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Der er mange, der spørger. Både dem, der har fulgt for-
vandlingen af den gamle industribygning i Ebeltoft fra 
første spadestik, og dem, der kommer udefra og ikke 
kan undgå at lægge mærke til den særlige bygning 
med de røde mure, kamtakkerne og vindhætten øverst: 
Hvad sker der?

For at svare på dét spørgsmål, vil vi gerne for et øjeblik 
skrue tiden frem. Bare et år eller to:

Maltfabrikken summer af liv fra det øjeblik, dørene åb-
nes om morgenen. Her møder kreative iværksættere 
fra hele Syddjurs ind i arbejdsfællesskabet og tager hul 
på dagen over en kop morgenkaffe, mens de første dag-
plejere og et par forældre på barsel finder vej til  deres 
yndlingshjørne på biblioteket. De stopper op flere gange 
undervejs, for der er meget at opleve i et  bibliotek, som 
er fusioneret med både museum og arkiv i én sammen-
hængende enhed, som breder sig på tre etager.

En flok nysgerrige mødegæster orienterer sig ved 
 hovedindgangen. De skal tilbringe dagen i det, der 
 allerede har fået tilnavnet ”Danmarks smukkeste 
 mødelokale”. Heldigvis har de også tid til at stikke 
 hovedet ind i udstillingsområdet, hvor man for tiden kan 
opleve en videoinstallation af Malt AIR’s  internationale 
gæstekunstnere, der er på ophold i Maltfabrikkens 
kunstnerboliger. Inspirationen til installationen er hen-
tet i samtaler med borgere i Syddjurs Kommune – nog-
le af de borgere, som allerede har haft mulighed for 
at møde kunstnerne, da de for nylig holdt åbent hus i 
 deres atelierer.

Ved frokosttid er der livlig aktivitet, når mange gæster 
lægger vejen forbi Spisehuset. Menuen er præget af 
årstidens råvarer. En del af dem er produceret lokalt 
på Mols og Djursland, ligesom det gode øl, der brygges 
og udskænkes en etage længere nede, i brewpubben. 
I Spiren på den anden side af gården gør Det Græn-
seløse Køkken klar til gastronomisk workshop. I dag er 
en hel trillebørfuld blåmuslinger, tang og knust is kørt i 
stilling til deltagerne, et aftenskolehold, som er lige på 
 trapperne. I morgen kommer der en personaleforening, 
som skal lave noget med fuglevildt.

 Maltfabrikken åbner i etaper fra nu og frem til sommeren 2020. 

 Kulturloftet og kunstnerboligerne i Villa Lundberg er taget i brug, og et 
erhvervslejemål i hovedbygningen huser designbutikken  Champagne 
Pony Club, som åbner når gårdrummet er tilgængeligt. 

	Følg med i udviklingen på facebook.com/maltfabrikken hvor det også 
annonceres, når Maltfabrikken om kort tid lancerer sin nye hjemmeside.

HVad sker der På

M a l t f a b r i k k e n ?
Midt på eftermiddagen inviterer værksteds-lauget 
 indenfor på Maltfabrikkens værksteder, hvor interesse-
rede i dag kan komme og arbejde med udskæring af 
skilte i forskellige materialer. Laugets medlemmer hjæl-
per dem, der ikke er vant til at arbejde med maskinerne, 
men her er også gæster, som kan selv, og som bidrager 
med både gode råd og lidt hyggesnak. Også Rampen, 
Maltfabrikkens brugerdrevne ungemiljø, fyldes med 
 aktivitet om eftermiddagen, efterhånden som de unge 
får fri fra skole. Nogle samles i skaterområdet udenfor, 
andre mødes i cafeen, hvor en kommende musikfesti-
val er under planlægning.

På Kulturloftet er der lydprøve forud for aftenens kon-
cert. I aften er der lokal jazz på programmet. I går var 
det et tangoorkester fra Finland, og på lørdag spiller et 
af de helt store navne i dansk rock lige nu. I næste uge 
er der klassisk koncert, og sådan skifter programmet, 
så der er noget for enhver smag. Indimellem lægger 
Kulturloftet også ramme til foredrag og borgermøder, 
bryllupper, runde fødselsdage og andre fester. Der er rift 
om det store lokale, hvor både akustikken, udsigten og 
interiøret er enestående.

”Alt det, og meget mere, er på vej til Maltfabrikken” 
siger vi. Og det varer ikke ret længe: I de kommende 
måneder afslutter håndværkerne den restaurerings- og 
udviklingsopgave, som Praksis Arkitekter har løst på 
smukkeste vis. Og så rykker vi ind: Syddjurs Kommune 
med den store nye formidlingsenhed af bibliotek, muse-
um og arkiv, foreningen Kulturloft, Arbejdsfællesskabet, 
Spisehuset, Det grænseløse køkken, Værkstedslauget, 
Malt AIR, lejerne i erhvervslejemålene - og Team Malt, 
som arbejder dedikeret for at skabe de bedste rammer 
for alle brugere, lejere og gæster i Maltfabrikken.

I Maltfabrikken spiller fortid, nutid og fremtid sammen. 
I Maltfabrikken er vi lokale, nationale og internationa-
le. I Maltfabrikken vil vi gerne tænke udenfor kategori, 
for måske er lokalt og internationalt to sider af samme 
sag, hvem ved? I Maltfabrikken får borgerne i Syddjurs 
et samlingssted ud over det sædvanlige. Skabt i fæl-
lesskab, til fællesskab: Folkets fabrik. Din, min og vores 
fabrik.

  

V/ Direktør Christian krOgh
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Der er sket meget, siden sidste blad udkom. Sidste indlæg 
blev skrevet midt i marts, og disse linjer skrives i de første 
dage af august.

Jeg vil i det følgende komme ind på de største sager, vi har 
haft, og hvad der generelt har været af emner for byråds-
gruppen i den mellemliggende periode.

Økonomi
Det helt store tema siden sidst har været økonomien i Syd-
djurs Kommune.

Dette har fyldt meget iblandt os i Byrådet, i de lokale medi-
er, og i de snakke vi har med borgerne i Syddjurs  Kommune.

Økonomien måles på et gennemsnit af den løbende kas-
sebeholdning over de seneste 365 dage. Her har vi et mål 
om, at kassebeholdningen er på min. 200 mio. kr. i Syddjurs 
Kommune. Dette mål har vi lagt stabilt over i hele 2018 og 
i starten af dette år.

Vi er nu og vil i den kommende periode være under dette 
mål. Det skyldes flere faktorer. 

Vi havde et stort kassetræk i slutningen af 2018 og vil have 
det samme i hele 2019. Det er på grund af de store investe-
ringer et samlet Byråd har lavet i vores kommune. Investe-
ringer der skal sikre en sund og stærk økonomi i fremtiden 
i Syddjurs Kommune, og som vi har sparet op til gennem 
flere år. De investeringer er blandt andet gået til:

 Lillerupparken med plejeboliger og Byens hus i Rønde

 Et nyt demenscenter i Kolind

 Det store projekt Maltfabrikken i Ebeltoft

 Byens hus i Mørke

 Massivt opkøb af jord i Hornslet, så vi kan udvikle  
grunde i byen

 Første etape af Nord/Sydvejen, hvor vi sikrer  
trafiksikkerhed på vej mod Djurs Sommerland

 Investeringer i opgradering af stationer i  
forbindelse med letbanens start.

Alt dette er planlagte investeringer, og det ruster Syddjurs 
Kommune til fremtiden.

Flere af ovenstående byggerier er blevet forsinket, hvil-
ket betyder, vi har mange anlægsudgifter, som skal 
betales nu, hvor byggerierne er færdige. I 2019 er po-
sten for anlægsudgifter på over 200 mio. kr.   
Derfor vil vi reducere på  anlægsbudgettet de kommende 
år, så vi kommer ned i et mere normalt leje, hvilket for os 
er mellem 80 og 100 mio. kr.

En anden faktor er, at der i flere udvalg har været proble-
mer med at overholde budgettet. Det kunne vi se allerede 
ved budgetopfølgningen fra første kvartal, og det reagere-
de vi i Byrådet straks på.

Vi har justeret budgetterne, så der stadigvæk er fokus på at 
overholde Budget 2019. Det stemte alle undtagen Enheds-
listen for i byrådssalen, hvilket viser mig, at den økonomi-
ske ansvarlighed er bredt funderet i Syddjurs Kommune.

I forhold til den løbende kassebeholdning betyder de store 

siden sidst i Byrådet

udskrivninger naturligvis, at den falder mærkbart den kom-
mende tid, fordi flere udgifter hænger fra gamle projekter. 

Dette er dog planlagte investeringer, og vi bremser derfor 
op nu. Vores kommunaldirektør beskrev det således, at vi 
nu bremser for gult i stedet for at fortsætte over for rødt 
lys.

Jeg er tryg ved økonomien i Syddjurs Kommune, men ser 
også frem til nogle hårde forhandlinger i forbindelse med 
budget 2020, da vi vil have et budget, der sikrer velfærd 
og samtidig sikrer en sund økonomi i Syddjurs Kommune.

Regnskab 2018
Sidst i april kom regnskabet for 2018. Det var, som du kan 
læse af ovennævnte ikke det mest positive enkeltstående 
resultat, vi kunne ønske os.

Et regnskab med et underskud på 73,9 mio. kr. er sjældent 
noget, man fejrer med hænderne over hovedet.
Det gør vi heller ikke her i Syddjurs Kommune.

Der er udover de nævnte byggerier andre forklaringer på 
resultatet:

 Færre indtægter på ca. 21 mio. kr. pga. midtvejsregule-
ring fra Staten (tilskud og udligning). 

 Mange institutioner har brugt af deres opsparing 
(15 mio. kr.), og det er et problem, når alle bruger af op-
sparingerne samtidigt, da det medfører et større kasse-
træk end ventet.

 Et større omlægning af et lån kostede 20 mio. kr.

 Der er givet tillægsbevillinger på anlæg for 42 mio. kr. til 
opkøb af jord og anlæg.

 Der er undtagelsesvis givet tillægsbevillinger til drift på 
25 mio. kr. 

Samlet set kan jeg konkludere, at vi har brugt (for) man-
ge penge, men at vi også har investeret i fremtiden. Vi vil 
fortsætte med at investere, men vi kommer til at vælge 
med omhu, hvor vi investerer, og hvad vi investerer i. Den 
prioritering betyder, at nogle planlagte projekter bliver ud-
skudt et år eller to.

Sidst i august 2019 har vi i Byrådet en temadag, hvor vi 
skal diskutere en langsigtet strategi for anlæg. Det er et 
initiativ, som Ole Bollesen har taget, og det er også en nød-
vendighed, at vi laver en prioriteret og ansvarlig plan for 
fremtiden, som hele Byrådet bakker op om.

Letbaneåbning
Letbaneåbningen midt i maj 2019 var en positiv begiven-
hed for Syddjurs Kommune. Endelig kører der igen tog mel-
lem Aarhus og Grenå; en stor festdag for os alle. Fra Kolind 
i øst til Hornslet i vest vil dette gavne vores kommune i 
form af både bosætning og miljøbevidsthed. Jeg har selv 
taget turen ind til Aarhus flere gange siden, og jeg synes, 
det fungerer godt. 

V/ MiChaeL stegger 
grUPPeFOrManD    MeDLeM aF øk (økOnOMiUDVaLget)



Næste skridt er at få et krydningsspor ved Vestre 
Strandallé i Risskov. Der er uenigheder om finansie-
ringen, og dette er man hos Letbaneselskabet ved at 
afklare. Når det er på plads, og sporet kommer, vil der 
komme kvartersdrift til Hornslet; en kæmpe gevinst 
for byen, som jeg ser meget frem til.

Samarbejde med Norddjurs Kommune
Som beskrevet i sidste indlæg har vi lagt op til et sam-
arbejde med Socialdemokratiet i Norddjurs Kommune, 
og derfor havde vi sidst i juni 2019 et møde i Rønde 
med kommunalbestyrelsesmedlemmerne derfra.

Vores tema var ”Bæredygtighedsudvalget i Syddjurs 
Kommune”, og vi fik en god debat om både fordele og 
ulemper.

Herefter fik alle ordet på skift, hvor der blev fortalt om 
de vigtigste emner i netop deres udvalg. En inspireren-
de og dejlig dag, hvor vi alle fik nyttig information, vi 
kan bruge i vores arbejde.

Det er allerede aftalt, at vi skal mødes igen i efteråret 
- denne gang i Norddjurs Kommune.

Sommergruppemøde
Lørdag den 3. august 2019 havde vi sommermøde i 
 byrådsgruppen, hvor vi mødtes nogle timer hjemme 
hos Ole Hansen i Mørke.

Jeg var ansvarlig for at indsamle punkter og lave en 
dagsorden til mødet. Vi havde nogle gode timer sam-
men, hvor vi blandt andet talte om Budget 2020, og vi 
er enige om, at velfærd og solid økonomi bliver nøgle-
punkter. Husk du som medlem kan give din mening til 
kende ved vores budgetmøde den 10. september 2019 
i 3F Huset i Rønde.

Vi drøftede også, hvordan vi kan kommunikere bedre 
med borgere i Syddjurs, herunder især dig som med-
lem af Socialdemokratiet.

Alle udvalg vil være mere aktive med læserbreve, så vi 
alle otte byrådsmedlemmer bidrager til den gode for-
tælling om Syddjurs Kommune og om Socialdemokra-
tiet, samt kommer kritiske ryster i forkøbet og kommer 
med vores udlægning af de beslutninger, der tages.

Andet
Den seneste måned har den stået på sommerferie fra 
byrådsarbejdet.

I løbet af sommeren har jeg haft den glæde at forestå 
mine første vielser. Det har været en stor og sjov op-
levelse.

Derudover har jeg brugt det meste af min energi på 
at arbejde i Dagli’ Brugsen i Tved på Mols. Bedømt ud 
fra vores salgstal kan jeg konstatere, at sommeren har 
været super god. Vi matcher tallene fra rekordåret sid-
ste år, hvor solen jo skinnede hele sommeren.

Derfor glæder det mig, at vi har en bevidst strategi i 
Byrådet om at satse på turisme. Det er et område, hvor 
der stadigvæk er et kæmpe vækstpotentiale, og dette 
skal vi fortsat søge at fremme i Syddjurs Kommune.

Jeg håber også, du har haft en dejlig sommer.

Bruxelles, d. 22 Juli 2019

Kære Socialdemokrater
 på Djursland 

Jeg skriver til jer, fordi jeg gerne vil sige kæmpe stor 
tak for den store indsats, I har givet i forbindelse med 
Europa-parlamentskampangnen i foråret. Jeg blev 
d. 26. maj valgt til Europa-Parlamentet som kandidat 
for Socialdemokratiet i Region Midtjylland, og det er 
ikke mindst jeres fortjeneste.

Jeg blev valgt med samlet set 29.444 stemmer. På 
Djursland stemte 1.179 mennesker på mig. Jeg er tak-
nemlig for hver eneste stemme, og resultatet er ikke 
kommet af sig selv. Jeres indsats i kampangnen både i 
forhold til de diskussioner vi har haft om strategi og lin-
je, samt jeres indsats i forhold til plakater, flyers og de 
mange af jer, der har brugt jeres netværk til at give an-
befalingen videre, har været afgørende for  resultatet. 
Jeg er stolt af, at vi sammen har lavet en kampange, 
hvor så mange mennesker har været involveret og 
 bidraget, og at vi sammen er lykkedes med projektet.

Det har også været en stor fornøjelse gennem det 
sidste år, at være sammen med jer om den politiske 
diskussion og de mange kampangeaktiviteter på cykel 
(den smukkeste del af kampangen var cykelturen på 
Djurs) og på gader og stræder og besøg på Karens-
minde landbrug ved Rønde. Jeg er stolt over at være 
jeres medlem af Europa-Parlamentet, og jeg vil kæm-
pe for de sager, vi sammen har sat på dagsordenen.

Jeg er her i Europa-Parlamentet rigtig glad for, at det 
er lykkedes at komme i udvalget for Industri, Forsk-
ning og Energi samt udvalget for Økonomi. Herfra kan 
vi blandt andet kæmpe for mere vedvarende energi 
og en socialt balanceret økonomisk politik samt også 
kæmpe imod skattely.

I skal vide I altid er velkommen til at kontakte mig 
(niels.fuglsang@ep.europa.eu)  
og jeg glæder mig til at 
forsætte dialogen og de 
politiske kampe sammen 
med jer. I kan også følge 
mig og arbejdet på 
Facebook (søg på: 
”Niels Fuglsang”) eller  
intergram (der hedder jeg 
nfuglsang.)

Vi ses venner

Bedste hilsner

Niels Fuglsang
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Det politiske fyldte utroligt meget for os alle i foråret 
og derfor tror jeg, vi alle havde brug for en velfor-
tjent pause fra det politiske i sommers. Jeg har be-
stemt nydt det, men glæder mig også til at komme 
i gang med mine nye opgave og med en ny retning 
for vores land. Og nu er den politiske sæson jo ved at 
komme i gang igen for alvor. Her kan man godt 
fornemme, at der stadig er sommer og sol i 
den socialdemokratiske lejr, mens Venstre har 
sprunget efteråret over og gået direkte ind i 
vinterkulden.
Hvis jeg skal ridse nogle af mine opgaver op, 
så var det meget vigtigt for mig at blive som 
beskæftigelsesordfører, da jeg stadig mener, 
der er en del, jeg kan gøre på dette områ-
de. Især nu hvor vi har en socialdemokratisk 
 regering og en minister, der brænder for at gøre 
en forskel. Det vil jeg hjælpe til med alt det, jeg nu 
kan, med min erfaring på beskæftigelsesområdet og 
i erhvervslivet.
Samtidig med denne post har jeg fået andre  opgaver, 
som jeg glæder mig til at arbejde med.
Jeg fik en plads i gruppeledelsen, hvor jeg netop har 
muligheden for at præge vores politik, og hvor jeg 
kan være i direkte dialog med vores formand. Et sted 
jeg jo har siddet før som gruppeformand, og hvor der 
virkelig er mulighed for at komme helt ind i maskin-
rummet. Dette gav mig også en plads i udvalget for 
forretningsorden, hvor alle overordnede spørgsmål i 
Folketinget skal diskuteres og hvor Folketingets for-
mand Henrik Dam er udvalgsformand.
Derudover fik jeg andre udvalg, men vil især nævne 
kulturudvalget. Dette kan være meget gavnligt med 
de kulturinstitutioner, vi har på Djursland og sikre at 
kulturen bliver løftet i hele landet og ikke kun i de 
store byer.
Den sidste post, jeg vil nævne, er udnævnelsen som 
næstformand i AOFs hovedbestyrelse. Noget som 
jeg ikke kender så meget til, men som er ufatteligt 
vigtigt for os socialdemokrater, og som jeg har tænkt 
mig at bruge en del kræfter på og meget gerne med 
hjælp fra alle jer, som har siddet i de lokale bestyrel-
ser i flere år.
Som I kan høre, er der nok at se til ud over, der sam-
tidig er mange ting, der også skal kæmpes for på 
Djursland.
Og her kan jeg jo nævne rigtig mange emner, men vil 
især have fokus på hele udligningen, som er  noget 
af det vigtigste for de to kommuner på Djursland. Og 
denne kamp kommer jeg til at tage, da jeg mener, at 
det er et absolut must, at en socialdemokratisk rege-
ring får en mere retfærdig fordeling af pengene i for-
hold til by og land, så Djursland kan tilbyde borgerne 

en bedre velfærd 
og mulighed for 
øget bosætning og 
udvikling af områ-
det.

Som mange af jer har set, har jeg også ytret et øn-
ske om et grønt miljøfolkemøde på Djursland, 

hvor vi jo netop skal stå i spidsen for at disku-
tere et mere grønt og bæredygtigt erhvervs-
liv. Dette er kun på ide-niveau, og jeg håber 
virkeligt, at det lykkes at finde gode folk 
,som vil være med og stå i spidsen for det.
Men hele valget drejede sig jo mest om at 
få en mere retfærdig retning i vores land, en 

retning som gør uligheden mindre, og hvor 
det ikke kun er de rigeste, der har det godt. 

En politisk dagsorden som ikke er bygget op på 
populistiske mærkesager, men på sager som gav-

ner vores samfund. Og derfor glæder det mig meget 
de udmeldinger, der er kommet på udlændingeom-
rådet fra ministeren. 

 Danmark vil igen tage imod FN-kvoteflygtninge. 

 Børnefamilier ramt af blandt andet integrations-
ydelsen skal hjælpes økonomisk indtil en perma-
nent ny model for en række velfærdsydelser er på 
plads.

 Børnefamilier, der i dag bor på Sjælsmark, skal pla-
ceres et andet sted.

 Flygtninge, der har haft det samme job i Danmark 
i mere end to år, skal have lettere ved at blive her 
i landet.

Og lad nu være med at købe de ord fra DF om, at det 
hele er et kæmpe løftebrud, da det faktisk er noget 
,vi har ment længe - også i valgkampen.
Så er forhandlingerne omkring en tidligere tilbage-
trækning for de nedslidte for alvor gået i gang. Jeg 
sidder ikke med til de nuværende forhandlinger, men 
er i tæt kontakt med beskæftigelsesminister Peter 
Hummelgaard. Dette er en topprioritet for partiet og 
ikke mindst for mig. Vi er simpelthen nødt til at lande 
en god løsning for de mennesker, som har knoklet 
hele deres liv, og som selvfølgelig ikke kan arbejde til 
de er midt i 70’erne. Det bliver ikke en nem opgave, 
og det kan godt tage noget tid, men det er bestemt 
noget vi tager dybt seriøst og noget I vil høre meget 
mere om i den kommende tid.
Så vil jeg bare ønske jer alle en rigtig god sensommer 
og håber, at jeg vil støde på jer den kommende tid, 
og sammen med jer glæde mig over, at vi endelig 
har fået en socialdemokratisk regering, med en bed-
re retning for vores land.

siden ValGet
aF LeiF Lahn Jensen    MF



Nogen har måske undret sig over, hvad en borgme-
sters arbejde egentlig er, derfor har jeg bedt Ole Bol-
lesen om en samtale, hvor jeg fik lejlighed til at stille 
en masse spørgsmål. bl.a: 

Har alle mulighed for at komme  
i kontakt med borgmesteren?
Ja det har alle mulighed for, der er ingen fast kon-
tortid, borgmesteren kan kontaktes direkte for en 
samtale, man ringer på rådhuset og får en tid. Har en 
borger et projekt, som eventuelt skal drøftes, kan det 
sagtens lade sig gøre, eller hvis en borger føler sig 
uretfærdig behandlet af kommunens ansatte, læg-
ger borgmesteren gerne øre til, og hjælper, hvis det 
er muligt.

Hvilke møder tilrettelægger borgmesteren?
Borgmesteren leder møderne i økonomiudvalget, og 
naturligvis byrådsmøderne. Han er den øverste på 
rådhusene i Ebeltoft og Hornslet. I Hornslet residerer 
skoleforvaltningen og en del af ældreområdet. Der er 
ca. 500 ansatte på rådhusene. Der afholdes ”husmø-
der” med de ansatte, så arbejdsmiljøet fonemmes. 
Temamøder med hele byrådet. Møder med formæn-
dene for de forskellige politiske udvalg. Møder med 
de politiske gruppeformænd, og med embedsværket 
d.v.s. Kommunaldirektøren, de øvrige direktører og 
kommunens 2 ansatte jurister. På møderne oplyses 
om sagsgange og oplyste sager.

Er der tid til at besøge Kommunens institutioner og 
private virksomheder?
”Ja” siger Ole Bollesen, og det vil jeg rigtig gerne. Det 
giver et godt indblik og der bliver i den forbindelse 
drøftet mange relevante ting, og giver mig et godt 
indblik.

Foretages der borgerlige vielser 
i Syddjurs kommune?
Ja det gør der. Borgerlige vielser, må nu gerne fore-
tages udenfor rådhuset, hvor nu brudeparret kun-
ne ønske. Og det behøver ikke lige at være mig, det 
kan også være andre byrådsmedlemmer, der fore-
står handlingen, hvis brudeparret ønsker en bestem 
 person.

Er der andre private begivenheder 
du som borgmester repræsenterer kommunen i.
Ja, I Syddjurs bliver borgerne rigtig gamle, derfor 
kommer jeg og gratulerer på 100 års fødselsdage, og 
da ægtepar bliver længe sammen, har jeg været til 
både Krondiamantbryllup og Jernbryllup. Det er for-

nøjeligt, og så har jeg da også en gave med fra kom-
munen, dog ikke i form af lavere kommuneskat. 

Samarbejder du med andre borgmestre?
Ja, Alle borgmestre i Region Midtjylland samles 
med formanden for regionsrådet 2 gange om året, 
desuden holdes der møde med ”Firbanden”, som 
er borgmestrene i Norddjurs, Syddjurs, Randers og 
Faverskov ca. 1 gang i kvartalet. Der findes også et 
samarbejde sted med borgmestre i Nordjylland. 

Fra mødet med mig, skulle Olle Bollesen videre til et 
møde på Ny Malt i Ebeltoft, som bliver borgernes nye 
kultursamlingssted, med åbning senere på året. Her 
går kommunen ind og støtter med 70 % og Ny Malt 
med 30 %.

Inden vi skiltes, når jeg lige at spørge om Ole  Bollesen 
har ændret på sit kontor, for i aviserne skrives der 
om, at mange ministre køber nye møbler og kunst for 
tusindvis af kroner,

Hertil svarer Ole Bollesen: ”Jeg tror ikke kontorstolen 
har været skiftet i mange år, Den var frygtelig slidt, så 
jeg har købt en anden, og så har jeg skiftet kunsten 
ud med kunst, der stod opmagasineret i kælderen”.

Det svar syntes jeg godt om. Det kom fra en rigtig 
socialdemokratisk borgmester.

HVad laVer en BorGmester,  
når Han ikke kliPPer snore oVer?

Interview med Ole Bollesen

V/ MOLLy thOMsen    MeDLeM aF reDaktiOnsgrUPPen
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Vi har nu arbejdet i mere end et halvt år med at kon-
kretisere arbejdet i bæredygtighedsudvalget. Inden 
sommerferien var vi i udvalget gennem et døgns bra-
instorming med efterfølgende refleksion, hvor vi ned-
satte 5 arbejdsgrupper med 5 forskellige  temaer. Inden 
for hvert tema afholdes et temamøde, hvor relevante 
aktører inviteres med for at kvalificere indholdet.

Tema 1: Naturkapital og uddannelse 

FN’s verdensmål: 15.1 Bevar og genopret økosyste-
mer på land og i ferskvand, 14.2 Beskyt og genop-
ret økosystemer (i havet), 15.5 Beskyt biodiversitet 
og naturlige levesteder, 14.5 Bevar havområder og 
kyster, 12.2 Brug og håndter naturressourcer bære-
dygtigt.

Jeg sidder med i arbejdsgruppen, hvor vi har af-
holdt et vellykket temamøde inden sommerferien 
på Molslaboratoriet med oplæg indenfor relevante 
 emner, og med efterfølgende brainstorming i grup-
per. Vi arbejder overordnet set efter disse indsatser, 
som vi vil præcisere i den kommende tid: 

1) En kommunal bæredygtighedsstrategi

 Papiret vedrører den kommunale virksomhed. Pa-
piret skal være forholdsvis kort og pege på, hvor-
dan kommunen kan bidrage til bæredygtighed.

2) Fælles charter for alle aktører i Syddjurs Kommune

 Chartret henvender sig til alle i Syddjurs, kommu-
nen, virksomheder, foreninger og privatpersoner. 
Efter vedtagelsen i byrådet er det tanken, at virk-
somheder, foreninger og privatpersoner kan til-
slutte sig chartret.

status For arBejdet i  
BÆredyGtiGHedsudValGet 

3) Forslag til programmer inden for konkrete 
temaer/nøgleproblemstillinger

 Programmerne er tænkt som handlingsanvisende 
opsamlinger på de temaer, som udvalget vælger 
at beskæftige sig med. Det skal laves et program 
for Naturkapital, mens uddannelse indgår som et 
tværgående tema.

4) Idekatalog for projekter der måske/måske ikke er 
kommunale og måske/måske ikke involverer flere 
aktører

5) Netværk, relationer, alliancer
 Udvalget skal bidrage til, at relevante aktører op-

bygger netværk og relationer.

Tema 2: Vaner og forbrug 
Her er jeg tovholder. Vi har netop afholdt et meget 
inspirerende temamøde på den Grænseløse Festival 
med både faglige oplæg om selve festivalens bag-
grund, rammer og indhold, giftfri haver, “nudging” og 
“Madspildspensionatet”. Efter inspirationsoplægge-
ne, var der gruppearbejde, hvor vi arbejdede ud fra 
følgende vision og Verdensmål:

I Syddjurs Kommune har borgere og foreninger mo-
tivation, viden og handlekraft til agere bæredygtigt. 
Både i hverdagen og til events.

Delmål 12.8: 
Udbred forståelsen for bæredygtig livsstil
Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har 
den relevante viden og oplysning for at fremme bæ-
redygtig udvikling og leve deres liv i harmoni med 
naturen.

aF anita søhOLM 
MeDLeM aF UDVaLget FOr natUr, teknik Og MiLJø Og aF BæreDygtigheDsUDVaLget
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Vi er netop i gang med at samle op 
på temadagen og kvalificere arbejdet 
under dette tema, så det kan bringes 
videre til byrådet.

Følgende temaer bliver behandlet i 
løbet af efteråret på temamøder med 
inddragelse af relevante aktører: Bæ-
redygtig vækst og erhverv, Fødevarer 
– Bæredygtig produktion og forbrug 
og Bæredygtig bosætning. Vi har føl-
gende tværgående emner:

Delmål:

 Uddannelse i bæredygtig udvikling

 Bæredygtig vækst

 Vedvarende energi

 Politik for bæredygtig udvikling

 Partnerskaber for bæredygtighed

Jeg ser frem til at arbejde med de re-
sterende temaer, hvor vi vil konkreti-
sere vort arbejde, så det kan afleve-
res til byrådet i starten af det nye år.

Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets 
 politik i Syddjurs Kommune ved at deltage i de 
åbne møder og i gruppemøder, som holdes før 
udvalgsmøder og byrådsmøder. Alle er velkomne. 

Møderne holdes således:

Søndag d. 15. september: Gruppemøde før by-
rådsmøde.

Tirsdag d. 24. september kl. 18.00 i Thorsager: 
Åbent møde og gruppemøde før byrådsmøde.

Søndag d. 29. september: Gruppemøde før møder 
i byrådets udvalg.

Søndag d. 6. oktober: Gruppemøde før byråds-
møde.

Mandag d. 28. oktober: Gruppemøde før byråds-
møde.

Søndag d. 3. november: Gruppemøde før møder i 
byrådets udvalg.

Mandag d. 25. november kl. 17.00 i Tirstrup: Åbent 
møde og gruppemøde før byrådsmøde.

Søndag d. 1. december: Gruppemøde før møder 
i byrådets udvalg.

Mandag d. 16. december: Gruppemøde før by-
rådsmøde.

Hor intet andet er nævnt holdes møderne 
kl. 19.00 i 3F huset, Solsortevej 9, Rønde. 

Mødested i Thorsager og Tirstrup meddeles i 
mail sammen med udsendelse af dagsorden 
til mødet og ved telefonisk henvendelse til Mi-
chael Stegger.

Tilmelding til gruppemøder før møder i byrå-
dets udvalg sker ved at kontakte gruppefor-
mand Michael Stegger på:

mail  micsj@syddjurs.dk

tlf.  2372 8678

Da det kan forekomme, at et planlagt ordinært 
gruppemøde flyttes til et andet tidspunkt, an-
befales det at kontakte gruppeformand Mi-
chael Stegger torsdagen før et gruppemøde, 
hvis man ønsker at deltage. 

Indflydelse
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Vi har meget travlt i udvalget for Plan,Udvikling og Kultur. 
Der er generelt en høj byggeaktivitet i kommunen og man-
ge ønsker at flytte til vores kommune. Samtidigt bliver der 
lavet nye projekter og byggerier. Det kræver naturligvis en 
stor mængde nye lokalplaner og kommuneplan tillæg, som 
skal give rammer for alle disse nye projekter. Også inden 
for kultur- og fritidsområdet er der et højt aktivitetsniveau. 
Jeg vil i det følgende lave en række nedslag på udvalgte 
projekter.

Maltfabrikken
Den store kommunale satsning inden for kulturområdet er 
uden tvivl engagementet i Maltfabrikken.

Maltfabrikken er kort fortalt en stor satsning, hvor  museum, 
bibliotek, erhverv, iværksættermiljø, frivillige, kunst og mu-
sik er sammentænkt i en stor gammel nyrenoveret indu-
stribygning.

Projektet er støttet af en række store fonde, og igennem 
en stor indsats af frivillige, er man nu meget tæt på at 
være færdig med maltfabrikkens ydre rammer. Stedet er 
så småt allerede ved at blive taget i brug.

Henover sommeren har Maltfabrikken inviteret borgere og 
turister ind i det meget hyggelige gårdmiljø.

Syddjurs kommunes biblioteker og Museum Østjylland skal 
i løbet af det næste halve år indrette et område af Maltfa-
brikken i fællesskab. Dette område skal huse et sammen-
tænkt museum og bibliotek, hvilket er helt nyt og ikke set 
før i Danmark. Formidlingen skal understøttes grafisk-visu-
elt ved hjælp af computerteknologi og skal skabe en helt 
ny oplevelse af at besøge museum og bibliotek. Alle er op-
tændte af engagement, og det bliver spændende at følge 
processen. Denne satsning vil helt sikkert sætte Syddjurs 
på det kulturelle landkort og ikke mindst være til glæde for 
borgerne i kommunen.

Haller og idrætscentre
De fleste haller og idrætscentre i kommunen er selvejende. 
De er drevet af bestyrelser besat af frivillige, der lægger tid 
og engagement i at skabe de bedste rammer for Idrætten 
i netop deres lokalområde.

Kommunen støtter hallerne igennem en tildelingsmodel, 
der skaber økonomiske rammer for drift og vedligehold. 
Naturligvis er dette en stor opgave, da de fleste bygninger 
har en del år på bagen.

Bestyrelserne yder en stor indsats, og flere har i den se-
neste tid desuden barslet med store og ambitiøse udvik-
lingsprojekter. Det er meget glædeligt, da det vidner om 
udvikling og et ønske om at tilpasse rammerne til idræt og 
kultur anno 2019.

Det er helt naturligt at kommunen skal understøtte disse 
tiltag, og der er etableret en idrætspulje på 2,5 mio. til det-
te.

Dette beløb er naturligvis ikke tilstrækkeligt for at tilfreds-
stille de mange ønsker om tilskud. Udvalget har derfor be-
sluttet at lave en ny proces for udvælgelse af den eller de 
støttede projekter.

Alle interesserede 
haller og idrætscen-
tre er inviteret til at 
præsentere deres projekt i et åbent forløb, hvor alle kan 
høre om hinandens projekter.

Intensionen er at skabe større transparens omkring de en-
kelte projekter, og lade de enkelte haller få ens vilkår for at 
præsentere deres projekt.

Udvalget tror på, at denne proces vil opleves fair og bidra-
ge til vidensdeling hallerne imellem.

Biblioteksbetjening
Jeg har igennem forsommeren arbejdet på et forslag, som 
skal udvikle biblioteksbetjeningen i byer der ikke har et fy-
sisk bibliotekshus.

Mange steder i kommunen er der igennem de seneste fem 
år lavet tiltag med bogafleveringsautomater og bogsam-
linger. Mange frivillige er engagerede, og ønsker at der skal 
være en form for bibliotek i deres lokalområde og lægger 
mange frivillige timer i dette.

Syddjurs biblioteker har, igennem en relancering af 
bogbussen, forsøgt at tilrette dette tilbud til borgernes 
 ønsker.

Det har været glædeligt for mig, at resten af udvalget har 
bakket op omkring forslaget, der skal rette yderlig fokus på 
at komme i dialog med borgerne i de mindre samfund og 
udvikle samspillet mellem bibliotek og borgere.

Selvom antallet af udlån er dalet igennem de seneste 10 år, 
er biblioteket stadig en vigtig kulturel aktør. Og kan vi ud-
vikle ordninger, hvor der i de mindre samfund fremadrettet 
findes mulighed for lån/aflevering, aktiviteter og arrange-
menter i biblioteksregi er intensionerne med forslaget op-
nået. Det bliver spændende at følge og jeg vil opfordre alle 
til at kontakte Syddjurs biblioteker, hvis man har interesse i 
at deltage i dette.

Det ovenstående er kun et par begrænsede nedslag. Der 
foregår overalt i kommunen kulturelle arrangementer. 
Stort som småt. Mange er støttet af kommunale midler.

Kulturskolen, der arbejder med musik og billedkunst, gør 
en stor indsats for at skabe undervisning og oplevelser for 
børn og unge. Syddjurs egnsteater, der i disse uger fejrer 
10-års jubilæum, er en væsentlig kulturel aktør, ligesom 
kommunen rummer store selvstændige kulturinstitutio-
ner, bl.a. Fregatten Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft, der 
barsler med store udviklingsplaner indenfor den nærmeste 
fremtid.

Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre alle til at bruge de kul-
turelle tilbud, som rummes i vores kommune.

Oplevsyddjurs er en forholdsvis ny portal, der giver et over-
blik over de mange tilbud. Her kan alle lægge deres arran-
gement eller tilbud op, kvit og frit, til glæde for os alle.

Har man spørgsmål til det ovenstående eller andet skal 
man endelig kontakte mig på:

olsh@syddjurs.dk/20735426

udValGet For Plan, 
udViklinG oG kultur
aF OLe s. hansen    næstFOrManD FOr UDVaLget FOr 
PLan, UDVikLing Og kULtUr
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Ved den ordinære generalforsamling i begyndel-
sen af det nye år blev jeg valgt til bestyrelsen for 
en etårig periode og valgt som næstformand ved et 
efterfølgende møde. Jeg håber at kunne bruge min 
erfaring med bestyrelsesarbejde gennem 40 år i den 
nye bestyrelse til at kvalificere arbejdet med at være 
mellemled mellem de socialdemokratiske byråds-
medlemmer og de lokale partimedlemmer. 
Jeg er pensioneret distriktsleder for børnehaver og 
skole på Mols, hvor jeg har været leder i 26 år fra 
1988 – 2014. Tidligere har jeg været formand for AOF 
i Rønde, formand for lærerne på Djursland og for-
mand for skolelederne i Syddjurs. 
Jeg er uddannet i Århus, har læst 6 år på universi-
teterne i København og Århus, arbejdet 4 år ved et 
NATO hovedkvarter i Tyskland. 

socialdemokratiet 
syddjurs Vest
Et halvt år er nu gået med den nye bestyrelse i Syddjurs 
Vest, og hvad har vi så brugt denne tid til?

Lad mig slå helt fast: Vi er nye endnu og har meget at 
lære, men den første tid har vi brugt på at lære hinan-
den at kende, og hvad vi hver især er gode til, og hvor-
dan vi kan hjælpe hinanden.

Vi har afholdt nogle møder for os selv, og jeg mener at 
vi er kommet godt fra start. Især efter vi fik lavet en 
forventnings afstemning. Derefter var det den social-
demokratiske byrådsgruppe, som vi skulle lære at ken-
de og finde ud af, hvad man havde af forventninger til 
vores nye bestyrelse. Og så var der jo også lige to valg 
som, vi skulle være klar til.

Jeg kan som formand sige, at jeg er glad for, at alle i vo-
res bestyrelse har været 110 % på i det første halve år. 
Og herfra skal der lyde en stor tak, også til deres bag-
land, som må undvære dem, når der har været møder.

Vi er nu ved at være på plads, og dette vil også kunne 
ses i det næste halve år, hvor vi bl.a. har en tur rundt på 
Mols, som afsluttes i Ebeltoft. Dette arrangement er la-
vet i samarbejde med Socialdemokratiet Ebeltoft og Om-

egn, og det samar-
bejde med Ebeltoft 
og Omegn er også 
noget af det, vi i 
bestyrelsen priori-
terer meget højt.

Vores møder vil i fremtiden være åbne for alle medlem-
mer, og der sendes mail ud til alle medlemmer i Vest før 
et bestyrelsesmøde, og derfor er det en stor hjælp, hvis 
vi har jeres mailadresse.

Vores ønske er, at alle ser på Socialdemokratiet i Syd-
djurs som en fælles enhed, og ikke som to bestyrelser.

Noget, som vi også prioriterer højt, er, at vores byråds-
medlemmer er kendt i hele Syddjurs kommune, og ikke 
kun i deres nærområde.

Men al begyndelse er jo svær, og nogle gange må vi 
køre efter de tre T-er= ting tar’ tid.

Jeg vil anbefale, at hvis man har et punkt (eller et godt 
forslag), som man ønsker, at vi i bestyrelsen i Vest ser 
på, at man skriver til mig, min telefon og mail er altid 
åben for jer. Se kontaktoplysninger side 2.

Kurt Dahl

Nu arbejder jeg med frivilligt arbejde bl.a. på Gl. 
Estrup. Jeg er lystfisker og jæger og bruger megen 
tid på at dyrke det kulinariske både i skrift og i prak-
sis.

Jeg har været gift med min kone Else i 54 år og har 
sammen med hende 2 børn og 3 børnebørn. Vi mød-
te hinanden i Gymnasiet i Haderslev og efter at have 
boet i København, Århus og Rendsborg, flyttede vi i 
1975 til Rønde, hvor vi har boet siden.

Præsentation af bestyrelsen  
i Socialdemokratiet Syddjurs Vest

Kurt Dahl          SørenHolmgaard          Marianne Fuglsbjerg Aakjær

aF: Jan BrUnO Jensen    FOrManD FOr sOCiaLDeMOkratiet syDDJUrs Vest
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Jeg hedder Marianne, er 50 år, gift med Michael, mor 
til Magnus, Annesofie, Tobias og Camilla og mormor 
til Wilde. Vi har været bosiddende i Hornslet, siden 
1996. Jeg kommer oprindeligt fra Ølsted, en lille by 
mellem Horsens og Vejle.

Jeg er udannet i butik i Vejle, men da vi begyndte at 
få børn, sadlede jeg om. Jeg har arbejdet i hjemme-
plejen i mange år som SOSU-assistent, i Vejle, i Aar-
hus Midtby, derefter det gamle Midtdjurs kommune, 
hvor jeg kørte rundt som aftenvagt og endeligt på 
Hjortshøj Lokalcenter i Demens boligerne.

I 2010 måtte jeg sadle om i forhold til job pga.  fysiske 
udfordringer og var med til at åbne en børnetøjs-
butik i Hornslet. Snart blev jeg tilbudt at blive Sto-
remanager i ESPRIT i Bruuns Galleri, og der var jeg 
frem til 2015. Pga. gentagende operationer måtte jeg 
desværre stoppe i butikken, min fysik var ikke til det 
mere. I dag er jeg desværre ikke så mange timer på 
arbejdsmarkedet, men arbejder alle de timer jeg kan. 
Det er meget vigtigt for mig at være en del af ar-
bejdsmarkedet.

Udover at være med i bestyrelsen i Syddjurs Vest, 
som jo er ret nyt, sidder jeg med i bladudvalget for 
vores medlemsblad. Jeg har været med i frivillig-

Mit navn er Søren Holmgaard. Jeg er kasserer i 
 Socialdemokratiet Syddjurs Vest, hvor jeg har været i 
bestyrelsen i halvandet år. Jeg var også en del af Leif 
Lahns valgkampagne hold, med planlægning af akti-
viteter og ophængning/nedtagning af valgplakater. 
En tidskrævende, men enormt spændende opgave, 
som jeg gerne påtager mig igen.

Jeg er 49 år gammel og gift med Maj-Britt, der er 
 frisør. Sammen har vi 2 børn. Nicklas på 18 og Christi-
ne på 21.

Oprindeligt er jeg fra Grenaa, men har i de sidste 25 
år boet i Hornslet, hvor jeg i mange år har været ak-
tiv i foreningslivet. Bl.a. som formand for Hornslet IFs 
svømmeafdeling i en årrække. Jeg er også tovholder 
i Stafet for livet i Syddjurs, hvor jeg også har et hold 
sammen med min kone - FAMILIEHOLDET.

Jeg er uddannet industriteknikker, og har i de sidste 14 
år arbejdet på maskinfabrikken KAMF A/S i  Hornslet. 

SØREN 
HOLMGAARD

De sidste 8 år har jeg også været tillidsmand for mine 
17 kolleger. l forbindelse med mit  tillidshverv har jeg 
taget en del faglige kurser gennem Dansk Metal og 
har i syv år siddet i bestyrelsen for Fagklubben for 
Små og Mellemstore Virksomheder, der har over 
2.500 medlemmer.

Det faglige arbejde og min tillidsmandsuddannelse 
er helt sikkert grund til, at jeg har fået interesse for 
socialdemokratisk politik, en politik der passer godt til 
mine egne værdier.

Marianne 
Fuglsbjerg Aakjær

gruppen her op til Folketingsvalg 2019 for Leif Lahn, 
til stor fornøjelse, og har herigennem mødt mange 
spændende, dygtige, seriøse og aktive socialdemo-
krater. Derudover er jeg næstformand i Røde Kors i 
Hornslet afd.

Min politiske interesse, er først kommet i mine  voksne 
år. Jeg har altid været meget optaget af mennesker 
og nysgerrig på de mennesker, jeg har omkring mig, 
og dem jeg møder.

Mine funktioner på arbejdsmarkedet har altid været 
at hjælpe mennesker på vej, eller målrettet et sted 
hen, yde omsorg og støtte dem i at tingene lykkes, 
og det giver meget god mening for mig nu at forene 
det med politisk arbejde.

Fællesskab, lighed og retfærdighed optager mig! Vi 
skal hjælpes ad og hjælpe dem, som har brug for det. 
Vi skal behandle hinanden, mennesker imellem, or-
dentlig.



sundHedsaFtalen
Jan FisCher    UDVaLget FOr sUnDheD, æLDre  
Og sOCiaLOMråDet    FOrManD 

Sunhedsaftalen 2019 – 2023 er nu trådt i kraft 
her den 1. juli 2019
Sundhedskoordinationsudvalget, som består af 19 
kommuner, har alle godkendt den nye aftale.

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midt-
jylland, kommunerne i regionen og praksissektoren 
om gensidige forpligtelser og samarbejdet på sund-
hedsområdet.

Syddjurs Kommune kom med flere indlæg til rettelse 
til den endelige udgave, vi har fået sat et flot fin-
geraftryk, som nu er på skrift i denne aftale, vi har i 
udvalget gjort os meget umage, i sammenråd med 
ledelsen, at få lavet et godt stykke arbejde.

Visionen og indsatsområder i aftalen er:

1. Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk.

2. På borgernes præmisser.

3. Sundhed - løsninger tæt på borgene.

4. Mere sundhed for pengene.

Til alle visionerne har vi allerede i Syddjurs bestemt 
at udvide med Sundheds Klinikker, tæt på borgerne, 
så vi her kan tilbyde den hjælp, der er brug for. Her 
er det borgeren, der selv bestemmer, hvornår man vil 
komme inden for den åbningstid, der nu er - her får vi 
mere sundhed for vores penge og tilfredse borgere.

Det er meningen, at vi på sigt vil udvide med flere 
sundhedsklinikker, men lad mig slå fast, at dem der 
ikke selv kan, vil stadigvæk får den hjælp, de har be-
hov for.

Det bliver sådan, at systemerne taler sammen. Så når 
en borger her i Syddjurs kommer hjem fra hospitalet, 
er der styr på Hjemmehjælpen, sygeplejersken osv.

Så borgeren får den rette hjælp med det samme, det 
er bestemt en forbedring, som vi selvfølgelig holder 
øje med. Der vil årligt være opfølgning med den nye 
Sundhedsaftale, og finder vi fejl, vil de blive rettet.

Syddjurs vil med denne aftale kunne tilbyde borge-
ren, at der hele tiden er opfølgning med den daglige 
sundhed. Her kan vi sætte evtueller træningspro-
grammer i gang. Det er for at forbygge eventuelle 
andre sygdomme.

Vi vil arbejde for, at borgeren og pårørende hele ti-
den er underrettet om, hvad der skal ske fremadret-
tet, så alle ved hvad, der skal arbejdes på.

Vi vil investere flere penge i forebyggelse, for her er 
der potentielt meget at hente, for borgere i alle ald-
re- for børn og unge, så de tilegner sig sunde va-

ner fra start, men også rehabilitere den ældre be-
folkning. Borgerens sundhed er et fælles ansvar, når 
det drejer sig om forebyggelse. Vi har dog forskellige 
roller, hvor kommunerne typisk står for den enkel-
tes sundhedsfremme – og forebyggelses indsatser, 
mens praktiserende læger og hospitaler har en vigtig 
rolle i forhold til at agere proaktiv og forebyggende 
ved tidlig opsporing og henvisning til kommunale 
forebyggelses tilbud.

Derudover understøtter hospitaler med specialiseret 
ekspertise og sparring til kommunerne og borgerens 
praktiserende læge. 

Vi har en målsætning her i Syddjurs kommune: At vi 
vil styrke samarbejdet om akut syge ældre og ned-
bringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre.

Jeg tror på, at denne nye aftale vil blive en stor fordel 
for Syddjurs’ borgere, at vi ved rettidig indsats hand-
ler både om at forebygge at sygdom opstår, og om 
tidligt at opspore sygdom og undgå, at sygdommen 
forværres. Det betyder, at vi hver især sætter ind i 
rette tid, og at der nogle gange skal investeres tidligt 
i et forløb for at undgå, at kompleksiteten øges. Det 
er til gavn for den enkelte borger, for økonomien og 
for befolkningens sundhedstilstand.

Jeg vil som formand for Sundhed – Ældre & Social-
området nøje følge udviklingen og vil gerne fra jer 
høre, hvordan det så virkelig fungerer.



Regionsrådet har lettet det økonomiske 
pres på Aarhus Universitetshospital
Et enigt Regionsråd har lettet sparekravet for Aarhus 
 Universitetshospital (AUH), så der ikke som planlagt skal 
spares 325 mio. kr.- men 150 mio. kr. i 2019.

Baggrunden for besparelserne på AUH skyldes forskellige 
elementer, som har fået stor betydning for den fremtidige 
drift af Aarhus Universitetshospital - og det vil jeg i neden-
stående komme ind på.

l de seneste år har Aarhus Universitetshospital forberedt 
sig på at skulle levere en 8% effektivisering som aftalt med 
staten som betingelse for kvalitetsfondsbyggeriet.

l den samme periode har AUH skullet levere på man-
ge  andre besparelser for at dække regionale behov for 
 omprioriteringer og interne behov for dækning af udgifts-
stigninger på AUH. Det gælder f.eks. besparelser i Spar 1519 
og budget 2019/2020, stigninger i udgifter til implantater, 
øvrige lægelige artikler og andre poster med stigende ud-
gifter, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er dækning af real-
væksten.

Det har vist sig at være en vanskelig situation at skulle 
gennemføre effektiviseringerne samtidig med, at hospita-
let er flyttet sammen og i nye lokaler, skal implementere 
nye arbejdsprocesser omkring operationsgange, indarbej-
de nyt sterilkoncept og få logistikken til at fungere.

Oveni er der i øjeblikket mangel på kvalificeret arbejdskraft, 
hvilket gør det vanskeligt at opretholde normal kapacitet 
og implementering af de mange forandringer, samtidig 
med at den daglige behandling af patienterne fortsætter.

Ligeledes har hospitalet selv skullet afholde store dele af 
udgifterne til flytning og ibrugtagning, inklusive udgifter 
forbundet med forsinket indflytning for nogle afdelinger. 
Flytte- og ibrugtagningsudgifterne har således været med 
til at bringe hospitalet i en økonomisk presset situation.

Samlet set udfordrer alt dette hospitalets muligheder for at 
sikre økonomisk balance og stabil drift.

AUH’s økonomi har været i balance til og med 2017. I 2018 
kom AUH ud med et merforbrug på 45 mio. kroner. I 2019 
og 2020 skal AUH realisere den sidste del af 8% effektivise-
ringskravet. Hertil kommer yderligere regionale og interne 
besparelser på AUH.

AUH har for øjeblikket en økonomisk ubalance på ca. 425 
mio. kr. i forhold til budget 2019 ved uændret  udgiftsniveau. 
l den seneste økonomirapport er der en forventning om at 
kunne reducere merforbruget i

2019 med 325 mio. kr., det giver et forventet merforbrug på 
100 mio. kr. i regnskab 2019.

Så der er pres på økonomien på AUH og dermed også per-
sonalet på Aarhus Universitetshospital. Det er en uholdbar 
situation, vi er kommet i grundet manglende opbakning fra 
Løkke regeringen og Dansk Folkeparti.

Så den nye spareplan vil betyde afskedigelser.  Regionsrådet i 
Region Midtjylland vil fordele de udmeldte sparekrav på Aar-
hus Universitetshospital (AUH) over de kommende fire år.

Dermed skal AUH spare 150 mio. kr. i 2019 frem for de  første 
udmeldte 325 mio. kr.

AUH skal fortsat være et stærkt universitetshospital i 
 Aarhus med et godt arbejdsmiljø. Derfor lettes sparekravet 
betragteligt.

Der er ca. ansat 10.000 medarbejdere på AUH. Sparemå-
let på 15O mio. kr. svarer til, at der skal nedlægges 180 
stillinger - ifølge hospitalsledelsen er der ca. 40 vakante 
 stillinger, som ikke vil blive genbesat.

Inden sommerferien nedlagde afdelingen for Røntgen og 
Skanning 43 stillinger, og dermed mangler hospitalsledel-
sen at finde yderligere ca. 100 stillinger. Mange af disse kan 
sikkert findes ved omplaceringer.

En del af besparelserne er dog udsat, så spareplanen ind-
fases over 4 år.

Derfor er det håbet, at politikerne på Christiansborg vil 
 sende en økonomisk håndsrækning. En mulighed er, at 
der findes flere penge til regionerne, når økonomiaftalen 
mellem Danske Regioner og Finansministeriet skal genfor-
handles efter folketingsvalget den 5. juni 2019- her i august 
2019.

Og det ser fornuftig ud nu.

Folketingsvalget er nu vel overstået - tillykke til Mette 
 Frederiksen - tillykke til Leif for et godt valg - og tillykke til 
Rød Blok.

l valgkampen lovede Rød Blok at støtte op omkring Aarhus 
Universitetshospital - så det håber jeg nu på vil ske.

Og de 5 Regionsråd bliver ikke nedlagt nu - hvor Rød Blok 
har fået flertal - tillykke med det - demokratiet overlever i 
Sunhedsreformen.

reGionsrådet
aF regiOnsråDsMeDLeM nieLs erik iVersen,  
regiOn MiDtJyLLanD.
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FREKA GRAFISK a.s. T. 
7022 7026

FREKA GRAFISK a.s.

T. 7022 7026

Står du lige og mangler: 

beachflag, profiltøj,
rollUp til kampagnen,

plakater, nyt logo 
eller ... så ring  

Vi kan hjælpe med    alt 
næ

ste
n

Kontakt os på 86 43 00 00 eller 

på e-mail: kursus@aofhuset.dk

Du kan også gå ind på vores hjem-
meside: randers.aof.dk og læse 

Forberedende Voksenun-
der-visning (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? 

Vi tilbyder individuel under-vis-
ning ud fra dit personlige niveau

· Opstart når det passer dig

· Undervisning både om dagen 
og om aftenen

· Også specielt tilrettelagte kur-

tilbyder hold
inden for alle
aftenskoleemner 
Eksempelvis:
 Sprog
 Musik
 Madlavning
 Kreativitet
 Dansk
 Matematik
 Bevægelse og  sundhed

 og meget meget mere!

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? 
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 for 
undervisning på FVU og OBU

Kontakt os på 86 43 00 00 
eller

kursus@aofhuset.dk

Du kan også gå ind på vores 
hjemmeside: www.randers.aof.dk 
og læse mere om vores hold.

 

AOF tilbyder hold indenfor 
alle aftenskole emner.  
 
Eksempelvis sprog, musik, 
madlavning, kreativitet, 
bevægelse og sundhed, 
dansk, matematik og meget 
meget mere! 

Forberedende Voksenunder-
visning (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?  
Vi tilbyder individuel under-
visning 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. 
 Kontakt os på 86 43 00 00 eller  
på e-mail: kursus@aofhuset.dk 
Du kan også gå ind på vores 
hjemmeside: randers.aof.dk og 
læse mere om vores hold. 

 









Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs16 Freka Grafisk A/S    70 22 70 26

www.lodjursland.dk

Det er os med overenskomster  
og faglige fællesskaber

Formand: torben jakobsen kasserer: Bent madsen

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

Løn, ferie og pension
kommer ikke af sig selv!


