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Budget 2019

fra borgmesterens
synspunkt
Af Ole Bollesen, borgmester
Hen over sommeren 2018 var der to forhold, der gjorde
budget 2019 vanskeligere. Dels ”mistede” vi en midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet. Det var en regulering,
som kommunen havde fået lov til at beholde de foregående år, men i 2018 skulle staten have pengene retur.
Dels ændrede staten i nogle udligningsfaktorer omkring alder – således at landkommunerne betalte godt 700 mill. kr. til
de store universitetsbyer. Kommuner med mange 19-29 årige
(universitetsbyerne) fik penge, og vi andre mistede penge. For
Syddjurs vedkommende mistede vi 14,6 mill. pr. år.
Folketinget blev opmærksom på dette, og som et plaster
på såret fik Syddjurs disse penge i to år – noget vi først fik
at vide, efter at vi havde lavet budget – og efter to år vil vi
stadig mangle disse penge.

Helt generelt er Syddjurs økonomi
udfordret på 3 punkter:
1) Stor tilflytning, som på lang sigt er rigtig godt, men som
på kort sigt koster penge, idet kommunen må investere
i daginstitutioner osv.
2) Få skolebørn de næste 7-8 år. Vi vil gerne bevare alle
vore skoler, fordi vi ved, at der kommer flere børn senere. Men i en årrække er det lidt dyrere at drive skole
– fordi der er for få elever. Det betyder, at vores små
skoler skal tænke alternativt for at få økonomien til at
hænge sammen.
3) Flere ældre på 80 år og derover. Aldersfordelingen i Syddjurs er sådan, at antallet af 80 plus vokser meget markant i de kommende år. Mange ældre er en stor ressource, men statistisk set ved vi, at de meget ældre borgere
ofte skal have støtte.

I Socialdemokratiet ønskede vi et budget i balance også
på lang sigt, og som det fremgår af ovennævnte, er tiden
ikke ligefrem til skattesænkninger. Heldigvis var der også
andre partier, der havde samme holdning, og budgettet
blev vedtaget med 17 stemmer, og der var 10, der undlod
at stemme.
Vi fik et budget, der er økonomisk ansvarligt, og så fik vi et
grønt budget, som det fremgår af andre artikler.
Men på lang sigt skal vi have en udligningsreform, der er
mere fair overfor kommuner som Syddjurs. Godt 20% af
kommunens indtægter kommer fra udligningen, og i foråret havde vi håbet, at Folketinget var blevet enige om en
udligningsreform. Men det eneste Folketinget kunne blive
enige om, var, at man ikke kunne blive enige. Det vil sige,
at en udligningsreform blev udskudt til på den anden side
af et Folketingsvalg. Det er dybt frustrerende for en kommune som Syddjurs, som virkelig er ramt af den nuværende udligningsmodel.
Der er en række socioøkonomiske faktorer, som udligningen følger. Det kan være alder, boligform, ægteskabelig
status osv. Det vil sige, at kommuner med mange borgere
i eget hus, gifte borgere og kommuner, der ikke har mange
borgere i alderen 19-29 år, de bliver ”ramt”. Hvorimod kommuner med mange i alderen 19-29 år, singler og som bor
i socialt boligbyggeri, de tiltrækker penge til kommunen. I
virkeligheden er dette langt mere kompliceret, men mon
ikke enhver kan se, at dette rammer en kommune som
Syddjurs. Lad os håbe, at vi snart får en udligningsreform,
men det bliver ikke let at få de store universitetsbyer med
til dette. De vil jo tabe på en reform – og vi andre vil vinde!

Stafet for Livet i Rønde Bypark
Af Søren K. Lauridsen, formand for
Socialdemokratiets fællesledelse
Det var rigtig dejligt, at så mange mødte op
ved Stafet For Livet i september og var med
rundt om vores kampagnevogn!
Vi tilbagelagde i alt 138,6 km. i løbet af det
døgn, stafetten varede. Det er måske ikke
det bedste resultat set over de 12 år, vi har
været med, men det viser dog trods alt, at
Socialdemokratiet i Syddjurs, dvs. byrådsgruppen med borgmesteren i spidsen og de
organisatoriske støtter bagved er i fin form!
På billedet er det fra venstre Søren K. Lauridsen, Niels Fuglsang, Ole B. Hansen og
Christian Haubuf. Jakob Fuglsang er opstillet
på Socialdemokratiets liste til Europaparlamentsvalget d. 26/5 2019 og fik på Socialdemokratiets kongres en flot 3. plads på listen.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Siden sidst i Byrådet!
Skat, skal ikke!
Af Michael Stegger Jensen,
gruppeformand og medlem af økonomiudvalget
Budget 2019 er mit tema i dette nummer af medlemsbladet. Andetsteds i bladet behandler Richardt Lundby forløbet i byrådssalen, og derfor vil jeg i stedet give dig et
indblik i, hvordan jeg synes, selve budgetforhandlingerne
forløb. Hvad vi i Socialdemokratiet præcist fik med i Budget
2019 er ligeledes beskrevet andetsteds, så i forhold til det
vil jeg blot konstatere, at vi fik mange af de løfter igennem,
som vi gik til valg på, og det er jeg både glad for og stolt
over.

Budgetseminar
Fra torsdag den 13/9 kl. 9 til fredag den 14/9 kl. 12 var
Byrådet samlet på budgetseminar, og her fik vi som nyt
byråd indblik i fem blokke, der kom fra forskellige områder og udvalg. Derefter samledes vi i vores grupper (Mette
Foged fra Alternativet deltog også i vores gruppe), og det
var en super løsning, der betød, at vi som gruppe kunne gå
ind til budgetforhandlingerne fuldstændigt afstemt, og jeg
kunne fremføre vores beslutning på vegne af os alle otte
i Socialdemokratiet. Fredag bød på opsamling, og herefter
blev alle blokke, der var bragt i spil af forvaltningen registreret digitalt, så alle gruppeformænd fra de forskellige
partier kunne afgive sin gruppes mening inden mandag
eftermiddag. Det gjorde Ole Bollesen, Christian Haubuf og
jeg på vegne af gruppen om søndagen.

Budgetforhandlinger
Efter budgetseminariet begyndte de virkelige budgetforhandlinger. Alle partier måtte møde frem med to fra byrådsgruppen, partier med kun et medlem måtte nøjes med
det ene.
Jeg havde Christian Haubuf ved min side, en rutineret
ræv, og mixet af ham og jeg gjorde os godt. Ole Bollesen
havde opgaven som den samlende leder af hele Byrådet,
og derfor var det vigtigt, at Christian Haubuf og jeg inden
forhandlingerne mødtes nogle timer søndag eftermiddag
hjemme hos Ole Bollesen, så vi var komplet afstemte.
Til første forhandling blev de forskellige blokke gennemgået, dem med enighed/små uenigheder blev hurtigt
overstået. Herefter skulle de større tvister klares, ligesom
vi skulle skære en del i anlægsaktiverne, da de oversteg
vores anlægsloft. Det blev nogle lidt svære forhandlinger,
hvor alle måtte give køb på ønsker, og vi også selv måtte
skære i noget af det, vi brænder for, og som vi ønskede at
få med i budgettet.
Og så var der det med skatteprocenten – skulle den sættes
op eller bevares? Der var allerede på budgetseminaret et
flertal på 17 mod 10 i forhold til at bevare skatteprocenten, hvor den er. Alligevel var der stadig indvendinger fra
mindretallet. Dette medførte et noget uskønt forløb med
angreb på Ole , der ellers hele vejen var klar i mælet omkring dette emne. Venstre ville have lov til at snakke med
baglandet, hvorefter vi gik hver til sit med uforrettet sag.

Afslutning af forhandlinger
For at være på forkant besluttede vi at holde et søndagsmøde, hvor Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti deltog. På mødet blev det besluttet, at Venstre og Konservative skulle gå med i det
allerede aftalte budget uden flere krav, hvis samarbejdet
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skulle fortsætte. Desværre ønskede Venstre og Konservative stadig at diskutere skatteprocenten, samt økonomisk
råderum og at skære i administrationen, hvilket vi andre
ikke var indstillede på. Venstre og Konservative blev derfor
udeladt af de resterende forhandlinger.
Herefter samledes de fem partier til et nyt møde, hvor alle
fik mere med fra ønskelisten og endnu vigtigere fra vores
valgprogram. Dette var et nemt og flot samarbejde, hvor
alle partierne i forligskredsen viste økonomisk ansvarlighed og respekt for hinandens ønsker. Det glæder mig, at
rød blok stod sammen, og jeg vil gerne takke vores samarbejdspartnere ekstra meget for dette.
Radikale, som indtil da havde fulgt Venstre og Konservatives linje, blev igen tilbudt at deltage i budgetforhandlingerne. Vi har haft et flot samarbejde angående bæredygtighed, så med deres grønne profil troede vi, at det nye
budget ville passe dem. Desværre var det ikke tilfældet,
Radikale ønskede flere penge til skolerne, men da det ville
give en overskridelse af vores serviceramme, var det ikke
en mulighed, og Radikale forlod forhandlingerne igen efter
en time.
Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk
Folkeparti blev herefter hurtigt enige om at få nogle løse
ender sat sammen og kom dermed i mål med, hvad flere af
de rutinerede kalder det bedste budget, de har været med
til at forhandle hjem. Jeg satte mig efterfølgende med Kim
Lykke Jensen fra SF og gennemgik vores to fælles valgfoldere om velfærd og bæredygtighed, og vi kan allerede
nu sætte flueben ved flere af vores mærkesager. Ja tænk
engang, vi har holdt vores løfter, og vi har gjort det med et
økonomisk og socialt ansvarligt budget!

Evaluering af forløbet
Jeg vil begynde med at rose vores borgmester Ole Bollesen for et flot budget, der kom hjem via en kompetent,
rummelig og håndfast ledelse. Især det sidste kom bag på
nogle, men det var nødvendigt, og der blev givet lang snor
til de partier, der valgte at forlade forhandlingerne. Vi lod
også de fleste af de punkter stå, som Venstre, Konservative og Radikale havde været med til at forhandle hjem
- endnu et tegn på rummelighed i forligskredsen. Også ros
til mine to medforhandlere: Christian Haubuf og Michael
Aakjær. Begge leverede en stor indsats for partiet: Christian Haubuf i de første forhandlinger, hvor han stod fast på
vores holdninger og værdier, når de blev udfordret, og Michael Aakjær i de afsluttende forhandlinger, hvor han med
sin ro og viden var med til at styre os sikkert i havn.
For mit eget vedkommende var processen omkring budgetforhandlingerne hård, men også spændende. Jeg har
lært utrolig meget om, hvordan mennesker reagerer under
pres, og om man viser sit sande ansigt. Det kræver mod
at stå ved sine holdninger i sådanne situationer, og jeg er
stolt af vores resultat.
Samlet set er min konklusion, at vi er bedst, når vi er velforberedte. Det var vi til valget, hvilket gav borgmesterposten, og det var vi til budgettet, hvilket gav os et budget,
der er præget af os. Derfor fortsætter vi denne stil, og det
glæder jeg mig til.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Bæredygtighed

Andet

Som tidligere beskrevet har Ole Bollesen, Anita Søholm
og jeg holdt nogle spændende møder sammen med SF,
Enhedslisten, Alternativet og Radikale i udvalget for bæredygtighed. Vi er nået frem til, at vi skal have fokus på
FN’s 17 verdensmål, og vi vil udvælge nogle af dem, hvor vi
vil gå ekstra i dybden. Det er endnu ikke besluttet præcist
hvilke mål, det skal være endnu.

Socialdemokratiet har arbejdet for at få nedsat antallet af
frivillige nationale tests i folkeskolen, og jeg kan med glæde fortælle, at Christian Haubuf og de andre i Udvalget for
Familie og Institutioner nu er blevet enige om, at folkeskolerne fremover selv kan bestemme antallet. Det var et
vigtigt mål for os, og nu er næste mål at lande en aftale om
lærernes arbejdstid.

Derudover har vi fået afsat penge til en koordinator i budgettet, og placeringen af vedkommende drøftes også. Vi
lægger op til, at koordinatoren skal begynde i Udvalget for
Natur, Teknik og Miljø, da det er her, flest sager havner. Koordinatoren skal også bruge tid i de andre forvaltninger og
være tilgængelig for borgerne.

Vores ekstra gruppemøde har også båret frugt. Til møderne er der typisk et par emner, som vores udvalgsmedlemmer vil vende med resten af gruppen. Vi får emnerne at se
et par dage før, så vi har tid til at sætte os ekstra ind i sagen. Via den sparring står både udvalgsmedlem og resten
af gruppen stærkere, og vi er samtidigt alle blevet klogere
og skarpere i vores argumenter.

Vi forsøger også at få nedsat et § 17 stk. 4 udvalg. Et udvalg der samler politikere, eksperter og erhvervsfolk, hvis
formål bliver at skabe et solidt grundlag for en bæredygtig
Syddjurs Kommune. Jeg har store forventninger til dette
arbejde, og jeg glæder mig til at se resultaterne.

Til slut vil jeg ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul,
samt et godt nytår.
Det er mig en stor ære at være gruppeformand og repræsentere Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune, og jeg håber, vi ses i det nye år. Husk min telefon og mailboks er altid
åben for alle medlemmer.

Syddjurs skal have
flere arbejdspladser
Af Niels Gyldenlund Mikkelsen,
medlem af Udvalget for Erhverv og beskæftigelse
Overskriften er min klare udlægning af det på alle måder flotte budget 2019, som blev Ole Bollesens første
som borgmester og mit første som byrådsmedlem. Der
er mange socialdemokratiske mærkesager med - særligt
på de grønne områder - og gennem vedligeholdelsen af
skatteniveauet er vi et skridt tættere på at gå fremtiden i
møde med de demografiske udfordringer, der venter (det
er politiker-snak for, at der kommer flere ældre og færre på
arbejdsmarkedet).
En ting kommer dog til at stille vores kommune under et
særligt pres: Med et budget lægger man hovedet på blokken for at holde økonomien, og i dette budget skal vi spare
20 millioner på overførselsindkomster, særligt sygedagpenge. Dette beløb kan nås, hvis vi kommer på samme
niveau som de kommuner, vi sammenligner os med; men
indimellem er det ikke bare lige sådan at gøre. Det er altid
en udfordring at nå de mål, man sætter i et budget, men
heldigvis har vi også investeret i Jobcenteret for at klare
dette.
Af lyspunkter for udfordringen kan nævnes, at vi i kommunen har tæt på fuld beskæftigelse - det punkt hvor de eneste uden for arbejdsmarkedet er dem, der ikke kan arbejde
eller er mellem jobs. Dermed har vi færre sager pr. sagsbehandler, hvilket alt andet lige giver os bedre muligheder for
at få folk i arbejde.
Derudover har vi som nævnt investeret os frem mod løsningen med 2,5 millioner mere til sagsbehandlerkraft i
Jobcenter og ydelseskontor.
De to lyspunkter alene får os dog ikke i mål. Virksomhederne er nødt til at gøre deres ved at søge arbejdstagere

blandt lokale og ikke søge udenlandske løndumpere - og
de er nødt til at slå disse job op!
Derudover bør de vurdere, om der ikke er plads til en medarbejder eller to, som kan mere end tjene sin løn hjem til
virksomheden.
Erhvervslivet i Syddjurs har ikke haft gyldne tider siden
kommunesammenlægningen. Mellem 2009 og 2016 er antallet af fuldtidsbeskæftigede på det private arbejdsmarked faldet med 8%; det svarer til små 700 fuldtidsstillinger.
Vi har simpelthen ikke rejst os siden krisen, og heller ikke
en blå borgmester har gjort en forskel. Det er mit mål, at en
socialdemokrat kan gøre denne forskel.
Vi skal videre - og efteruddanne flere, vi skal have mere
kyndig jobformidling, vi skal have sagsbehandlere og
borgere tættere sammen, og vi skal få virksomhederne til
at forstå, hvor stor en forskel, de gør.
Når man ser på et budget med ”økonomi-brillerne” er syge
og ledige en udgift, man gerne vil af med. Bag udgiften
gemmer der sig dog hundredvis af borgere med kampgejst
og vilje til at gøre deres, som blot mangler den rette stilling,
tid til at blive rask eller opkvalificering af sine evner. På beskæftigelsesområdet har vi lovet at gøre mere end vores
til at få Syddjurs’ hidtil bedste budget til at hænge sammen.
Men vi skal gøre det rigtigt ved at investere i mennesker
i stedet for at spare og lukke øjnene for konsekvenserne.
Kort sagt: vi skal gøre det på den socialdemokratiske måde.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Grønne visioner
for fremtidens
bæredygtige Syddjurs
Af Anita Søholm, medlem af Udvalget for natur, teknik og miljø

Med udgangspunkt i FN`s 17 Verdensmål for bæredygtighed, hvor der er fokus på de tre bundlinjer miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, er
linjen sat for en fremtidig grøn omstilling i Syddjurs
Kommune.
Ifølge Brundtland rapporten fra 1987 er definitionen
på bæredygtighed ”…en udvikling, hvor opfyldelsen
af de nulevende generationers behov ikke sker på
bekostning af fremtidige generationers muligheder
for at opfylde deres behov.” Bæredygtighed betyder
altså, at du lever på jorden på en måde, der ikke går
ud over dine børn og børnebørn.
FN`s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling omhandler et meget bredt bæredygtighedsbegreb,
som det kan ses af logoerne for de 17 indsatsområder:

Udvalget for natur, teknik og miljø
Visionerne for en mere grøn og bæredygtig kommune kommer i budgettet til udtryk i kommunens
anlægsarbejder, hvor der i både nybyggeri og renoveringer skal tænkes mere grønt med fx. ladestandere til eldrevne køretøjer, energirenoveringer
og energioptimeringer. Naturen er ligeledes i fokus
med ønsket om øget biodiversitet på kommunale
grønne arealer. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som Reno Djurs og Syddjurs Spildevand skal ligeledes optimeres, så leveringen af deres ydelser ligger i tråd med den grønne omstilling.
Hertil ønskes forsat fokus på at tiltrække flere borgere til kommunen, så det skal sikres, at vi fortløbende har attraktive byggegrunde, hvilket kræver
løbende investering i byggemodning.
Fra budgetkataloget kan ses følgende prioriteringer:
• Forhøjelse af cykelstipuljen med 500.000 kr. årligt
fra 2020, så der i 2019 er afsat i alt 1 mio. kr. og 2,5
mio. kr. i 2020 og frem.
• Forøgelse af trafiksikkerhedspuljen med 150.000
kr. om året til 1,15 mio. kr. i 2019 og 2,15 mio. kr. i
2020 og frem.
• I samarbejde med Midttrafik oprettes en ordning,
hvor der afsættes 300.000 kr. - så unge med
ungdomskort kan anvende flextur gratis. Ordningen evalueres efter 6 måneder.
• Der afsættes 500.000 kr. til en naturpulje til konkrete naturprojekter. Puljen udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø.
• Der afsættes 5 mio. kr. til forbedret vejadgang og
cykelsti i forbindelse med Stationsvej i Thorsager
i 2020.
Jeg ser frem til at få realiseret de mange nye tiltag
indenfor mit udvalgsarbejde.
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Budget 2019
– tal og tendenser fra en debutant
Af Michael Aakjær, medlem af Udvalget for sundhed, ældre og social

Det var med en vis spænding i maven, jeg gik ind til mit første budget. Men også med en forventning om inddragelse
og forståelse af de tal og temaer, som vil præge denne
periode. Processen blev skudt i gang med udlevering af et
større ringbind fyldt med oplæg, kommentarer, tal og analyser. Som nyt medlem var det overvældende. Hvor skulle
jeg begynde? Hvad var vigtigst, hvordan greb jeg dette an?
Vi er heldigvis en stor socialdemokratisk gruppe i byrådet.
En gruppe med mange erfaringer og kompetencer. Oveni
er vi en meget hjælpsom gruppe, derfor var støtten og
hjælpen stor, således overblikket gradvist kom. Næste år
vil det helt sikkert være anderledes og forberedelsen bedre allerede fra den første dag.
Det gode budgetresultat er allerede beskrevet andet steds
i dette blad af mit udvalgsområde, sundhed, ældre og social, af udvalgsformand Jan Fischer. Derfor vil jeg blot tillade
mig at dykke ned i nogle enkle tendenser og perspektiver.
Demografi. Det er vigtigt, at vi holder øje med befolkningsudviklingen i kommunen. Det kan gå helt galt, hvis vi som
politikkere ikke konstant beder administrationen om opmærksomhed på og data for de enkelte områder. Vi ved, at
indbyggertallet i kommunen vokser. Vi har i år nået vores
2020 tal, som var et gæt på 42.500 indbyggere. Og vi tror
tendensen fortsætter.
Men vi ved ikke på forhånd, hvem der flytter til Syddjurs. Er
det ældre, børnefamilier, folk med høje indtægter eller borgere på overførselsindkomster eller en helt 5. gruppe? Det
ved vi ikke. Vi kender så at sige ikke serviceomfanget på
forhånd. Fordi vi ikke kender fremtiden, der som bekendt
er svær at spå om, var vi socialdemokrater entydige i vores
ønske om at bevare skatteprocenten. Ikke for tid og evighed, men fordi vi ved, at vi bliver flere ældre i kommunen,
vi ved, der kommer børnefamilier, og vi ved, at handicappede og udsatte borgere lige som alle andre skal have en
ordentlig service. I min optik er det derfor rettidig omhu
ikke for nuværende at sænke skatten.
For at ruste os afsætter vi midler i demografipuljer. Vi ved
fra VIVE – statens analyse og forskningscenter for velfærd
– at ældre er bedre og sundere i dag end tidligere. Ældre er ikke en byrde, som en Venstre politiker har hævdet.
Vi kan derfor ikke alene basere vores beregninger på at
”CPR-nr-fremskrive” vores demografi og sige, at derfor har
vi brug for de og de midler til den og den gruppe. Det er et
komplekst regnestykke.
Jeg har bedt administrationen om indblik i de data, som
ligger bag analyserne – dem venter jeg i skrivende stund
spændt på.
Så udfordrer det os, at vi i budget 2019 har reduceret demografipuljen med 2 mio. kr.? Det kan vi ikke forlods svare
entydigt på, men vi har ved at fastholde skatteprocenten
sikret, at der også i 2019 er midler i vores kassebeholdning,
således at hvis det bliver nødvendigt med tillægsbevillinger på ældreområdet eller på skole-, unge-, børne- eller
handicapområdet for at holde serviceniveauet, så har vi
penge på kistebunden.
Jeg er glad for, at vi i forbindelse med budgettet har åbnet
for en dialog omkring, hvilke tilbud vi skal have i kommunen, og hvilke vi skal købe af andre kommuner, regioner.
At Lindebo i Mørke tidligere i år blev besluttet omdannet til

et autismetilbud og i forbindelse med budgettet allerede i
2019 bliver indregnet som en besparelse i forhold til køb af
eksterne tilbud, glæder mig. Det gør det primært, fordi det
er altså god service, at de mennesker med autisme som
skal tage imod tilbuddet, nu kan bo tættere på deres familier i vores alle sammens Syddjurs kommune.
Jeg tror så afgjort, at der er et potentiale ved helt generelt
at vurdere, hvilke tilbud på ældre-, handicap- og socialområdet, som vi køber eller skal/bør købe af andre kommuner
eller af Region Midtjylland. Ikke pga. besparelsen, men fordi
det er god service, at Syddjurs borgere kan blive i kommunen tæt på deres familier og tæt på deres netværk. Derfor
håber jeg, at vi i nærmeste fremtid får vurderet de forskellige områder, og for fremtiden får en dialog, baseret
på omsorg for vores borgere omkring hvilke tilbud, vi skal
have oprettet.

Socialdemokraterne i Ebeltoft og omegn
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Mandag den 18. februar 2019
Sted: Grobund – Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Generalforsamlingen begynder kl. 19.00
Hvis du har kørselsmæssige problemer i forbindelse
med generalforsamlingen, er du velkommen til at
kontakte undertegnede, så vil jeg sørge for transport
til og fra generalforsamlingen.
Foreningen er vært med en ”kulinarisk oplevelse”,
samt en rundvisning af Grobund fra kl. 18.00.
Tilmelding til spisning: Christian Haubuf tlf. 2113 3415
Dagsorden:
1. Velkomst v/ formand
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning, organisatorisk v/ formand
5. Beretning fra byrådet v/ Christian og Anita
6. Fra folketinget ved Leif Lahn
7. Arbejdsprogram for det kommende år.
8. Regnskab v/ kasserer Frank Sunesen
9. Forslag til kontingent
10. Indkomne forslag
11. Valg:
		a) Formand for 1 år
		b) Kasserer for 2 år
		c) 3 bestyrelsesmedlemmer
		d) 2 suppleanter
		e) 1 revisor: Svend Erik, modtager genvalg
		f) 2 revisorsuppleanter
		g) 1 fanebærer: Bent Winkler, modtager genvalg
		h) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen
			 til at udpege et medlem til div. udvalg og råd
12. Eventuelt

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Budget for Sundhed-,
Ældre- og Socialområdet
Jan Fischer, Formand Sundhed – Ældre & Socialområdet

Som formand for Sundhed – Ældre & Socialområdet var det
spændende, hvad skulle der nu ske. På dette område skal
der spares endnu engang - men nej, områderne har fået
tilført et virkelig fortjent løft på adskillige millioner (skulle vi
have haft for mange år siden).

Vi bygger til med 4 nye stuer, plus vi inddrager 2 af de store
patientværelser, som deles op i to, så vi har, når der udbygges, ialt 6 akutpladser.

Vi ved alle, at demografien viser, at vi bliver flere ældre - vi
lever længere, det er jo dejligt.

Her vil vi spare rigtig mange penge, for nu kan vi selv passe de ældre, der er syge, for så undgår vi indlæggelser på
sygehuset. Ingen tvivl om at dem der virkelig er syge, selvfølgelig skal behandles på hospitalet.

Vi ved også, at der kommer flere ældre over 80, og det
er her, det begynder at koste mange penge for nogen.
Heldigvis kan vi se, at rigtig mange er sunde og raske og
kan klare sig selv uden hjælp, og nogen skal så selvfølgelig
have den hjælp, de har brug for.

På socialområdet udvider vi med 4 nye boliger Kollegiet i
Hornslet. Her investerer vi i, at vi selv kan passe disse dejlige mennesker - her sparer vi rigtig mange penge. 1 person,
som vi skal købe plads til uden for Syddjurs, kan nemt koste
1,2 mio. kr. årligt.

Vi har i flere år talt om flere varme hænder. Det kommer
der nu med det nye budget. Vi skal ud og ansætte et sted
mellem 80 og 100 nye hjælper over de næste fire år. Lad
mig fortælle, at det er meget svært lige nu at få sosuassistenter/hjælpere ansat. Vi er i gang med at gøre det mere
attraktivt - vi bruger penge på kampagner, så vi kan få flere til at søge. Vi har et stort ønske om, at det gerne skulle
være den samme sosuhjælper, der altid er hos borgene.

Jeg er en glad formand - en stor tak skal lyde til Ole Bollesen, Michael Stegger, Christian Haubuf og på sidelinjen
Michael Aakjær.

For os Socialdemokrater er det vigtigt, at vi investerer i
fremtiden, så vi er klar til de ældre, der skal bruge vores
hjælp

Glæder mig til de næste mange kampe, der skal til for at få
flere Socialdemokratiske værdier.

Klippekortordningen har vi Socialdemokrater lagt alt ind på,
at den skulle forsætte - og sådan blev det.

Det er godt kæmpet - det er 100 % socialdemokratisk
politik, der er blevet ført her - vi kan være stolte.
Men kampen er ikke slut, for vi skal gøre det bedre for de
ældre, og det koster - så sammen står vi stærkt.

Jeg ønsker Jer allesammen glædelig jul & godt nytår

Nyt fra Udvalget for plan,
udvikling og kultur
Af Ole S. Hansen, medlem af Udvalget for plan, udvikling og kultur
Arbejdet i Plan, Udvikling og Kultur (PUK- udvalget) er
meget borgernært. Vi arbejder med alt fra ansøgninger
om tilskud til helt konkrete ideer og projekter som f.eks.
pensionistforeningers aktiviteter, til tilskud til driften af
idrætscentre. Ligesom vi drifter kommunens biblioteker og
museer. Sammen med denne kulturdel rummer udvalget
også planarbejdet med både kommune- og lokalplaner.
Der har naturligvis været mange sager siden sidste møde,
men jeg vil i det følgende gå i dybden med et par af disse.
Maltfabrikken (Ny Malt) rummer store potentialer for Ebeltoft og hele kommunen. Det er et samskabelsesprojekt,
hvor lokale frivillige kræfter, med stor flid og engagement,
har skabt en vision for et projekt, som store fonde har kunnet se sig ind i og støtter med store donationer. Dette er
kommunen gået ind i og placerer væsentlige kulturinstitutioner her. Både museum og bibliotek bliver en del af
projektet og skal sammentænkes med kreative erhverv og
kulturhus. Det vil blive for omfangsrigt at gennemgå alle
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idéerne for projektet, og jeg vil opfordre til at besøge Ny
Malts hjemmeside: Nymalt.dk.
Hele gruppen bakker op om dette nyskabende projekt og
mener, at det er vigtigt, at byrådet er repræsenteret i Ny
Malts besluttende organer, således at projektet udvikles i
tæt samspil med kommunen.
I skrivende stund er der flere planforslag i høring. Bl.a.
et lokalplansforslag, der giver mulighed for at lave hotel,
ferieboliger og campingplads i umiddelbar tilknytning til

Djurs Sommerland. Der udstykkes også grunde mange steder i kommunen, hvilket medfører mange plansager. Og så

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

er der naturligvis planarbejdet omkring et muligt velkomstcenter ved Kalø Slotsruin. Her vil jeg henvise til mit indlæg i det foregående nummer af Socialdemokraten, men
desuden tilføje at PUK-udvalget i den mellemliggende tid
har taget initiativ til et møde med de stridende parter. Et
møde der foregik i en god tone, men jeg er dog i tvivl om
at parterne kom til en større forståelse af hinandens synspunkter, desværre.
Jeg vil afslutningsvis gerne opfordre alle til at bruge de
mange og varierede kulturtilbud, der findes i vores skønne kommune. Jeg er selv blevet meget positivt overrasket
over mængden af de kulturtilbud, der udbydes. Det er lige
fra koncerter og foredrag i forsamlingshusene til Syddjurs
Egnsteater og Syddjurs Teaterforening, der laver og udby-

der teater på højt plan, til meget anden kultur for store og
små. Kommunen har efter sommerferien fået dannet et
samlet overblik over alt dette igennem en portal: OplevSyddjurs.dk. Her kan man også, som udbyder af arrangementer, gøre opmærksom på kommende arrangementer.
Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig:
Mail: olsh@syddjurs.dk
Tlf.:

2073 5426

Lad bare det valg komme
Vi er klar !
Af Leif Lahn Jensen, MF

Når man nærmer sig et folketingsvalg, som vi gør nu, så
tænker man tit både lokalt men også på landsplan, om
man nu også er klar til valget.
Er man klar med mandskabet, er der ved at være styr på
organisationen, hvilke materialer skal man have, og har
man den rette politik?
Jeg kan i hvert fald sige på vegne af det lokale folketingsvalg her på Djursland, at vi er rigtig godt med. Vi er ved
at have styr på den politik, vi skal føre valgkamp på, samt
materialer m.m. Så har vi en god gruppe, som sidder som
hovedmotor for valget, samt en masse gode lokale kræfter, der sidder med til bords, når vi for alvor skal i gang. Sagt
med andre ord, vi er klar og bliver det bare mere og mere,
for hver uge, der går.
Alle på Christiansborg forventer, at det bliver i februar eller marts, men nu må vi jo se. Jeg hælder mest til februar, men hvis statsministerens meningsmålinger stadig er
dårlige på det tidspunkt, så mener jeg ikke, det er umuligt
med et maj valg sammen med EU valget. Men igen, ingen
ved noget.
Den politik, som jeg kommer til at køre på fra nu og frem til
valgkampen, er følgende:
• Mere lighed, det vil sige ekstra penge til velfærden, og
lade dem, som svindler for masser af mia. kr. i skat og
bankerne, betale endnu mere, fremfor det altid kun er
dem, som tjener mindst. Folk er ved at være trætte af
at se på, at ingen gør noget ved de helt store svindlere,
men så snart det er en helt almindelig borger, så er man
over vedkommende i en fart. Hvis vi skal have råd til flere penge til kommunerne, til bedre velfærd til børnene
og de ældre, samt mere til sundhedssystemet, så skal
pengene komme et sted fra. Her skal vi vise, at der er
en anden måde at prioritere midlerne på, end den måde
regeringen vælger. Vi er nødt til at vælge en anden vej
end, at det altid er velfærden og de små, der skal betale
gildet.

• Danmark skal også være mere lige. Det vil sige, at vi nu
skal stoppe den evige centralisering, hvor man ser det hele
forsvinde fra landområderne og til de store byer. Vi har i
årevis set vores sygehuse, politi, retssystem og meget
andet forsvinde fra de tyndt befolkede områder og dermed også Djursland. Med de besparelser, der følger med
i kølvandet på den borgerlige regering, ser man også en
svækkelse af vores uddannelsesinstitutioner, samt kommunernes evige besparelser på velfærden, som vi har set
ret alvorligt i Norddjurs. Løsningen er meget enkel, vi skal
tænke i et mindre skævt Danmark, både når vi prioriterer
midler, men også i kommende udligningsreformer.
• Til sidst vil jeg nævne vores uddannelsesmuligheder på
Djursland. Vi har mange gode uddannelser, og skal fortsat blive ved med at have det. Der er masser af gode
arbejdspladser i dem, men der er også masser af muligheder for, at de unge kan uddanne sig i området og
evt. få arbejde og stifte familie. Derfor skal vi bevare og
styrke de uddannelser, vi har i både Grenaa og Rønde og
til en hver tid forsøge at få endnu flere hertil.
Ud over det, vil jeg fortsat tage kampen op imod regeringen, når vi snakker om miljø. Her er Socialdemokratiet
kommet med et rigtigt godt udspil, som bare viser vejen til
et meget grønnere Danmark end regeringens vej.
Socialdemokratiet er kommet med udspil omkring miljø, udlændinge, mere decentralstyring og mere tillid til kommunerne, flere penge til velfærden, sundhedssystemet og ikke
mindst uddannelsessystemet, samt gode udspil om et mindre skævt Danmark, og et Danmark der tænker på børnene.
Sagt med andre ord, Socialdemokratiet har mange gode
udspil og god politik på alle hylder. Vi er helt klar.
Vi vil her på Djursland informere meget mere om den lokale
valgkamp, når vi har mere at fortælle. Er der nogen af jer, der
har lyst til at hjælpe, så skal I endelig ikke holde jer tilbage.
Vi har brug for alle, for Danmark har brug for en anden regering.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Budgetforhandlinger
d. 10. OKTOBER
2. behandling
Oplevet af Richardt Lundby fra en tilhørerplads
Efter den sædvanlige procedure indledtes byrådsmødet
med sang (denne gang af Kim Larsen) og en efterfølgende
redegørelse af borgmesteren vedrørende det videre forløb
af den forestående 2. behandling af budgettet, herunder
afstemningsprocedure m.v. - indledtes budgetforhandlingen med første ordførerrunde.

1. Ordførerrunde
Ordførertalerne udtrykte i 1. ordførerrunde ikke de store
forskelle på det opnåede resultatet af budgetforhandlingerne partierne i mellem - generelt var der blandt alle partier enighed om, at det var et fornuftigt og visionært budget, der var fremlagt til 2. behandlingen af forligspartierne
Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet, Dansk
Folkeparti, og hvori man fremhævede følgende fixpunkter,
som der var opnået enighed om i forligsgruppen:

I anden ordførerrunde
- Blev der fra forligspartierne fremført, at man i forligsgruppen havde haft nogle gode og konstruktive forhandlinger, der naturligt efterfølgende var endt med at alle i
forligsgruppen var tilfredse med resultatet.
- Blev der fra den borgelige fløj (minus Dansk Folkeparti)
på trods af den generelle tilfredshed med det fremlagte
budget fremsat nogle kritikpunkter fra ordførerne (specielt
Claus Wistoft Venstre og Tommy Bøgehøj Konservative) i
blå blok.
Det ville have klædt den blå blok, at erklære sig tilfreds
med det resultat som de havde opnået under forhandlingerne med et udsagn om! - ”at det var, hvad man kunne
opnå, og at det alt i alt er godt og visionær budget, som
lover godt for Syddjurs kommune”.

• På ungeområdet en ”række markante indsatser”, herunder at de unge med ungdomskort kan anvende flextur
gratis, etablering af hot spots og midler til opfølgning af
ungdomskonferencen.

• Både Claus Wistoft og Tommy Bøgehøj kritiserede borgmesteren for hans ledelsesstil under budgetforhandlingerne. Kritikken opstår formentlig fordi den tidligere
noget autoritære stil under Claus Wistofts ledelse, nu
under Ole Bollesens ledelse, er erstattet af en åben og
mere imødekommende ledelsesstil, hvor der er mere
plads og tid til at høre/drøfte/være imødekommende for
mødedeltagernes synspunkter med henblik på at opnå
et forlig.

• Klippekortordningen på plejeboligområdet inden for ældre og sundhedsområdet fortsætter.

• Borgmesteren havde ikke på noget tidspunkt forsøgt at
diskutere skattetemaet dvs. en skattesænkning.

• Kafé Kolind understøttes yderligere i budgettet med
100.000 kr. årligt.

NB: I budgetforhandlingerne var på et tidligt tidspunkt
meldt ud, at en skattesænkning ikke var til forhandling.

• Cykelstipuljen forhøjes med 500.000 kr. årligt fra 2020,
og således at der i 2019 er afsat i alt 1. mill. kr. og i 2020
og årene frem i alt 2,5 mill. kr.

• Claus Wistoft mente i enighed med Tommy Bøgehøj, at
der manglede en strategisk diskussion – en diskussion
hvorpå der burde være hæftet en grøn erhvervspolitisk
dagsorden.

Fixpunkter
• Der ansættes en bæredygtighedskoordinator.
• I kommunens anlægsbyggerier skal der planlægges ladestandere til eldrevne køretøjer.

• Skoleområdet styrkes med en generel forhøjelse på 2
mill. kr. på elevtildelingen.
•

Der afsættes midler til en naturpulje på 500.000 kr. til
konkrete naturprojekter.

NB: Byrådet har på et tidligere tidspunkt drøftet/fastlagt en udviklingsstrategi for Syddjurs kommune, hvorfor den burde høre hjemme på det nylig afholdte budgetseminar og ikke her under 2. behandlingen.

•

Erhvervspuljen forøges med 250.000 kr. årligt til at understøtte erhvervsudvikling, herunder fremme virksomheder med grøn profil og tiltrækning af virksomheder.

• Claus Wistoft fremførte, at man burde hæve Rådighedsbeløbet (kommunens kassebeholdning) fra de i budgettet aftalte 120 mill. kr. til 150 mill. kr.

• Veteranpuljen styrkes med 20.000 kr. således at kommunens veteranarbejde understøttes med i alt 70.000
kr. årligt.
• Der er afsat midler til Knudepunktet i Knebel, som er en
del af projekt Mols i udvikling.
• Renovering af Naturbørnehaven Mols Bjerge.
Overordnet var der fra hele byrådet ros til budgettet. Venstre og de konservative havde dog gerne set en skattelettelse. Fra forligspartierne var der ros til lederen (borgmesteren) af forhandlingsforløbet. Forligspartierne udtrykte
også stor tilfredshed med, at der under hele forhandlingsforløbet havde været en god og sober tone.
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•

Claus Wistoft fremførte også et ønsket om, at Ole Bollesen burde have forsøgt at imødekomme hans (Venstres)
ønske om en skattesænkning på 0,1 %, hvilket kunne
have medført, at de to største partier kunne være nået
til enighed om budgettet.

• Claus Wistoft udtrykte, at der var en mangel på visioner. Man burde blandt andet arbejde for en reduktion af
administrationen, således at den blev blandt landets 20
billigste.
NB: Ovennævnte reduktion af administrationen vil
medfører en voldsom reduktion af personalet i administrationen og have uoverskuelige konsekvenser.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Hørt fra en tilhørerplads!
- er ganske svært at finde menig/ sammenhæng i:
• at hæve rådighedsbeløbet med 30 mill. kr. og samtidig
sætte skatten ned.
• at reducere administrationen med henblik på at blive
blandt de billigste kommuner.
• at sænke skatten.
Med baggrund i den tidligere så økonomisk trængte situation, burde også den borgelige fløj glæde sig over den nu
væsentlig bedre økonomiske situation i Syddjurs kommune
- hvor man nu er i stand til at opretholde og forbedre serviceniveauet for borgerne – et serviceniveau den borlige
fløj i samarbejde med den røde fløj selv har været med til
at opbygge.
Som tilhører er det derfor også meget svært at forstå de
angreb, som borgmesteren var udsat for på mødet. An-

grebene bar tydeligt præg af usaglighed – tilsyneladende
var det nødvendigt for den borgelige fløj, at fremkomme
med en eller anden form for usympatisk kritik – da man
på grund at en manglende skattenedsættelse ikke blev en
del af budgetforliget. En skattelettelse som udelukkende
er begrundet i ideologi og uden fornuft for økonomien i
Syddjurs.
Glædeligt var det også, at borgmesteren ikke under debatten tog til genmæle i den usaglige kritik, og som til tider
havde karakter af mudderkastning, hvilket ikke var særlig
værdigt af de borgerlige byrådsmedlemmer, som udtrykte
denne form for kritik.
Resultatet af 2. behandlingen af budgettet blev en vedtagelse, hvor 17 stemte for (forligspartierne) 10 undlod at
stemme.
Borgmesteren udtrykte afslutningsvis, at han fremadrettet
så frem til et godt samarbejde med hele byrådet.

Molly Thomsen 85 år
Molly Thomsen fyldte d. 28. oktober 85 år. Socialdemokratiets
Fællesledelse i Syddjurs påskønnede i den anledning hendes
mangeårige aktive arbejde for Socialdemokratiet med 85 røde
roser. Molly Thomsen har kvitteret for roserne med et flot digt
til Fællesledelsen.

Kære fællesledelse!
Tak er kun et fattigt ord,
men min glæde den var meget stor,
da 85 roser til mig blev bragt,
for dem jeg siger mange tak.
85 år det er jeg blevet,
det er både sagt og skrevet,
men overrasket og meget glad,
85 roser lige i hjerte sad.
Mine øjne med et blev så blanke,
og hjertet mit, det gav sig til at banke,
sikken en gestus, der blev mig til del,
jeg er jo bare mig og ikke speciel.
Jeg kæmper dog gerne for store og små,
så det for alle godt kan gå,
unge og gamle skal ha’ det godt,
og naturen skal passes, den er så flot.
Alene kan ingen meget nå,
derfor vi må sammen stå,
det vi siger, er det vi gør,
derfor er det os, der virkelig tør.
Så længe jeg lever og er i vigør,
vil jeg være med og gøre som før,
sige min mening om I kan li` det eller ej,
er jeg ikke den, der går min vej,
Venlig hilsen
Molly

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Budget 2019 - Udvalget for
Familie og Institutioner
Af Christian Haubuf, medlem af Udvalget for familie og
institutioner og formand for Børn- og ungeudvalget
Det første budget med Ole Bollesen som borgmester er
nu vedtaget. Herfra skal lyde et skulderklap til Ole og hele
holdet bag ham. Det er et anstændigt og et økonomisk forsvarligt budget.

området i daginstitutioner og skoler. På længere sigt
skal det sikre, at alle unge bliver bedst muligt i stand
til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed
senere få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det, at vi som socialdemokrater var velforberedte på både
det indholdsmæssige og det strategiske felt, har gjort det
muligt for os at få afsat penge til tiltag og områder, vi er
gået til valg på.

• Sundhedsplejens indsats til børn under et år styrkes. Der
er afsat 500.000 kr. til en opprioritering af den forebyggende og tidlige indsats.

Den socialdemokratiske budgetproces har været velkvalificeret og samarbejdet i byrådsgruppen og med baglandet
har været velfungerende.
På trods af det mener jeg, vi skal afsætte god tid til et evaluere processen og udarbejde en form for drejebog, vi kan
tage udgangspunkt i næste år.
Retter jeg fokus på det udvalgsområde, jeg selv er medlem
af - Udvalget for Familie og Institutioner - er det tydeligt, at
alle politikere brænder for, at vi fortsat skal have en god og
faglig stærk folkeskole og gode og udviklende dagtilbud til
de yngste børn.
I Socialdemokratiet glæder vi os over, at der er vilje til at
bevare alle de nuværende folkeskoler i Syddjurs Kommune,
og vi er helt enige om ”at vore skoler og daginstitutioner
er kommunens største aktiv”. Området er også yderst betydningsfuldt i kampen om at fastholde og tiltrække veluddannede og ressourcestærke børnefamilier til kommunen.
Tør vi erkende, at der ikke er sammenhæng mellem størrelse og kvalitet? Ja det gør vi.
Tør vi stå ved, at det koster noget ekstra, at kommunen
geografisk er som den er? Ja det gør vi.
Det vedtagne budget indebærer bl.a. for Udvalget for Familie og Institutioner (FI udvalget) at:

• Der ansættes flere pædagoger i dagtilbuddene Der er
afsat 1 mio. kr. til opnormering på området.
• Skoleområdet styrkes med en generel forhøjelse på 2
mio. kr.
• PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) bliver styrket
med en tale-hørekonsulent til den forebyggende indsats. Der afsættes 600.000 kr. årligt fra år 2020.
• Der afsættes midler i år 2019 til opfølgning på ungekonferencen i år 2018. Beløbet er på 50.000 kr.

Anlæg
• Ved planlægning af en integreret institution i Hornslet
undersøges mulighederne for en placering, der kan understøtte mulighederne for udeliv og dermed inddrage
naturen som en del af hverdagen. Der udpeges arealer
til formålet, der senere giver muligheder for udvidelse
og sammenhæng til en evt. udvidelse med bygninger til
skolebrug.
• Der skal ske en fysisk samling af skolerne i Ebeltoft i år
2022, hvilket der er afsat 6.000 kr. til i 2020 og 2021.
• Renovering af Naturbørnehaven i Mols Bjerge.
• Pindstrup skole 5.5 mio. kr.
• Faglokale på Rosmus skole er der afsat 3 mio. kr. til.

Drift
• I en rapport om Børn og læring, der er udarbejdet af
VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd), er der givet input til, hvordan inklusionsopgaven kan optimeres. Vi vil sætte fokus på anbefalingerne.
• Den tidlige forebyggende indsats styrkes med 2 mio. kr.
årligt med henblik på, at flere børn inkluderes i almen-

• Der er afsat 250.000 kr. til en analyse vedr. modernisering af Hornslet skole.
Som det fremstår af ovenstående, har vi været loyale overfor de vælgere, der stemte på os. Vi har fået afsat midler
til det, vi gik til valg på indenfor børne- og ungeområdet

Kære alle!
Rigtig god jul samt et indbringende nytår
Et årsskifte giver anledning til at stoppe op, se på året der er svundet, og gøre sig nogen tanker om året der kommer.
Det har været en glæde for mig, at blive genvalgt til byrådet. Jeg vil sige tak for den store opbakning, jeg har fået af partiforeningen, Fællesledelsen og for den tillid jeg har fået af den nye byrådsgruppe.
Det er dejligt at modtage henvendelser fra medlemmer, og spændende at kunne følge de forskellige processer i udvalg
og byråd. Vi har to stærke partiforeninger, der hver på sin måde bidrager til at udvikle den politik, byrådsgruppen forsøger at få gennemført i Byrådet. I Socialdemokratiet er vi ligeledes begunstiget med mange medlemmer der, ” ved hvor
skoen trykker ” og giver deres meninger tilkende på konstruktiv vis. Vi har en velfungerende byrådsgruppe, der supplerer
hinanden godt.
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På væsentlige områder har vi fået et godt samarbejde med SF, Enhedslisten og Alternativet og på flere områder også
med Dansk Folkeparti. Et samarbejde, jeg tror kan udvikles yderligere i resten af valgperioden indenfor ex. skoleområdet,
ældreområdet og vedrørende inklusionspolitikken og budgetarbejdet.
Når jeg ser frem mod det kommende år 2019, vil den altoverskyggende aktivitet i organisationen være det kommende
EU- og Folketingsvalg. Folketingsvalget er vi allerede godt i gang med at forberede. Selvom valgdatoen ikke er kendt, er
vi klar til kæmpe for at vinde dette vigtige valg.
Jeg er overbevist om, at den kommende valgkamp bliver tæt. Derfor er det vigtigt, at vi alle tage del i valgkampen. Jeg
håber, I alle er klar til at gå aktivt ind i kampen.
For byrådsgruppen er det afgørende, at vi hele tiden udvikler vores politik, så den kan sikre, at der bliver skabt bedre
muligheder for flere. Det gælder ikke mindst dem, der har fået en svær start på livet. Syddjurs skal være et godt sted at
leve og bo.
Jeg glæder mig til fortsat godt samarbejde i gruppen, med partiforeningen, i bestyrelsen, Fællesledelsen og alle i andre
gode socialdemokrater.
Jeg håber, I og jeres familie må få en god jul samt et godt og lykkebringende nyt år.
De bedste hilsner Christian Haubuf

Til dronningebal
Af Leif Lahn Jensen, MF
Jeg vil fortælle om endnu en god oplevelse, jeg havde
sammen med min Kone Ann d. 24. oktober i år.
I hver regeringsperiode holder dronningen hofbal for folketinget med deres ledsagere. Ann og jeg har nu været
med 3 gange, og det bliver bare mere og mere hyggeligt
for hver gang.
Det er jo lidt hektisk inden et bal, især for kvinderne. For
man skal jo selvfølgelig finde sig en rigtig flot kjole, sætte
hår og lægge make up. Og der er en ting, som ligger helt
fast, man kan slet ikke genbruge en kjole, for det må aldrig
være den samme. Her har vi mænd det jo noget nemmere,
for tøjet er jo det samme hvert år, nemlig kjole og hvidt, lidt
gele i håret og en god barbering, så er den på plads.
Men som sagt Ann og jeg var klar til
en rigtig god aften og hjalp hinanden i vores fine tøj på mit kontor et
par timer før ballet. Ballet blev holdt
to etager under mit kontor, som ligger på 3. sal på Christiansborg, og
dronningens fine gemakker er på 1.
sal, og derfor er det lettere for os at
klæde om på Borgen.
Efter dette havde jeg inviteret en
del folketingsmedlemmer med deres ledsagere på mit kontor til lidt øl,
vin og nødder, hvorefter vi gik sammen afsted til dronningen.
Som altid er det utroligt imponerende, at gå op af den røde løber og ind
forbi garderne, som hver gang hilser
pænt på alle. Et meget imponerende syn.
Så får vi et glas og snakker med
alle dem, vi nu efterhånden kender,
hvor vi efter en lille time stiller os
op i en lang række. Her åbnes dørene, og så skal vi alle ind og hilse på
dronningefamilien. Det er altid den
folkevalgte, der går først og derefter
ledsageren. Vi bliver præsenteret af
en, som råber vores navn op, og så
går vi hen og bukker og nejer og hilser på alle dem, som er til stede af

de kongelige højheder. I år manglede prinsegemalen selvfølgelig, som ellers altid har været med, men kronprinsen
manglede også i år, fordi han var ude at rejse.
Vi sætter os til bords og er blandet sammen ved alle bordene, hvor man aldrig sidder med sin ledsager, men altid
med andre politikere, ansatte fra hoffet eller politikeres
ledsagere.
Der bliver serveret 4 retter mad, som smager rigtig godt.
Mange har tit sagt, at prinsens vin ikke er så god, da det
er hans egen vin vi får, men det er jeg ikke enig i - den er
udmærket.
Under middagen var der underholdning, som i år var et
operastykke, samt den populære ”Smadre mand” spillet af
Søren Østergaard. En noget vovet
komiker, som jeg var helt vild med.
Men blev meget overrasket, da jeg
hørte, at han absolut er dronningens favorit. Den havde jeg ikke set
komme.
Efter maden skulle vi have kaffe,
og så skulle der danses lancier. For
dem, som ikke ville det, var baren
åben og fri hygge ved bordene.
Ann og jeg dansede ikke, men har
lovet hinanden, at hvis vi er så heldige at opleve dette igen, vil vi øve
os og deltage i det. Jeg tror ikke, det
er så let, som det ser ud til. Dronningen er i øvrigt ret god til det, kunne
man se.
Ballet stoppede omkring midnat,
hvor garden spillede og kom igennem lokalet, hvorefter dronningefamilien gik om bag ved dem og
forsvandt ud bag ved. De fleste blev
et stykke tid endnu, nogle gik videre i byen, men Ann og jeg gik hjem,
da jeg skulle til møde dagen efter
kl. 7.30 ved ministeren.
Det var en helt fantastisk aften,
som jeg er beæret over at have prøvet, og en aften jeg ved, Ann synes
er helt fantastisk.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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DEN KOLLEKTIVE TRAFIK
PÅ DJURSLAND
Af regionsrådsmedlem Niels Erik Iversen, Region Midtjylland

Besparelser på den kollektive trafik i Region
Midtjylland rammer 36 busruter – også Djursland er hårdt ramt af besparelsen.
Et enigt regionsråd har onsdag, den 31. oktober
2018 endeligt vedtaget spareplanen for de blå
busser i Midtjylland.
36 midtjyske busruter bliver beskåret, omlagt eller forsvinder måske helt.
Siden foråret 2017 har Region Midtjylland arbejdet med at
finde besparelser på de blå bussers drift, fordi Regionen
ikke har økonomi til at fortsætte niveauet i forhold til den
kollektive trafik i Region Midtjylland.
I hele forløbet er der fra kommuner, byer, foreninger,
buspassagerer og borgere protesteret mod spareplanen,
men alligevel endte alle partier i Regionsrådet med at vedtage besparelser for ca. 60 mio. kroner årligt (med fuld effekt fra 2020).
Så regionen ophører den 1. april 2019 med at finansiere en
række busruter, der i praksis ikke lever op til den regionale
opgave på busområdet: At befordre passagerer mellem de
større byer på tværs af kommunegrænser, hvor der ikke er
anden kollektiv trafik.
Jeg har forsøgt at få udsat beslutningen yderligere – s agen
blev dog udsat til 1. april 2019.
Samtidig besluttede regionsrådet at give en håndsrækning
til uddannelsessøgende på syv nuværende busruter, hvor
de krydser en kommunegrænse for at komme til deres uddannelse.

Det er opfattelsen, at de 19 kommuner i Region Midtjylland vil forsøge at finde økonomi til
at videreføre den kollektive trafik - det hele eller dele af de 36 busruter – det gælder således
også kommunerne på Djursland.
I Norddjurs kommune er der indtil videre afsat 1
mio. kroner til kompensation for omlæggelse af regionale
busruter – dette gælder også i Syddjurs kommune, hvor
der også er afsat økonomi på budgettet i 2019 og fremefter.
Så et stykke hen af vejen tror jeg på, at kommunerne på
Djursland vil fastholde den kollektive trafik på et niveau, og
at de vil skabe et mere fleksibelt trafiksystem.
Jeg tror, at kommunerne generelt prøver at inddrage nye
begreber i den kollektive trafik som f.eks. flexbusser eller
andre tiltag, som kan være med til at optimere de enkelte
busruter.
Nu kommer der en fase, hvor de enkelte kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik sammen skal drøfte det videre
arbejde med tilpasningen af de enkelte busruter, ud fra beslutningen den 31. oktober 2018 på regionsrådsmødet, så
man er klar til den 1. april 2019.
For mig at se er det meget vigtigt, at der er et stærkt samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland i forhold til at udmønte den kollektive trafik efter beslutningen
den 31. oktober 2018 i Regionsrådet.
Har du et spørgsmål eller en klage, så er du meget velkommen på: tlf.: 4046 9480 eller på: niels.iversen@rr.rm.dk

En af de syv busruter, som Region Midtjylland således vil
yde tilskud til, er rute 351 Grenaa – Ebeltoft.
Når spareplanen er gennemført er Region Midtjyllands
budget til kollektiv trafik i 2019 på 337.6 mio. kroner. Så en
stor del af budgettet i Regional Udvikling går fortsat til kollektiv trafik.
Jeg er bekymret for besparelserne på den kollektive trafik
i Region Midtjylland – jeg har taget det op i den socialdemokratiske gruppe i Region Midt og Forretningsudvalget
i regionen. Ligeledes har jeg taget det op i Regionsrådet,
men det har været nødvendigt at finde besparelserne på
den kollektive trafik, da Regionen ikke kan fortsætte det
økonomiske niveau på området – vi har simpelthen ikke
økonomien til at fortsætte.
Jeg har løbende været i kontakt med borgmester Jan
Petersen Norddjurs kommune og borgmester Ole Bollesen
Syddjurs kommune, for at orientere dem omkring den kollektive trafik på Djursland.
Jeg har også drøftet det med den socialdemokratiske
kredsbestyrelse på Djursland.

Socialdemokratiet
Syddjurs Vest
GENERALFORSAMLING 2019
Der indkaldes til generalforsamling
i Socialdemokratiet Syddjurs Vest
Tirsdag d. 5. feb. kl. 19.00 - 21.30
i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde

Vi har prøvet at få flere penge fra Folketinget til den kollektive trafik generelt – jeg har rejst sagen over for folketingsmedlem Leif Lahn Jensen – Leif tager det op i Folketinget.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Regionsrådet har forsøgt at få kommunerne til at overtage
hele eller dele af busruternes drift – der har været afviklet
møder med kommunerne – det gælder også Norddjurs og
Syddjurs kommuner.

Formand for
Socialdemokratiet Syddjurs Vest
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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.
AOF Randers
Odinsgade 4· 8900 Randers C
Tlf.: 86 43 00 00
kursus@aof.dk
www.aof-randers.dk
www.djursland.aof.dk

FOREDRAG · MADKURSER · BLOMSTERBINDING · KREATIVE FAG · BILLEDSKOLEN · DANS

SPROGLINJEN · FRILUFTSLIV · BODYGYM · FØRSTEHJÆLP · SANG OG MUSIKSKOLEN · EDB · ORDSKOLEN

Et spejl af livet gennem
oplysning og oplevelser

Står du lige og mangler:
beachflag, profiltøj,
rollUp til kampagnen,
plakater, nyt logo
eller ... så ring
næ

s te

n

Vi kan hjælpe med alt

FREKA
T.
FREKAGRAFISK
GRAFISKa.s.
a.s.

T.7022
70227026
7026
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www.lodjursland.dk
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Freka Grafisk A/S
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