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Socialdemokratiet i Syddjurs skal have ny borgmesterkandidat ved kommunalvalget d. 16. november 2021. 
Vores nuværende borgmester Ole Bollesen har i en pressemeddelelse d. 13. januar officielt meddelt, at han 
ikke stiller op igen som Socialdemokratiets borgmesterkandidat ved Kommunalvalget 2021.

Partiets Fællesledelse har på et møde d. 7. januar nedsat et Kandidatudvalg, som i perioden frem til Fælles
ledelsens generalforsamling i april har til opgave at finde en borgmesterkandidat.

Ifølge § 7 i vedtægten for Fællesledelsen i Syddjurs Kommune skal alle medlemmer af Socialdemokratiet i 
Syddjurs kommune have mulighed for at foreslå en eller flere kandidater som borgmesterkandidat. 

Bliver der foreslået mere end én kandidat, skal der være urafstemning. Den valgte eller foreslåede borgme
sterkandidat præsenteres og godkendes på Fællesledelsens generalforsamling d. 20. april 2020. Såfremt der 
er flere urafstemningsrunder, kan det dog af tidsmæssige grunde blive på en senere ekstraordinær gene
ralforsamling.

Det skal bemærkes, at Socialdemokratiets Strategigruppe har meddelt Kandidatudvalget, at man indstiller for
mand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Michael Stegger Jensen som partiets borgmesterkandidat. 

Send forslag til borgmesterkandidat 
på mail til:

Formanden for kandidatudvalget, Rita Vinding, rita.vinding@gmail.com

og cc til:
Næstformanden for kandidatudvalget, René Sørensen, rene.soerensen@skanderborg.dk

eller med PostNord til:
 Rita Vinding, Smedestien 13, 8410 Rønde.

Forslag skal være formanden / næstformanden for kandidatudvalget i hænde 
 senest d. 3. marts 2020 kl. 16.00.

socialdemokratiets 
BorGmesterkandidat 2021
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Vi bor i en god kommune. Syddjurs har fremgang i be
folkningstallet. Vi rundede i december borger num
mer 43.000, og vi sælger grunde, og der bygges som 
aldrig før. I 2019 indviede vi det moderne plejecenter 
i Rønde samt byens hus med mange forskellige faci
liteter. I Kolind blev det ny demensplejecenter indvi
et, og vi er i gang med et stort vejbyggeri ved Djurs 
Sommerland og flere store cykelstiprojekter.

Men 2019 har også på nogle måder væ
ret et svært år. Det er ingen hemme
lighed, at de budgetoverskridelser, 
som blev opdaget før sommeren, 
har givet os mange udfordringer, 
også politisk. Det var også med til 
at kaste en alvorlig skygge ind over 
budgetprocessen. 

Derfor har det også været en for
nøjelse at se et byråd, som i en svær 
situation stod sammen, da budget 2020 
skulle forhandles på plads. Et stort set samlet 
byråd står bag budgettet – også selv om det indehol
der flere vanskelige beslutninger.

Budgetoverskridelserne skyldes blandt andet, at vi 
oplever, at flere borgere, end vi havde regnet med, 
har brug for kommunens indsats, og nogle for en 
større indsats end ventet. Det har medført, at vi i 
2019 har oplevet et pres, især på socialområdet.

Jeg glæder mig derfor over, at vi i budget 2020 har 
kunnet tilføre ekstra midler til de områder, der har 
været nødlidende i 2019. Til det specialiserede bør
neområde er der tilført 9 mio. kr., til socialområdet 
20 mio. kr., til vintertjeneste 1 mio. kr. og til erhverv 
og beskæftigelse 7 mio. kr. Samtidig har vi valgt at 
bevare den såkaldte klippekortsordning, hvor borge
re kan vælge ekstra hjemmehjælp, og den ekstra be
manding, der stammede fra værdighedspuljen.

Med de ekstra midler, som er tilført til de nødliden
de områder, er der fra byrådet og mig selv en klar 
forventning om, at vi går igennem 2020 uden bud
getoverskridelser. Jeg er også tilfreds med, at vores 
direktion vil følge udviklingen nøje og gribe hurtigt 

ind på de områder, hvor der kan være en bekymren
de udvikling.
Jeg vil her også gerne fremhæve den bæredygtige 
dagsorden som et særligt fokusområde – både i bud
get 2020 – men også som et politisk tema, vi står 
bag i fællesskab i byrådet. I budgetaftalen er der flere 

gode tiltag i den retning  vi afskaffer brugen af 
pesticider på alle flisebelagte områder, der 

oprettes en pulje til bæredygtige tiltag, 
biodiversiteten skal fremmes og vo

res samlede CO2 udledning mindskes. 
Desuden er der afsat flere midler 
til at understøtte erhvervsnetværk 
om cirkulær økonomi, digitalisering 
og fødevarer. Det er alt sammen 
begyndelsen på vejen mod en mere 

bæredygtig kommune. I 2020 ser vi 
nemlig også frem mod at behandle 

bæredygtighedsudvalgets anbefalinger 
i 2020. 

De har i løbet af 2019 afholdt fem temamøder, hvor 
både eksperter og borgere har drøftet aspekter af 
bæredygtighed og indhentet viden. Inden deres an
befalinger samles i en rapport til byrådet, blev der i 
januar 2020 afholdt en stor konference i Rønde, hvor 
rigtig mange ideer til et mere bæredygtigt samfund 
kom på bordet. Nu bliver det op til byrådet at forsøge 
at få nogle af de mange gode ideer realiseret. Siden 
vi nedsatte vore udvalg om bæredygtighed, er em
net blevet endnu mere aktuelt, og jeg er stolt over, 
at Socialdemokraterne hele tiden har haft fokus på 
dette vigtige emne. 
I 2020 og de følgende år skal vi have meget fokus 
på budgetterne, og at disse holdes. Men der bliver 
alligevel plads til ny daginstitutioner i Knebel og i 
Hornslet, og vi har også sat gang i planlægningen af 
et nyt skoleafsnit i Hornslet, hvor den største tilflyt
ning er. Endelig glæder jeg mig til at se Maltfabrikken 
i Ebeltoft stå helt færdig, hvor den kommunale del 
er museum, arkiv og bibliotek. Heldigvis har vi fået 
mange fondsmidler til dette store projekt. 

Ole Bollesen 

NytårshilseN
fra borgmestereN
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indflydelse
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syddjurs Kommune ved at deltage i de 
åbne gruppemøder, der holdes før byrådsmøder og udvalgsmøder. Alle er velkomne! 

Gruppemøde før byrådsmøde Gruppemøde før udvalgsmøder

Mandag d. 24.02 Mandag d. 03.02

Mandag d. 23.03 Mandag d. 09.03 (Ugelbølle)

Mandag d. 27.04 Mandag d. 13.04

Mandag d. 25.05 Mandag d. 11.05 (Kolind)

Mandag d. 22.06 Mandag d. 01.06

Hvis man vil deltage i gruppemøde før byrådsmøde, skal man ikke tilmelde sig.

Hvis man vil deltage i et gruppemøde før udvalgsmøder, skal man tilmelde sig hos  
gruppeformand Michael Stegger på mail: micsj@syddjurs.dk eller tlf. 2372 8678.

Her kan man også få oplyst mødested og tidspunkt.  
Som hovedregel holdes møderne mandage kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde.

For Syddjurs Kommune er det et fast mål, at vi skal 
have grunde til salg i alle områder af kommunen. Vi 
skal så at sige have ”varer på hylderne”.

Men det betyder ikke, at vi blot kan lave udstykninger 
i alle dele af kommunen. Hvis vi skal lave om på den 
plan, der ligger for udstykninger – og lave udstyk
ninger, der ikke tidligere har været planlagt, skal vi 
tage områder ud af den oprindelige plan. Det er ikke 
let – det kan jo være, at der om nogle år kommer 
en efterspørgsel på et område, der i øjeblikket ligger 
stille. Når staten stiller krav omkring dette, skyldes 
det naturligvis, at staten ikke ønsker en vild og ukon
trolleret vækst i alle dele af Danmark.

I øjeblikket diskuterer man meget begrebet ”byfor
tætning”. Det vil sige, at vi skal flytte mere sammen 
i byerne i stedet for udelukkende at bo i store par
celhuskvarterer. Det vil sige, at vi i byerne også skal 
planlægge med etageejendomme og tæt lav bebyg
gelse. Det giver naturligvis diskussioner blandt bor
gerne, og det er sandt, at nogle parcelhuse vil få det, 
man kalder indbliksgener, når der bygges flere etages 
huse i nabolaget. En god planlægning og beplantnin
ger kan dog i de fleste tilfælde løse problemerne. 

Hornslet er det sted i Syddjurs, hvor der er størst 
pres på grundsalg. I dette område er kommunen helt 
med på at have grunde til salg. Når en udstykning er 
”nede” på 5 grunde, kommer der gang i en ny udstyk
ning. Men også i Hornslet skal der ske en byfortæt
ning, og Djursbo skal til at starte et større etagebyg
geri op mod letbanen. 

I Rønde er der også gang i grundsalget og området 
over mod Følle er ved at være udsolgt. Her kommer 

der så grunde til salg i et område nordvest for Rønde 
Højskole. Byfortætning er også et emne i Rønde og 
der er allerede bygget flere etageblokke med lejlig
heder i byen.

I Ryomgård er der både private og kommunale grun
de til salg, og vi håber at letbanen vil sætte gang i 
salget. Samtidig starter Djursbo nu et stort boligbyg
geri, som kaldes Ryomgaard Midtpunkt. Det bliver 
spændende at se, hvordan Ryomgårds midte komme 
til at se ud i fremtiden. 

I Ebeltoft er der grunde til salg ved Filmhøjskolen, 
men der er også en stor privat udstykning klar ved 
Tolløkkeskoven tæt på Rådhuset. Samtidig planlæg
ger Djursbo at bygge etageboliger nede ved vandet 
på den såkaldte slagterigrund. I Ebeltoft forventer 
man en del tilflytning af yngre mennesker i forbin
delse med det store projekt omkring Maltfabrikken, 
men samtidig er der også planer om at bygge såkald
te ældrekollektiver. 

Det er ikke i alle byer, det lykkes at have grunde til 
salg, men det er vores mål, og langt de fleste steder 
i Syddjurs lykkes det at have grunde til salg. 

I 2019 blev der solgt 58 grunde med overtagelse i 
2019, men der er allerede solgt 16 grunde med over
tagelse i 2020. Dette passer fint med, at vi har en pæn 
vækst i befolkningstallet i Syddjurs. Borger nummer 
43000 blev registreret i december. Det var en familie, 
der ikke selv byggede et nyt hus, men som havde 
købt et nedlagt landbrug midt i Mols Bjerne – en fan
tastisk beliggenhed. Det er en anden del af vores bo
sætning, at mange af de eksisterende huse i Syddjurs 
sælges til ny familier – og det er fint!!

syddjurs kommunePlan  
oG GrundsalG
Af bOrgmester Ole bOllesen
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Ebeltoft i Udvikling er i gang 
Maltfabrikken åbner dørene i 2020 og engagerede 
kræfter blandt byens mange aktører i de store turist
attraktioner i området skaber et momentum for en 
fortsat udvikling af Ebeltoft.

Den overordnede vision for Ebeltoft lyder således:

”Ebeltoft skal være en attraktiv havneby og en 
pulserende, levende indbydende turistby. Ebeltoft 
skal være en moderne søkøbstad, hvor kystmil
jøet har en stærk identitet. Kreativiteten præger 
byens fællesskaber og rækker ud nationalt og 
internationalt. Mangfoldigheden binder Ebeltoft 
sammen, nu med Nationalpark Mols Bjerge, som 
er synlig i Ebeltoft”

Ebeltoft i Udvikling er et byudviklingsprojekt, der ta
ger afsæt i Visionsog Udviklingsplan for Ebeltoft By 
og Havn, som byrådet vedtog i 2016. Siden har pro
jektet udviklet sig, og i dag handler projektet i høj 
grad også om, at sætte fokus på Ebeltoft som en by 
i udvikling, og som en by der kan og er meget mere 
end en populær feriedestination.

Centralt for projektet er, at udviklingen 
af byen skal ske sammen med byens 
foreninger, erhvervsdrivende, turist
attraktioner og borgerne selv, der skal 
drive og realisere deres ideer, og kom
munen støtter op om processen og 
projektudviklingen. Der vil således med 
mellemrum blive holdt borgerarrange
menter.

Med udgangspunkt i en analyse af, 
hvordan Ebeltoft by bedre kunne hæn
ge sammen og udvikle sig. 

 Bynær strand, forbindelser by og 
havn 

 Stark–området, her gøres plads til 
blandet bolig og erhverv

 Slagterigrunden

 Grobund

 Maltfabrikken

 Fiskerihaven

 Udvidelse af Toftevang skolen 

 Kampmanns hus, som kommunen har købt

 En bedre sammenhæng mellem by og havn 

 Havnefronten

Flere af de ting, der står overover, er i gang, og  resten 
vil i løbet af de kommende år komme i gang  jo, der 
er megen udvikling i gang i Ebeltoft også for de kom
mende år.

Men Ebeltoft står også over for en række udfordrin
ger, som kræver en gentænkning af byens rolle og 
nye strategier for udviklingen. Et generelt udfordret 
handelsliv, nye krav til boformer, byrum og nye turis
meformer gør, at Ebeltoft må se på sig selv som en 
destination, der må søge nye veje til modernisering 
og opdatering af byen.

Som man fornemmer, er der rigtig meget i gang i 
Ebeltoft.

eBeltoFt  
By i udViklinG!
Af ChristiAn hAubuf,  
medlem Af udvAlget fOr sundhed, ældre Og  
sOCiAlOmrådet Og  
fOrmAnd fOr børn- Og ungeudvAlget 
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seniorBoliGer 
i Hornslet
Af JAn fisCher,  
fOrmAnd fOr udvAlget fOr sundhed,  
ældre- Og sOCiAlOmrådet

Vi bliver flere ældre i Syddjurs i de kommende år. Vi vil 
formentlig fortsat være ret sunde og gerne bo  under 
gode forhold med muligheder for nærvær, fælles
skab og socialt samvær med andre. I aldersgruppen 
fra 60 til 79 år kan vi alene i Hornslet forvente en 
stigning i årene 2020 til 2030 på 18%.

Pga. befolkningstilvæksten i Hornslet bygges der 
meget, og mange nye familier kommer til i de nye 
villakvarterer. Men hvad med de ældres adgang til 
nye boliger, der måske er mindre og samtidigt tilby
der noget andet end de traditionelle villakvarterer. 
Hvad skal eller kan vi gøre ved det?

Seniorboliger i Hornslet er det store samtaleemne 
lige nu. Det startede for ca. ½ år siden, hvor jeg 
faldt i snak med Jette, som er ejendomsmægler, 
bla. her i Hornslet. Hun fortalte, at alle de huse hun 
sælger, er den ældre generations, som er blevet 
for store, og de leder med lys og lygte for at finde 
noget mindre.

Her kommer jeg så ind i billedet, da jeg en dag var 
til træning i Hornslet Idrætsforenings Motionscenter, 
her kommer Bodil hen til mig og spørger: ”Hvad gør I 
egentlig for os ældre, hvis huse er blevet for store?”

Jeg fortalte så! Her var der pludselig ca. 810 stykker, 

der lyttede med til min snak med Jette om, hvad vi 
kunne gøre. Vi fik en god snak om, hvad man gerne 
vil have og ikke have, så jeg har noget at gå videre 
med.

Vi seniorer vil gerne have vores egen/andelsbolig/le
jebolig så tæt på byens midte som muligt. Vi vil gerne 
have et fælleshus med muligheder for at kunne lave 
mad sammen for dem, der gerne vil det, et  fælles 
 ølbryggerum, værksted, malerværksted osv. Og 
mulighed for at der er et ekstra værelse, vi kan leje, 
når vi skal have overnattende gæster.

Jeg har siden fået mange henvendelser. Jette og 
jeg har holdt møde, og hun har fundet en måske 
kommende bygherre, så mangler vi grunden (vi ved, 
hvor vi gerne vil bo). Jette og jeg blev enige om at 
holde et møde på Rosengården i november 2019 for 
dem, der var interesserede. Jeg var desværre for
hindret, da jeg var udenlands denne dag. Vi troede, 
der ville komme en 2025 interesserede. Der kom 

over 100, som var mere in
teresseret i at være med, 
lige her og nu er der skre
vet ca. 35 personer op og 
tallet vokser. Næste skridt 
er, at Jette og jeg holder 
møde med bygherren og 
en  Boligforening. Jeg har 
en aftale med et pengein
stitut her i byen, som ger
ne vil høre mere om dette 
projekt.

Så nu skal der handles. Pla
nen er nu at mødes med 
bygherre – ejer af grunden 
– finde en Boligforening, 
der ved noget om senior
boliger og den økonomiske 
del, som er alt afgørende 
for, at vi kan komme i gang.

Jeg vil tro og håbe på, at kan 
fortælle meget mere på et 
fællesmøde til foråret.
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Udviklingen i Hornslet på børn og ungeområdet 
kom mer i de kommende år til at ændre sig. Kigger 
vi groft på årene 2020 til 2030, ser det spænden
de ud. Og det er ment i positiv forstand. Vi ser ind 
i forventninger med befolkningsstigninger på tocif
rede procenter. Daginstitutionerne skal rumme fle
re børn, skolen skal rumme flere elever, forenings 
og kulturlivet skal tilpasses de kommende krav og 
 forventninger.

Men børn er ikke bare børn eller tal og cprnumre, 
som kan passes ind i excelark. Med de unge men
nesker flytter forældre, der også har drømme, for
ventninger og krav til institutionernes indretninger 
og tilbud. Forventninger, der er baseret på egne 
 erfaringer, opvækst og det miljø, de nye tilflyttere 
kommer fra. Mange af vores nye borgere kommer 
fra Aarhus.

Forældres forventninger skabes også af artikler i 
 aviserne og det, som vi politikere får sagt, men også 
af diverse rapporters forslag. I maj 2019 udkom en 
analyse af Hornslet bys strategiske udviklingspoten
tiale. Rapporten anslår, at der i 2030 
vil være 8700 borgere i Hornslet, 
hvilket vil sige ca. 2000 flere borgere 
end i dag. Vi skal altså forestille os, at 
Hornslet om ti år er en by af samme 
størrelse som Ebeltoft. Det stiller krav 
til byplanlæggere og politikere. Vi skal 
planlægge hensigtsmæssigt.

Byrådet har besluttet, at der skal an
lægges en naturbørnehave i Hornslet 
øst, nærmere bestemt ved siden af 
den såkaldte Jordbærmark. I skriven
de stund er forventningen, at institu
tionen, der skal kunne rumme op til 
130 børn i alderen 06 år, vil stå klar 
med indgangen til 2021. Den er også 
ved at være påkrævet! Både de nye 
kvarterer i Hornslet øst og de mange 
nye boliger i Rodskov vil hurtigt fylde 
institutionen op. Men vil den ene, om
end store daginstitution, være nok? 
 tja, vi ved det ikke med sikkerhed, 

fordi årgangene svinger relativt meget. Den tidlige
re omtalte rapport anslår et ”måske”, jeg tror vi skal 
være forberedt på, at der skal bygges en mere i den 
modsatte ende af byen, når jorden ved SofieAmalie
gård skov udstykkes til boliger.

Og hvad med skolen?  Der er ingen tvivl om, at 
der mangler plads på den eksisterende skole. Det 
skyldes ikke kun et stigende antal elever, men også 
de nye krav til lærerforberedelse på skolen og stør
re krav til mødefaciliteter pga. en generel stigning i 
 behovet for netværksmøder på skolerne. I skriven
de stund arbejdes der med at løse udfordringen. Jeg 
tror personligt, at skolen bliver delt i en indskoling 
med 5600 elever og en udskoling med omtrent 
samme elevtal frem mod 2030. Men hvor skal byg
geriet placeres i byen?

Skal det være en indskoling i forbindelse med den 
nye daginstitution? Skal det presses ind på den eksi
sterende skoles areal? Måske uden for byen tætte
re på de områder som der forventes bebygget ved 
SofieAmaliegård skoven? Eller måske et friskt bud 

på at placere en udskoling ved Hallen? 
Allerede her i begyndelsen af 2020 
kommer vi til at træffe beslutning om 
det. Personligt synes jeg, den sidste 
model lyder interessant.

Sidst men ikke mindst er det også 
vigtigt at nævne, at budgettet for 
2020 indeholder planer om, at der 
også skal etableres ungespots i 
Hornslet. Det er jeg meget glad for. 
Det er på tide, der ses alvorligt på 
ungdomsmiljøet til kommunens unge 
– og det er for den sags skyld ikke 
kun i Hornslet. Jeg håber blot, at de 
unge tages med ind i planlægningen 
af tilbuddene, og at de mange dyg
tige pædagoger, skolelærere, ung
domsskolemedarbejdere også får en 
stor plads i den planlægning. Det er 
vel formentlig dem, der dels skal bru
ge tilbuddene og også skal være en 
del af tilbuddenes indhold.

ForVentninGer
Planer For tilBud
til Børn oG unGe 

i Hornslet

Af miChAel AAkJær,  
medlem Af udvAlget fOr fAmilie- Og institutiOner



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs 9

Der er et stort behov for at etablere nye former for 
boliger tilpasset de ønsker, seniorer har i dagens 
Danmark. 

Mange borgere, på vej til at gå ind i den tredje alder, 
søger andre typer boformer end de gængse.

De søger i stedet boformer, der rummer forskellige 
grader af fællesskaber.

Dette blev jeg meget bevidst om på et møde, jeg 
deltog i på Rosengården i Hornslet d. 13. oktober sid
ste år. Her havde Jette Dalgaard, Lokalmægleren og 
Hornslet seniorer indkaldt til et informationsmøde 
om Seniorboliger, et møde der iøvrigt var planlagt i 
samarbejde med Jan Fischer. Over 100 mennesker 
var mødt op, hvilket var 
langt flere end arrangø
rerne havde forventet og 
vidner om en meget stor 
interesse for anderledes 
boformer.

Der blev på mødet tilken
degivet interesse for både 
andels, leje og  ejerboliger. 
Men fælles for de frem
mødte var, at man ikke 
ønskede traditionelle løs
ninger. I stedet blev der 
formuleret et generelt øn
ske om et fællesskab. Et 
fællesskab der kan vælges 
til og fra som man ønsker. 
Selve boligen må ikke skul
le være voldsom stor og 
der må gerne være et fæl
leshus og mulighed for et 
gæsteværelse. Et andet 
centralt ønske var, at bo
ligen skulle været centralt 
placeret i byen med gåaf
stand til indkøb og offent
lig transport.

Vi har som kommune na
turligvis et ønske om, at 

vores borgere får den bolig, de ønsker og har brug 
for. Men det ville naturligvis være en gevinst for 
kommunen, hvis de store parcelhuse, der bebos af 
ældre borgere, kunne få nye indflyttere, der kan få et 
stort og velindrettet parcelhus som ramme om deres 
familier.

Syddjurs kommune har en vigtig rolle i forhold til at 
stimulere byggeri af seniorboliger. Vi skal være para
te til at klargøre det planmæssige grundlag og være 
i dialog med mulige interessenter og almennyttige 
boligforeninger. 

Jeg tog efter mødet i Hornslet kontakt til det almen
nyttige boligselskab Djursbo og havde en god dialog. 
Selvom Djursbo dog ikke middelbart havde planer 

om at indgå i konkrete 
byggeplaner omkring se
niorboliger, var de ikke af
visende overfor, at gå ind 
i projekteringen af sådan
ne typer af boliger.

Det er dog ikke kommu
nens rolle at bygge så
danne boliger, men det er 
min opfattelse, at det er 
vigtigt at lægge et politisk 
fokus på dette område. 
Kan vi socialdemokrater 
være med til at hjælpe 
disse fællesskaber på vej, 
vil det være mange til 
gavn.

Jeg er i gang med at plan
lægge et møde om se
niorboliger i Mørke, hvor 
jeg er bosat og ved, at 
andre fra byrådsgruppen 
har lignende planer. 

Det er god socialdemo
kratisk politik, at være 
med til at hjælpe fælles
skaber på vej  også på 
boligområdet.

seniorBoliGer/
senior- 

BoFÆllesskaBer
i syddjurs

Af Ole s. hAnsen,  
medlem Af udvAlget fOr plAn, udvikling Og kultur
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Kære socialdemokrat
Allerførst vil jeg ønske dig et godt nytår. Jeg håber, du 
er kommet godt ind i det nye år, og at du også havde 
en god jul.

Siden sidst er der ikke sket meget i Byrådet, da vi 
har holdt juleferie og har afsluttet året uden de store 
diskussioner. Jeg vil dog komme med nogle punkter, 
der er relevante for dig som medlem.

Vintermøde
Lørdag den 4. januar 2020 havde vi samlet byråds
gruppen hos Ole Hansen i Mørke til en snak om det 
kommende halvår. En dag hvor vi havde god tid til at 
komme i dybden med større emner og til at tænke 
fremad, og hvor vi kunne få lagt en strategi for det 
kommende halve år.

Vi begyndte med en åben snak om, hvorvidt hvert 
medlem ønsker at genopstille til næste valg og liste
de fordele og ulemper op ved det. For mig er det vig
tigt at så mange som muligt genopstiller, for jeg me
ner, vores gruppe er fagligt stærk. Jeg mener også, 
at vi alle har flere gode år i os, og at vi bliver endnu 
bedre, hvis vi får fire år mere sammen.

Vi snakkede også strategi for det kommende halve 
år, hvor vi aftalte, at vi skal skrive flere læserbreve, 
og at vi skal kommunikere endnu bedre med borger
ne. Det sidste vil vi fortsat gøre via pressen, vores 
åbne gruppemøder og Ole Bollesens walk and talk 
rundt i kommunen. Åbne gruppemøder og walk and 
talk er begge nye tiltag, vi er begyndt med i denne 
periode, og det fungerer rigtig fint. Vi får god infor
mation, er synlige og får lyttet til de lokale borgere.

Vi drøftede også samarbejdet i Byrådet, herunder 
især med de røde partier. Samarbejdet er vigtigt, da 
vi før valget lavede to valgoplæg med Enhedslisten, 
SF og Alternativet. Det ene om velfærd, det andet 
om bæredygtighed. Vi vil i løbet af foråret lave en 
status på de 79 punkter i de to flyers, og se hvor 
langt vi er i udførslen af vores valgprogram, et pro
gram der er centralt hver gang, Christian Haubuf og 
jeg forhandler budget, men som også er det i hver
dagen i udvalgene i Byrådet.

Åbne gruppemøder
De åbne gruppemøder rundt om i kommunen 
fortsætter i det nye år. Nu vil vi rundt og besøge 
de lidt større byer, og i foråret besøger vi Hornslet 
den 27. januar, Ugelbølle den 9. marts og Kolind 
den 11. maj.

Alle steder håber vi at se og få hilst på vores lokale 
medlemmer. Som noget nyt vil vi dele flyers ud foran 
det lokale supermarked. Dette for at sikre os, at så 
mange som muligt ved, vi kommer. Og selvfølgelig 
også for at vores byrådsgruppe skal være let tilgæn
gelig hele året, og ikke kun når der er valgkamp.

Vi afleverer fortsat en flyer i samtlige postkasser i 
byen, vi besøger. Har du lyst til at hjælpe os med det
te, er du velkommen til at kontakte mig via mail eller 
telefon (kontaktoplysninger side 2).

Kommunal Økonomisk Forum
Torsdag den 9. og fredag den 10. januar deltog Ole 
Bollesen, Christian Haubuf, Ole Hansen, Jan Fis
cher og jeg i Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 
i Aalborg.

Her var det store tema: Velfærd til debat  Forvent
ninger og muligheder.

Generelt var det som de foregående år en konferen
ce med masser af nyttig viden. Viden vi kan bruge og 
tage med hjem til Syddjurs Kommune.

Blandt de vigtigste emner vil jeg fremhæve kam
pen for en ny udligningsreform. Udligningssystemet 
er det system, der sikrer, at penge i Danmark forde
les efter, hvor mange borgere man har i bestemte 
aldersgrupper samt sociale faktorer. I øjeblikket gi
ves der alt andet lige flere penge til kommuner med 
mange unge mennesker i studiealderen, hvilket gør, 
at de store byer som København, Aarhus og Odense 
får flere penge af staten end os i Syddjurs, der har 
mange børnefamilier og pensionister. Dette var et 
stort tema, som også vil blive taget op af Regeringen 
inden sommerferien, og vi tror på, at det vil komme 
Syddjurs kommune til gavn.

siden sidst 
i Byrådet
Af miChAel stegger Jensen,  
fOrmAnd fOr den sOCiAldemOkrAtiske byrådsgruppe  
Og medlem Af økOnOmiudvAlget



Det andet område, jeg vil fremhæve,  
er budgetloven.
Budgetloven gør, at vi som kommune kun må læg
ge budget et år ad gangen og står til ansvar for det 
budget hvert år.

Forslaget fra kommunerne er, at vi kan lave flerårige 
budgetter, så vi f.eks. kan investere i et område i år 1, 
som først giver en gevinst i år 2 eller 3.

Der er en større og større åbenhed fra Folketinget til 
at give os denne mulighed, så det, håber vi, vil ske 
i det kommende år. Selvfølgelig med ansvar for at 
overholde det budget.

Derudover var der mange oplæg, hvor vi kunne rela
tere til vores egen kommune, og hvorledes man kan 
løse opgaverne bedre og nemmere. Et eksempel var, 
at vi som politikere skal turde sætte en retning og 
via tydelig kommunikation stå fast på denne. Det vil 
sige, at vi bevidst opprioriterer et område som ek
sempelvis daginstitutioner, skoler eller ældrepleje – 
og selvfølgelig stadig har et fint serviceniveau på de 
andre områder, men at disse ikke er vigtigst.

Den dialog ser jeg frem til, vi kan tage i vores gruppe 
og senere i byrådssalen.

Besøg i hjemmeplejen
At komme ud i virkeligheden har for mig været et 
vigtigt mål, siden jeg blev valgt til Byrådet, fordi jeg 
lærer meget om hverdagen for kommunens medar
bejdere. 

Efter at have besøgt tre folkeskoler og tre børne
haver havde jeg i november fornøjelsen af at være 
med en sosuassistent på tur rundt i området ved 
Ebeltoft.

Jeg var med på en dagvagt og fik besøgt flere bor
gere, der alle var glade for besøget (det hjalp på bor
gerens humør, da jeg fortalte, jeg er socialdemokrat). 
Jeg kunne ved selvsyn konstatere, at vores medar
bejdere i hjemmeplejen gør en stor forskel i de hjem, 
de kommer. Ikke bare for den borger de er der for at 
hjælpe, men også for borgerens ægtefælle. Generelt 
var min overskrift efter dagen livskvalitet, da det især 
er dét vores dygtige medarbejdere giver borgerne.

Det er ikke sidste gang, jeg er på besøg i virkelighe
den.
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Er SÆ-udvalget et lille udvalg, der ikke kræver 
ret meget af din tid ?
SÆudvalget er det største udvalg, med det største 
budget, og for at gøre mit arbejde ordentligt, har jeg 
valgt at gå ned i tid på mit egentlige arbejde.

Har du forståelse for det på dit arbejde, eller hænger 
fyresedlen i luften ?

Næh, det gør den ikke. Det er i fuld overensstem
melse med firmaet, at jeg fast har fri hver onsdag og 
fredag, så jeg kan passe både firmaets interesser og 
mit politiske arbejde. Jeg brænder for begge dele, og 
vil gøre det godt begge steder, så alle er tilfredse, og 
det er naturligvis uden lønkompensation.

Hvor ofte har du møder ?
Jeg mødes med direktøren og chefer en gang om 
ugen, for at lave dagsorden og ”høre om rigets til
stand” dvs. økonomien, ideer til udvikling, indkomne 
klager, Jeg skal ikke sagsbehandle, men jeg får 23 
henvendelser om ugen, som også går videre til di
rektøren.

Hvem har ansvaret for, at SÆ-udvalgets arbejde 
når frem til byrådet, og indstiller til beslutning ?
Det er ubetinget formandens ansvar, og det er for
mandens ansvar at svare på byrøddernes spørgsmål, 
og jeg kan godt sige dig, at SÆudvalget er øretæ
vernes holdeplads, det er det udvalg, der har den 

mest uforudsigelige økonomi. De øvrige medlemmer 
i udvalget supplerer gerne på spørgsmål fra de øvri
ge byrødder.

Får du mange henvendelser fra borgerne ?
Ja heldigvis er der nogen, der henvender sig til mig, 
og sådan vil jeg også gerne have det. Borgerne hen
vender sig om ting, de synes er urimelige, og som 
nok også er det, men jeg prøver efter bedste evne, 
at forklare, hvorfor tingene er som de er  og ofte er 
der forståelse, når der gives en ordentlig forklaring, 
men derfor kan der alligevel godt være ting, der fore
kommer urimelige,

Deltager du i mange møder ?
Som formand er jeg ca. 4 gange om året til fælles for
mandsudvalgsmøde, hvor vi formænd taler sammen 
om tingene på tværs af udvalgene. Borgmesteren 
deltager også. Han fortæller om Syddjurs kommune 
og hvad der rører sig, og hvilke ting vi skal arbejde 
videre med, desuden bliver jeg inviteret til møder 
rundt i kommunen i foreningsregi, og jeg deltager 
rigtig gerne i det omfang, det er muligt for mig.

Hvor meget er lovbestemt i SÆ-udvalget ?

90 procent er lovbestemt og dermed SKALopgaver 
 de sidste 10 procent er KANopgaver, så det er et 
kunststykke at få opfyldt så meget af socialdemo
kratisk politik som muligt, der er 5 i udvalget og 2 er 
socialdemokrater.

Vi har 900 millioner i omsætning.

Er du glad for at være i SÆ-udvalget ?
Ja ubetinget. Christian Haubuf er en god makker, og 
har tidligere siddet i udvalget, så han har stor erfa
ring, og vi arbejderr godt sammen om den socialde
mokratiske politik, men vi har også god sparring fra 
den øvrige socialdemokratiske gruppe.

Bliver det økonomisk nemmere i 2020 ?
Jeg vil ikke lægge skjul på, at det bliver svært i 2020 
at få pengene til at slå til.

Der er aftalt med de øvrige partier, at der ikke må 
gives tillægsbevillinger, så der skal forsat køres en 
meget stram økonomi, der VIL få konsekvenser for 
de beslutninger om besparelser, der KOMMER.

MEN DERVIL VÆRE TING, SOM VI SOCIALDEMOKRATER 
IKKE VIL VÆRE MED TIL. Så 2020 bliver spændende.

Interview med Jan Fischer    formand for social, sundhed og ældre - også kaldet SÆ-udvalget

v/ mOlly thOmsen    medlem Af blAdudvAlget

HVad laVer Formanden For sÆ-udValGet 
når Han ikke er FarFar
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I år siger vi goddag til et årti, der forhåbentligt går i 
en helt anden retning, end det vi lige har forladt.

Vi har i det seneste årti haft meget fokus på øget 
velstand og givet virksomhederne bedre mulighed 
for at være konkurrencedygtige og kunne udvikle sig 
og skabe flere arbejdspladser. Krisen var selvfølgelig 
med til at skabe dette fokus, som er helt naturligt og 
vigtigt. Jeg mener dog, at dette var med til at sætte 
andre vigtige ting i baggrunden, som en socialdemo
kratisk regering må påtage sig at sætte på dagsor
denen igen.

Dette arbejde er vi i gang med, og i det nye årti vil 
disse ting blive mere synliggjorte, blive diskuteret 
mere og forhåbentligt blive ændret.

Her er det vigtigt at være ærlige om det, som vi 
glemte, og det som blev tilsidesat. Jeg mener per
sonligt, at ”mennesket” blev glemt, at de værdier, 
som vores land er bygget op på, og som vi socialde
mokrater altid har kæmpet og kæmper for, har fået 
for lidt opmærksomhed.

Her kan jeg nævne vigtigheden i et ordentligt vel
færdssystem med fokus på de svageste og hele vo
res danske arbejdsmarkedsmodel.

Derfor er jeg rigtig glad for, at vores statsminister 
brugte så meget tid i hendes nytårstale på de børn, 
som har haft en rigtig skidt start i nogle familier, som 
ikke har kunnet give dem en god barndom, som alle 
børn har fortjent. At vi er nødt til at sikre dem en bed
re start på livet med en hurtigere indsats, og hvor alt 
fokus skal være på dem og ingen andre.

Derfor er jeg også glad for, at vi går ind i et år, hvor 
økonomien til vores velfærdssystem er på det hø
jeste, men hvor vi især har de ansatte i centrum. Vi 
kan ikke skabe et godt velfærdssystem, hvis de an
satte har dårlig arbejdsmiljø og mistrives, samtidig 
med at de flygter fra 
området. Den eneste 
måde, hvorved vi kan 
skabe bedre offentli
ge arbejdspladser og 
bedre service til dem 
som har brug for sy
stemet, er at få flere 
ansatte, som er glade 
for at gå på arbejde 
og føle, at de gør en 
forskel. Derfor er det 
rigtig godt med flere 

penge til flere sygeplejerske og pædagoger, så det 
ikke kun bliver ved snakken i fine taler.

En gruppe mennesker, som jeg som beskæftigelses
ordfører følger utrolig meget, og som er en glemt 
gruppe, er de nedslidte. Vi skal skabe en retfærdig
hed for alle de mennesker, som i mange år har slidt 
og slæbt og betalt deres skat med glæde, så andre 
kan få en uddannelse og ordentlig behandling, hvis 
de har brug for det. 
Disse mennesker fortjener en tak og fortjener en 
værdig senioralder, hvor de har tid og kræfter til at 
nyde seniorlivet og deres børnebørn. Derfor håber 
jeg på, at det vil lykkes os at skabe et flertal for en 
model, der netop vil give disse mennesker en vær
dig tilbagetrækning.

Sidst men bestemt ikke mindst, skal vi nytænke og 
gentænke den danske arbejdsmarkedsmodel. I flere 
år har vi set at organisationsgraden er blevet mindre 
og mindre, og at arbejdsmarkedet er blevet udfordret 
via billig udenlandskarbejdskraft. Vi har set en mas
siv besparelse på almindelige lønmodtageres mulig
hed for uddannelse, samt besparelser på den aktive 
indsats overfor arbejdsløse. 

Jeg vil de kommende år arbejde målrettet sammen 
med vores beskæftigelsesminister på at rette op på 
Den Danske Model. Vi skal have et system, hvor den 
enkelte lønmodtager er i centrum, både når han eller 
hun er i arbejde og arbejdsløs. Dette vil alt andet lige 
skabe et godt arbejdsmarked med dygtige og enga

gerede lønmodtagere, 
hvor virksomhederne 
vil tjene flere penge, 
og landet vil blive rige
re og et bedre sted at 
leve i.

Sagt med andre ord, 
farvel til egoisternes 
årti og goddag til et 
årti med mennesket i 
centrum.

Af leif lAhn Jensen    mf

et nyt årti med 
mennesket i Fokus

- Rigtig godt nytår til jer alle -.
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Det kommende Behandlingsråd i Danmark, skal vurdere 
hvilke behandlinger og teknologier, der giver mest sund
hed for pengene.

Skal et nyt knæimplantat tages i brug? Kan blodprøver er
statte MRscanninger, når man skal analysere hovedska
der?

Det er nogle af de spørgsmål, som det skal blive lettere at 
få svar på fremover.

Derfor har Danske Regioner nu fremlagt en model til 
et såkaldt Behandlingsråd.
Hvis patienterne fortsat skal have det bedst mulige sund
hedsvæsen, skal pengene bruges på det, der virker bedst 
og giver mest sundhed for pengene.

Danskerne skal mødes af et sundhedsvæsen, hvor de får 
ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet og mest 
sundhed for pengene. Det kæver, at sundhedsvæsenets 
ressourcer bruges så klogt som muligt. Ikke mindst i lyset 
af, at der bliver flere og mere komplekse patienter i de 
kommende år.

Det er afgørende for Behandlingsrådets anbefalinger, at 
det vil have så kort en vej som muligt – fra beslutning til 
patienterne og hverdagen ude i sundhedsvæsenet.

Skal Behandlingsrådet være mere end en skrivebordsøvel
se, så skal vejen fra anbefaling til patient være så kort som 
muligt. Det viser udenlandske erfaringer også.

Behandlingsrådet vil lettere kunne identificere de nye tek
nologiske løsninger fra erhvervslivet, der er pengene værd 
for patienterne, og udbrede til hele sundhedsvæsenet.

Den teknologiske udvikling buldrer derudaf, og det giver en 
masse nye muligheder, som løbende udnyttes til at forbed
re patienternes behandling. Men det er vigtigt, at der kun 
bruges penge på det, der reelt virker og gavner patienter
ne. Det vil Behandlingsrådet hjælpe med.

Behandlingsrådets arbejde vil ske inden for en 
række principper besluttet af Danske Regioners 
bestyrelse:
Mere sundhed for pengene: Behandlingsrådet skal være 
med til at sikre, at vi bruger ressourcerne i sundhedsvæse
net bedst muligt.

Faglighed og armslængde til det politiske system: Behand
lingsrådets arbejde skal ske på et solidt fagligt grundlag 
med armslængde til det politiske system og de prioriterin
ger, der foretages der.

Åbenhed: De faglige vurderinger skal ske på baggrund af 
offentligt tilgængelige og anerkendte metoder og kriteri
er og med inddragelse af alle relevante parter – herunder 
også patienter.

Lighed: Behandlingsrådet skal understøtte, at der sker 
en ensartet anvendelse af teknologier og behand
lingstilbud på tværs af landet og til både store og små 
 patientgrupper.

Danske Regioner foreslår, at Behandlingsrådet skal 
have 14 faste medlemmer:

Af regiOnsrådsmedlem niels erik iversen, 
regiOn midtJyllAnd

Fra reGionen

1 formand 
der udpeges af Danske Regioner.

5 repræsentanter 
for sygehusledelser 
Hver region udpeger et medlem.

1 repræsentant 
udpeget fra De Lægevidenskabelige Selskaber.

1 repræsentant 
udpeget af Dansk Sygepleje Selskab.

1 repræsentant 
udpeget af Danske Patienter.

1 repræsentant 
udpeget af Danske Handicaporganisationer.

2 sundhedsøkonomer 
udpeget af Behandlingsrådet.

2 faglige repræsentanter 
udpeget af Behandlingsrådet.

1 medlem 
udpeget af Sundhedsstyrelsen (observatør).

1 medlem 
udpeget af Lægemiddelstyrelsen (observatør).

Fakta om Region Midtjylland:

Region Midtjylland har 1.3 mio. indbyggere.
Antal fuldtidsstillinger i regionen ca. 26.830
Budget 2020 - 31.6 mia. kroner fordelt på:
  Sundhed inkl. psykiatri 27.1 mia. kr.
  Social 1.1 mia. kr.
  Regional Udvikling 0.7 mia. kr.
  Fælles administration 0.7 mia. kr.
  Samlede anlægsinvesteringer 1.3 mia. kr.
  Renter og afdrag 0.7 mia. kr.

Modellen er sendt til høring på nuværende tidspunkt – 
der er høringsfrist til den 29. januar 2020. Efter høringen 
vil Danske Regioner fastlægge en endelig model i marts 
2020. Efter planen vil Behandlingsrådet starte op primo 
2021 med arbejdet.

Har du spørgsmål eller klager, så er du meget velkommen på:

Tlf.  4046 9480
eller

 niels.iversen@rr.rm.dk



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs 15
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T. 7022 7026

Står du lige og mangler: 

beachflag, profiltøj,
rollUp til kampagnen,

plakater, nyt logo 
eller ... så ring  

Vi kan hjælpe med    alt 
næ

ste
n

socialdemokratiet i 
syddjurs

GeneralForsamlinG 
2020

Der indkaldes til  
ordinær generalforsamling i Fællesledelsen

Mandag d. 20. april 2020  kl. 19.00 
i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde 

FORELØBIG DAGSORDEN:
1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent 

3. Valg af stemmetællere

4. Beretninger: 

 Organisatorisk beretning for Fællesledelsen: 
 Formand Søren K. Lauridsen 

 Politiske beretninger: 

 a. Byrådsgruppen:  
 borgmester Ole Bollesen,  
 gruppeformand Michael Stegger.

 b. Regionen: Niels Erik Iversen,  
 medlem af Regionsrådet.

 c. Folketinget: Leif Lahn, MF.

5. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2019 og 
orientering om budget 2020.  
Kasserer Richardt Lundby. 

6. Indkomne forslag.

7. Aktivitetsplan for 2020.

8. Valg af Socialdemokratiets borgmester
kandidat frem mod Kommunalvalget 2021. 
Efter indstilling fra det nedsatte kandidatudvalg.

9. Valg iøvrigt.

10. Eventuelt.

Eventuelle forslag under punktet Indkomne for
slag skal indsendes til formanden på mail:

 sklauridsen@gmail.com
 senest d. 10. april 2020

Søren K. Lauridsen
Formand

socialdemokratiet i 
djurskredsen

kredsGeneralForsamlinG 
2020

Der indkaldes til  
generalforsamling i Djurskredsen

Mandag d. 27. april kl. 19.00 
i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde

- Dagsorden i henhold til vedtægterne -



Freka Grafisk A/S    70 22 70 26

www.lodjursland.dk

Det er os med overenskomster  
og faglige fællesskaber

Formand: torben jakobsen kasserer: Bent madsen

torbenjakobsen@hotmail.com k.falther@mail.tele.dk

Løn, ferie og pension
kommer ikke af sig selv!


