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Mens dette indlæg skrives, holder vi sommerferie fra 
byrådsarbejdet - i år med et helt fantastisk sommervejr. 
Derfor vil jeg benytte tiden til at samle op på det, vi har 
udrettet det første halve år af 2018 og se frem mod de 
kommende opgaver, der venter i det andet halve år. Fælles 
for alle punkter er, at det er initiativer, vi arbejder langsigtet 
med, og for flere af dem gælder det også, at det er valgløf-
ter, vi vil føre ud i livet.

Besøgscenter
I gruppen er ingen imod et besøgscenter, og vi lytter til svar 
fra høringsfasen. Vi vil nemlig have alle facts på bordet, før 
vi tager endelig stilling til, hvor det skal ligge. Der er sagt 
og skrevet meget om denne sag, og den største fejl i mine 
øjne er, at man fra start har stillet sig i hver sit hjørne og 
råbt ad hinanden. Det løser ingenting, her er dialogen den 
rette vej. At beslutninger er taget uden at tage borgerne 
med på råd, er en anden fejl. Den fejl har man indrømmet i 
Nationalparkens bestyrelse, og de gør en ærlig indsats for 
at formidle, hvorfor vi skal have et besøgscenter. Respekt 
for det.

Borgerinddragelse
Vores gruppemøder rundt om i Syddjurs Kommune er et 
nyt initiativ, som vi begyndte med i foråret. Formålet med 
det er, at vi bliver klogere på netop de byer og områder, 
vi besøger, samt at vi bliver mere tilgængelige for Syd-
djurs’ borgere. Vi har med stor succes besøgt både Lime 
og Nimtofte, og vi ser frem til at besøge nye byer i den 
kommende periode.

Budgetforhandlinger
Som ansvarlige politikere har vi naturligvis fokus på øko-
nomi, det kan man ikke undervurdere; bare se på vores 
nabo mod Nord, der nu skal ud i den helt store sparerunde. 
 Derfor vil der fra vores side være stor fokus på en sund 
økonomi i de kommende budgetforhandlinger. Vi ved på 
nuværende tidspunkt ikke, hvordan udkastet til  Budget 
2019 ser ud, det får vi præsenteret medio august. Husk 
i den forbindelse at du som medlem har mulighed for at 
give din mening til kende, dette sker ved vores budgetmø-
de i 3F huset i Rønde tirsdag den 11. september kl. 19.00.

Bæredygtighed
Som nævnt sidste gang er vi sammen med De Radikale, SF, 
Enhedslisten og Alternativet i gang med at lave et udspil 
om bæredygtighed. Vi har sammen fået sat ord på og fået 
formuleret et konkret udspil. Dette drøfter Ole Bollesen nu 
med de tre andre partier: Konservative, Dansk Folkeparti og 
Venstre, så de har mulighed for at deltage i  samarbejdet. 
Da det stadig ikke er helt i mål, vil jeg vente med at skrive 
præcist, hvad vi arbejder på at komme frem til. Men det 
er selvfølgelig noget, vi kan stå 100% inde for i Socialde-
mokratiet. Ved temamødet før byrådsmødet i august, vil 
dette være på dagsordenen, så alle i Byrådet kan komme i 
dybden med emnet.

Færgeforbindelsen
Med Christian Haubuf i spidsen har vi arbejdet hårdt for en 
fast færgeforbindelse mellem Ebeltoft og Sjællands Odde. 
Vi er nu nået dertil, hvor vi får initiativet på som punkt i 
økonomiudvalget, og hvor Ole Bollesen og jeg vil bakke  
100% op om at afsøge markedet for et nyt rederi på ruten. 
Det er i den grad os i Socialdemokratiet, der har sat denne 

sag på dagsordenen, og det er glædeligt, at vi har opbak-
ning fra vores repræsentanter på Djursland i Folketinget. 
Både Leif Lahn, Britt Bager og Kim Christiansen bakker op 
om forslaget.

Havdambrug
Kyststrækningen er noget af det unikke, vi har at byde på, 
det skal vi ikke risikere at miste, og derfor støtter vi op om 
en fælles kamp mod havdambrug. Havdambrug på vand 
er noget, vi som parti er imod. Da der blev stemt for det 
i tidernes morgen i Folketinget, stemte Socialdemokratiet 
alligevel for, da der ellers ville blive et flertal uden om os. 
Det betød, at vi alligevel fik indflydelse og derfor har fået 
sat mange restriktioner op, inden dambrugene kan føres 
ud i livet. Vi vil ikke have dem ud for vores fine kyster i 
Syddjurs Kommune.

Sikring af grundvandet
Som jeg skrev i mit seneste indlæg, har vi haft en kamp 
for at undgå en benzinstation i Hornslet, som skulle ligge 
tæt på et indvindingsområde for drikkevand. Det lykkedes 
Ole Hansen (og sund fornuft) at overbevise SF, Radikale og 
Konservative, og det var derfor kun Venstre, der stemte 
imod at få taget benzinstationen af lokalplanen. Dette var 
en stor sejr. Ikke bare for os, men også for miljøet og for 
borgerne i Hornslet. Jeg synes, medierne har fokuseret for 
lidt på denne sag, men vi værdsætter også mere de lokale 
borgeres ord. Vi arbejder nu videre med at se på, om der er 
grundlag for en Netto samme sted.

Den kommende periode
I den kommende periode vil vi især arbejde for at få gen-
nemført følgende nye sager:

 Vi ønsker en lærertidsaftale, hvor lærerne i højere grad 
får indflydelse på deres arbejdstid.

 Vi arbejder også på at få nedsat antallet af frivillige 
 nationale tests i folkeskolen. Dette vil vi gøre i samar-
bejde med skolerne, og vi vil have en god og langtids-
holdbar løsning, der tilfredsstiller alle parter.

 På et punkt kommer der en ændring efter sommer-
ferien. Vi afholder et ekstra gruppemøde mandag før 
udvalgsmøderne, hvor vi vil have fokus på de vigtigste 
sager i de forskellige udvalg. På den måde kan alle i 
gruppen komme bedre ind i de vigtigste sager på tværs 
af udvalg, og samtidig kan alle spare med og komme 
med input til hinanden. Vi vil komme til at stå endnu 
skarpere i vores holdninger og i debatten på udvalgs-
møder og i byrådssalen. 

Du kan som altid få dagsorden til alle møder tilsendt på 
e-mail.

Vil du med på listen, kan du kontakte mig på:

e-mail:  micsj@syddjurs.dk eller telefon:  2372 8678

siden sidst i Byrådet!
Af MichAel Stegger JenSen, gruppefOrMAnd
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Det har været meget spændende og udbytterige første 8 
måneder! Plan, udvikling og kulturudvalget er et fagmæs-
sigt meget bredt sammensat udvalg, der favner kommu-
nens kulturarbejde samt udvikling og planarbejdet. Det 
sidste omhandler planlægning og udvikling af hele kom-
munen, lige fra mindre ændringer af lokalplaner til udarbej-
delse af den overordnede kommuneplan. 

Der har været nok at se til, men arbejdet er spændende, 
og det er meget tilfredsstillende at opleve, at et politisk 
 arbejde kan føre til konkrete resultater, der flugter med 
den politik, som vi er gået til valg på. 

Et af mine første politiske aftryk har været arbejdet med 
at forhindre placering af et benzintankanlæg tæt ved en 
drikkevandsboring. Det drejer sig om lokalplan 410, hvor 
et stort flertal i byrådet til sidst stemte for at udøve et 
 forsigtighedsprincip i forhold til beskyttelse af denne  vigtige 
ressource og dermed fjerne muligheden for at placere et 
tankanlæg der. Kun Venstre mente, at det kunne man godt!

Udvalget blev ligeledes hvirvlet ind i en vindmølledebat. 
Venstre proklamerede, at de nu ikke ville tillade vindmøller 
på land længere. Udvalget fik, kort tid derefter en  sondering 
fra en landmand, der ville ansøge om tilladelse til placering 
af 4 mellemstore møller tæt på Sale og motortrafikvejen. 
Vores politik er klar. Vi mener ikke, at man skal tillade, at 
placere de største vindmøller på land. De skal på havet. 
Men er der omvendt en ansøgning til placering, der over-
holder gældende regler, skal de naturligvis behandles. Det 
er efter min mening en fuld legitim forretning at  producere 
vindstrøm. Sagen kom i byrådet og endte med, at ansøg-
ninger om placering af vindmøller fortsat behandles i Syd-
djurs Kommune. Vores holdning drejede ikke i vinden. 

Verdens største turnerende børneteaterfestival blev af-
viklet i april måned. Der blev spillet børneteater overalt i 

kommunen, og kommunen har fået megen ros for at være 
vært for dette arrangement. Det har været en kæmpe 
kraftpræstation for kulturafdelingen og en investering for 
kommunen. Alt forløb planmæssigt, og det er meget til-
fredsstillende, at Syddjurs Kommune i endnu højere grad, 
har sat sig på det kulturelle landkort. 

Planarbejdet omkring velkomstcenteret ved Kalø slotruin 
har også afkrævet megen arbejde. Umiddelbart skal kom-
munen ikke forholde sig til finansiering af byggeriet eller 
om Kalø Slotskro skal nedrives. Vi er ikke bygherre, og vi 
ejer ikke Slotskroen. Syddjurs kommune skal udelukkende 
udføre planarbejdet. Altså sørge for en tilretning af planer-
ne for området. Der har hersket en meget ophidset debat 
i lokalmedierne, og jeg er glad for, at vi som byrådsgruppe, 
har holdt tungen lige i munden. Vi skal som myndighed 
tage planarbejdet alvorligt og ikke sammenblande dette 
med følelser. Dette uanfægtet af, om man som person 
ønsker Slotskroen bibeholdt i sin nuværende form eller ej. 
Vi har i udvalget taget de mange underskrifter alvorligt 
og opfordret Nationalpark Mols Bjerge til i højere grad, at 
oplyse om deres planer og ønsker, samt komme i dialog 
med gruppen bag de mange underskrifter mod at fjerne 
Slotskroen. Det har Nationalparken så gjort henover som-
meren. Planarbejdet, herunder høringer, bliver færdiggjort 
i løbet af året. Det bliver spændende, om det ambitiøse 
projekt bliver til noget, og om den samlede finansiering 
kommer på plads.

Udover det ovenstående, sker der rigtigt meget i kommu-
nen, der omhandler mit udvalg. Her kan nævnes arbejdet 
med de tre Landsbyklynger, hele projektet med Ny Malt 
eller de mange tiltag der sker i Museum Østjylland eller i 
Syddjurs bibliotekers regi. Har du spørgsmål hertil eller an-
det, som du gerne vil tale med mig om, kan jeg kontaktes 
på olsh@syddjurs.dk eller på telefon 2073 5426.

arBejdet i udValGet For 
Plan, udViklinG 
oG kultur
Af Ole S. hAnSen, MedleM Af udvAlget fOr plAn, udvikling Og kultur

Velkomst ved borgmester Ole Bollesen

Budget 2019 - præsentation og hurtig partilederrunde. Der orienteres kort om oplægget 
samt perspektivet over de næste 5 år inden for det aktuelle område

Pause

Temadebat - Hverdagsliv i balance

Messetid i hallen

Temadebat - Oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl

Messetid i hallen - Aftensmad

Temadebat - Plads til vækst og udvikling

Messetid i hallen

Afslutning ved borgmester Ole Bollesen

Kommunen byder på gratis aftensmad

Kl. 16.00 ...........................

Kl. 16.10-17.10 ...................

20 min.  ............................

Kl. 17.30-18.15 ..................

15 min. ..............................

Kl. 18.30-19.15 .................

30 min.  ............................

Kl. 19.45-20.30 ...............

15 min. ..............................

Kl. 20.45 ...........................  

BorGermøde om BudGet oG kommunePlan
Syddjurs Kommune inviterer alle til Borgermøde, Messe og Debat l Kolind+ d. 20. sept. kl. 16.00-21.00.

Hvad skal i fokus i næste kommuneplan og i budget 2019 ???
Program
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Jeg er blevet bedt om at fortælle om igangværende pro-
jekter i Syddjurs Kommune. Først har vi udbygning af 
 Frejasvænge, som lige har haft rejsegilde. Alt går efter pla-
nen, og man forventer at tage det i brug ultimo februar, 
har jeg hørt. 

Der kommer 28 ny demensvenlige boliger og et dagscenter 
for demente i Kolind. Med byggeriet vil Frejasvænge i Ko-
lind blive et højt specialiseret tilbud til de stærkt  demente, 
hvor der er gode rammer for demente borgeres liv både 
indvendigt og udvendigt. Der er taget særligt hensyn i de 
udvendige omgivelser, så demente borgere også har mu-
lighed for at komme ud og opleve naturen og haven. Vi 
kommer op på 40 pladser. Investeringen er ca. 57 mio. kr. 
Jeg glæder mig til, det skal indvies, og at vi har et godt 
arbejdsmiljø for kommunens ansatte. 

Det nye plejehjem i Rønde, som Ole Bollesen døbte  Byens 
Hus, skyder godt op i landskabet. Vi går fra 42 til 80 pleje-

sundhed, Ældre 
oG socialområdet
Af JAn fiScher, fOrMAnd fOr Sundhed, ældre- Og SOciAlOMrådet

boliger. Budgettet er ca. 120 mio. kr. Byggeriet er på over 
3.400 m2 over 3 etager. Politiet får helt ny afdeling, og der 
bliver plads til psykiatrien, træningstilbud, rusmiddelcen-
ter m.m. 

Jeg glæder mig til, det står færdigt. Der har været udfor-
dringer med funderingen (bunden). Man har banket rigtig 
mange stolper i jorden og meget langt ned, for bunden 
var meget blød. Det er kommet bag på bygherren. Det har 
kostet mange penge. Lige nu har jeg ikke tallet, men der er 
ekstraordinære udgifter her. 

Det bliver spændende at følge den kommende udvikling 
på byggeriet, og når jeg ved mere, skal jeg nok her i bladet 
skrive om det. Den nøjagtige indvielse har jeg ikke, men det 
bliver nok først hen over sommeren 2019, men måske før.

Kære medlem. Jeg vil gerne give dig et indtryk af, hvad 
Handicaprådet i Syddjurs er, lidt om møderne og de temaer, 
som vi arbejder med.

l forbindelse med det nye byråd blev der også valgt nyt 
Handicapråd. Rådet består i alt af 12 medlemmer. Af de 
12 er der to politikkere. Konstitueringen i december 2017 
gav en plads til Socialdemokratiet, som jeg har den store 
 fornøjelse at varetage - og en til Dansk Folkeparti.

Rådet er bredt sammensat og skal behandle sager, der 
vedrører både børn og voksne med handicaps. Med han-
dicaps menes der ikke kun fysiske handicaps men også de 
psykiske - dvs. borgere med diagnoser.

Rådet har 3 formål. Dels skal det høres i alle handicappoliti-
ske spørgsmål. Dels skal det virke for at udbygge kontakten 
mellem byråd og borgere med handicap. Og endelig skal 
det i samarbejde med byrådet være medansvarlig for ved-
ligeholdelse af kommunens handicappolitik.

l forbindelse med rådets konstituering blev der valgt ny 
formand. Formandsposten varetages således i denne 
 periode af Ejnar Pedersen. Det er både hans og hele rådets 
målsætning at blive inddraget tidligere l høringsfasen, end 
der hidtil har været praksis for. Det er i min optik en rigtig 

handicaPrådet 
i syddjurs kommune
Af MichAel AAkJær, fOrMAnd fOr SOciAldeMOkrAtiet SyddJurS-veSt, 

MedleM Af: 
SyddJurS Byråd, udvAlget fOr Sundhed, 
ældre- Og SOciAlOMrådet Og hAndicAprådet 

god målsætning og falder fint i tråd med vores ønsker om 
øget borgerinddragelse. 

Rådet mødes ca. 1 gang om måneden eller 11 gange om 
året. De fleste møder afholdes i Hornslet. Møderne har en 
varighed af 2 timer. Der er ofte indbudt gæster til møderne, 
som kommer med oplæg, der har relevans for rådet. Som 
eksempler kan nævnes: Håndtering af tilbagebetaling af 
udgifter til ledsagelse, regler og lovgivning for handicap-
kørsel for blinde og stærkt svagsynede, information om 
ordblindhed, og hvorledes det takles i Syddjurs Kommune.

Emnerne på dagsordenen er naturligt brede. Vi har både 
behandlet værdighedspolitik for ældre, vi har behandlet 
ønske om flere og bedre handicap p-pladser ved rådhuset, 
vi har givet høringssvar til sektorplan for børn og læring og 
naturligvis den nye dataforordning i forbindelse med an-
søgninger om hjælpemidler.

l april 2018 blev der i folketinget fremsat forslag om en ny 
lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handi-
cap. Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget i Folketinget. 
Jeg mener, det er fantastisk, at vi har fået denne lov, og 
jeg er spændt på at se, hvilken indflydelse den vil få på det 
arbejde, som vi skal lave i handicaprådet.
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Jeg er formand for Børn og ungeudvalget, og jeg vil gerne 
orientere Jer om det arbejde, der foregår i det mest spæn-
dende udvalg i det politiske arbejde. 

Det er et grundlæggende familiepolitisk mål at skabe de 
bedst mulige betingelser for forældres og børns tilværelse. 
Syddjurs Kommunen skal ifølge lov om social service føre 
tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år i kom-
munen lever under. 

Kommunen er forpligtet til at rådgive og støtte familien 
samt søge at bevare familien samlet. Hvis det vurderes, at 
der er åbenbar risiko for, at barnet eller den unges sund-
hed og udvikling lider alvorlig skade ved fortsat ophold i 
hjemmet, kan børn og ungeudvalget mod forældrenes og 
barnets eller den unges ønske bestemme, at et barn skal 
anbringes uden for hjemmet. Børn- og ungeudvalget kan 
også træffe beslutning om andre forhold i forbindelse med 
en anbringelse (se nedenfor).

l akutte situationer kan formanden eller næstformanden 
for børn- og ungeudvalget træffe beslutning om, at anbrin-
gelsen skal ske med øjeblikkelig virkning. Formanden eller 
næstformanden kan i den sammenhæng også træffe be-
slutning om andre forhold i forbindelse med anbringelsen.

Børn og ungeudvalgets kompetence
Udvalget kan ifølge lov om social service træffe beslutnin-
ger om eksempelvis:

➤ Anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet.

➤ Undersøgelse af et barn eller en ung på en institution 
eller ved indlæggelse på sygehus. 

➤ Lægelig undersøgelse eller behandling af et barn eller 
en ung, hvor forældrene modsætter sig dette.

➤ Overvåget samvær, dvs. at forældrene eller andre i net-
værket kun må være sammen med barnet eller den 
unge, når en repræsentant for kommunen er til stede.

➤ Kontrol af brev-, mail- og telefonforbindelse med et 
barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet.

➤ At der ikke skal være samvær mellem forældre eller net-
værket, og et barn eller en ung der er anbragt uden for 
hjemmet, eller at der skal være samvær mindre end 1 
gang om måneden.

➤ Ændring af anbringelsessted.

Parter
Parter i en sag, som skal behandles af Børn- og ungeud-
valget, er forældremyndighedsindehaveren/erne og børn 
over 12 år. l sager, der vedrører begrænsninger i samvær 
og anden kontakt med en forælder, som ikke har del i for-
ældremyndigheden, er både forældremyndighedsindeha-
veren og samværsforælderen parter.

Parternes rettigheder
Forældremyndighedsindehaveren/erne og børn over 12 
år har ret til gratis bistand fra advokat i forbindelse med 

sagens behandling i udvalget. Det samme har samværs-
forælderen i sager om begrænsning af samvær og anden 
kontakt.

➤ Forældremyndighedsindehavere, som har enslydende 
holdning til sagen, der skal behandles i Børn- og unge-
udvalget, har ret til advokatbistand fra en advokat, uan-
set om de er samboende eller ej.

➤ Børn over 12 år har ret til at vælge deres egen advokat 
til at repræsentere dem ved møder i udvalget.

➤ Forældremyndighedsindehaveren/erne og børn/unge 
kan tage en bisidder (f.eks. et familiemedlem eller en 
ven) med til møder i udvalget.

  Forældremyndighedsindehaveren/erne og børn/unge 
har ret til at udtale sig overfor udvalget, inden udval-
get træffer afgørelse. Børn- og Ungeforvaltningen eller 
 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan dog beslut-
te, at barnet ikke skal have tilbud om at udtale sig over 
for udvalget, hvis barnet er under 12 år, og det må anta-
ges at være til skade for barnet at møde op i udvalget.

➤ Ved foreløbige afgørelser truffet af formanden/næstfor-
manden for Børn og ungeudvalget skal forældremyn-
dighedsindehaveren/erne og børn over 12 år indenfor 
24 timer modtage en skriftlig afgørelse.

Servicemål for Børn- og ungeudvalget
➤ Parterne og deres advokater indkaldes skriftligt med 

længst muligt varsel til møder i udvalget.

➤ Sagerne er belyst fyldestgørende.

➤ Parterne er orienteret om deres rettigheder.

➤ Mødereferat udsendes senest 7 dage efter udvalgets 
møde.

Børn- pg ungeudvalgets sammensætning
Udvalget er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område § 18. Udvalget har 
5  medlemmer: 2 byrådsmedlemmer udpeget af Syddjurs 
Byråd, 1 dommer fra Retten udpeget af Domstolsstyrel-
sen og 2 pædagogisk/psykologisk sagkyndige udpeget af 
Statsforvaltningen. Formanden og næstformanden for ud-
valget er byrådsmedlemmer, og dommeren er mødeleder 
ved møder i udvalget. 

Møder i Børn- og ungeudvalget
Sekretariatet for børn og ungeudvalget indkalder parterne 
og deres advokater til møde i børn og ungeudvalget.

Børn og ungeudvalget holder sine møder i Hornslet. l mø-
delokalet er der faste pladser til dommer, byrådsmedlem-
mer, pædagogisk/psykologisk sagkyndige, sagsbehandle-
re, sekretær samt parter og deres repræsentanter.

Mødet indledes med, at formanden præsenterer udvalget 
for mødedeltagerne. Hvis parterne er repræsenteret af ad-
vokater, redegør advokaterne herefter for deres klienters 
holdning til sagen. Derefter har udvalget mulighed for at 

inFormation om Børn oG  
unGeudValGet, § 18 udValGet 
(tVanGsFjernelsesudValGet)
Af chriStiAn hAuBuf, fOrMAnd fOr Børn- Og ungeudvAlget
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Kære medlem! Siden nytår har jeg haft æren og fornøjel-
sen af at være en del af det nye udvalg - Udvalget for 
erhverv og beskæftigelse (EB). Det er et økonomisk ”tungt” 
udvalg, i og med det er her, vi har de fleste overførselsind-
komster, og det er også her, vi - som jeg ser det- kan gøre 
den største forskel for vores borgere i den arbejdsduelige 
alder. Det er nemlig i EB, vi kan hjælpe dem tilbage i arbej-
de eller fra et problematisk job til et bedre. 

l foråret har der været mange ting på tegnebrættet, men 
jeg vil vælge at fokusere på de fem, jeg vurderer har den 
største betydning: 

For det første er vi nået frem til en aftale om den Forbe-
rendende Grunduddannelse, forkortet FGU. FGU’en samler 
produktionsskole, erhvervsskole og almen grunduddan-
nelse under et tag men i hver sit spor. Den ændrer samtidig 
på nogle af kravene til og strukturen for uddannelserne, så 
bl.a. produktionsskolen bliver mere målrettet end tidligere. 
Med mine ord er det en tre-trins-raket: Få den unge til at 
finde sin egen vej, gør den unge interesseret i et fag, gør 
den unge parat til at tage en videre uddannelse i dette fag. 
FGU’en skal stadig foldes ud, og i vores kommune kommer 
skolen til at være i Ryomgård og er i øvrigt et samarbejde 
mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers; sidst-
nævnte har hovedkontoret og den midlertidige formands-
post. 

Erhvervspuljen er den mest ”konkrete” af udvalgets nye 
halvdel, erhvervspolitikken. Kort sagt er der en årlig pul-
je på en million kroner, som alle lokale virksomheder kan 
søge, hvor der på forhånd er stillet en række kriterier 
fra udvalgets side, bl.a. jobskabelse og miljøpolitik. 
Over halvdelen af pengene er søgt, og selvom 
der er mange forskellige projekter, et tema mere 
gennemgående end andre: mad. Syddjurs sat-
ser tilsyneladende på at blive Østjyllands, hvis 
ikke Danmarks, gastronomiske legeplads. 

Dagpengesystemet og Jobcenteret er blevet 
beskyldt for meget de sidste år, ikke mindst for 
at være for bureaukratisk og sætte penge før men-
nesker. Det forsøger vi i udvalget at gøre op med og 
vi har ved hvert møde fået et introduktionsoplæg til de 
forskellige ydelser, og de borgere de henvender sig til. Man 

bliver ikke ekspert på et halvt år, men jeg mener selv, at 
introduktionen har gjort det lettere for mig at gennemskue 
vildnisset - og stillet mig bedre til at ændre de steder, hvor 
det trænger - for det gør der!

Dette blev bl.a. vist, da jeg, Helle Røge (SF) og Jesper Yde 
(Ø) i foråret blev indbudt til møde med den lokale gruppe 
af Jobcenterets Ofre (JO), som er et netværk af danskere 
på overførselsindkomst, der føler sig overset, glemt eller 
decideret ydmyget af systemet. Mødet var følelsesladet 
og der var nogle grelle skæbner - men det positive, der 
kom ud af det, var trods alt, at vi nu i udvalget er ved at 
starte et dialogforløb med en lille håndfuld repræsentanter 
for JO. Jeg føler mig her nødsaget til at nævne to ting: For 
det første, at min udvalgsformand, Gunnar Sørensen (V) er 
meget åben for dialogen, og der i udvalget ikke er skyg-
gen af uenighed om at gøre det bedre for borgerne, der er 
kommet i klemme. For det andet, at problemerne ingen-
lunde skyldes vores dygtige medarbejdere på Jobcenteret, 
men først og fremmest kompleksiteten i ydelserne, andre 
problemer i folks liv eller en helt tredje ting. 

Mit sidste punkt er et, jeg selv har foreslået og håber kan 
gøre en stor forskel: et kort over vores borgere på over-
førselsindkomst. Syddjurs er heldigvis en kommune uden 
ghettoer, men nogle områder har større samlinger af 
jobsøgende og arbejdsløse end andre. Mange af disse vil 
være af ”naturlige” årsager, men på enkelte områder vil en 
målrettet indsats for et område gøre en større forskel end 
at tage et tilfældigt navn af gangen. Hvis man kan løfte et 

område, kan det holde sig selv oppe; er det nede, kan det 
få folk til at have sværere ved at blive i arbejde. Det 

viser al erfaring. Der er stadig nogle skridt til, det 
vil virke og det er op til de ansatte at udføre det, 
men jeg håber, det vil gøre en forskel for mange 
af vores godt 42.000 borgere.

Jeg er stolt af at være en del af det socialdemo-
kratiske hold i Syddjurs, som er godt i gang med 

at ”gøre gode tider bedre”. Vi har med den sun-
de økonomi, det sidste byråd overlod os, en unik 

mulighed for at fremtidssikre vores kommune og lave 
en masse spændende politik, og jeg føler mig overmåde 
privilegeret af at kunne spille en rolle i dette.

Fem ViGtiGe Punkter Fra  
udValGet For erhVerV  
oG BeskÆFtiGelse
Af nielS lund MikkelSen, udvAlget fOr erhverv Og BeSkæftigelSe

stille spørgsmål, og eventuelle yderligere oplysninger ud-
veksles mellem mødedeltagerne.

Når mødet er afsluttet, forlader parterne, advokaterne og 
sagsbehandlerne lokalet, imens børn og ungeudvalget 
overvejer deres afgørelse i sagen.

Umiddelbart derefter meddeler dommeren mundtligt ud-
valgets afgørelse til parterne, deres advokater og sagsbe-
handlerne. Afgørelsen sættes i værk umiddelbart herefter.

Sekretariatet udsender brev til parterne og deres advo-
kater om udvalgets afgørelse senest 7 dage efter mødets 
afholdelse. Sammen med brevet udsendes mødereferat.

Klageadgang
En part, der ønsker at klage over børn og ungeudvalgets 
afgørelse, skal klage inden 4 uger efter, at vedkommende 
har modtaget meddelelse om afgørelsen.

Klagen skal sendes til Ankestyrelsen 7998 Statsservice. 
Fastholder Ankestyrelsen børn og ungeudvalgets afgørel-
se, kan parterne kræve, at Ankestyrelsen indbringer sagen 
for Byretten. Parterne har også ret til gratis advokatbistand 
under en ankesag.
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Vi er kommet godt fra start med arbejdet i Natur-, tek-
nik- og miljøudvalget (NTM) i Syddjurs Kommune i den nye 
byrådsperiode. Udvalget har fået Kim Lykke Jensen fra SF 
som formand, og så er der udover mig, ligeledes et med-
lem fra Dansk Folkeparti, Venstre og Alternativet. Jeg vil 
give en overordnet status for nogle af de vigtigste punkter, 
vi har behandlet i det første halve års arbejde i udvalget.

Vandforsyningsplanen
En af de sager, som vi har brugt meget tid på i udvalget, er 
den kommende Vandforsyningsplan 2018-2024 i Syddjurs 
Kommune. Vi har på det seneste møde i august, netop 
godkendt det nyeste forslag til planen efter det har været 
redigeret flere gange, bl.a. med de offentlige høringssvar.

Vandforsyningsplanen udarbejdes jf. § 14 i vandforsynings-
loven. Planen skal beskrive, hvorledes vandforsyningen 
skal tilrettelægges herunder hvilke almene vandforsynin-
ger, som forsyningen skal bygge på, og hvilke forsynings-
områder de enkelte almene vandforsyninger skal have.

Vandforsyningsplanen fastlægger en decentral vandforsy-
ningsstruktur med 72 almene vandværker fordelt på fire 
vandsamarbejder. De fire vandsamarbejder er knyttet op 
på fire ressourceområder, inden for hvilke den fremtidige 
vandforsyning skal sikres for en række vandværker. For-
slag til vandforsyningsplan har været drøftet med følge-
gruppen bestående af 10 almene vandværker og Vandrå-
det.

Indsatsplan for grundvandsressourcen
Et andet område vi har arbejdet med, er indsatsplanen for 
at sikre vores fremtidige grundvandsressource i Syddjurs. 
Syddjurs Kommune skal jf. § 13 i vandforsyningsloven ud-
arbejde en indsatsplan for de af staten udpegede indsats-
områder. 

En indsatsplan er en plan for kommunens fremadrettede 
forvaltning af grundvandsressourcen og har retsvirkning 
for kommunen som myndighed. Indsatsplanen binder i sig 
selv ikke vandværker, borgere og virksomheder, da de ikke 
er offentlige instanser under kommunen.

Trafiksikkerhedsplan
NTM udvalget har ansvaret for at prioritere hvilke projekter, 
der skal udmøntes for de budgetterede trafiksikkerheds-
midler i Trafiksikkerhedsplanen.

Udmøntning af kommunens trafiksikkerhedsplan og sti-
plan er forankret i Trafikhandlingsplanen. Trafiksikkerheds-
handlingsplan revideres årligt i forhold til vedtagelsen af 
Trafikplan 2013 af Byrådet den 28. februar 2013.

Der er i 2018 samlet budgetteret med 5,6 mio. kr. til vej- og 
stianlæg. Projekterne er fastlagt ved budgetlægning. Der er 
afsat 5,0 mio. kr. til anlæg af Nord/Sydvejen etape-1: Nimtof-
te. Og der er afsat 600.000 kr. til opstart af cykelstiprojektet 
 Koed-Ryomgård.

Der er i 2018 budgetteret med 2.0 mio. kr. til trafiksik-
kerhed. Det er en politisk prioritering, NTM udvalget har 
 prioriteret 3 puljer til udførelse 12018, for en samlet sum 
på 650.000 kr.

Trafikveje
Puljen har de seneste år medvirket til, at kommunen har 
kunnet implementere nyeste viden og kunnet reagere 
hurtigt efter trafikulykker på de større veje. Der er priorite-
ret en pulje til Trafikveje på 250.000 kr. i 2018.

Kampagne og inddragelse
Puljen har de seneste år medvirket til, at kommunen har kun-
net påvirke holdningen til trafikal adfærd. Der er  prioriteret 
en pulje til kampagne og involvering på 200.000 kr. i 2018.

Landsbypuljen
Landsbypuljen har de seneste år medvirket til, at Syddjurs 
Kommune har etableret 40 km/t hastighedszoner i næ-
sten 20 små og mindre landsbyer. Landsbypuljen er derfor 
 prioriteret med 200.000 kr. i 2018.

Trafikplan Djursland
Vi har i udvalgene for miljø og teknik (Norddjurs) og  natur, 
trafik og miljø (Syddjurs) drøftet konsekvenserne af det 
fremsendte bruttokatalog til regionale besparelser i den 
offentlige trafik.

Udkastet til Trafikplan Djursland er i august 2017 godkendt 
i Byrådet i Syddjurs til offentlig høring. Udkastet til Trafik-
plan Djursland er i september 2017 godkendt i Byrådet i 
Norddjurs til offentlig høring. Planen er endnu ikke sendt 
i offentlig høring. Planen udsendes i offentlig høring af 
 Region Midtjylland ved Regional Udvikling. Der er jf. planen 
lagt op til overførsler af regionale ruter til kommunale ru-
ter for hhv. 4,5 mio. kr. årligt for Norddjurs vedkommende, 
og 4,1 mio. kr. for Syddjurs vedkommende. Herunder rute 
351 mellem Ebeltoft og Grenå. Derudover er der lagt op til 
 generelle reduktioner i køreplanstimer på hele Djursland 
på 3,8 mio. kr. Sidstnævnte besparelse sker på de fortsatte 
regionale ruter.

Samlet Affaldsplan 2019-24 for Djursland
Et arbejde i udvalget, som jeg desværre ikke er direkte 
 involveret i (da der kun er 3 medlemmer af udvalget, der 
sidder i Reno Djurs bestyrelse), er den nye affaldsplan i 
kommunen.

l medfør af affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbesty-
relsen hvert 6. år udarbejde en 12-årig plan for kommunens 
håndtering af affald.

Reno Djurs har tidligere udarbejdet fem generationer af 
fælles affaldsplaner for interessenterne, nemlig i hen-
holdsvis 1996, 2000, 2004, 2009 og 2014. Den nuværende 
fælles affaldsplan er i al væsentlighed realiseret. Den nye 
generation af obligatoriske affaldsplaner skal gælde frem 
til 2024 og skal vedtages senest ved udgangen af 2018.

arBejdet i natur, teknik  
oG miljøudValGet  
- set med en socialdemokrats øjne
Af AnitA SøhOlM, MedleM Af udvAlget fOr nAtur, teknik Og MilJø
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Affaldsplanen skal indeholde:
1 en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsom-

rådet i kommunen

2 en målsætningsdel, som redegør for kommunens over-
ordnede målsætninger på affaldsområdet og en plan-
lægningsdel med særlig fokus på planlægningens første 
6 år af planperioden.

Vi har i den forbindelse afholdt et fællesmøde for begge 
udvalg, hvor indholdet i den kommende plan blev drøftet. 
Desuden bliver jeg orienteret af udvalgsformanden, men 
det er absolut ikke det samme, som at have fingrene nede 
i bolledejen. Inden planens godkendelse skal planforslaget 
i offentlig høring i mindst 8 uger. 

Plan for revision af vandløbsregulativer
En andet fagområde, som der er igangsat en proces om-
kring, er på vandløbsområdet. Syddjurs Kommunes vand-
løbsregulativer skal revideres, og derfor fik vi præsenteret: 
”Plan for revision af vandløbsregulativer”, som skal skabe 
overblik over arbejdets omfang og den kommende proces, 
herunder klarlægge hvilke hensyn, afvejninger og beslut-
ninger, der skal træffes i forbindelse med revision af regu-
lativerne.

En gennemgribende revision og harmonisering af alle 
vandløbsregulativerne er en omfattende proces, men det 
endelige resultat har stor værdi for både kommunen, lods-
ejerne og miljøet.

Værdi for kommunen:
➤ Et ensartet retsgrundlag for vandløbenes forvaltning.

➤ Klarhed over kommunens forpligtelser mht. vandløbs-
vedligeholdelsen.

➤ Bedre grundlag for prioritering af ressourcer.

➤ Et opdateret overblik over gældende bestemmelser i 
 digitale regulativer.

Værdi for lodsejerne:
➤ Klarhed over hhv. kommunens og egne forpligtelser 

mht. vandløbsvedligeholdelsen.

➤ Et opdateret overblik over gældende bestemmelser i 
 digitale regulativer.

Værdi for miljøet:
➤ Ressourcerne anvendes de rigtige steder.

➤ Vandløbenes miljømål kan i højere grad overholdes eller 
opnås.

Anlægsarbejder 2018/19 i Syddjurs Kommune
Der er vedtaget 5 sti- og vejprojekter i 2018/19 i Syddjurs 
Kommune. Udvalget har prioriteret igangsættelse på for-
skellige tidspunkter i relation til de anbefalinger, som for-
valtningen er kommet med:

De 5 projekter, der skal udmøntes i 2018 og 2019 er:

1. Omfartsvej vest om Nimtofte, samt cykelsti på samme 
strækning

2. Cykelsti mellem Koed og Ryomgård.

3. Cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse.

4. Cykelsti mellem Hornslet og Rosenholm Slot.

5. Cykelsti mellem Skørring og Karlby.

Vision og udviklingsstrategi  
for Syddjurs Kommune 2018-2030
Vi har i NTM udvalget drøftet oplægget til den kommende 
vision og strategi for Syddjurs. Vision og udviklingsstrate-
gien er resultatet af en proces, som blev indledt med be-
slutning truffet i Byrådet 20. december 2017, og som blev 
 afsluttet med temamøde den 4. april 2018 med en drøftelse 
af første udkast til vision og udviklingsstrategi. Temamødet 
resulterede i, at første udkast til vision og udviklingsstrate-
gi er blevet tilrettet og har været drøftet i partigrupperne. 
Nu foreligger det forslag, som skal endeligt behandles af 
Økonomiudvalget og Byrådet i møder i maj og juni måned.

Foreningshonoreret Strandrensning i Syddjurs
Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2018 for Syd-
djurs Kommune at afsætte 2SO.OOO kr. årligt til honorering 
af lokale foreninger for at gennemføre en oprensning af 
kommunens mange badestrande. Syddjurs Kommune har 
en 137 km. lang kystlinje, der udnyttes til rekreative for-
mål af kommunens borgere og mange turister. l princippet 
påhviler renholdelse af strandene den enkelte grundejer, 
og flere grundejerforeninger, enkeltpersoner og virksom-
heder foretager således en mere eller mindre regelmæssig 
oprensning/fjernelse af opskyllet affald.

Lokale idrætsforeninger og spejdere, foreninger med 
kystnære- og miljøinteresser, distriktsråd, borgerforenin-
ger  m.m., der har børn og unge som medlemmer, har i 
sommeren 2018 samlet affald på 21 af kommunens stran-
de, og i efteråret følger rensning på yderligere 6 strande.

Af yderligere emner, som vi har drøftet det første halve år, 
kan nævnes: Tomgangsregulativ, tilslutningspligt for Kolind 
fjernvarmeværk, kunst i rundkørsler, trafikulykkestatus, om 
klassificering af vandløb, drift af rørlagte offentlige vandløb, 
flexture, pesticidforbrug på offentlige arealer, opsætning af 
fuglekasser, Syddjurs som bi-venlig kommune, ekspropria-
tion, det grønne råd, naturprojekter, hobbydyrehold,   studi-
etur vedrørende klimatispasningsprojektet Coast to Coast 
på Djursland, asfaltvedligeholdelse, gadebelysning, over-
svømmelsesproblemer, og så er der løbende henvendelser 
fra distriktsråd og orienterings- og efterretningssager.

Hvis l ønsker at dykke yderligere ned i NTM udvalgets ar-
bejde, kan l enten selv gå ind og nærlæse dagsordener, 
eller kontakte mig for opklarende spørgsmål.
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Byrådstur til 
køBenhaVn maj 2018
Af Ole BOlleSen, BOrgMeSter

aktiVltetsPlan For 
socialdemokratiet 
i syddjurs Vest
12. september  kl. 09:00  Hjorddrengens marked

13. november  kl. 19.00  Bestyrelsesmøde

11. december  kl. 19.00  Bestyrelsesmøde

Indflydelse
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik 
i Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne grup-
pemøder, der holdes før udvalgsmøder og byrådsmø-
der. Alle er velkomne.
Møderne holdes som hovedregel kl. 19.00 mandagen 
før et byrådsmøde. De kommende gruppemøder er:

17. sept., 8. okt., 22. okt., 26. nov. og 17. dec.
Der er også gruppemøde mandage før udvalgsmøder. 
Til gruppemøder forud for udvalgsmøder skal man til-
melde sig, da møderne holdes hos byrådsmedlemmer-
ne på skift.
Tilmelding og oplysning om dato for gruppemøde før 
udvalgsmøder, mødested, tidspunkt og dagsorden sker 
ved at kontakte gruppeformand Michael Stegger på 
mail:

micsj@syddjurs.dk eller telefon:  2372 8678

Torsdag den 3. Maj meget tidligt om morgenen kørte hele Syddjurs byråd til Køben-
havn med bus.
Meningen med turen var dobbelt: Dels havde turen et meget fint fagligt indhold. Dels 
var turen en “ryste sammen tur” for et nyt byråd hvor 13 ud af 27 medlemmer var nye. 
Fagligt var det meningen at klæde det ny byråd på til mindst 4 år i kommunalpolitik. 
Det er rigtig vigtigt, at man opfatter Syddjurs Kommune som en del af noget større. 
Mange af vores midler er lovbestemt af Folketinget og indenrigsministeriet - og nogle 
ting er endog bestemt fra EU. Derfor er der også senere planlagt en studietur, hvor vi 
som byråd får en viden om hvordan vi kan spille sammen med EU og hvordan vi kan 
bruge de mange tilbud EU har til vores kommune.
Efter en hyggelig bustur med medbragt kaffe og morgenmad startede vi i Indenrigs-
ministeriet, hvor vi fik en grundig indføring i ministeriets rolle i forhold til kommuner-
ne. Det er Indenrigsministeriet der “styrer” kommunerne.
Om eftermiddagen fik vi en meget fin rundvisning i Folketinget af Leif Lahn - vores lokale folketingsmand. Vi overværede 
debatten i selve Folketingssalen og midt under resten af rundvisningen fik vi et improviseret møde med Folketingets 
formand Pia Kærsgård. Hun fortalte meget åbent om sit job som formand - og hvad hun lægger vægt på.
Fredag den 4. Maj var vi først i KL bygningen, hvor vi fik en god gennemgang af KL’s forskellige funktioner. Især var det 
interessant at se KL’s rolle som kommunernes forhandlingspart i forhold til Staten. De forskellige tilskud fra staten til 
kommunerne bliver forhandlet hjem af KL.
Over middag gik de fleste af os igennem København til Axelborg, hvor vi var på besøg ved Landbrug og Fødevarer. Her 
var det Karen Hækkerup, der gav os en levende beretning om landbruget og dets organisering - og her fik vi også en 
interessant diskussion om landbrug og miljø, noget der er af stor betydning for Syddjurs.
Sent fredag eftermiddag gik bussen hjem til Syddjurs igen. Men lige efter Storebæltsbroen stoppede vi på en rasteplads, 
og her blev vi klar over, at der kom kraftig røg ud fra bussens motorrum. Politiet kom til stede og takket være deres 
værktøj og et par dygtige byrådsmedlemmer med erfaring fra traktorer og mejetærskere, fik vi sat køleslangerne i mo-
torrummet på plads igen. 
Samtlige byrådsmedlemmer og direktionen var med på turen - og alle fik talt rigtig godt sammen på tværs af partier og 
alder. For undertegnede som borgmester var turen en meget positiv oplevelse. Jeg tror, at vi har et rigtig godt byråd, som 
virkelig vil det bedste for Syddjurs - selv om vi naturligvis ikke er enige i alt!



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs 11

Nu er den politiske sæson for alvor gået i gang igen 
med sommergruppemøder og masser af politiske 
meldinger.

Partierne begynder nu at gøre sig klar til den kom-
mende valgkamp og forsøger at tage mediedagsor-
denen med mere eller mindre seriøse udmeldinger.

Jeg kan ikke lade være med at komme ind på Uffe 
Elbæks ønske om at pege på sig selv som statsmi-
nister og ikke andre. Nu har jeg selv deltaget i sidste 
dronningerunder ved valget i 2015 som gruppefor-
mand, og ved, at denne melding fra Alternativet er 
både dum og meget usmart. For når dronningerun-
den er ovre, er det den kandidat flest partier peger 
på som forhandlingsleder, der har store chancer for 
at blive statsminister. Derfor kan vi sagtens risikere 
at Lars Løkke vil have et flertal som forhandler, og 
dermed ville kunne handle hen over midten. Det vil 
sige, at trods et rødt flertal vil Lars Løkke kunne bibe-
holde magten pga. Alternativets melding. Vi ved jo, 
det var Uffe Elbæk, der i sin tid gav Venstre magten 
i Århus byråd med Louise Gade som borgmester. Så 
han har gjort det før.

Jeg kan sagtens acceptere, at Alternativet og deres 
vælgere vil en anden politik end os, men jeg forstår 
slet ikke, at de virkelig tror, de kan få deres ting bed-
re igennem med en regering styret af DF og evt. de 
Nye Borgerlige. Derfor må vælgerne forstå konse-
kvensen ved at pege på Alternativet til næste valg, 
ligesom en del DF vælgere måtte acceptere, at de 
har hjulpet Lars løkke til magten.

Ud over disse mere eller mindre platte udmeldinger 
og desværre mere interessante emner for pressen 
kommer der også andre meldinger ud, som er langt 
mere interessante. Venstre vil ikke længere holde fast 
i nulvækst, de dropper de store reformer som SU m.m. 
og de vil evt. lukke regionerne. Jeg er ikke et sekund 
i tvivl om, at ønsket om mere vækst og færre bespa-
relser på velfærden og SU, kun skyldes at  valget nær-
mer sig. Når valget er ovre, vil vi igen se disse forslag 
komme på bordet fra den borgerlige lejr. Det så vi til 
sidste valg med bla. kontanthjælp og pensionsalder, 
hvor de jo både har ændret noget og gerne vil gøre 
endnu mere. Så dette blufnummer skal vi ikke hoppe 
på og hele tiden minde dem om, hvad de har forsøgt 
på gennem de sidste tre år. De har skåret maximalt i al 
uddannelsen. De har gjort mennesker, som i forvejen 
ikke har meget, endnu fattigere.

De har forsøgt at skære endnu mere i penge til vel-
færden via omprioriteringsbidrag, og de har forsøgt 
at ændre pensionsalderen. Jeg kunne nævne mange 
flere tiltag og prioriteringer, som denne regering har 
taget. Alt dette kun for at give endnu flere skattelet-
telser og endnu flere penge til rige arvinger. Meget 
af dette har vi fået stoppet sammen med DF, men 
hvorfor skulle de ikke forsøge på det igen?? 

En af de gode dagsordener, som regeringen har sat, 
er ønsket om at gøre Danmark mindre skævt. Her har 
de udflyttet statslige arbejdspladser, som vi faktisk 
er meget enige i. Men problemet er bare, at landet 
er blevet endnu mere skævt under denne regering, 
fordi de besparelser de har lavet koster flere arbejds-
pladser ude på landet, end der er blevet tilført. Bare 
på 2% besparelserne på uddannelsesinstitutionerne 
har Djursland mistet mange flere arbejdspladser, end 
vi har fået den anden vej. Nu snakker de også om, 
at få sygehusene og vores sundhed endnu længere 
væk, ved at afvikle regionerne. 

Derfor er det helt klart disse temaer, vi skal tage fat 
på til valget, og som jeg også selv vil føre frem i min 
valgkamp på Djursland.

➤ Vi skal sikre øget ulighed ved at ændre den kon-
tanthjælpsreform, som regeringen lavede med DF.

➤ Vi skal holde fast i, at vi prioritere velfærden højere 
end skattelettelser og sikre en bedre velfærd.

➤ Vi skal igen fokusere på vores fremtid og dermed 
de unges uddannelsesmuligheder i stedet for at 
gøre det ringere. Det er dem, vi skal leve af, og det 
er jo tudetosset at forringe deres muligheder for at 
dygtiggøre sig.

➤ Vi skal væk fra den øget centralisering, der har 
hærget vores land igennem flere år, og sikre at de 
kommuner, som ikke nødvendigvis ligger i smør-
hullet, at de også kan klare sig økonomisk og give 
dem muligheder for at skabe gode rammer til de-
res borgere og mulige tilflyttere.

➤ Og så skal vi sikre, at vi ikke lader bureaukrater 
fra København styre vores tryghed i forhold til den 
sundhed, og de muligheder vi har, når vi bliver 
syge, i stedet for regionerne. Her må der være en 
form for lokal demokrati, som vi selv har en styring 
over. 

Men som l kan høre, valgkampen er i gang. Hvor lang 
den bliver, ved jeg ikke, men den skal nok blive intens 
og meget spændende.

Her på Djursland vil vi også få en god og spænden-
de valgkamp, og her har jeg som altid brug for alle 
jer gode folk, der vil en anden dagsorden end det 
uretfærdige samfund, som den borgerlige regering, 
sammen med DF er ved at skabe. 

Så når Lars Løkke ønsker et valg, så er Socialdemo-
kratiet klar.

Så er jeg klar,
og det ved jeg, at l er mange der er!

nyt Fra FolketinGet
Af leif lAhn. Mf
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Udspil til ny Sundhedsaftale i Region Midtjylland er nu på 
gaden - aftalen er vigtig i forbindelse med det videre arbej-
de med sundhedsområdet.
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midt har den 
6.  juli 2018 udsendt udspil til visioner, mål, indsatsområ-
der og bærende samarbejdsprincipper i den nye Sund-
hedsaftale til politisk drøftelse i Region og kommuner med 
 mulighed for at afgive bemærkninger til Sundhedskoordi-
nationsudvalget.
Sundhedskoordinationsudvalget er ansvarlig for at ud-
arbejde udspil til en ny Sundhedsaftale. Sundhedsafta-
len er en politisk aftale mellem Region Midtjylland og 
de 19 kommuner i regionen og sætter retningen for det 
 tværsektorelle sundhedssamarbejde mellem hospitaler, 
kommuner og praktiserende læger. Sundhedsaftalen om-
fatter både somatik og psykiatri.
Sundhedskoordinationsudvalget skal i udarbejdelsen  under- 
 støtte, at Sundhedsaftalen kan godkendes af Regionsrådet 
og de 19 kommuner. Sundhedsaftalen 2019-2023 skal træde 
i kraft den 1. juli 2019, og høringsversion skal ligge klar ultimo 
2018.
Frem til den 17. september 2018 har Regionsrådet, de 19 
byråd og PLO Midtjylland mulighed for drøftelse af udspillet 
og indsendelse af bemærkninger til Sundhedskoordinati-
onsudvalget. 

Hvad skal Sundhedskoordinationsudvalget?
Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at under-
støtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af 
det regionale og kommunale myndighedsansvar, herunder 
understøtte kvaliteten og den effektive ressource udnyt-
telse i opgaveløsningen. l udvalget sidder der repræsen-
tanter fra Regionsrådet, de 19 byråd i Region Midt og re-
præsentanter fra almen praksis.

Udspillet til ny Sundhedsaftale peger bl.a. på:

Visioner
➤ Mere lighed i sundhed
➤ På borgerens præmisser
➤ Sundhedsløsninger
➤ Mere Sundhed for pengene.

lndsatsområder
➤ Fælles investering i forebyggelse - først med fokus på 

rygning
➤ Sammen om ældre borgere - først med fokus på akut-

området
➤ Den nære psykiatri - først med fokus på at forbedre den 

mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og 
unge

➤ Sikre bedre sammenhængende patientforløb for voks-
ne med svær psykisk sygdom.

Bærende samarbejdsprincipper
➤ Økonomi- udviklingen finansieres ud fra princippet om 

”gynger og karruseller”.
➤ Kvalitet- høj og ensartet kvalitet i sundhedstilbud fra 

kyst til kyst med afsæt i fælles norm krav.
➤ At bryde med vanetænkningen - ved behov udfordre 

lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer.
➤ Mest mulig sundhed og en mere ligelig fordeling af 

sundhed i befolkningen gennem indsatser.
➤ Tidlig og rettidig indsats - forebygge at sygdom opstår 

og tidlig opsporing af sygdom.
➤ IT, data og telemedicin på tværs - opprioritere digitale 

og telemedicinske løsninger.
➤ Videndeling - sprede indsatser med god effekt og øge 

kendskabet.

Det videre arbejde med Sundhedsaftalen
Sundhedskoordinationsudvalget behandler på møde den 
27. september 2018 indkomne bemærkninger fra de lokale 
politiske drøftelser. Derefter formuleres en høringsversion 
af Sundhedsaftalen, der også vil indeholde et fælles målbil-
lede og konkrete indikatorer på opstillede mål.
Sundhedsaftalen er i høring primo 2019. Herefter indstilles 
den til godkendelse, først i Sundhedskoordinationsudval-
get og dernæst i regionsrådet og de 19 byråd, inden den 
kan træde i kraft den 1. juli 2019.
Har du et spørgsmål eller en klage, så er du meget velkom 
men på:

Tlf. 40469480   eller   mail: niels.iversen@rr.rm.dk

nyt Fra reGionen
Af regiOnSrådSMedleM nielS erik iverSen, regiOn MidtJyllAnd  

Socialdemokraterne i Ebeltoft og omegn
Mødeplan og aktivitetsoversigt for bestyrelsen 2018-2019

Dato Tid / Sted Aktivitet
29. okt. 19.00 Ordinær bestyrelsesmøde 
 Fyreslugten 10
30. nov. 18.00 - Møde og julefrokost for best.
 Fyrreslugten 10
07 januar 19.00 Ordinært bestyrelsesmøde 
  Temamøder i det kommende år 
  Genetalforsamlings annoncering 
  Generalforsamling forberedes
18. feb.  19.00 Ordinær bestyrelsesmøde 
 Fyrreslugten 10 Generalforsamling: 
  Formandens beretning
26. feb.  19.00 Generalforsamling og 
 Kernehuset fælles spisning 
 Ebeltoft

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle, der har lyst til at  deltage

Såfremt man har lyst så kontakt lige formanden senest dagen 
før selve bestyrelsesmødet.

Anders Peter Arthur Rasmussen

Tlf. 5122 0842   .   Mail: rasmussenanderspeter@gmail.com
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eu skal i  
den Grønne 
Førertrøje
Af nielS fuglSAng,SpidkAndidAt i regiOn MidtJyllAnd til ep-vAlget.

Som nyvalgt EU spidsandidat i Socialdemokratiet 
Midtjylland bruger jeg meget tid på at komme rundt 
i regionen i øst og vest. l sommerferien lavede jeg 
en lille cykelkampagne, mens der var Tour de France, 
men jeg brugte med et glimt 
i øjet mit navn og kaldte kam-
pagnen ”Fuglsang i den grønne 
førertrøje”.

Jakob Fuglsang kom ikke i den 
gule førertrøje i Tour de France, 
men jeg synes, at vi kom i den 
grønne førertrøje, for vi var 
rundt og føre kampagne for, at 
EU skal gøre meget mere for 
klimaet og miljøet. Vi cyklede 
blandt andet rundt i Syddjurs fra Rønde til Kalø slots-
ruin, til Femmøller og Ebeltoft. Vi mødte blandt andet 
Syddjurs borgmester Ole Bollesen, som fortalte om, 
hvordan man i Syddjurs samarbejder med frivillige 
foreninger for at stoppe plastikforurening på stran-
dene.

Det er et rigtigt godt initiativ, som EU kan lære no-
get af. For problemet er stort. Der findes fem kæmpe 

”plastiksupper” i verdenshavene” der tilsammen er 
på størrelse med Afrika. Plastikken ender i maven 
på havpattedyr, fugle og fisk, der risikerer at dø. 
Hver fjerde danske sild har plastik i maven, mens 

 mikroplast finder vej i selv vin og 
honning. Plastikproblemet er nu 
blevet så stort, at FN kalder det 
”en fælles bekymring for men-
neskeheden”.

Det er på tide at EU som en 
af verdens største økonomier 
kommer i gang med at bekæm-
pe plastikforureningen. USA ind-
førte et forbud mod mikroplast i 
kosmetik for to år siden. Lad os 

gøre det samme i EU, og lad os på kort sigt stille lov-
krav om, at emballage skal kunne genanvendes frem 
for at blive smidt ud. Plastikproblemet er for alvorligt 
til at vente. 

Syddjurs er i den grønne førertrøje, og hvis det står 
til mig, skal EU følge trop. Derfor er plastikpolitikken 
en af de centrale kampe, som jeg vil føre i de kom-
mende år i Europa-Parlamentet, hvis jeg bliver valgt.
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Paraplyorganisationen Mols i Udvikling (MiU) har gennem 
de sidste fire år været en væsentlig udviklingsfaktor på 
Mols og Helgenæs. MiU dækker et område med knap 
3.800 indbyggere fordelt på 24 mindre landsbyer. Orga-
nisationen er drevet af frivillige kræfter, som har taget 
 initiativ til at organisere og puste liv i de mange ideer og 
potentialer, som området indeholder. Syddjurs Kommune 
har været en væsentlig samarbejdspartner, og i dag er der 
etableret et meget nært samarbejde mellem kommunen 
og de frivillige.

MiU var oprindeligt et pilotprojekt under Landsbyklynge-
projektet i perioden 2015-2016. Projektet blev finansieret 
af DGI, Realdania og Syddjurs Kommune. Projektorganisa-
tionen er fortsat efter, at pilotprojektet er afsluttet. l dag 
arbejdes videre på ca. 2S projekter, hvori godt 200 frivillige 
er aktive med at videreudvikle det gode liv i området.

Organisationen er i dag administrativt knyttet til Borger-
foreningen Mols/Distriktsrådet for Mols og Helgenæs og er 
afhængig af frivillig arbejdskraft og de midler, der fås ved 
fundraising. Ledelsen af MiU består af Grith Mortensen, der 
er formand, og Eva Elsig, der er næstformand.

Knudepunktet
Det nye mødested Knudepunktet i Knebel skal danne 
 rammen om fællesskaber for mennesker i alle aldre. Både 
lokalbefolkningen og turister vil få gavn af Knudepunk-
tet, der efter planen skal stå færdigt i 2020. Det er en klar 
vision, at Knudepunktet skal samle, forbedre og optime-
re udnyttelsen af de fysiske rammer til gavn for nye og 
eksisterende fællesskaber i lokalmiljøet - f.eks. i form af 
børnehus, skolefaciliteter, idræt, madhus, kirke og kultur. 
Foreningen Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har hver be-
sluttet at bidrage med 5 millioner kroner til byggeprojektet. 
Syddjurs Kommune har tidligere afsat 12 millioner til et bør-
nehus, 2 millioner til kulturelle aktiviteter og bidrager med 
ressourcepersoner i projektet. Der er desuden indsamlet 
mere end 330.000 kr. fra private via bl.a. salg af folkeaktier 
og auktioner på facebook. 

Der er netop ved at blive ansat en konsulent, der er støttet 
med midler fra kommunen, til at koordinere og understøt-
te de fokusområder, som MiU arbejder med, bl.a. at sikre 
udvikling af Knudepunktets profil og aktiviteter.

De mange resultater
Mange af projektgrupperne har allerede realiseret en 
række ideer. Kløverstier er kommet til, fælleshaven i 
Knebel vækker glæde hos Lyngparkens beboere, og de 
 børnehave- og skolebørn, der dyrker og passer afgrø-
derne i haverne. Desuden arrangerer elever modeshows 
med genbrugstøj, der laves kunstudstilling, og der afhol-
des høstfest og  fællessang mellem generationer, der giver 
ny energi og glæde til både gamle og unge. På samme 
måde har  menighedsrådene i samarbejde med Lyngpar-
ken  arrangeret ture ud i det blå med besøg i de lokale 
 kirker og landskaber. Naturklubben mødes hver måned, og 
de deltagende børnefamilier arrangerer på skift turene ud 
i naturen.

På Helgenæs har brygkoner gang i et bryggeri, og der ar-
bejdes på at realisere en osteproduktion. Borgere på Hel-
genæs er i færd med at skabe historiske stier til gavn for 
turister og andre interesserede. Et lokalt fødevareforum er 

etableret med det mål at udveksle og sælge lokalt produ-
cerede produkter. Flere landsbyer arrangerer åben landsby 
årligt. 

Et kommunikationsudvalg har skabt synlighed om organi-
sationen. Historien om området ”Det lune land” er skrevet 
af kommunikationsudvalget, mens lokalarkivet og gode 
amatørfotografer har bidraget med fotos. Der er skabt 
synlighed omkring MiU’s mange initiativer gennem digitale 
medier, Facebook, lnstagram, Twitter og hjemmeside.

l Bosætningsudvalget har man tilrettelagt et bosætnings-
arrangement, som blandt andet har resulteret i, at flere 
børnefamilier har købt ejendom og bosat sig i området. 
 Begrundelserne for tilflytningen er det gode børneliv på 
landet, adgang til fantastisk natur, gode institutioner og 
boliger, der er rimelige i pris - og fornemmelsen af, at det 
er et område præget af udvikling- ikke afvikling. Endelig 
forsøger Mi U og Borgerforeningen sammen med ambas-
sadørerne ude i landsbyerne at tage godt i mod ”de nye”.

En gruppe borgere er i færd med at realisere Det Blå Torv 
ved Knebelbro. Det Blå Torv er et avanceret havnebad, 
som bl.a. skal gavne Molsskolen, Ungdomsskolen, vinter-
baderne, søspejderne, bådelauget og de mange sommer-
turister i området.

Der arbejdes løbende på at forbedre infrastrukturen. Der 
er etableret en delebil, som siden starten i februar 2017, 
har haft en meget høj belægningsprocent. Bilen sponso-
reres langt hen ad vejen af reklamer for lokale firmaer. 
Og fibernettet er udrullet i en stor del af området - hvilket 
ikke  havde været muligt, hvis ikke en række ildsjæle havde 
holdt fast.

Så med andre ord: ”Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til!”

mols i udViklinG
Af AntA SøhOlM, MedleM Af udvAlget fOr nAtur, teknik Og MilJø

eGeNS HAVHUSe

eGeNS GrøNFeLD
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FeMMøLLer STrAND

BoGeNS

FUGLSøVISToFT

VrINNerS

AGrI

KNeBeL

KNeBeLBro

TVeDDejreT

eG
LANDBorUP
BjøDSTrUP

STrANDS

BeGTrUP
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Forberedende Voksenundervisning (FVU) 
Dansk og matematik

Ordblindeundervisning (OBU)

Vil du være bedre til at læse eller stave, bedre til 
matematik eller har du mistanke om, at du er ordblind?

Så kontakt os.
· Vi tilbyder individuel undervisning ud fra dit personlige niveau

· Opstart når det passer dig
· Undervisning både om dagen og om aftenen

· Også specielt tilrettelagte kurser til virksomheder
Husk: Ingen deltagerbetaling på FVU og OBU undervisning.

For yderligere oplysninger om FVU og OBU undervisningssteder 
og tider i din kommune, kontakt AOF Randers på 86430000.

Er du ved at falde ud af dagpengesystemet?
- eller har du brug for råd og vejledning, så kontakt 

Niels Erik Iversen på 40469480 og hør nærmere om 
de muligheder vi kan tilbyde dig på Djursland.

AOF Randers Djursland er din aftenskole.
Her finder du de mange spændende kurser og

foredrag - både i dag- og aftentimerne.
Få inspiration og lyst til at være med...

Klik ind på vores hjemmeside eller
brug vores 2D-kode - vi har helt sikkert

også noget at tilbyde dig.
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AOF Randers
Odinsgade 4· 8900 Randers C
Tlf.: 86 43 00 00
kursus@aof.dk
www.aof-randers.dk 
www.djursland.aof.dk

Et spejl af livet gennem
oplysning og oplevelser
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Står du lige og mangler: 

beachflag, profiltøj,
rollUp til kampagnen,

plakater, nyt logo 
eller ... så ring  

Vi kan hjælpe med    alt 
næ

ste
n

 









Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs16

www.lodjursland.dk
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