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HVAD HAR VI OPNÅET 
SIDEN SIDSTE 
KOMMUNALVALG?
AF BORGMESTER OLE BOLLESEN

Kolind

Ved sidste kommunalvalg lavede vi et valgprogram 
på baggrund af et ”Rødt - grønt alternativ.”

Her 3,5 år senere kunne det være interessant at se 
på valgprogrammet fra efteråret 2017 – og hvordan 
det var gået. Hele Coronasituationen har selvfølgelig 
vanskeliggjort den politiske beslutningsproces, men 
vi har alligevel gennemført en del!

Vi var enige om overordnet at sige nej til skattesænk-
ninger. Dette valgløfte har vi holdt, og der har væ-
ret god brug for alle de skattekroner, vi har kunnet 
skaffe. Helt overordnet har vi indtryk af, at borgerne 
i Syddjurs er godt tilfredse med en stabil skattepro-
cent, og da vi samtidig har haft massiv tilflytning til 
kommunen, er det vores indtryk, at skatteprocenten 
ikke har betydning, når man vælger en ny kommune. 

Job og Erhverv:
Her er infrastrukturen blevet forbedret både med ny 
veje og cykelstier – men også med forbedret bred-
bånds og mobildækning.

Medarbejderdemokrati: Vi får nu en whistleblower-
ordning for alle kommunale medarbejdere.

Aktiv erhvervspolitik: Især på turismeområdet har vi 
arbejdet for at støtte området, men der er også et 
arbejde i gang med henblik på at få solgt nogle er-
hvervsgrunde. 

Sundhed, pleje og Social omsorg: 
Sund økologisk mad på alle kommunens instituti-
oner: Dette er lykkedes på ældreområdet, men på 
daginstitutionsområdet har forældrene holdt fast i 
selv at sørge for maden (måske sund og økologisk?)

På ældreområdet har vi fået en stor bevilling fra sta-
ten (11 mill.) til at arbejde med en mere fleksibel og 
medarbejderstyret pleje.

Bedre samarbejde med regionen på psykiatriområ-
det: Vi har haft fokus på dette, men kan stadig gøre 
det meget bedre. I øvrigt venter vi stadig på en sund-
hedsreform, som Folketinget skal forhandle færdig – 
forhåbentlig i slutningen af året 2021. Vi får flere og 
flere opgaver fra Regionen – og det er fint, men der 
skal følge midler med. 

Børn og Unge: 
Bevare den nuværende skolestruktur: Det er i høj 
grad lykkedes, og det bliver også et valgløfte for næ-
ste byrådsperiode. Det er så vigtigt, at der er ro på 
dette område. 

Sikre lærerne og pædagogerne fornuftige arbejdsaf-
taler: Først fik vi en fornuftig lokal aftale med lærer-
ne, og derefter kom der en ”rimelig” landsdækkende 
aftale. På pædagogområdet har regeringen hjulpet 
med at få lavet aftaler om minimumsnormering. 

Bevare det decentrale eftermiddagstilbud: Dette 
er bevaret, men er blevet lidt dyrere. I øjeblikket er 
det vanskeligt at vurdere hvad fremtiden bringer på 
grund af erfaringerne fra Coronaperioden, hvor man-
ge forældre har været hjemsendt. 

Gratis transport for alle unge og studerende i Syd-
djurs: Delvist gennemført: Alle unge med ungdoms-
kort har mulighed for at tage en ”gratis” flextur. 

Bæredygtighedspolitiken i Syddjurs: 
Et af vores vigtigste valgløfter var at få etableret en 
bæredygtighedspolitik. Det lykkedes at få nedsat et 
§17 stykke 4 udvalg med deltagelse af både ildsjæ-
le og politikere fra byrådet. Udvalgets arbejde ud-
mundede i en række anbefalinger. Disse anbefalin-
ger var af meget forskellig karakter, hvor nogle med 
det samme kunne iværksættes, men andre er me-
get mere langsigtede. Transportområdet, der er ved 
at blive transformeret med elbiler og bedre kollektiv 
transport (letbanen), kan gå hurtigt, hvorimod det vil 
tage meget længere tid at omstrukturere landbruget, 
så det ikke kommer til at belaste klimaet så meget. I 
øjeblikket har vi en klimaplan i høring – en efter min 
mening ganske ambitiøs plan! 

Alt i alt har vi ikke nået alle vores mål for valgperio-
den – men vi er nu nået et pænt stykke også takket 
være god støtte fra SF, Enhedslisten og Alternativet. 
Resten af byrådet har bestemt også bidraget til arbej-
det – f.eks. indenfor bæredygtighed. 
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AF MICHAEL STEGGER JENSEN   ❘   GRUPPEFORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET     ❘     MEDLEM AF ØKONOMIUDVALGET

SIDEN SIDST I BYRÅDET

Siden min seneste opdatering er der sket det positi-
ve i Syddjurs Kommune, at vi nu har forbedret øko-
nomien markant. Det er glædeligt, at vi nu er på rette 
kurs, og det afmonterer fuldstændigt myten om, at 
vi som socialdemokrater ikke kan styre økonomien. 
Fakta står med sorte tal på bundlinjen, og jeg vil i de 
følgende afsnit forklare baggrunden og samtidig se 
lidt fremad.

Økonomi
Økonomien er tilbage på det politisk fastsatte niveau. 
Likviditetsopgørelsen fra april 2021 viser en løbende 
kassebeholdning (gennemsnit over de seneste 365 
dage) på 199 mio. kroner. Da det så værst ud sidste 
forår, var vi nede på 92 mio. kroner, så det må siges, 
at det er gået stærkt fremad. Som du måske husker, 
så er vores politisk fastsatte mål en løbende kasse-
beholdning på 200 mio. kroner, og vi er derfor nu, 
hvor vi som minimum gerne vil være.

Det er vigtigt, at du som medlem af partiet også går 
ud med det gode budskab. I Syddjurs Kommune går 
det godt, og det skyldes især de tre partier, der har 
vedtaget samtlige budgetter under Ole Bollesens le-
delse; SF, Alternativet og os i Socialdemokratiet. In-
gen andre partier har stået på mål for samtlige be-
slutninger og taget det nødvendige ansvar. Det er 
jeg glad for, at jeg nu kan sige, at vi er lykkedes med.

Regnskab 2020
Som skrevet i ovenstående er økonomien på rette 
vej, og det understreges af regnskab 2020. I det føl-
gende afsnit vil jeg gå i dybden med regnskabet.

Regnskab 2020 er et godt regnskab for Syddjurs 
Kommune, som viser, vi har et overskud på 149 mio. 
kroner. Det er flot! Bag tallene gemmer der sig, at vi 
klarer os bedre end ventet på nogle områder, og at 
vi har nogle udfordringer på andre, men generelt er 
vi på vej i en god retning. 

Året 2020 startede skidt. Kassebeholdningen faldt, 
og vi genåbnede derfor budgettet i april. Det var en 
beslutning, der gjorde ondt, men som var nødven-
dig for at sikre økonomien i Syddjurs Kommune. Der 
blev reageret både på driften og på anlæg; på drif-
ten med omfordelinger og reduceringer i bevillinger 
og på anlæg med en opbremsning. Begge tiltag var 
nødvendige, og de blev gennemført af et stort flertal 
i Byrådet. I løbet af efteråret viste vores beslutninger, 
at vi handlede rigtigt og rettidigt, og det er en vigtig 
del af det fine regnskab, vi nu kan præsentere.

En anden stærk medvirkende faktor til det gode re-
sultat er, at vi fik en ekstraordinær stor midtvejsre-
gulering fra Staten i september måned. Det gav os 
ekstra penge i kassen til kompensation for de mange 
udgifter i forbindelse med Covid-19.

En tredje forklaring på det gode regnskab er, at vi har 
omlagt og forlænget lån. Grundet Covid-19 havde vi 
særdeles fordelagtige lånemuligheder, og dem har vi 
udnyttet. Vi tog blandt andet et stort likviditetslån på 
40 mio. kroner. Det blev gjort for at styrke kassebe-
holdningen og ikke for at bruge pengene til velfærd. 
Det er derfor vigtigt at huske, at det er vores intenti-
on at betale lånet tilbage, når kassebeholdningen er 
stabil over de 200 mio. kroner.

Regeringsskiftet i juni 2019 bliver stadig mere tyde-
ligt på den kommunale økonomi. Udover midtvejsre-
guleringen også via endnu en god aftale mellem Re-
geringen og Kommunernes Landsforening, der gav 
et godt udgangspunkt til forhandlingerne om budget 
2021. Udligningsaftalen, der blev indgået sidste år, 
gav også flere penge til Syddjurs Kommune fra janu-
ar 2021, og det giver ro i forhold til fremtiden.

Midt i al snakken om økonomien er der sat rekord i 
grundsalg i Syddjurs Kommune, hvilket har givet hele 
46 mio. kroner i kommunekassen på trods af et oprin-
deligt budget på kun 15 mio. kroner. Vi har solgt flere 
grunde end nogensinde før, flere steder i kommunen 
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er der stor tilflytning, og det fortsætter i år. Det er et 
klart og tydeligt eksempel på, at vi er en kommune, 
der bliver valgt til - uagtet vores skatteprocent (som, 
de blå ellers siger, holder tilflytningen tilbage)!

På Familie- og Socialområdet er økonomien udfor-
dret, og der arbejdes hårdt på løsninger hos den 
øverste ledelse på området. Ligeledes er der stort 
fokus på Sundhed- og Omsorgsområdet, der også er 
økonomisk udfordret. Handleplaner, styring og op-
følgning er sat i gang, og vi følger arbejdet tæt poli-
tisk med månedlige opfølgninger.

Områderne for Natur, Teknik og Miljø (NTM-udvalg), 
Plan, Udvikling og Kultur (PUK-udvalg), Erhverv og 
Beskæftigelse (EB-udvalg) samt Skoler og Dagtil-
bud (En del af FI-området: Familie og Institutioner) 
har alle klaret sig bedre end ventet, og de områder 
har været stærkt medvirkende til det gode regnskab. 
Stor ros til medarbejderne for at have bidraget til den 
fælles kasse med det.

Blandt de større anlægsprojekter vi fik afsluttet i 
2020, var Maltfabrikken, der åbnede officielt i juni. Et 
på alle måde stort fyrtårn i vores kommune med ny-
tænkning af museum, bibliotek og arkiv.

Et andet færdiggjort projekt var første etape af 
Nord-Sydvejen. Nu kan man komme fra Kragelund 
nord for Ryomgård til Djurs Sommerland både som 
bilist og cyklist. Jeg glæder mig til anden etape sæt-
tes i gang i år, så man kan cykle hele vejen fra Ryom-
gård til Djurs Sommerland på cykelsti. En tur jeg selv 
tog for mange år siden som medarbejder, og som 
ikke er blevet mindre farlig siden da.

Til slut vil jeg på den socialdemokratiske gruppes 
vegne takke kommunens 3.000 medarbejdere. 2020 
har været et svært år for os alle, så tak for jeres hår-
de og flotte arbejde, der har været stærkt medvir-
kende til det flotte årsresultat og måske endda den 
allervigtigste faktor. For i et regnskabsår, hvor vi har 
sagt farvel til chefer og to direktører, har meget an-
svar været hos vores personale. 

Byrådsgruppen
Sidste søndag i marts mødtes byrådsgruppen på 
terrassen ved Ole Bollesens sommerhus i Strands 
til en snak om forårets vigtigste opgaver. Jeg hav-
de arrangeret et møde med fysisk fremmøde, da vi 
havde brug for at se hinanden i øjnene og have et 
møde uden bagkant og med god tid til at tale politik. 
Gensynsglæden var stor, det er bare noget andet at 
mødes, når man ikke sidder bag en skærm.

På mødet drøftede vi læserbreve, hvor aktiviteten 
generelt stiger frem mod et valg. Her har vi været 
gode indtil nu, men vi skal være endnu mere synlige.

Vi talte også om den kommende valgkamp, hvor vi 
havde ideer på bordet, ligesom vi drøftede, hvordan 
vi bedst kan bruge vores kræfter hver især. Herunder 
også i forhold til inddragelsen af vores kandidat til 

Region Midtjylland, Niels Gyldenlund Mikkelsen, der 
som bekendt er en del af vores nuværende byråds-
gruppe.

Til sidst talte vi om selve strategien frem mod val-
get. Her talte vi om valgsamarbejde, valgforbund og 
andre vigtige forhold, der er på dagsordenen inden 
længe.

Det nye hold
Til slut vil jeg tillade mig at se lidt fremad. På general-
forsamlingen i april blev de 14 kandidater til Kommu-
nalvalget i november endeligt placeret på listen, og 
vi kan nu gå i gang med at få lavet valgprogrammet. 
Det sker, mens jeg skriver disse linjer.

Jeg har løbende talt med alle kandidater, og jeg er 
stolt over det stærke hold, vi har samlet. Jeg kan 
mærke, det betyder noget for os alle, at vi netop er 
et hold. Vi har alle en fælles interesse i, at vi alle 14 
får et godt valg, så vi kan få valgt minimum 9 social-
demokrater ind til Byrådet tirsdag den 16. november 
2021. Det er mit mål, og at det også er et realistisk 
mål, hvilket især skyldes vores dygtige kandidater.

Den kommende tid vil derfor også gå med at lære 
hinanden bedre at kende som mennesker. Fra mine 
mange år i foreningslivet og som leder ved jeg, hvor 
vigtigt det er med en social relation. Det er ofte den, 
der gør, at man vil gå en ekstra meter for hinanden.

Husk du kan være med til at støtte op om én eller 
flere kandidater ved at hænge valgplakater op, dele 
flyers ud eller stå ved fx supermarkeder med den lo-
kale kandidat o.l. Vi får brug for alle kræfter for at 
vinde fire år mere på borgmesterkontoret.

Ring på

7022 7026
skriv på

freka@freka.dk

- eller kig forbi vores nye lokaler

Lerbakken 64, Rønde
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For ca. fire år siden sad vi lidt, som vi også gør i dag. 
Arbejdsgrupper, der skal formulere programudkast til 
den valgfolder, som vi går til valg på til november. Der 
er naturligvis en grundkerne i et sådant program, men 
naturligvis afspejler det også konteksten, som leder op 
til valget. Lokalpolitiske spørgsmål udvikler sig i takt 
med kommunen, ligesom medlemmerne af de enkelte 
”fag-udvalg” også ændres fra gang til gang. I år sid-
der jeg med to nye kandidater, Sidse Vangsted og Lene 
Straarup. Vi skal nok få lavet et spændende valgoplæg 
på samme måde, som vi gjorde for fire år siden. 

Nu er det så tid til at kigge tilbage, se tilbage på det, 
som vi gik til valg på, og hvad fik vi gennemført. 

Jeg husker meget ånden omkring antallet af skoler som 
et centralt emne. Årene før var der lukket flere skoler, 
hvilket havde bevirket, at nye privatskoler var poppet 
op, nærmest dagen efter lukningen. Derfor hed det 
tydeligt i valgoplægget, at der ikke skulle lukkes flere 
skoler. Det har vi holdt. Vi har kæmpet, vi har håbet, 
og det er lykkedes. Samtidig har en stigende befolk-
ningstilvækst ydermere både bekræftet os i, at det var 
det helt rigtige, om end jeg tror, det fortsat skal have 
et fokus.

Vi gik også til valg på, at der skulle være trivsel og ud-
vikling for alle børn i dagplejen og i daginstitutioner-
ne. Jeg ved ikke, om vi kan sige, at vi har nået det. 
Jeg mener ikke, det er blevet værre, og samtidig er der 
kommet krav om minimumsnormeringer fra staten i 
både vuggestuen og børnehaven. Dagplejen er måske 
lidt overset her, men jeg vil mene, at vi har holdt fast i 
vores fokus, budgettet til området har været stigende, 
om end vi fortsat bruger færre penge her, end de kom-
muner som vi sammenligner os med. Vi skal fortsat ar-

FAMILIE- OG  
INSTITUTIONSUDVALGET  
– PROGRAM, MÅL, HÅB  
OG HVAD VI NÅEDE
AF MICHAEL AAKJÆR, MEDLEM AF UDVALGET FOR FAMILIE OG INSTITUTIONER (FI)

bejde med kvaliteten, arbejdet er ikke færdigt endnu 
– det bliver det nok aldrig, men lad os glædes over, at vi 
i den her byrådsperiode har besluttet at hæve alderen 
gradvist for børnene, inden de skal begynde i skole. 

Vi havde også et mål om fleksible åbningstider i dagin-
stitutionerne. Som jeg husker det, så var det bl.a. for at 
kunne tiltrække unge tilflyttere fra Aarhus, således at 
de, der måske mødte senere, også havde mulighed for 
at hente senere. Det var på ingen måde et mål, at de 
små børn skulle være mere i daginstitution, mindre vil-
le personligt passe mig godt, men de fleksible tider var 
vi optaget af. I perioden har der ikke været så meget 
snak om det. Flere daginstitutioner har udvidet åbne 
og lukke tidspunktet, men om det lige er som resultat 
af vores oplæg, er nok lidt for friskt at påstå.

Kompetenceudviklingen for pædagoger, pædagog-
medhjælpere, lærere - den skulle i top. Det mener jeg 
stadig, at den skal. Både for de der arbejder i dagplejen, 
i daginstitutionerne og på skolerne. Jeg tror fx godt, at 
vi kan gøre mere for at merituddanne pædagogmed-
hjælpere og dagplejere til pædagoger, hvis de ønsker 
det. Jeg tror, det vil gøre arbejdsområdet mere inte-
ressant, hvis man kan se en udviklingsmulighed i det. 
Derforuden kommer vi til at mangle pædagoger i den 
nærmeste fremtid. Det gør vi dels, fordi for få søger 
mod uddannelserne, og dels fordi der i den kommende 
tid skal ansættes flere for at nå kravet om minimums-
normeringerne. Det er altså ikke nået endnu, vi skal 
fortsat arbejde med det. 

I forhold til skolelærerne er den sidst tilgængelige kva-
litetsrapport fra skoleåret 2018-2019. Den viser des-
værre, at lærernes undervisningskompetencer - altså 
hvorvidt de er uddannet i det fag, som de underviser 
i - ikke er kommet op på landsgennemsnitte. Det er helt 
sikkert, at mere end et år med Covid-19 med ringere 
muligheder for efteruddannelse, ikke har gjort det til et 
lettere mål at nå. 

Vores sidste hovedpunkt på FI-området, som vi gik til 
valg på i 2017, var hurtig målrettet hjælp til børn og fa-
milier med livkrise. Sådan kvantitativt er det svært at 
måle, om det er blevet bedre. Jeg kender ikke en søjle 
eller et diagram, der hurtigt kan vise det, men rent kva-
litativt, så har jeg talt med flere familier i den forløbne 
periode, der har udtrykt tilfredshed med det kommu-
nale tilbud, både i hastighed og i kvalitet. Men er vi der, 
er det hurtigt nok, er det målrettet nok? Vi gør det ikke 
dårligt. Så alt i alt har vi i min optik arbejdet med vo-
res mål, vi har forsøgt, vi har holdt fokus, vi er der ikke 
endnu, men vi kan ikke få skyld for, at vi har gjort det 
ringere. 
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Kære Socialdemokrater
Vi er blevet bedt om at skrive, hvordan det er gået med 
vores valgløfter siden sidste kommunevalg.

I flæng kan nævnes, hvad vi sagde på sundhed, ældre & 
socialområdet:

➥ Borgerinddragelse: Her synes jeg bestemt, vi har medvir-
ket til at få mere inddragelse af borgere og pårørende.

➥ Flere social- og sundhedsassistenter & sygeplejersker: 
Ja, her er der desværre sparet – og for meget. Vi har 
rullet en del besparelser tilbage igen, men det gør stadig 
ondt.

➥ Ingen besparelser på ældreområdet: Ja, det har vi ikke 
kunnet holde, men vi er på vej tilbage.

➥ Forebyggelse af sygdom, rehabilitering og genoptræ-
ning gennem mulighed for deltagelse i fællesskaber og 
fysisk træning og socialt samvær og aktiviteter for en-
somme: Ja, noget er forbedret, men så kom Corona, og 
alt har stået stille i over halvandet år.

➥ Tilbud om sund og velsmagende mad – økologi: Her har 
vi bestemt gjort det godt. Vi ligger på over 60 % økologi 
og får stor ros for vores mad.

➥ Etablering af cykelstier for at fremme sundhed: Ja, der er 
kommet cykelstier til, og vi forsætter.

Ingen kan være i tvivl om, at inden for mit område, Sund-
hed, Ældre- og Socialområdet, har vi været særdeles ud-
fordret over flere omgange.

Lad mig starte med at sige, at når der skal spares, er det 
ikke for sjov, men en nødvendighed, fordi der mangler 
penge i kassen, så må alle afdelinger inden for kommunen 
være med til at holde for. Det gør ondt på mig, men jeg 
står ved mit politiske ansvar, trods de grimme ting, vi har 
medvirket til.

2018 – 2019 manglede vi mange penge i kassen. Vi tog et 
ansvar og måtte skære ned mange steder. Vi måtte nedju-
stere på ældreområdet, og det kostede hænder. Vi måtte 
sige nej til ting. Vi måtte indskrænke på mange områder. 
Det har virkeligt gjort ondt, og jeg og SÆ-udvalget har 
måttet stå til regnskab for vores beslutninger, og ja, vi har 
fået skæld ud og berettiget, men vi er også valgt til at få 
pengene til at slå til.

Nu er det ikke kun socialdemokraternes skyld. Der har væ-
ret stor enighed på tværs af partierne om, at gøre det, vi 
har måttet gøre.

2020-2021, ja, de år kunne vi godt have været foruden. 
CORONA har fyldt ALT. Der har været TRÆLS, men jeg er 

glad for at være i et parti, der tager ansvar, også når det 
virkelig brænder på, Den største respekt for vores regering 
med Mette Frederiksen i spidsen.

I Syddjurs har vi mærket Corona på, at alt er lukket – pleje-
hjem, ældrecaféer, fællestræning, ældre det plejer at mø-
des 1- 2 gange om ugen, ensomme er blevet endnu mere 
ensomme, fællesspisninger, vi har ikke måttet besøge æl-
dre og kæmpe udfordringer inden for ældreområdet. Det 
har været skrækkeligt for alle, og det har gjort ondt.

Det er gået ud over alt det, vi skulle. Derfor er det ikke 
meget, vi har kunnet gøre i denne Corona-tid, men nu ven-
der det snart. Om nogle måneder er vi alle vaccineret, og 
sammen kan vi få gang i Syddjurs. Det bliver en stor ting, 
alt det vi skal, men her vil jeg gerne rose vores ansatte i 
Syddjurs Kommune, som om nogen har gjort et kæmpe 
arbejde med at holde Corona på afstand. Af hele mit hjerte 
skal der lyde en KÆMPE TAK for deres indsats.

De besparelser vi har måtte gøre, er næsten rullet tilbage 
her i 2021, da vi har fået styr på KASSEN, og der er en bedre 
forståelse for ældreområdet, og for at der skal tilføres pen-
ge. Der er tilført næsten 30 mio. kr. hen over de næste år. 
Det er særdeles tiltrængt, og det er et godt stykke arbejde, 
vores gruppe har gjort med budgettet.

2020 & 2021 er mærket af Corona. Vi er bagud med alt. 
Nu ser vi fremad, og i vores udvalg vil Christian Haubuf og 
jeg gøre det bedste, vi kan, for at det bliver bedre at være 
sund & ældre i vores kommune. Derfor vil vi tage rundt og 
tale med så mange som muligt og lytte til det, der bliver 
sagt til os. 

I skal ikke være i tvivl: Socialdemokraterne vil arbejde ben-
hårdt for, at ældreområdet får et løft fremadrettet.

HVAD HAR VI NÅET  
INDEN FOR SUNDHED, 
ÆLDRE- OG SOCIALOMRÅDET
AF JAN FISCHER  
FORMAND FOR UDVALGET FOR SUNDHED, ÆLDRE- OG SOCIALOMRÅDET
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Når en byrådsperiode nærmer sig sin afslutning er det pas-
sende at se tilbage og stille sig det spørgsmål: Har vi fået 
gennemført det, vi som parti gik til valg på.
Det er et væsentlig spørgsmål at besvare, og også yderst 
relevant.
Jeg vil i det følgende forsøge at gøre rede for noget af det, 
der er favnet under udvalget Plan, udvikling og kultur.

Bibliotek
På trods af coronanedlukningen er Syddjurs bibliotek i en 
rigtig god gænge. Med den nye bibliotekschef, Claus Pet-
terson, er der sat en udviklingsorienteret retning med fokus 
på god dialog med brugerne. Syddjurs bibliotek har igen-
nem de seneste år arbejdet fokuseret på at udvikle biblio-
teksbetjeninger i områder af kommunen, hvor der ikke er 
et fysisk bibliotekshus. I budget 2021 afsatte vi 250.000 til 
at opsætte bogautomater decentralt i kommunen. Iøvrigt 
første gang i længere tid at rammen for biblioteksbetjenin-
gen blev udvidet.

Maltfabrikken
I denne byrådsperiode er Maltfabrikken endelig færdig-
gjort. Det er klart for alle, at Syddjurs kommune har fået et 
markant kulturhus, der går nye veje. At Bibliotek, Museum 
og Arkiv er smeltet sammen, har krævet en enorm kraft-
præstation af vores ansatte. Heldigvis står resultatet mål 
med anstrengelserne. Alle tre institutioner har nu tårnhøje 
besøgstal. F.eks. er museum Østjyllands besøgstal kommet 
ind på top 10 for danske museer i 2020. Besøgstal betyder 
dog ikke alt, men Maltfabrikkens succes er også en del af 
fortællingen om Ebeltoft i en forandringsproces.

Landsbyudvikling
Vi har til stadighed fokus på, at sikre at udviklingen ikke kun 
foregår omkring kommunens større bysamfund. I de sene-
ste år har der været et stærkt fokus på at udvikle Pindstrup 
og Tirstrup. Der har parallelt kørt byfornyelsesprocesser i de 
to byer med tilskudsmuligheder til nedrivning og facadere-
novering og med en høj grad af inddragelse af beboerne 
i de to lokalsamfund. Desværre har Covid 19 situationen 
besværliggjort de mange borgerinddragende processer, li-
gesom at puljerne i forbindelse med genåbning af budget 
20 betød, at de økonomiske rammer blev beskåret.
Jeg vil arbejde for, at disse vigtige byfornyelsesprocesser 
får ny luft.
Udvalget har netop igangsat en lignende proces for Nimtof-
te. Det er et område, der i de senere år har været trængt, 
og vi må som Byråd ikke glemme dette område.

Landdistrikter
Kommunens fokus på landdistrikterne har fyldt meget i 
PUK-udvalget. Det er jeg rigtig glad for. Mols i udvikling er 
ved at nå i mål med et ambitiøst projekt i Knebel, hvor sko-
le, hal og børnehave smelter sammen. Stor ros til folkene 
på Mols. Her har man formået at samarbejde på tværs af 
sognegrænser.
Også i Ådalen og Østdjurs tegner der sig ambitiøse møde-

stedsprojekter. Med stor borgerinddragelse og frivilligt en-
gagement har man i skrivende stund millionansøgninger 
inde hos Realdania. Jeg krydser fingre for, at begge pro-
jekter kommer igennem nåleøjet, og vi skal som kommune 
fuldtonet bakke op om disse projekter. Ikke kun med ro-
sende ord, men også igennem at sikre det fornødne øko-
nomiske grundlag.

Lokalplaner
Det er naturligt at arbejdet med lokalplaner fylder meget 
i PUK-udvalget. Og med den store interesse der er for at 
flytte til Syddjurs kommune og investere i kommunen, 
sætter det et stort pres på planafdelingen.
Det betyder naturligvis meget for borgerne, når rammerne 
for deres lokalområde bliver forandret. F.eks. med nybyg-
geri på et område, der før var mark.
Her er en god borgerinddragelse helt central. Og det er vig-
tigt, at vi som politikere er transparente med de holdnin-
ger, vi har.
Jeg har i udvalget haft stor fokus på at balancere disse 
forslag, så det ikke kun er hensyn til udvikling og økonomi. 
Men også på natur, fredningshensyn og de borgere der bor 
i området i forvejen.

Den sidste del af byrådsperioden
Der kommer i den sidste del af denne byrådsperiode til at 
være meget travlt. Med stigende tilflytning skal PUK-ud-
valget behandle flere lokalplaner. Ligeledes skal byrådet 
forholde sig til de mange ønsker om solcelleanlæg. Det 
kommer til at fylde meget fremadrettet.
Ebeltoft i Udvikling skal følges til dørs og går ind i en fase, 
hvor rammer og ideer bliver mere konkrete. Der skal også 
laves et nyt kulturhus i Hornslet i tilknytning til Kombi. Det 
bliver spændende at se, hvordan dette projekt udfolder sig 
i samspil med borgerne i byen.
Sidst men ikke mindst er PUK-udvalget selvfølgelig også 
dybt involveret i arbejdet med at planlægge den nye ud-
skolingsafdeling ved hallen i Hornslet. Her skal der i sam-
menhæng med dette også tænkes i udvikling af idræts- og 
fritidsfaciliteter, så sammensmeltningen mellem skole og 
idrætsfaciliteter kan blive komplet og god for kommende 
generationer.
Afslutningsvis vil jeg gerne konkludere, at meget er nået i 
denne periode, men meget venter. Kulturområdet under-
bygger sammenhængskraften i lokalområderne og i kom-
munen som helhed. Det må vi ikke glemme, når nøgletal 
og regneark præger debatten, og vi skal huske, at vores 
kommune er båret af fællesskaber, gennem foreninger og 
klubber, som kommunen skal understøtte og pleje.
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til dette eller an-
det, er man altid meget velkommen til at kontakte mig på 
2073 5426 eller olsh@syddjurs.dk

Jeg ønsker jer alle en god og coronafri sommer.

PLAN, UDVIKLING 
OG KULTUR

AF OLE S. HANSEN 
MEDLEM AF UDVALGET FOR PLAN, UDVIKLING OG KULTUR
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Her medio 2021 og på vej til KV21, kan vi gøre status for 
arbejdet med bæredygtighed, klima, miljø og natur. Visio-
nerne i politikken rummer både hensigter for naturen, mil-
jøet, klima og energi, økologi, cirkulær økonomi og grønne 
efteruddannelser.

Vi har arbejdet for naturen og miljøet
Jeg har i mit udvalg været med til at beslutte, at vi ikke må 
sprøjte på kommunale arealer - heller ikke på de bortfor-
pagtede, der var en del af vores valgoplæg. Vi har desuden 
netop vedtaget en træpolitik i natur, teknik og miljøudval-
get, der skal sikre, at bl.a. store og gamle træer ikke bare 
bliver fældet, samt at man ved lokalplanlægning og ny ud-
stykninger, planter danske hjemmehørende træer og bu-
ske, der kan være fødegrundlag og give ly for den danske 
fauna som insekter, fugle og pattedyr.

Vi har fået vedtaget en biodiversitets strategi, og har i bud-
gettet sat penge af til en jordfordelingspulje, der udmønter 
anbefalinger fra arbejdet med Det Grønne Danmarkskort, 
hvor f.eks. vandlidende landbrugsjord kan “byttes ud” og 
blive til ny værdifuld natur, og herved kan der skabes sam-
menhængende naturområder via spredningskorridorer. 
Vi har fået etableret Naturpuljen, der blev prioriteret med 
500.000 årligt ved det seneste budgetforlig. Gennem 
puljen kan borgere, lodsejere, grundejerforeninger og or-
ganisationer søge støtte til projekter, der fremmer natur, 
biodiversitet og klima. Vi har også fået indført 300 meter 
beskyttelseszoner omkring vandboringer, og forhindret, at 
der kom havbrug ud for Djurslands kyst. Når spildevands-
bassiner etableres, sikrer vi, biodiversiteten omkring bassi-
net bevares.

Nationalpark Mols Bjerge er i 2019 blevet udvidet med ca. 
59 ha eller 0,4 % landareal.

Vi er i Syddjurs med i projektet “Danmarks Vildeste Kom-
mune”, der skal motivere og inspirere danskere og virk-
somheder i kampen for mere vild natur. Samlet set er 92 
ud af landets 98 kommuner tilmeldt kampagnen. Og sidst, 
men ikke mindst, så følger vi op på Bæredygtighedsudval-
gets anbefalinger og arbejder i skrivende stund med en 
implementeringsplan for bæredygtighed. 

BÆREDYGTIGHEDEN 
STYRKET I 
BYRÅDSPERIODEN 
AF ANITA SØHOLM 
MEDLEM AF UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ

Klima og energi
I 2020 er CO2 udledningen fra kommunens bygninger re-
duceret med 9 % og for kørsel hele 23% i forhold til 2019. 
Opgørelsen er en del af aftalen med Danmark Naturfred-
ningsforening, hvor Syddjurs som klimakommune skal re-
ducere energiforbrug og CO2-udledning med minimum 2 % 
hvert år.

Fra 2010 til 2020 har Syddjurs reduceret i alt 45 % på ener-
giforbrug og CO2-udledning for bygninger eller i gennem-
snit 4,1 % pr. år. Syddjurs Kommune her dermed levet flot 
op sine forpligtelser som klimakommune under Danmarks 
Naturfredningsforening, hvor kommunen skal reducere 
energiforbrug og CO2-udledning med minimum 2 % hvert 
år.

 Et par gode eksempler fra kommunens drift:
✾ I Margrethe Børnehaven i Ryomgård har udskiftning af 

belysningen til LED med tilhørende automatik resulteret 
i en årlig besparelse på 7.500 kWh svarende til 1,5 ton 
CO2. Installationen resulterer samtidigt i væsentlig for-
bedret lyskvalitet og dermed et bedre miljø for børn og 
voksne.

✾ Ventilationsanlægget på Rådhuset i Ebeltoft er et kom-
bineret varme og ventilations system. Dette er blevet 
udbygget og ventilatorerne kører nu med intelligent sty-
ring og på jævnstrøm, hvilket har resulteret i en årlig 
besparelse på 35.000 kWh svarende til 7 ton CO2. Sam-
let for hele energiforbruget på bygninger er der udledt 
knap 100 t mindre CO2 i 2020 end i 2019.

De seneste tre år har vi haft et netværk indenfor cirkulær 
økonomi for virksomheder, der har arbejdet for genbrug af 
byggematerialer mm., og inden længe bliver kildesortering 
af affaldet hos borgeren i mange fraktioner en realitet på 
Djursland. Det er allerede indført på kommunale instituti-
oner og skoler i lighed med direkte genbrug på genbrugs-
stationerne.

Vi er i kommunen tilmeldt et Klimaplus kommunesamar-
bejde, og har desuden et nært samarbejde med NRGI. Der 
er indført en indkøbsaftale i kommunen, og kommunens 
bilpark rummer nu både elbiler og 60 leasede hybridbiler. 
Hertil er flere veje nu klimatilpasset og sikret mod overlæg 
ved kraftige regnskyl. Letbanen er endelig kommet op og 
køre, og flere nye cykelstier fx på Mols, i Skørring og langs 
nord/sydvejen er blevet indviet. Der er også indført økologi 
i flere af de kommunale køkkener. 

Socialdemokratiet gik sammen med den grønne fløj i 2017 til valg på en fælles politik for bæredygtig  udvikling 
i Syddjurs - en målrettet grøn omstilling for kommunen.

Koed enge
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26. april færdiggjorde Socialdemokratiets forretnings-
udvalg i Region Midtjylland sit udkast til arbejdspro-
grammet for den valgkamp, vi snart for alvor sparker 
i gang. Det er et godt oplæg med fokus på både gode 
arbejdsvilkår for de titusindvis af regionalt ansatte; 
lighed i sundhed, både mellem indkomstgrupper 
men også mellem psykiatri og somatik (det faglige 
ord for det kropslige); en udvidelse og forbedring af 
infrastrukturen; samt bæredygtighed inden for både 
det grønne, det økonomiske og det menneskelige. 
Udkastet står desuden ved den nuværende struktur 
på sundhedsområdet.
Jeg kan stå inde for arbejdsprogrammets udkast, 
men vil selvfølgelig kæmpe for, at særligt Djursland 
og borgerne her vil mærke en fremgang i den kom-
mende periode. For mig er særligt værdien, lighed 
den bærende inden for det regionale område, som i 
grove træk kan opsummeres til sundhed og tilgæn-
gelighed. Der må ikke fra systemets side være forskel 
på den behandling, to patienter får baseret på deres 
geografi eller indkomst, og der må ikke være nog-
le områder i regionen, der bliver koblet af udviklin-
gen og overladt til sig selv. Placeret øst for E45, som 
Djursland er, kan det være ”let” at se den midtjyske 
udvikling foregå mellem Aarhus, Randers, Herning 
og Viborg og tidligere perioders sammensætning af 
regionsrådet. Det har ikke givet Djursland tilstrække-
lige muskler. Især ikke Syddjurs, der aldrig har været 
repræsenteret af noget parti. Det skal vi gøre op med 
denne gang.
Udover det regionale program, som det ser ud i sin 
udkastform pr. 27. april, vil jeg desuden og særligt 
kæmpe for:
 ”1 år længere, 2 år sundere, 3 pct. gladere”; vi skal 

hæve den forventede levealder, øge antallet af 
gode år uden behov for pleje og sætte drastisk ind 
over for udfordringerne på psykiatriområdet

 En akutlægebil, der bedre servicerer Syddjurs
 Bedre kollektiv transport på Djursland og for en 

motorvej til Grenå
 Bedre samarbejde mellem det kommunale og re-

gionale pleje- og sundhedsvæsen
 En mere lokal og hverdagspræget tilgang til sund-

hed, hvor flere borgere får udviklet deres sund-
hedskompetencer – sundhed kommer ikke (kun) i 
en pille fra lægen, men også af vores egen indsats.

Valgprogrammet er stadig under udarbejdelse og 

FREMTIDENS REGION 
MIDTJYLLAND MED  
PLADS TIL DJURSLAND
AF NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN 
 BYRÅDSMEDLEM OG KANDIDAT TIL REGIONSRÅDSVALGET

det samme er mine mærkesager (jeg har bl.a. gemt 
en ”joker”, som jeg vil lancere til sommer), men én 
ting går igennem det hele: Ligheden. Det kan ikke 
være rigtigt, at man i 2021 skal kunne beregne sin 
egen levealder ud fra sine forældres indkomst eller 
sit postnummer. 
Region Midtjylland er blandt de fem regioner dén med 
landets højeste forventede levealder, og desuden 
har vi både det bedste supersygehus ( Skejby), det 
bedste mellemstore sygehus (Viborg) og det næst-
bedste mindre sygehus (Silkeborg). Derfor kan vores 
parti med en vist stolthed sige, at Anders Kühnau, 
Niels Erik Iversen og vores partifæller har gjort et flot 
stykke arbejde, og jeg har nogle store sko at udfylde. 
Men der er vel altid plads til, som vi sagde i 1960, at 
”gøre gode tider bedre”.

 

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. 
Coronarestriktioner kan dog begrænse deltagertallet.
Gruppemøde Gruppemøde 
før byrådsmøde før udvalgsmøder
Mandag d. 21. juni  Mandag d. 7. juni 
Mandag d. 23. august  Mandag d. 9. august
Mandag d. 20. september Mandag d. 6. sept.
Mandag d. 13. oktober Mandag d. 4. oktober 
(2. behandling af budget) 
Mandag d. 25. oktober
Hvis man vil deltage i gruppemøde før  byrådsmøde, 
skal man ikke tilmelde sig. Coronarestriktioner kan 
dog nødvendiggøre tilmelding.
Hvis man vil deltage i et gruppemøde før udvalgs-
møder, skal man tilmelde sig hos gruppeformand 
Michael Stegger på:

mail: micsj@syddjurs.dk  /  tlf. 2372 8678
Her kan man også få oplyst mødested og tids-
punkt. Som hovedregel holdes møderne mandage 
kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde.
Aktivitetsplaner for Socialdemokraterne Ebeltoft 
og Omegn og Socialdemokratiet Syddjurs Vest kan 
ses på https://www.syddjurs-s.dk/
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I Region Midt drøfter vi løbende udflytningen af forskellige 
sundhedsaktiveteter til bl.a. Grenaa Sundhedshus.

Det passer godt sammen med den retning regeringen øn-
sker at arbejde målrettet henimod flere sundhedsaktivite-
ter på de enkelte sundhedshuse.

Dette betyder ikke, at der ændres i antallet af akutafdelin-
ger - der vil stadigvæk være

5 akutafdelinger i Region Midt - nemlig: Horsens, Skejby, 
Randers, Viborg og Gødstrup ved Herning.

Det er vores specialist afdelinger - som tager sig af akutte 
ting - og de gør det godt.

Der skal her lyde en stor tak til medarbejderne på Regions 
Hospitalerne og Akutklinikkerne for deres indsats.

I februar 2021 blev flere af vores Regionshospitaler kåret 
som årets bedste.

Aarhus Universitetshospital vandt prisen som landets bed-
ste store hospital, og Regionshospitalet Viborg som lan-
dets bedste mellemstore hospital i 2021.

Regionshospitalet Silkeborg får en flot andenplads i kate-
gorien landets bedste mindre hospital.

Desuden modtog Region Midtjylland 25 førstepladser, og 
alle hospitaler i regionen har fået førstepladser inden for et 
specifikt behandlingsområde.

Dagens Medicin har analyseret alle tilgængelige nationale 
data om kvaliteten af behandlingerne på landets sygehuse.

Så grundlaget for at styrke aktiviteterne i akutklinikkerne 
mv i Region Midt er tilstede, så flere sundhedsydelser kan 
tilbydes i nærområdet.

Socialdemokratiet vil være aktive i denne debat og sikre, 
at der sker konkrete beslutninger - til glæde for borgerne i 
Region Midt, og dermed også på Djursland.

Jeg indtænker følgende funktioner ind i forhold til de en-
kelte Sundhedshuse:

 Fremadrettet Vaccinationssted for borgerne - vi skal 
 løbende vaccineres.

 Cardiologisk ambulatorie (hjerte - personale).

 Reumatologisk ambulatorie (gigt - personale).

 Sikre fortsat diabetes ambulatorie.

 Udvidet ortopæd kirurgisk ambulatorie.

 Sikre fortsat Gynækologisk ambulatorie.

Tager man den eksisterende Akutklinik i Grenaa Sundheds-

MÅLET OG STRATEGIEN ER,
AT DER SKAL FLYTTES FLERE
SUNDHEDSAKTIVITETER UD
I NÆROMRÅDERNE 
AF REGIONSRÅDSMEDLEM NIELS ERIK IVERSEN 

hus, så er der i øjeblikket placeret følgende ting: blodbank 
- laboratorie - røntgen - de kommunale funktioner - jorde-
moder mv.. 

Men der bør også tilstræbes, at flere aktiviteter i forbindel-
se med Psykiatriområdet mv flyttes til nærområderne, så 
der tilstræbes en endnu bedre koordinering af de enkelte 
sundhedsaktivteter - mellem Region Midtjylland og de 19 
kommuner i Regionen.

Der vil også i fremtiden være meget at kæmpe for på 
Djursland.

Vaccination:
Status for vaccination mod Covid-19 - uge 18.

Region Midtjylland har den 5. Maj 2021 modtaget cirka 
60.800 doser Pfizer - vaccine mod Covide-19 til brug i uge 19.

Cirka halvdelen af de 60.800 doser er reserveret til revacci-
nation af borgere, der har fået første stik allerede.

Vaccination af de inviterede målgrupper fortsætter. De 
yngste der per 6. Maj 2021 er inviteret til vaccination i Re-
gion Midtjylland er født i årgang 1960. I aldersgruppen 60 
- 64-årlige mangler årgang 1961 stadig at blive inviteret.

Hvem er nu vaccineret ?
I Region Midtjylland er godt 167.000 borgere færdigvacci-
nerede per 5. Maj 2021.

Det svarer til 12.5 % af regionens borgere. Knap 314.000 
borgere (23.5%) har fået den første af 2. vaccinedoser.

Har du spørgmål eller bemærkninger - eller ønsker du at 
klage over noget - f.eks. Testområdet - eller anden sag - så 
kontakt Niels Erik Iversen - 4046 9480.
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De ord der står i overskriften af dette indlæg, er utro-
lig vigtig for mig som socialdemokrat. De ord beskri-
ver præcist, hvorfor de fleste politikere er gået ind i 
politik og beskriver præcist socialdemokratiets rolle. 

I kender alle den problematik. Politikere bliver hver 
eneste dag viklet ind i beslutninger, som skal tages 
hurtigt. De skal sætte sig ind i bilag, ingen kan over-
skue, og i diagrammer, der fortæller om arbejdsud-
bud og meget andet. Vi kender det alle, og vi forsø-
ger alle at forholde os til det. Men nogle gange skal 
vi gøre det nemmere for os selv, og stille et spørgs-
mål. Betyder denne ændring noget for det enkelte 
menneske, og gør jeg en forskel ved at tage denne 
beslutning?

Hvis ikke vi tør udfordre regnedrengene, og vi ikke 
tør stille det spørgsmål, så har vi glemt, hvorfor vi 
egentlig startede med at komme ind i politik.

Det samme skal en regering gøre, og hele tiden sik-
re, at tiden ikke kun går med at klare alle hverdagens 
problemer, men man også stopper op og kigger på 
resultatet for dem, vi er valgt for. At man stopper op 
og siger til sig selv, kan vi ikke gøre det bare lidt bedre.

Og det har jeg valgt at gøre med dette indlæg. Alt-
så, hvor er det denne regering har gjort noget, som 
betyder rigtig meget for helt almindelige mennesker 
rundt om i landet. Men hvor er det så også, vi forsat 
har nogle problemstillinger, som vi stadig mangler at 
tage os af. Og her skal lige siges, her kunne man sag-
tens nævne mange flere emner.

Lad os starte med velfærden.

 Markant løft af kernevelfærd med økonomiaftaler 
med kommuner og regioner 

 Velfærdsaftaler på ældre-, daginstitutions- og fol-
keskoleområdet 

 Ny udligningsordning, der sikrer en mere retfærdig 
udligning og råd til ordentlig velfærd i alle kommu-
ner 

Dette har betydet, at flere offentlige ansatte har fået 
flere kollegaer, mere ro på deres arbejde og mulig-
hed for at give en bedre service til deres borgere.

Børn, ældre og mange af de mennesker, som hver 
dag har brug for velfærdssystemet, har fået en stør-
re chance for at få den hjælp, der er så nødvendig 
for dem.

Og sidst men ikke mindst, så er det ikke kun de nord-

sjællandske kommuner, som fremover har mulighed 
for at tilbyde en bedre service.

Disse beslutninger har en kæmpe værdi for rigtig 
mange mennesker rundt om i landet.

Men hvad er det egentlig, vi vil med vores velfærd på 
sigt, og hvordan sikrer vi en bedre service, en mere 
ensartet service end vi har i dag? Svaret kunne være 
en nærhedsreform, en tillid til de faglige, og et mod 
til politikerne om at give lidt slip. Det er ikke en nem 
diskussion, men bestemt nødvendig at tage.

I forhold til uddannelsessystemet, har vi virkelig også 
rykket i de to år, vi har haft regeringsmagten. 

 Lars Løkkes besparelser på uddannelsessystemet 
er fjernet.

 Flere lærepladser til de unge, som har svært ved 
at få sig en uddannelse og senere et arbejde.

 De ledige over de 30 har nu mulighed for at få en 
uddannelse på 110% dagpenge og uddannelsessy-
stemet er rettet mere ind, så dem uden kompe-
tencer har større mulighed for at dygtiggøre sig.

Når vi har tusinder af ufaglærte, som i den nærmeste 
fremtid ikke kan få et job, og når vi har 50.000 unge, 
som hverken er i job eller uddannelse, så har vi et 
stort problem, der skal løses. Vi har gjort meget for 
rigtig mange mennesker med disse løsninger, men vi 
har stadigvæk en lang vej foran os. Vi skal sikre, at 
der altid er gode uddannelsesmuligheder uden for de 
store byer, som i både Rønde og Grenaa, og noget, 
jeg håber vil komme til at fylde meget i land/by de-
batten. Og så skal vi sikre, at vi ikke taber en stor del 
af drengene i folkeskolen, som vi faktisk gør lige nu.

Så kære alle. Vi har gjort en kæmpe forskel for man-
ge mennesker, men vi må aldrig læne os tilbage og 
være tilfredse, og derfor skal vi også altid have nogle 
mål om at gøre endnu mere.

Her tog jeg kun fat på en-
kelte emner, men meget 
vigtige emner, men igen, 
der er rigtig mange andre 
ting, man også skal have i 
tankerne.

Jeg håber, I alle vil nyde det 
gode danske forår, de mu-
ligheder genåbningen giver, 
og håber I passer på jer selv 
og jeres kære.

POLITIK DREJER SIG 
IKKE OM REGNEARK OG 
SMARTE VENDINGER, MEN 
OM MENNESKER
AF LEIF LAHN, MEDLEM AF FOLKETINGET  
OG FORMAND FOR FOLKETINGSGRUPPEN
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Interview                   

SOCIALDEMOKRATEN

v/ Molly Thomsen, medlem af Bladudvalget

Christian Haubuf er nuværende 
byrådsmedlem og i gang med sin anden periode. 
Han genopstiller ved det kommende kommunalvalg 
i Syddjurs Kommune. Christian Haubuf er medlem af 
SÆ-udvalget (Udvalget for Social, Ældre og Sund-
hed) samt formand for BU (Børne- og Ungeudvalget) 

Christian, kommer du fra Ebeltoft?
Nej, jeg er født og opvokset i Esbjerg hos mine bed-
steforældre. Vi boede op til 12 mennesker i en 1½ 
værelses lejlighed med fælles toilet i gangen, som vi 
delte med naboerne. Der var masser af hjerterum og 
kærlighed i hjemmet. Der var mange børn i opgan-
gen. Deres forældre var alle havnearbejdere. 

Min bedstemor var et uhyre flittigt menneske, og det 
var hende, der lærte mig, at selvom alle mennesker 
er født lige, er det ikke alle mennesker, der har lige 
vilkår. Billedet af Stauning var det eneste billede, der 
fandtes i vores hjem.

Min bedstemor var meget aktiv i fagbevægelsen og i 
Socialdemokratiet. 

Hvad er din uddannelse?
Jeg var ikke særlig glad for at få i skole og gik ud 
efter 9. klasse. Mens jeg gik i skole, var jeg bybud og 
avisdreng. Jeg omdelte Aktuelt og var i den forbin-
delse med til at arrangere den første avisstrejke. Det 
udmøntede sig i, at vi fik 7 øre mere pr. omdelt avis. 
Det var stort!

Hvordan kom du videre?
Jeg kom i lære som bygningsmaler. Det tog 3 år og 3 
måneder. I den periode var jeg også med til at oprette 
LLO, Lærlingenes Landsorganisation, som Thomas 
Nielsen i øvrigt hjalp mig med. Mens jeg var lærling, 
læste jeg om aftenen HF. 

Var det din rette hylde?
Næh, det kan man ikke sige. Jeg blev optaget på 
pædagogstudiet i Esbjerg og gennemførte uddan-
nelsen der. Under mit pædagogstudie blev jeg valgt 
til bestyrelsen i BUPL. Jeg traf Ninna, som jeg senere 
blev gift med og fik to børn med.

Og hvad så?
Ja, så rejste vi til Israel og var i kibbutz i knap et år. 
I den periode var jeg formand for volontørerne i de 
israelske kibbutzer.

På et tidspunkt sendte Ninas mor et stillingsoplæg 
ned til os om, at man søgte en pædagogisk leder i 
Ebeltoft. Jeg søgte og fik stillingen.

Så var sagen afgjort. Efter hjemkomsten blev jeg valgt 

til bestyrelsen i BUPL, hvor jeg sad som næstformand 
i 28 år. I samme periode sad jeg ligeledes 12 år i ho-
vedbestyrelsen.

Har du altid været socialdemokrat, når du 
nu er vokset op med Stauning i hjemmet?
Nej, det har jeg ikke. I de helt unge år blev jeg med-
lem af SF. I forbindelse med flytningen til Ebeltoft blev 
jeg valgt ind i den lokale bestyrelse, og senere blev 
jeg valgt som formand for SF i Aarhus Amt.

I forbindelse med, at jeg trådte tilbage som formand 
for SF, meldte jeg mig ud af partiet.

Og hvordan kom du så videre?
Efter mange overvejelser følte jeg, at den socialde-
mokratiske politik passede godt til mig. Min baggrund 
taget i betragtning var det naturligt for mig, at det blev 
Socialdemokratiet, jeg valgte. Jeg synes selv, at det 
var en god beslutning.

Hvilke udvalg har du også været med i?
Jeg var i en periode medlem af Handicaprådet, og 
jeg var ligeledes med i §17,4 udvalget, som jeg var 
formand for. §17,4 udvalget er et tidsbestemt udvalg, 
som arbejder for mere borgerinddragelse. 

Hvad arbejdes der med lige nu?
Vi laver p.t. en evaluering på, hvad vi gik til valg på i 
sidste periode, og vi er også i fuld gang med at udar-
bejde vores kommende valgprogram.

Jeg arbejder desuden målrettet på, at vi vinder valget 
og derved generobrer borgmesterposten.

Har du overhovedet en fritid?
Den fritid, jeg har, bruger jeg i lokalsamfundet. Jeg 
er bl.a. initiativtager til gruppen, 
der arbejder for daglig 
sejlads mellem Ebel-
toft og Sjællands 
Odde. Jeg spiller 
badminton, pe-
tanque og golf. 

Min familie 
betyder meget 
for mig. Jeg er 
så meget som 
muligt sammen 
med mine to 
børn og to bør-
nebørn. Og så 
er jeg så heldig, 
at jeg efter Nin-
nas død har 
fundet mig 
en dejlig 
kære-
ste. 
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Program: Tema: Demokrati og politik i et splittet samfund
Kl. 14.00 Velkomst ved gruppeformand Leif Lahn Jensen

 Fællessang og musik ved duoen VITO

Kl. 14.15 Mogens Jensen – næstformand i Socialdemokratiet

Kl. 14.45 Kaffepause

Kl. 15.00 Peter Lauritsen, professor ved Aarhus Universitet,

 Institut for kommunikation og kultur

Kl. 15.30 Underholdning ved vokalgruppen Harperne

Kl. 16.00 Roger Buch, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kl. 16.30 Afslutning ved gruppeformand Leif Lahn Jensen

Duoen VITO (Linda Schmidt og Niels Skouby) synger og underholder

Alle er velkomne

Nekrolog 
v/ Benny og Molly Thomsen

En god ven og partifælle er sovet stille ind på 
Hospice Djursland d. 4. maj efter en længere sygdomsperiode. 

Richardt Lundby var med i partiforeningen i mange år. Han var et meget 
pligtopfyldende og engageret menneske, som man havde tillid til.  
En periode var han kasserer i Fællesledelsen for Socialdemokratiet i Syd-
djurs Kommune og deltog også i gruppemøder, hvor han ofte havde gode 
input til politikerne.

I mange år boede familien i Ryomgård, men som pensionister valgte de at 
sælge huset og flytte til Ebeltoft, hvor de faldt godt til. Efter den tid deltog 
Richardt ofte som tilhører til byrådsmøderne på rådhuset.

Richart vil blive husket for sit engagerede arbejde.

Ære være hans minde.

Grundlovsmøde 2021
Lørdag den 5. juni

kl. 14.00 – 16.45

”Julielund”
Nordkystvejen 29, Allingåbro

SOCIALDEMOKRATIET                                     
 Djurskredsen
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Socialdemokratiet Ebeltoft og Omegn
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Mandag den 8. juni 2021
Sted: Kernehuset, Østerallé 33, 8400 Ebeltoft
Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 
Foreningen er vært med en ”kulinarisk oplevelse” 
fra kl. 18.00 
Tilmelding til spisning skal ske til: 
Christian Haubuf 2113 3415
Dagsorden:
1. Velkomst v/ formand
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning, organisatorisk v/ formanden
5. Beretning fra byrådet, v/ Christian og Anita
6. Arbejdsprogram for det kommende år 
7. Regnskab v/ kasserer Svend Erik
8. Forslag til kontingent
9. Indkomne forslag. Skal være formand i hænde 

senest den 5. juni 2021 
10. Valg:

a) Kasserer for 2 år
b) 2 bestyrelsesmedlemmer, 

 René og Kjeld modtager genvalg
c) 2 suppleanter
d) 1 revisor
e) 2 revisorsuppleanter
f) 1 fanebærer: Bent Winkler, modtager genvalg 
g) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til 

at udpege et medlem til diverse udvalg og råd 
11. Eventuelt

 

Socialdemokraterne i Syddjurs-Vest 
Der indkaldes hermed til generalforsamling

onsdag den 2 junir 2021
Mødet afholdes i 3F, Solsortevej 9 i Rønde 

kl. 19.00 - 22.00

Dagsorden
1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere 
4. Beretning, organisatorisk ved formanden
5. Beretning fra Byrådet
6. Årshjul for 2021
7. Regnskab ved kasserer Søren Holmgaard
8. Forslag til kontingent
9. Indkomne forslag 
 - til formanden inden d. 26. maj. 2021
10. Valg 
 Følgende er på valg:
 Formand for 2 år 
 Marianne Aakjær
 2 suppleanter
 1 revisor
 2 revisorsuppleanter 
11. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være forman-
den i hænde

seneste den 26.maj 2021 
på mail:  lilleranders25@gmail.com

 Plads nr.  Kandidat ...................................... Partiforening
 1 Michael Stegger Jensen ....... Syddjurs Vest
 2 Christian Haubuf ...................... Ebeltoft og Omegn
 3 Michael Aakjær ........................ Syddjurs Vest
 4 Anita Søholm ............................ Ebeltoft og Omegn
 5 Ole S. Hansen ............................ Syddjurs Vest
 6 Jan Fischer ................................. Syddjurs Vest
 7 Linda Brask ................................ Ebeltoft og Omegn
 8 Lene Straarup ........................... Syddjurs Vest
 9 Sidse Graarup Vangsted....... Syddjurs Vest
 10 Erling Mikkelsen ....................... Syddjurs Vest
 11 Casper Grud Nielsen .............. Syddjurs Vest
 12 Jan Bruno Jensen ................... Syddjurs Vest
 13 Verner Møller  ........................... Syddjurs Vest
 14 Lars Breum ................................ Syddjurs Vest

De socialdemokratiske kandidaters 
placering til kommunevalget 2021 
efter urafstemningen

8. juni  Kernehuset 
 Spisning:  kl. 18.00 – 19.00 
 Generalforsamling: kl. 19.00 – 21.30
 Michael Stegger deltager og fortæller om de tanker,  
 han gør om det kommende budget og kommunevalg. 

Sommer-pause

17. aug. 19.00 – 21.30 Ordinært bestyrelsesmøde politiske. 
 Gustav Wiedsvej 30 Ole H kommer og fortæller om 
  arbejdet i PUK udvalget 
  Kommunevalget skal forberedes 
   i vores partiforening.
7. sept. 3F Rønde  
 Fremlæggelse af det kommende budget - for FH-medlemmer

28. sept. 19.00 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Kommunevalg 

30. nov. 19.00 – 21.30 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Anita (byrådsmedlem) deltager 
  og fortæller om byrådsarbejdet.

Mødeplan



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!

Trekanten 30, 8500 Grenaa
tlf.  70 300 934   $   E-mail:  Djursland@3f.dk

Servicekontorer: 
Centervej 16 | 8963 Auning
Solsortevej 9 | 8410 Rønde

 
 
 
 
 

- din lokale fagforening  
 
  DJURSLAND 
 
 
    Trekanten 30, 8500 Grenaa tlf. 70 300 934 E-mail: Djursland@3f.dk 
 
     
    Servicekontorer: Centervej 16, 8963 Auning - Solsortevej 9, 8410 Rønde 

- din lokale fagforening


