til at søge længere bort, f.eks. mod Europa.
Derfor afsætter vi et rekordhøjt beløb – 2,6 mia. kr. - til humanitære indsatser i bl.a. nærområderne til konflikten i Syrien.
Også bistanden til Afrika øges. Vi skal huske på, at for langt
størstedelen af Afrikas befolkning er den største udfordring ikke kriser og konflikter,
men hverdagen. For dem er jobs og økonomiske muligheder dér, hvor de bor, afgørende
for vejen ud af fattigdom og økonomisk migration.
Vi kan derfor kun forebygge fremtidige migrationsstrømme fra Afrika mod Europa,
hvis der sker økonomisk vækst og skabes jobs på det afrikanske kontinent. Og den indsats skal Danmark bidrage til, også af sikkerhedspolitiske grunde.
Derfor afsætter vi godt 1,7 mia. kr. til landeprogrammer i Afrika i 2019. Plus et rekordstort beløb til Danida Business Finance på 500 mio. kr., som går til bl.a. danske virksomheder, der vil investere i infrastruktur i Afrika.
Med finanslovsforslaget løfter regeringen også klimapuljen til 540 mio. kr. – det højeste
niveau nogensinde. Dermed giver Danmark et massivt bidrag til sikre, at udviklingslandenes energisystemer bliver mere bæredygtige. Det er der i høj grad behov for i
udviklingslandene, hvor klimaforandringerne kan være med til at holde folk i fattigdom
og hæmmer økonomisk vækst. Samtidig giver klimapuljen eksportmuligheder for danske virksomheder.
På finanslovsforslaget afsætter vi også et rekordstort beløb på 715 mio. kr. til indsatser,
der kan fremme piger og kvinders ret til at bestemme over egen krop samt modtage
seksualundervisning og oplysning om familieplanlægning. Ligestilling og styrkelse af
kvinders rettigheder er nøglen til fattigdomsbekæmpelse – hele 25 pct. kunne det globale BNP-øges med, hvis kvinder fik samme rettigheder og muligheder som mænd på
arbejdsmarkedet.
Desværre er indsatsen blevet endnu vigtigere i lyset af den amerikanske administrations beslutning om at stoppe al støtte til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.
Derfor har jeg besluttet at skrue op for den danske indsats på forslaget til næste års
finanslov.
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Her kan DIN annonce være

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

KONGENSGADE 44 · 6700 ESBJERG
TLF. 75 13 25 00 · FAX. 75 13 25 02
mail@apalaw.dk · www.apalaw.dk
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Tag familie og venner med
torsdag den 6. december 2018 kl. 18.00
på Blichers Kro, Tjæreborg
Pris pr. kuvert 125 kr.

Tilmelding senest tirsdag den 27. november 2018 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

Nyt udvalg
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

For første gang har vi i Esbjerg oprettet et nyt udvalg, nemlig §
17 stk. 4 udvalget. Navnet stammer fra den § i styrelsesloven,
som tillader kommuner at oprette et ad hoc udvalg, som skal
arbejde med et bestemt emne. Det er et udvalg, hvor man kan
supplere med eksterne medlemmer uden for byrådet.
Vi har valgt at nedsætte et udvalg, som skal arbejde med at skaffe flere unge i uddannelse og job. Derfor kalder vi det også unge
og uddannelses udvalget.
Udvalget er sammensat af 4 politikere, nemlig 2 fra social og
arbejdsmarkedet (Henrik Vallø og Rasmus Rasmussen) og 2 fra
børn og familieudvalget (Diana Mose og undertegnede)
Derudover har udvalget 6 medlemmer fra uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
Jeg har fået den ære at være formand for udvalget.
Vi har ingen beslutningskompetence i udvalget, men kan stille forslag og rådgive de
stående udvalg.
Vores opgave er at arbejde med den problematik, at vi har for mange unge, som ikke har
en uddannelse og står uden for arbejdsmarkedet.
Og det er et område, hvor vi er nød til at finde nye løsninger. Mellem 22 og 25 % af
Esbjerg kommunes unge under 25 har kun grundskolen som højeste uddannelse. Og
mange af dem er heller ikke tilknyttet arbejdsmarkedet.
Og det er bydende nødvendigt, at vi gør en indsats for at få flere i gang. Både for det
enkelte unge menneskes liv og trivsel, og også fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Samtidig skal vi også prøve at få langt flere unge til at vælge en faglig
uddannelse frem for en boglig. Vore virksomheder mangler i den grad faglig arbejdskraft.
Vi har nu været i gang i et halv års tid, og har fundet rammen for vores arbejde. Vi har
haft forskellige personer fra jobsektoren og uddannelses institutioner til at komme med
indlæg til vores møder, og har netop afholdt et seminar, hvor der kom rigtig mange gode
forslag og input til vores fremtidige arbejde.
Noget af det som vi nok skal arbejde mere med er at forbedre den vejledning og rådgivning, de unge får, startende allerede i folkeskolen.
Et andet område vi måske skal sætte ind er et øget samarbejde mellem virksomheder
og uddannelses stederne. Det kunne være rigtig godt hvis man kunne lave korte uddannelsesforløb/kurser som var ”skræddersyet” til virksomhedernes behov.
Jeg synes, at det er et utrolig spændende og også en meget udfordrende opgave at være
formand for et sådan udvalg. Vi har fået sammensat et udvalg, som har rigtig mange
forskellige kompetencer.
Jeg er sikker på, at vi nok skal løse vores opgave og komme med gode indspark til den
fremtidige politik på unge og uddannelses området.
Jeg føler i hvert fald, at vi er kommet godt i gang!!
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EU-valg
Af Asger Christensen, EU kandidat

Mit navn er Asger Christensen. Vi driver min kone Inges fødehjem, og vore 4 børn er 9 generation på Nørupgaard. Vi har en
mælkeproduktion på 600 køer og det er vores ældste søn Peter,
som er driftsleder på gården. Det gør at jeg med ro i sindet kan
varetage byrådsarbejdet i Kolding mv. Tidligere har jeg været
engageret i Landbrugsorganisationerne som formand for henholdsvis Kødbranchens Fællesråd samt Kolding Herreds Landbrugsforening.
Jeg stillede op til Europa Parlamentsvalget i 2014, og fik et godt
valg.
Det har givet blod på tanden, og jeg vil gøre alt for at det skal lykkedes, at være den
Sydjyske talerør i Europa Parlamentet
Med min tilgang håber jeg, at Europa-politikken bliver nærværende for vælgerne, når
jeg forhåbentlig skal møde jer på gader og stræder igen, i efteråret 2018 og foråret
2019.
I kølvandet af Brexit, Trumps valg i USA, borgerkrigen i Syrien og Ruslands aggressive
adfærd i øst er der mere end nogensinde brug for et stærkt EU. Et EU, som skal føre
Storbritannien godt ud af EU, hvor vi forbliver tætte allierede og samarbejdspartnere.
Et EU, der er garant for frihandel og taler Trump i mod, når han vil føre handelskrig.
Et EU som står vagt om de ydre grænser, når flygtninge- og migrantstrømme og ISIS
krigere banker på døren. Et EU der står for fred og indfører omfattende sanktioner mod
Rusland, når de iværksætter attentater på tidligere spioner i England eller bryder folkeretten ved at annektere Krim-halvøen.
Danmark skal bakke fuldt og helt op om EU samarbejdet. Men vi skal naturligvis også
udfordre de tåbelige EU regler og forordning, præcis som vi gør det, når sådanne skulle
komme ud af Folketinget eller Byrådet.
Som eksempel den nye person data lov, som næste gør det umuligt at være forenings
dansker.
Mere sund fornuft.
Det og meget mere vil jeg komme til at stå for, hvis jeg bliver valgt som Venstres
medlem til Europa Parlamentet for Syd- og Sønderjylland.
Jeg håber at der er rigtig mange af jer som vil hjælpe med at jeg kan blive valgt.
Kontakt mig venligst hvis der er spørgsmål, eller gode ideer til aktiviteter.
E-mail: asger@noerupgaard.dk Tlf. 20208169
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Debatmøde: Dansk flygtningepolitik i en brydningstid
Venstres kredsbestyrelse for Esbjerg By og Fanø inviterer til offentligt debatmøde på
ECH Park d. 3. december kl. 19:00 – 21:00
med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg
og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs

0217-18

I september 2015 gik der hul på Europa. Billederne af flygtninge og migranter på de
sønderjyske motorveje har brændt sig fast på nethinden hos de fleste danskere.
Regeringen reagerede prompte på flygtningekrisen og tilstrømningen mod Danmark.
Takket været en fast og konsekvent udlændingepolitik er asyltilstrømningen til Danmark på sit laveste niveau i ni år.
Men flygtninge – og migrationspresset mod Europa og Danmark vil fortsætte i årene
fremover. Mere end 65 mio. mennesker er på flugt verden over – det største antal siden
2. verdenskrig. Og Afrikas befolkning vil fordobles frem mod 2050 – til 2,5 mia.
Ved mødet vil udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg debattere, hvorfor det
er nødvendigt med en fast og konsekvent udlændinge- og integrationspolitik i Danmark,
mens minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs vil forklare, hvordan Danmark
hjælper flygtningene i nærområderne og bidrager til at skabe vækst og jobs på det afrikanske kontinent, så unge afrikanere ikke fristes ud på en farefuld rejse over Middelhavet mod Europa. ”

Din lokale rådgiver

Revision. Skat. Regnskab.

Palle H. Jensen
Partner
M: palle.h.jensen@pwc.com
T: 2961 3097
H: www.pwc.dk/esbjerg
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Succes skaber vi sammen ...

Besøg på Siemens Gamesa Port of Esbjerg
Onsdag den 24. oktober 2018, kl. 19 – 21

Sahara 13, 6700 Esbjerg
Venstre Esbjerg Vest arrangerer Virksomhedsbesøg for medlemmer

I 2020 skal halvdelen af Danmarks elektricitet komme fra vedvarende energi og i 2050
er det 100 %. Det stiller store krav til energinettet. I samspillet mellem kraftværker,
havmølleparker, biogasanlæg, forbrændingsanlæg og fjernvarmeværker spiller Siemens
Gamesa en nøglerolle i det danske energinet og er en af verdens mest ambitiøse hvad
angår grønne omstillinger.
Program: velkomst ved Site Manager Anders Midskov, intro Siemens Gamesa, rundvisning på virksomheden, hvor vi ser produktionen og til sidst afslutning i kantinen, hvor
værterne byder på kaffe og kage.

Tilmelding efter først til mølle-princippet ved Tommy Noer på e-mail:
tommynoer@gmail.com eller mobil nr. 4012 2131.
Da virksomheden ligger på et lukket havneområde, får I en kode til gaten ved tilmeldingen. Af sikkerhedsmæssige årsager skal I bakke bilerne ind,
når der parkeres ved hovedbygningen.
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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
www: www.edc.dk/Fano
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Nej, det er ikke dig - det er samfundet som skaber stress
Af Maria Lagoni Andersen, formand VU

Børnene er for samfundet, hvad kanariefuglen er for minearbejderne i kulminen. Når flere og flere børn bliver syge og dratter
om, så er der noget ravruskende galt. Og det er i dag tilfældet i
det danske samfund. Antallet af børn, der bliver diagnosticeret
med angst og depression, er tredoblet de seneste 10 år, ifølge
Sundhedsdatastyrelsen.
Hvorfor? Er det resultatet af konkurrencestaten? Kæmper de
unge i dag i virkeligheden en indædt kamp for at leve op til forventninger, de mener at se hos omverdenen, mens de i et håbløst
forsøg prøver at holde den indre uro i skak, indtil de en dag bryder sammen og opdager, at de har stress? For så bagefter at opdage, at det er der mange
andre, som også har.
Er det konkurrencestatens skyld? Ja, delvist. For vi lever i et samfund, hvor konkurrencen opleves fra en tidlig barndom. Det spiller et præg i hele uddannelsesforløbet, på
arbejdsmarkedet og i karrieren. Det er et uendeligt maraton med sig selv. Men bagtæppet for dette pres er et individualiseret samfund, hvor det enkelte menneske er sat fri fra
tidligere tiders strukturelle rammer. Dette gør det svært for forældrene til de stressede
børn. De er den første generation forældre, som ikke kan reproducere sin egen opdragelse.
Vejen går frem i to retninger. Den ene peger mod opdragelsen. Hvis man overbeskytter
børn, så bliver de ikke robuste. Der kan være en tendens til, at forældre forsøger at feje
vejen frem i livet for deres børn. I stedet skal de lære deres børn selv at bruge kosten og
fjerne forhindringerne. Børn og unge har behov for at møde udfordringer, for man lærer
igennem praksis.
Vejen peger også i retning af både daginstitution og skole, hvor der for alvor skal
nytænkes. Og vises politisk mod. For i skolen skal der gøres op med blinde præstations- og konkurrenceorientering, vi har adopteret i nyere tid. Vi skal i gang med en
satsning, der handler om at udvikle børn og unge som hele mennesker – ikke bare deres
udvendige og målbare præstationer.
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Afsender: Lena S. Jørgensen, Galeasen 7, 6710 Esbjerg V

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

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

Sendes til:
Jan Lagoni Jacobsen
Toftevænger 2
6710 Esbjerg V

Eller mails til:
jan.lagoni@live.dk

Navn:
Adr:
Postnr./by:
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