
SOCIALDEMOKRATEN
SYDDJURS

3. kvartal  |  2022  |  Årgang 16

Sundhed og omsorg

Sundhed og omsorg

Facebook: SocialdemokratietiSyddjurs



LAY-OUT OG TRYK: 
FREKA GRAFISK A/S    Lerbakken 64, 8410 Rønde

7022 7026 | www.freka.dk | freka@freka.dk
Indlæg skal være fremme
senest   d. 13. november

FÆLLESLEDELSEN:POLITISK VALGTE 

Formand: JAN BRUNO JENSEN 
Tlf.  9125 0423   |  jabj@syddjurs.dk

Kasserer:  SØREN HOLMGAARD 
Tlf.  2896 8741   |   holmemaj@gmail.com

PARTIFORENING EBELTOFT OG OMEGN:  
Formand: PETER RAVN 
Tlf. 5099 6171   |   peterravnprivat@gmail.com

Kasserer: SVEND ERIK KJÆR LAURSEN 
Tlf.  2148 6130   |   socsvenderik@gmail.com

PARTIFORENING SYDDJURS-VEST:  
Formand:  ANNI PLANNTHIN MOGENSEN 
Tlf.  2835 4017   |  annimog@gmail.com

Kasserer:  SØREN HOLMGAARD 
Tlf.  2896 8741   |   holmemaj@gmail.com

DJURSKREDSEN: 
Kredsformand: BENTE NORDBEK 
Tlf.  5134 5989   |   bente.nordbek@gmail.com

REDAKTIONSGRUPPEN:
JAN BRUNO JENSEN - Ansvarshavende redaktør 
Tlf.  9125 0423   |  jabj@syddjurs.dk

RITA STOKHOLM VINDING 
Tlf.  8637 2272 / 6126 7352 
rita.vinding@outlook.com

CHRISTINA KEJSER SØRENSEN 
Tlf.  5335 3463 
christina.1989@live.dk

SVEND ERIK KJÆR LAURSEN 
Tlf.  2148 6130  
socsvenderik@gmail.com

MOLLY THOMSEN 
Tlf.  8639 4893 / 2115 3010  
mollyogbenny@live.dk

DANIEL BUTTENSCHØN 
Tlf. 4141 1307 
daniel@buttenschon.dk

UDGIVER: 
Fællesledelsen for 
Socialdemokraterne i Syddjurs kommune
Oplag: 400 stk.

Næste nr. udkommer primo december 2022

Spørgsmål vedr. medlemskab 
og evt. flytning bedes rettet til 

din partiforenings kasserer

MICHAEL STEGGER JENSEN
Borgmester
Økonomiudvalget
Tlf. 2372 8678
micsj@syddjurs.dk

MICHAEL AAKJÆR
Gruppeformand
Sundheds- og ældreudvalget
Social- og beskæftigelsesudvalget
Børn- og ungeudvalget, formand
Tlf. 2372 6804
mica@syddjurs.dk

OLE S. HANSEN 
Politisk ordfører
Erhvervs- og planudvalget
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Tlf. 2073 5426
olsh@syddjurs.dk

ANITA SØHOLM
Natur-, teknik- og miljøudvalget
Tlf. 24265174
anis@syddjurs.dk

CASPER GRUD NIELSEN 
Familie-, børne- og læringsudvalget
Tlf. 2868 4812
cagrn@syddjurs.dk

JAN FISCHER
Erhvervs- og planudvalget
Tlf. 2082 5521
jafi@syddjurs.dk

SIDSE GRAARUP VANGSTED
Sundheds- og ældreudvalget 
Tlf. 2025 8695 
sigrv@syddjurs.dk

REGIONSMEDLEM:
Else Søjmark 
Tlf. 4018 6968
else.soejmark@rr.rm.dk

Folketingsmedlen: 
LEIF LAHN JENSEN 
Tlf.  3337 4046   |   Leif.jensen@ft.dk

2



Som vedtaget på generalforsamlingerne i de to par-
tiforeninger i Syddjurs, så er der nedsat et sammen-
lægningsudvalg. Opgaven er at lave et udkast til en 
struktur for en evt. sammenlægning af de to parti-
foreninger.

Det dækker bl.a. fremtidige vedtægter, regler for fu-
sionering, tidsplan for sammenlægning osv.

Udvalget består af:
Socialdemokratiets Fællesledelse: 
Formand Jan Bruno Jensen 
Næstformand Peter Ravn

Syddjurs-Vest:  
Næstformand Christina Kejser Sørensen 
Lene Straarup

Ebeltoft og Omegn:  
Næstformand Linda Skovbjerg 
Daniel Buttenschøn 

Som det er i dag, er der en del dobbeltarbejde, da nog-
le ting fra de enkelte partiforeninger også behandles 
i Fællesledelsen. Ligeledes er der ekstra arbejde og 
omkostninger ved at have 3 forskellige budgetter. Der 
kan samtidigt være en frygt for, at nogle af de gode 
tiltag der foretages i en partiforening, ikke kommer 
den anden til gode. 

ÉN PARTIFORENING I SYDDJURS?
Sammenlægningsudvalget har brug for dine input

Historisk set har sammenlægninger af partiforenin-
ger i Syddjurs kostet lokal forankring og medlemmer. 
Det er derfor også kernen i det, som sammenlæg-
ningsudvalget arbejder med. Der skal arbejdes med 
at styrke de lokale områder i en ny samlet partifor-
ening.

Tidsplanen for sammenlægningsudvalget er, at der 
skal være et beslutningsgrundlag klar til de næste ge-
neralforsamlinger. Derfor har vi brug for jeres  input, så 
det kan sikres, at vi får det bedst mulige  udgangspunkt 
for at kunne tage de rette beslutninger.

Hvad er vigtigt at viderebringe fra de enkelte parti-
foreninger? 

Hvordan sikres de lokale medlemmers mulighed for at 
blive engageret? 

Hvordan sikres en bred og alsidig repræsentation i 
Byrådet?

Dette og en masse andre gode spørgsmål, søger vi 
jeres input på. 

Send dem til christina1989@live.dk senest 24. oktober.

Med venlig hilsen 
Sammenlægningsudvalget
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VILFRED 
FYLDER
80 ÅR

Mangeårig borgmester i Rønde Kommune 
og den første borgmester i Syddjurs Kom-
mune.

Lokalhistoriker og forfatter Vilfred Friborg 
Hansen fylder 80 år d. 24. september 2022.

INTERVIEW: SØREN K. LAURIDSEN

Inden jeg skulle interviewe dig i dag, har jeg benyt-
tet lejligheden til at repetere lidt i din store bog om 
Kalø, for ud over at være politiker, har du også i me-
get høj grad markeret dig som forfatter og lokalhi-
storiker. Det er en imponerende bog med utroligt 
mange kildehenvisninger – det må have taget dig 
lang tid at skrive den bog?

Det tog mig et år, men jeg kendte stoffet gennem 
40 år, så jeg var vældig godt forberedt på opgaven. 
Så sker der selvfølgelig det, at når det er ens store 
interesseområde og man er ude og holde foredrag, 
så samler man til hobe – jeg tør godt sige, at der 
ikke er et blad om Kalø, som jeg stødte på under-
vejs, som jeg ikke har taget en kopi af.

Du blev ansat på Grenaa Gymnasium i 1971, men 
hvorfor blev det netop i Rønde, hvor du og din hu-
stru Aila købte hus?

Forklaringen er den, at jeg var blevet ansat ved 
Grenaa Gymnasium. Jeg var færdig på Aarhus Uni-
versitet i 1970 med historie som hovedfag og en-
gelsk som bifag, og efter et år ved Civilforsvaret fik 
jeg jobbet i Grenå. Derefter skulle vi så finde ud af, 
hvor vi ville bo. Jeg havde lige i marts 70 giftet mig 
med Aila, som havde en stilling som lektor i finsk 
ved Aarhus Universitet, så vi skulle finde noget 
midt imellem Aarhus og Grenå – og det var Rønde. 
Problemet var bare, at der ikke rigtig var noget til 
salg i Rønde, men det var der til gengæld i Ugel-
bølle. Så det blev et hus på Rosenhøjvej, tæt ved 
Møllerens Hus, og med gode busforbindelser til 
Aarhus, for Aila havde ikke kørekort - så hun skulle 
køre i bus. Det kom til at passe helt godt med de 
gode busforbindelser ind fra Ugelbølle.

Hvor havde du mødt Aila?

Det var på universitetet tilbage i 1967. Aila læste 
finsk sprog og litteratur på universitetet i Turku 
(Åbo), men havde dansk som andet fag. Derfor 
var hun på et studieophold på et dansk universi-
tet, nemlig i Aarhus. Og så mødte vi hinanden. Jeg 
havde været til midnatsforestilling lørdag aften i 
en biograf, hvor jeg havde set ’En mand steg af 
toget’ – en rigtig klassisk western – og så kom jeg 
tilbage til kollegiets køkken, hvor der altid en lør-
dag aften var liv og glade dage. Så viste det sig, at 
halvdelen af dem var finner, som de andre havde 
truffet i studenterbaren tidligere på aftenen og in-
viteret med hjem. Der mødte jeg så Aila, som vist 
var den eneste, der ikke drak øl – og så spurgte jeg 
hende: vil du have en kop kaffe? Det ville hun - og 
så rullede det!

Hvornår meldte du dig ind i Socialdemokratiet?

Det hænger også sammen med kollegiet i Aarhus. 
Jeg stammer fra et landbosamfund, hvor min far 
var kontrolassistent. Jeg voksede op i landsbyen 
Knudstrup, der ligger i nærheden af Kjellerup mel-
lem Viborg og Silkeborg. Her var historien tæt på, 
fordi hærvejen fra Viborg og sydpå går gennem 
Knudstrup. Jeg blev den første, der kom i  realskole 
i Kjellerup fra det område. Senere blev det Vestjysk 
Gymnasium i Tarm som gymnasiekostskole, hvor 
jeg oplevede det første kulturchok. Derfra gik tu-
ren med økonomisk støtte fra Ungdommens Ud-
dannelsesfond videre til historiestudiet på Aarhus 
Universitet. Her kom jeg ind på kollegiet efter 2 år, 
dvs. i 1965. Det var et fantastisk sted med tværpo-
litiske diskussioner, og i en periode med studenter-
oprør røg folk over til nogle meget yderliggående 
politiske partier. Jeg er dog så meget rundet af den 
jyske muld, så jeg nåede aldrig længere ud til ven-
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stre end til Socialdemokratiet. Der befandt jeg mig 
rigtig godt – så det var i 1968 – i Ungdomsoprørets 
mærkeår - jeg blev medlem af partiet!

Men så flyttede I til Ugelbølle?

Ja, så flyttede medlemskabet med, men der var 
ikke rigtig nogen fra partiforeningen i Rønde, der 
kontaktede mig, bortset fra Henry Larsen, der var 
skoleinspektør ved Ugelbølle Skole og i en perio-
de viceborgmester for Socialdemokratiet i Rønde 
Kommune. Henry Larsen besøgte mig, og vi fik en 
god snak om, hvad der rørte sig i det lokalpolitiske 
i starten af 70’erne. Det var bl.a. om problemerne 
med Ugelbølle Skole.

Og så blev det hus i Rønde derefter?

Ja, så flyttede vi til Rønde i 1976 – da vi havde fået 
Simon, barn nummer to. Huset i Ugelbølle var for 
småt og svært at bygge om. Da jeg er gift med en 
finne, så skulle vi naturligvis have et hus med en 
sauna – og det fandt vi her på Ravnevej, hvor vi 
har boet siden, og hvor børnene voksede op. Så 
skete der det sjove, at AOF manglede en formand 
– og så var der nok nogen, der kikkede på med-
lemslisten, og så at der var en cand.mag. blandt 
medlemmerne i Rønde. Så dukkede der to mand 
fra partiet op her, og jeg anede intet om AOF, men 
inden de gik, havde jeg sagt ja til at være bestyrel-
sesformand for AOF. 

Hvis man er historisk interesseret – og dermed 
også politisk interesseret - og kan varetage for-
midling på et eller andet plan, så går man ind i et 
sådant arbejde med liv og sjæl. Det lagde grunden 
til flere foredrag og senere ’Folk og Liv-serien’ om 
Røndeegnens og Djurslands lokalhistorie.  Det før-
te igen med sig, at man bliver kendt i området. 

Det førte så videre til, at jeg blev opfordret til at 
stille op til byrådet i 1981.  Jeg kom meget hurtigt 
med i det politiske arbejde, kom i Økonomiudvalget 
og Socialudvalget, blev gruppeformand og politisk 
ordfører der fra 1982. Ved valget i 1985 måtte jeg 
melde fra, da Aila havde fået stilling i Nordjylland. 
Det betød, at hun var væk en stor del af tiden, og 
selv om børnene var større, så var det svært at få 
familien til at hænge sammen. 

I byrådspausen blev jeg så formand for partifor-
eningen. Jeg kom ind i kredsbestyrelsen og amts-
bestyrelsen. Det blev en slags organisatorisk peri-
ode i partiet for mig. Da så næste valg kom i 1989  
var børnene så store, at det ikke var noget problem 
at stille op. 

Og så stillede du op og blev borgmester?

Ja, det var også lidt mærkeligt. Men det havde nok 
den forklaring, at Borgerlisten og Venstre ikke kun-
ne finde ud af at samarbejde. Borgmesterhvervet 
landede hos mig i 1990. Men der var borgerligt fler-
tal i hele perioden. Det stillede store krav til samar-

bejdet. Her kom det mig måske lidt til gode, at jeg 
var vokset op i et landbosamfund, når jeg skulle 
forhandle med de mange landmænd i den davæ-
rende kommunalbestyrelse i Rønde. Det gik sådan 
set meget godt, men de borgerlige var naturligvis 
trætte af, at de ikke havde borgmesterposten, de  
satte alle sejl til ved det næste valg i 1993, hvor de 
fandt sammen – og så røg jeg ud!

Men du kom til roret igen i 1997?

Ja, og det skyldtes nok, at De Radikale med Carsten 
Bech var ved at føre sig frem der. Vi lænede os 
tæt op af hinanden i valgkampen, og da resultatet 
forelå, var der et flertal bestående af R, SF og S. Der 
var sådan set ikke noget at forhandle om, vi havde 
borgmesterposten i en periode med flertal, men 
jeg synes, at vi ved konstitueringen dengang også 
var gode til at give de borgerlige medindflydelse, 
således at vi fik et godt samarbejde i de følgende 
perioder. Men vi var også kun 13 i byrådet – og det 
var noget andet end senere i Syddjurs. Det blev til 
et fantastisk samarbejde i den lange periode frem 
til kommunesammenlægningen. Det samarbej-
de betød også, at jeg blev kendt ud over Rønde 
Kommunes grænser – og det betød igen noget for 
valget til den næste borgmesterperiode i Syddjurs. 

Så stillede du op til borgmesterposten i den nye 
sammenlagte Syddjurs Kommune?

Valget var i 2005. Man valgte en formand for sam-
menlægningsudvalget i 2006. Jeg blev først borg-
mester i den nye kommune fra 2007. Jeg var borg-
mester frem til valget i 2009 og 1. januar 2010 var 
jeg ude af rådhuset. 

Men jeg havde ellers bestemt mig for at gå af som 
borgmester i 2005. Bogen om ’Molslandet’ skrev 
jeg i den periode lige før, hvor jeg havde beslut-
tet mig for at gå, men så skete der det med den 
bog, at den blev kendt over hele Djursland, og når 
man så går i gang med sammenlægningsplaner-
ne, og fik opfordringer til at fortsætte, så er det 
svært at forlade skuden. Jeg stillede op og fik et 
kanonvalg. Jeg fik vist nok det højeste personlige 
stemmetal ved et kommunalvalg indtil nu i kom-
munen. Jeg trak rigtig mange socialdemokrater 
med ind i byrådet – men det var på mange måder 
en Pyrrhus-sejr, fordi det betød, at der ikke rigtigt 
kom nogen med fra den gamle Rønde kommune 
– alle socialdemokrater i Rønde stemte personligt 
på mig. Det var en flyvende start med borgmester-
posten, men for mange gode socialdemokratiske 
kandidater fra Rønde Kommune var det selvfølge-
lig skuffende ikke at komme med.

Du nævnte før, at det var noget helt andet at blive 
borgmester i den nye store Syddjurs kommune end 
at være det i Rønde – kan du uddybe det?

I Rønde kommune kendte jeg ’Gud og hvermand’, 
og den lokalhistoriske interesse betød også, at jeg 
kom ud og fik snakket med folk eller mødte dem til 
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Med hustru Aila, foto af datter Minna 

 

                                      

Bogudgivelser, fotos Adresseavisen 

 

Vilfred og Aila

foredrag. Jeg havde nu tid til at interessere mig for 
detaljerne. Så kommer man ind i den nye kommune, 
hvor det hurtigt viste sig, at de politiske kulturfor-
skelle mellem de gamle kommuner var langt større 
end forventet. Det blev en brydningstid. Dertil kom, 
at økonomien var langt mere problematisk, end 
man kunne se på forhånd. Set i bagklogskabens 
lys, burde vi nok have sparet 10% med det samme, 
men det var ikke til at vide, for det så ud, som om 
pengene var der, og økonomien var ok. Det blev 
ganske voldsomme besparelser, vi skulle igennem 
der. Det varede perioden ud og nok et stykke ind 
i Kirstine Billes borgmesterperiode efterfølgende, 
men senere har det kørt helt fornuftigt.

Hvis du skulle fremhæve den sag fra din borgmester-
periode i Syddjurs Kommune, som du er mest glad for 
at have været med til at gennemføre?

Ja, men det var vel det, som vi lige har været inde 
på, nemlig at få kommunen økonomisk rettet op – 
selv om det overhovedet ikke var sjovt – men det 
var nødvendigt. Det var også der, at de små skoler 
blev lukket. Det var heller ikke sjovt, men nødven-
digt – også fordi de små skoler var lukket i det tidli-
gere Ebeltoft kommune, i det tidligere Rosenholm, 
men i Rønde var de små skoler blevet bevaret. Det 
var naturligt nok en anstødssten for byrådet. 

Men så var det efterfølgende fantastisk, at vi fik 
friskolerne på de steder, hvor de små skoler blev 
nedlagt. De nye friskoler er meget lokalt orientere-
de skoler og ikke ideologisk prægede friskoler, som 
tidligere. Det var den eneste måde, at bevare de 
lokale skoler på. I et moderne samfund er det godt, 
at der hele tiden er et alternativ til og en udfordring 
for folkeskolerne! I Grundtvigs fædreland må det 
vel godt være sådan at ca. 10 % af børnene går 
i friskole, men jeg skal ikke lægge skjul på, at det 
bekymrer mig meget, at vi nu ser en udvikling på 
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Ring på 70 22 70 26, skriv på freka@freka.dk
eller kig forbi Lerbakken 64, Rønde

landsplan, hvor 20% går på friskole – og tallet ser 
ud til at stige. En stærk folkeskole er og bliver vigtig 
for sammenhængskraften i samfundet. 

Har du her tæt på de 80 år nye lokalhistoriske pro-
jekter på vej?

Nej, ikke nye projekter som sådan, men jeg fort-
sætter ’Folk og Liv-serien’, som jeg nu kan sidde og 
redigere og lave lay-out på her hjemme fra på min 
computer. Bind 4 i serien ’Folk og Liv omkring Kalø 
Vig’ udkommer en måned efter min fødselsdag. Så 
I vil stadig høre lokalhistorisk nyt fra mig!
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Der er i øjeblikket mange projekter i gang inden for æl-
dreområdet. Overskrifterne i Syddjurs kommune er ”vær-
dig ældrepleje”, ”mere værdig ældrepleje”, ”selvstyrende 
teams”, ”tværfaglighed”. Dertil kommer, at Byrådet har be-
sluttet, at det skal undersøges, hvilke dokumentationskrav 
på ældreområdet, der bør reduceres, for at skabe mere tid 
for medarbejderne i den direkte pleje og omsorg for bor-
gerne. Vi ser det samme billede med lignende overskrifter 
i kommuner over hele landet. 
Tre kommuner: Langeland, Middelfart og Viborg har allere-
de en Velfærdsaftale med Regeringen om at sætte kom-
munen fri fra bureaukrati og store dele af lovgivningen 
på ældreområdet de kommende tre år. Aftalen skal skabe 
mere nærhed i velfærden i de tre kommuners ældrepleje 
og skal komme den enkelte ældre med behov for hjælp 
og dennes pårørende til gode. Udgangspunktet er, at lede-
re og medarbejdere i ældreplejen med velfærdsaftalerne 
får betydelig frihed fra statslige og kommunale regler til at 
skabe bedre kvalitet i plejen og omsorgen af den enkelte 
ældre. I juni måned blev det besluttet at udvide mulighe-
den for at indgå velfærdsaftaler på ældreområdet til flere 
kommuner. 
Derudover er der i maj indgået aftale om en sundheds-
reform, som i høj grad også får betydning for seniorer og 
ældre, og der arbejdes på at formulere en Ældrelov, som, 
hvis alt går vel, kan vedtages i efteråret.
Alt i alt er der sat forandringer på dagsordenen. Hvad det 
reelt kommer til at betyde, ved vi endnu ikke, men det er 
helt sikkert, at der er store udfordringer i forhold til at sik-
re ordentlige forhold for især de ældste, som har helbreds-
mæssige problemstillinger, som betyder, at de er afhængige 
af hjælp fra andre, både til praktiske opgaver i hjemmet og 
behandling, pleje og omsorg. Det er svært at forestille sig 
den situation, når man er 40 og rask og rørig, men hvis vi 
får lov at blive gamle, bliver det før eller siden virkeligheden.

Hvorfor er der sat forandringer på dagsordenen?
Målet med forandringerne er, at det fortsat skal være mu-
ligt at yde værdig behandling, pleje og omsorg til dem, der 
får behov for det, når vi bliver flere ældre.
Flere ældre 
Befolkningsprognosen for Syddjurs Kommune viser, at de 
aldersgrupper, hvor skavanker og sygdomme begynder at 
vise sig for alvor, er stigende frem mod år 2034. 

Vi vil klare os selv længst muligt og fortsætte et aktivt liv, 
men i takt med alderen, er der flere, som får behov for 
sundhedsydelser, sygehusbehandling og hjælp til praktiske 
opgaver, pleje og omsorg. Det betyder øgede udgifter og 
behov for kvalificeret og stabilt personale.
Konkurrence om arbejdskraften
Samtidig med at flere får behov for forskellige sundheds-
ydelser og praktisk hjælp, står vi i en situation, hvor der 
er færre unge, som skal på arbejdsmarkedet, mens der er 
mange flere, som i den anden ende af livet når pensions-
alderen. Vi hører, at der er mangel på arbejdskraft inden 
for stort set alle brancher, så sundhedssektoren og hele 

ældreområdet skal derfor konkurrere med andre brancher 
om arbejdskraften. 
Det er min vurdering, at det er særlig svært at rekrutte-
re personale til hele sundhedssektoren og ældreområdet 
i kommunerne, og det er svært at fastholde det eksiste-
rende personale. Det kalder på en væsentlig forbedring 
af arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet, og det handler om 
tilstrækkelig tid til oplevelsen af veludført arbejde, og at 
have givet den ældre den pleje om omsorg, der er behov 
for. Det kan være en af vejene til stoppe flugten fra fast 
job i kommunen til job i vikarbureau, hos privat udbyder af 
ældrepleje eller i andre brancher. 
Personalet på ældreområdet gør deres ypperste for at give 
ældre den hjælp, der er behov for. Det bør Regeringen og 
Folketingets partier også gøre. Mit råd er, at lade kommu-
nerne bruge noget af den store kassebeholdning, der er i 
såvel Syddjurs som i andre kommuner. Regeringen hævder, 
at væksten i ældrebefolkningen, og dermed udgiftsbeho-
vet, dækkes af staten i aftalerne om kommunernes økono-
mi. Det mærker vi ikke her i Syddjurs, hvor udgiftsbehovet 
pga. demografi – flere børn og ældre - er 30 mio. kr., mens 
kommunen kun får 9 mio. kr. til at dække de øgede udgifter 
som følge af flere børn og ældre. Andre kommuner er i en 
lignende situation. 
Værdig ældrepleje i fremtiden
Det er altafgørende for at yde værdig ældrepleje til alle 
med behov for hjælp, pleje og omsorg, at der er tilstræk-
keligt personale med de rette kompetencer. Derfor er op-
gaven primært, at det bliver attraktivt at arbejde inden for 
sundheds- og plejesektoren. 
Der bliver også kaldt på pårørende og civilsamfundet. Der 
tales om, at pårørende i højere grad skal gøre mere for fa-
miliens ældste. Allerede i dag hjælper mange deres foræl-
dre eller bedsteforældre. Hvor meget mere, man kan for-
vente fra deres side, kan jeg være i tvivl om, for de yngre 
generationer skal arbejde for fuld kraft, har børn de skal 
tage sig af, og de skal blive på arbejdsmarkedet længere. 
Dertil kommer, at det ikke er alle, der har pårørende i nær-
heden. 
Jeg har hørt, at en af måderne at løse udfordringerne med 
personalemangel på, kunne være forsikringsordninger, så-
dan at man kunne vælge forsikringsbetalte private udby-
dere af ældrepleje. Det er min vurdering, at det ikke løser 
noget som helst, tværtimod. Det øger konkurrencen om 
arbejdskraften, for der bliver ikke umiddelbart flere perso-
ner at rekruttere, ved at der bliver forsikringsbaseret pleje 
og omsorg. Jeg forudser, at det stedet øger udgifterne til 
ældreområdet og skaber en mere bureaukrati og ulighed.
En del af løsningen
Forebyggelse og udskydelse af sygdom er vigtig i en situa-
tion med mangel på personale inden for sundheds- og æl-
dreområdet – og det har betydning for hvert enkelt men-
neskes livskvalitet. Vi kan alle, hver især, gøre vores til det, 
men det er også en opgave for både private og offentlige 
virksomheder/arbejdspladser. Der er i min optik et alt for 
stort arbejdspres, uanset branche, men også det at være 
marginaliseret, og ikke være en del af et fællesskab, kan 
være et problem. Begge dele kan føre til uhensigtsmæssig 
usund livsstil, som, om ikke nu, så på lidt længere sigt med-
fører øget efterspørgsel efter sundhedsydelser og dermed 
det personale, som er en knap ressource. 
Der skal på alle fronter gøres en indsats for at mindske 
efterspørgslen på sundhedsydelser, og der skal være den 
nødvendige økonomi til ældreområdet, sådan at ældre, der 
har behov for hjælp, får værdig hjælp, pleje og omsorg, og 
sådan at det bliver et attraktivt arbejdsområde. 

UDFORDRINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET
AF RITA STOKHOLM VINDING  ❖  MEDLEM AF SOCIALDEMOKRATIET I SYDDJURS VEST. 

Alder 2023 2034 Stigning

67-84 år 9191 9817 626

67+ 10355 12042 1687

85+ 1165 2225 1060

95+ 72 175 103

Kilde: Syddjurs Kommune Befolkningsprognose 2022
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I Syddjurs har man valgt at omstrukturere hjem-
meplejen således, at den kommer til at bestå af 
klynger med selvstyrende teams, hvilket på papiret 
lyder som en fantastisk ide, som kan give medarbejde-
ren mere medbestemmelse over sin arbejdsdag og bedre 
fordeling af ressourcer hos den enkelte, og borgeren vil op-
leve, at der vil komme færre forskellige hjælpere i hjemmet. 
Ud fra den fremstilling af projektet, gik medarbejderne over-
ordnet ind til det med et positivt sind. 

En overvældende opgave 
Det har dog vist sig, at disse selvstyrende teams er yderst 
sårbare ved sygdom, hvor læsset har en tendens til at væl-
te. Så den ekstra tid og det ekstra overblik, det var me-
ningen, medbestemmelsen skulle give, ender med at blive 
brugt på de ekstra opgaver, en sygemelding giver, og an-
tallet af forskellige hjælpere i borgers hjem er derfor ikke 
blevet bragt ned. 

”Jeg elsker mit arbejde, men ikke de vilkår vi arbejder un-
der”, lyder det fra en medarbejder, ansat i plejen i Syddjurs 
Kommune. 

Fordele og ulemper
De adspurgte medarbejdere i Syddjurs Kommune kan se 
fordelen for kommunen, som sparer penge ved de selvsty-
rende teams, men de har svært ved at se mange fordele 
for medarbejderne og borgerne, da medarbejderne nu har 
mange forskellige kasketter på. De er ansvarlige for bl.a. 
planlægning, visitation, økonomi, telefon, udover plejeop-
gaverne, opgaver de ikke har bedt om, eller nødvendigvis 
har kompetencerne til, hvilket fjerner fokus fra deres ker-
neopgaver. 

De er glade for friheden til selv at planlægge tidspunkter 
for besøgene, men da alle ikke kan få besøg på samme tid, 
ryger denne fordel hurtigt ud af betragtning igen. De ople-
ver, at det kan være vanskeligt at være egen chef, og der 
er usikkerhed omkring, hvem der står med ansvaret, hvis 
der tages en forkert beslutning. Det er heller ikke unormalt, 
at telefonen ringer 50 gange på en vagt, alt imens der skal 
udføres plejeopgaver, hvilket gør, at medarbejderen ikke 
har den samme kontakt til og opmærksomhed på borge-
ren, da det administrative fylder meget. Derudover er det 
problematisk at skabe et trygt læringsmiljø for studerende, 
som midt i travlheden også skal oplæres til at blive gode 
hjælpere eller assistenter.

Er det for sent at vende skuden? 
Det mener medarbejderne ikke. De mener dog, at de bør 
tages med på råd tidligere i processen, og at kommunen 
skal lave mere målrettede opfølgninger på, hvad der fun-
gerer, og hvad der ikke gør. Medarbejderne siger, de står 
parate til at dele deres viden og indsigt, hvilket ville kun-

VÆRDIG ÆLDREPLEJE 
- HVOR ER VI 
PÅ VEJ HEN?
AF CHRISTINA KEJSER  ❖  HUSASSISTENT, 
RENGØRINGSENHEDEN SYDDJURS   
❖  TILLIDSREPRÆSENTANT FOR  
HUSASSISTENTERNE.

ne spare kommunen for både tid og penge, det er bare et 
spørgsmål om at spørge og lytte. 

Flere mener ikke, de om 5 år arbejder inden for faget, hvis 
denne udvikling fortsætter, da deres psyke ikke kan hol-
de til presset og til ikke at yde den service, borgeren har 
brug for. ”Borgeren får det fysiske behov dækket, men ikke 
det psykiske. De varme hænder bliver desværre koldere og 
koldere. Der er ikke nok omsorg og menneskelighed over 
jobbet mere”. 

For få hænder
Den store udfordring med rekruttering har naturligvis ikke 
gjort presset mindre, men her er der bred enighed hos 
medarbejderne om, hvordan det at arbejde i ældreplejen 
bliver mere attraktivt: at blive hørt og lønløft, kort og godt. 
I forvejen bruges der mange penge på vikarer, som er dy-
rere end faste medarbejdere. 

Der er stor bekymring omkring, at frivillige og pårørende 
vil komme til at skulle varetage flere og flere opgaver, som 
de ikke er uddannet til, fordi antallet af uddannede hæn-
der vil falde inden for plejeområdet. Frivillige vil kunne give 
de ældre meget socialt, men ikke fagligt. Der er også en 
stor bekymring om, at mange i fremtiden ikke vil modtage 
den omsorg og pleje, de behøver, og at kriterierne for hvor 
helbredsmæssigt udfordret, man skal være, før man kan 
modtage hjælp, vil blive skærpet. Der vil på denne måde 
blive pålagt pårørende en længere periode, hvor de selv 
må stå for pleje og omsorg, før deres syge far eller mor kan 
få kommunal hjælp. 

Tiden er nu inde til, der tages en aktiv beslutning om, hvad 
værdig ældrepleje er, og om det er noget, der ønskes i 
fremtiden. For i så fald er tiden inde til at sadle om. 
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På seneste udvalgsmøde i Sundheds- og 
Ældreudvalget var Mere Værdig Hjemme-
pleje endnu en gang på dagsordenen. Den-
ne gang skulle vi drøfte status for Mere Vær-
dig Hjemmepleje og udrulning af selvstyrende 
teams. Arbejdet med implementeringen fylder 
meget for os, der sidder i udvalget – måske end-
da for hele Byrådet, og vi vil gerne følge det så 
tæt som muligt. Det, der især optager os i øjeblikket, 
er, hvordan vi sikrer, at medarbejderne kommer godt igennem 
skiftet. Med de rekrutteringsudfordringer der er på området, er 
vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi får taget 
hånd om medarbejderne og de udfordringer, der vil opstå, når 
man foretager så omfattende en omlægning af den måde, der 
arbejdes på, samtidig med at der i forvejen er pres på, eftersom 
antallet af ældre med behov for ydelser er stigende. Derfor har vi 
i Sundheds- og ældreudvalget stort fokus på, at udrulningen ikke 
blot sker så hurtigt som muligt, men at den sker i et tempo, hvor 
der samtidig kan tages hånd om medarbejderne.

Status 
Hvor langt er man så egentlig med udrulningen af Mere Værdig 
Hjemmepleje? Med den nye organisering er kommunen inddelt 
i tre geografiske klynger; vest, midt og øst. I hver klynge er der 
fire borgerteams, altså samlet set 12 borgerteams i kommunen. I 
skrivende stund er Mere Værdig Hjemmepleje udrullet i fire bor-
gerteams. Inden året er omme, skal yderligere 5 teams starte op. 
I den forbindelse er forberedelserne i fuld gang. Erfaringerne fra 
de tidligere udrulninger er en stor hjælp, og der er på baggrund 
af disse igangsat en række tiltag, som skal være med til at sikre, 
at medarbejderne fastholdes, samt at de har gode forudsætnin-
ger for arbejdet i selvstyrende borgerteams. 
Det er administrationens vurdering, at udrulningen samlet set går 
godt, og at medarbejderne kan mærke, at den nye organisering 
giver mening, også selvom det er udfordrende, når der foretages 
så omfattende ændringer. Derfor nikkede vi på udvalgsmødet ja 
til at fortsætte udrulningen som planlagt, men med aftale om 
at vi også får en status for udrulningen af selvstyrende borger-
teams på de kommende møder, så vi kan ændre i planerne, hvis 
der opstår bekymring for, om processen går for hurtigt til at med-
arbejderne kommer godt igennem processen.

MERE VÆRDIG 
HJEMMEPLEJE
AF SIDSE GRAARUP VANGSTED 
MEDLEM AF SUNDHEDS- OG  
ÆLDREUDVALGET I SYDDJURS 

Sæt kryds i kalenderen d. 23. november kl. 19.00 
hvor Socialdemokratiets fællesledelse afholder

Julebanko
i Ebeltoft

Der vil være masser af gevinster fra de lokale 
og borgmester Michael Stegger er opråber.

Overskuddet går til velgørende formål. 
Så tag konen, gemalen, naboen osv. under armen 

og tilbring et par timer i godt selskab.

- Nærmere info følger -

Som udvalgsmedlem og stadig ny i politik synes jeg 
indimellem, at det er lidt ”angstprovokerende” at 
sidde med den afgørende beslutningsmyndighed. 
Som tidligere nævnt, vil vi i udvalget gerne følge 
processen så tæt som muligt, og jeg føler også, at 
vi bliver orienteret, når der er noget, der er vigtigt 
for os at vide. Alligevel synes jeg, at det er svært 
at føle sig rigtigt tæt på processen. Som politikere 
tager vi beslutninger på baggrund af andres ople-
velser og vurderinger, store beslutninger som har 
indflydelse på rigtig mange mennesker. Som pri-
vatperson er det ikke mange beslutninger, man vil 
tage alene på baggrund af, hvad man har hørt fra 
andre og deres vurderinger - men sådan er det i 
politik. Det er ikke fysisk muligt at være tæt på alt 
det, man som politiker skal tage beslutninger om-
kring. Det er noget, jeg stadig arbejder på at vænne 
mig til og være tryg ved. 
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Mit arbejde i regionsrådet startede op efter sommerferien 
med møde i udvalget for nære sundhedstilbud og møder 
omkring budget. 

Et vilkår lige nu er, at de kommende år byder på store ud-
fordringer: 

Vi får flere ældre og behandlingskrævende borgere, samti-
dig med at sundhedsområdet stadig er presset af opgaver 
og ventetider i kølvandet af corona og stigende udfordrin-
ger personalemæssigt. Opgaven i den kommende tid bli-
ver derfor også at sikre en prioritering, der løser de akutte 
problemer i vores sundhedsvæsen, så sundhedsvæsenet 
er robust og tilgængeligt. 

Her spiller det nære sundhedsvæsen og de kommende 
nærhospitaler en vigtig rolle. Det der kan klares lokalt, skal 
naturligvis klares lokalt. Det gælder også akutområdet, 
hvor akutklinikkerne har en central opgave. Sammen med 
andre lokale sundhedstilbud kan de aflaste hospitalerne og 
sikre, at borgerne ikke behøver at rejse efter tilbud, der kan 
håndteres lokalt. 

Vi ser derfor også ind i en tid, hvor samarbejdet på tværs 
mellem de praktiserende læger, kommunerne og regionen 
for alvor kan og skal gøre en forskel, ikke mindst når vi taler 
om forebyggelse. Vi skal vide, hvad der virker og ikke virker. 
Vi skal tænke nyt, og vi skal tænke sammen.

Nærhospitaler på vej
Regionsrådet godkendte den 27. april 2022 en proces for 
nærhospitaler, som tog afsæt i regeringens udspil til sund-
hedsreformen, hvor der blev peget på en placering af nær-
hospitaler i Region Midtjylland i henholdsvis Grenaa, Skive 
og Tarm/Ringkøbing. 

I den endelige aftale om sundhedsreformen er der ikke pe-
get på placering af nærhospitalerne. Der er nu lagt op til 25 
nærhospitaler på landsplan, og udvalg for nære sundheds-

tilbud godkendte på møde den 9. august, at der arbejdes 
videre med følgende områder i forhold til placering af nær-
hospitalerne i Region Midtjylland: Grenaa, Skive, Skander-
borg, Ringkøbing-Skjern kommuner samt den nordvestlige 
del af regionen. Regionsrådet skal den 24. august endeligt 
behandle sagen.

Region Midtjylland inviterer til dialog med Grenaa, Skive, 
Skanderborg, Ringkøbing-Skjern kommuner om nærmere 
placering og fagligt indhold i nærhospitalerne. Ligeledes in-
viteres Lemvig, Struer og Holstebro kommuner til en fælles 
drøftelse om en placering af nærhospital i den nordvestlige 
del af regionen.

Hensigten er, at parterne i fællesskab skal afklare, hvilke 
forløb, indsatser samt synergier, der hensigtsmæssigt kan 
indgå i det pågældende nærhospital, og hvilke evt. inve-
steringer, som forudsættes opfyldt, for at der kan ske en 
fornuftig drift af funktionerne i et nærhospital og det til-
knyttede akuthospital. Alle nærhospitaler er knyttet op på 
et akuthospital. I forhold til Nærhospital i Grenaa vil det 
være Randers Regionshospital.

I processen vil der blive indhentet input fra hospitaler, kom-
muner og andre relevante aktører inden for de nære sund-
hedstilbud. Sideløbende vil der være en dialog om digitale 
løsninger.

I starten af efteråret forventes den nationale pulje for 
nærhospitaler at blive slået op, ligesom det faglige oplæg 
fra Sundhedsstyrelsen forventes offentliggjort, og i efter-
året 2022 og foråret 2023 blive udarbejdet ansøgninger til 
puljen.

Borgerinddragelse
På udvalgsmøde den 9. august besluttede vi, at der skal 
igangsættes en prøvehandling om virtuel borgerinddragel-
se gennem Facebook. 

Det vil foregå ved, at udvalget forud for behandlingen af 
et konkret emne efterspørger input fra borgerne. Planen 
er også, at udvalgsformanden sender live en gang i løbet 
af efteråret 2022 om relevante emner, som udvalget be-
handler.

De indkomne input fra borgerne skal så inddrages i de på-
gældende sagsfremstillinger.

Af kommissoriet for udvalg for nære sundhedstilbud frem-
går det, at et generelt fokus for udvalget er borgerinddra-
gelse inden for eget område, herunder inddragelse og dia-
log med relevante interessenter i udvalgsbehandlinger. Så 
det ser jeg frem til, vi får afprøvet.

Sidst men ikke mindst, husk at I altid er velkomne til at kon-
takte mig, hvis I har noget på hjerte. 

Kontakt:   4018 6968  /  Else.soejmark@rr.rm.dk

DET NÆRE 
SUNDHEDSVÆSEN 
OG NÆRHOSPITALER
AF ELSE SØJMARK  ❖  REGIONSRÅDET I REGION MIDTJYLLAND 
UDVALGSFORMAND FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD
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Kære socialdemokrat, siden sidst bliver denne gang en re-
lativ kort beretning. 
Det skyldes, at en stor del af tiden siden sidste blad er gået 
med sommerferie. Jeg håber, du har nydt sommeren, feri-
en og forhåbentligt en tættere tid med familien. 
Jeg kan med ro i sjælen sige, at alle byrådsmedlemmerne 
i vores gruppe har nydt ferien. Sådan en kommer naturlig-
vis altid belejligt. Ferieafbrydelsen af den politiske kalender 
giver en stille periode. Det nyder vi. Og vi lader op til de 
næste opgaver. 
Gennem den seneste tid har vi i vores lokalavis kunne læse 
om en gabende kedelig møderække i byrådssalen.
Jeg mener egentligt, at Lokalavisen kun har ret i, at det 
har været et stille første halvår i 2022. Det har ikke været 
kedeligt. Og det er ikke udtryk for noget skidt. Det skal du 
endelig ikke tro. 
Jeg tager det som udtryk for en bred politisk tilfredshed 
med vores borgmester. Han gør det godt, det skaber ro 
og stille byrådsmøder. Det tror jeg nu også godt, at vores 
lokalavis ved. 
Siden sidst er der lavet en økonomiaftale mellem Kommu-
nernes Landsforening (KL) og staten. Den er stram, forstå-
et således, at vi skal holde igen og ikke blot bruge af vores 
kassebeholdning.
Umiddelbart foran venter nu budgetforhandlingerne. Vi har 
naturligvis fulgt med i forskellige landsdækkende mediers 
vurdering af den økonomiske situation. Og vi må her - i 
skrivende stund - kort før vi kender kassebeholdningen og 

administrationens budgetudspil konstatere, at landsdæk-
kende medier: Altinget, Ugebrevet Mandag Morgen, dags-
pressen og også KL peger på, at økonomien bliver stram de 
næste par år. Men vi skal have enderne til at nå sammen. 
Det er vores opgave trods “dystre udmeldinger”.
Der skal ikke nødvendigvis spares. Men der vil ikke blive 
givet los. Vi må ikke blot bruge vores gode kassebehold-
ning/opsparing til at forbedre serviceniveauerne, omend vi 
gerne ville. Hvis vi gjorde, ville vi kunne blive straffet rent 
økonomisk senere hen. Vi venter også på en midtvejsre-
gulering, der formentlig konkret betyder, at vi kommer til 
at føre penge tilbage til staten, penge som vi har fået for 
mange af, faktisk fordi vi gør det godt i Syddjurs. Des bedre 
end prognosen viste.
Jeg tror derfor, vi skal væbne os med en vis tålmodighed 
og måske tilbagehold i forhold til forventningerne til ser-
viceforbedringer.
I vores byrådsgruppe er vi klar til forhandlingsopgaven. Det 
bliver Ole Hansen og jeg selv, der kommer til at forhand-
le for os. Vi har på vores sommergruppemøde drøftet en 
strategi og er klar med ønsker og indsatser. Vi går til for-
handlingerne med en forventning om at sikre den kerne-
velfærd, som vi har i dag i Syddjurs. Også selv om vi nog-
le gange hører, at med andre kommuners serviceniveau i 
mente, så ligger Syddjurs højt. Det mener vi, at vi skal. Det 
mener vi, at I som borgere har fortjent. 
Jeg vil opfordre dig til at møde op på diverse møder i den 
kommende tid, med henblik på at drøfte vores budgetpri-
oriteringer.

SIDEN SIDST  
I BYRÅDET
AF MICHAEL AAKJÆR 
GRUPPEFORMAND FOR  
DEN SOCIALDEMOKRATISKE BYRÅDSGRUPPE

INDFLYDELSE
Gruppemøder
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i 
Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne grup-
pemøder, der holdes før byrådsmøder og udvalgs-
møder. Alle er velkomne. 
Coronarestriktioner kan dog begrænse deltagertal-
let, men aktuelt slipper vi formentlig for det. 

Gruppemøde Gruppemøde 
før udvalgsmøder før byrådsmøde
 Mandag d. 19. sept. 
 før 1. behandling af budget
Mandag d. 3. okt. ...........Mandag d. 10. okt.
 før 2. behandling af budget
 Mandag d. 24. okt.
Mandag d. 14. nov. .........Mandag d. 28. nov. 
Mandag d. 5. dec. ...........Mandag d. 19. dec. 

Hvis man vil deltage i gruppemøde før byrådsmøde, 
skal man ikke tilmelde sig. Evt. coronarestriktioner 
kan dog nødvendiggøre tilmelding.

Hvis man vil deltage i et gruppemøde før udvalgsmø-
der, skal man tilmelde sig hos gruppeformand Michael 
Aakjær på mail: mica@syddjurs.dk eller tlf.nr.: 2376804.
Her kan man også få oplyst mødested og tidspunkt. 
Som hovedregel holdes møderne mandage kl. 19.00 i 
3F, Solsortevej 9, Rønde.
Der bliver stadig holdt gruppemøder rundt i kommu-
nen, så derfor skal lyde en kraftig opfordring til at 
tilmelde sig maillisten, så man ikke går forgæves og 
møder op i Rønde, mens mødet holdes et andet sted 
i kommunen. 
I forbindelse med åbne dialogmøder, der altid ligger 
lige før gruppemødet, omdeler vi flyers i den pågæl-
dende by, hvor mødet afholdes.
Cafémøder Socialdemokratiet Syddjurs – Vest
Lørdag d. 24. september med Anita Søholm, medlem 
af byrådets natur- teknik- og miljøudvalg.
Lørdag d. 29. oktober med Leif Lahn med lem af Fol-
ketinget
Lokation følger pr. mail.
Aktivitetsplaner for Socialdemokraterne Ebeltoft og 
Omegn og Socialdemokratiet Syddjurs Vest kan ses på 
https://www.syddjurs-s.dk/

Michael Aakjær
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Et af vores stærkeste modtræk til flere af de kriser, 
vi står overfor, er at udnytte vores eksisterende 
energi bedre. Selvom kriserne har fyldt og ændret 
hverdagen for danskerne, er der håb forude.

Det er kun lidt over et år siden, at vi i Europa-Parla-
mentet sammen med EU-medlemslandene indgik en 
aftale om, at EU skal sænke sine drivhusgasudled-
ninger med 55% i 2030 og være helt CO2-neutral i 
2050. Den måske vigtigste klimalov i verden.

Det var midt i en anden - og på det tidspunkt - over-
skyggende krise, nemlig corona-krisen. Den blev ef-
terfulgt af energikrisen. Gaspriserne steg og energi-
priserne blev presset i vejret. Især i Midtjylland steg 
prisen på fjernvarme eksplosivt.

Oven i det kom så Ruslands invasion af Ukraine - der 
udover store konsekvenser for først og fremmest 
ukrainerne - også har fået store konsekvenser for 
resten af Europa.

Situationen er alvorlig. Selvom der har været hede-
bølge mange steder, er vi ikke langt fra en vinter, 
hvor vores varme skal komme fra andre steder end 
normalt.

Hvad kan vi se frem til af løsninger på klimakrise, sky-
høje energipriser og russisk aggression? 

Jo, det viser sig, at energieffektivisering skal være en 
stor del af svaret på alle tre udfordringer.

Derfor skal vi have energieffektivisering
Energieffektivisering er i øjeblikket en helt central del 
af den klimapakke, som vi lige nu forhandler i EU, og 
som jeg er chefforhandler på i Europa-Parlamentet. 
Her i juli blev mit lovudspil vedtaget i Energiudvalget 
med et stort flertal, og nu er det på vej til at skulle 
vedtages af et samlet Parlament i september.

Når det kommer til klima, så kan energieffektivisering 
levere hele 40 % af de globale drivhusgasreduktio-
ner frem mod 2050. Det er en ægte lavthængende 
frugt, hvor vi kan reducere vores CO2 allerede inden 
for det forbrug, vi allerede har.

Når det kommer til at gøre os uafhængige af den 
utilregnelige Putin, så vil den øgede energieffektivi-
sering stå for mindst en tredjedel af den reduktion i 
naturgasforbruget, som EU’s klimapakke skal levere 
frem mod 2030. Vi ved også, at hver gang vi hæver 
energieffektivisering med 1 %, kan vi reducere gasim-
porten med 2,6 %, og på den måde kan vi komme fri 
af den fælde, vi har sat os igennem mange år, hvor vi 
har været for afhængige af Putin. 

Og når det kommer til energipriserne, så mener jeg 
i mit lovudspil, at alle datacentre skal kobles op på 
fjernvarmenettet, så varmen ikke går til spilde, og 
husstandene omkring ikke får genbrugt energien. 
Det har for eksempel været et enormt problem i Vi-
borg, hvor Apples datacentre i mere end syv år bare 
har spildt overskudsvarmen. Det skal være slut.

I Europa-Parlamentet har jeg altså nu forhandlet en 
aftale på plads mellem de fire største politiske grup-
per, der støtter et mål for energieffektivisering på 40 
%. I dag er målet 32,5 %. Ligesom der er enighed i 
Europa-Parlamentet om, at målet skal være binden-
de for de enkelte medlemslande. 

Men hvis vi lykkedes med de ambitiøse planer, kan 
vi tage et stort skridt ud af vores afhængighed af 
russisk fossil energi og et stort skridt mod at indfri 
vores klimamål. 

Det kommer til at kræve en stor indsats, både i for-
handlingslokalerne i EU og blandt installatører, en-
treprenører, energikonsulter - ja for alle, der får den 
grønne omstilling til at ske. 

Det kræver også, at vi får uddannet den rette ar-
bejdskraft til de grønne opgaver og få sat gang i pri-
vate investeringer, der kan realisere de mange grøn-
ne projekter. 

Jeg glæder mig til at smøge ærmerne op og være 
med til at løse nogle af vores største kriser, så det 
kan mærkes både ude i Europa og i de danske hjem.

ENERGIEFFEKTIVISERING SKAL STYRKE 
FJERNVARMEN OG STÆKKE PUTIN
AF NIELS FUGLSANG  ❖  MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET FOR SOCIALDEMOKRATIET
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En lørdag eftermiddag i høj solskin landede med-
lem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, 
Niels Fuglsang, i Ryomgård, hvor Socialdemokratiet 
 Syddjurs Vest havde arrangeret et grillarrangement 
som afslutning på Tour de Fuglsang. 

Formålet med turen har været at få midtjyderne i 
tale om EU-politik, og om hvordan EU kan vise vejen 
i den grønne omstilling, særligt hvordan midtjyske 
løsninger kan bidrage. 

Niels Fuglsang fik lejlighed til at holde en kort tale 
herom ved ankomsten, og dette gav grundlag for en 
række politiske snakke de fremmødte imellem. 

Hele forsamlingen havde et par hyggelige timer, hvilket 
var tiltrængt for Niels Fuglsang og hans hold, som hav-

FUGLEN LANDEDE BLØDT 
I RYOMGÅRD 
AF CHRISTINA KEJSER SØRENSEN  ❖  NÆSTFORMAND I BESTYRELSEN FOR SOCIALDEMOKRATIET SYDDJURS VEST

de været på farten siden torsdag d. 11. august, hvor de 
tog deres afsæt i Ringkøbing med destinationen Skjern 
for øje, vel og mærke den lange vej over Hvide Sande. 
Næste etape blev fra Viborg til Viby, og den sidste eta-
pe startede i Allingåbro i Norddjurs og endte i Ryom-
gård i Syddjurs, over bl.a. Bønnerup og Nimtofte. 

Tre dage og tre etaper senere, iført den grønne fører-
trøje, ankom Niels Fuglsang, godt flankeret af Syddjurs 
Vests formand, Anni Plannthin Mogensen, til det gamle 
posthus på Nordre Ringvej i Ryomgård, og blev mod-
taget af et stærkt hold af socialdemokrater, heriblandt 
folketingsmedlem, Leif Lahn, og Syddjurs borgmester, 
Michael Stegger. 
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FOLKETINGET
AF LEIF LAHN  ❖  MEDLEM AF FOLKETINGET  ❖  FORMAND 
FOR DEN SOCIALDEMOKRATISKE FOLKETINGSGRUPPE

En meget varm sensommer
Når jeg bruger denne overskrift, er det ikke med hensyn 
til en i øvrigt varm sommer, men at vi alle kan forvente 
en politisk meget varm sensommer.

Som alle ved, så nærmer folketingsvalget sig -  selvom 
jeg ikke kender datoen, så er det ikke en hemmelig-
hed, at med de Radikales udmeldinger, kan det blive ret 
snart. 

Socialdemokratiet er klar til at møde borgerne med ret 
ryg, da vi både har vist den rigtige og ansvarlige vej for 
Danmark. Men også i fremtiden kender de rigtige værk-
tøjer for at fortsætte den udvikling.

Når vi skal mødes med vælgerne, er der for mig kun én 
dagsorden, som er utrolig vigtig - nemlig tryghed. Man 
kan regne med os, når der er krise, og man kan forven-
te, at vi står ved borgernes side og passer på dem.

Vores statsminister har regeret fra krise til krise: Fra 
sundhedskrisen over krigen i Ukraine til nu en truende 
økonomisk nedtur med den højeste inflation i årtier. På 
toppen af alle kriserne står den største af dem alle: Kli-
makrisen. Hver gang har hun vist, at hun kan lede os i 
den rigtige retning, og at vi socialdemokrater hele tiden 
sikrer os, at dem, som har det svært, ikke bliver tabt.

Se nu bare på finansloven. Selvom det  er nemmest før 
en valgkamp at smide om sig med penge til vælger-
ne - som Konservative  gør, så sikrer vi en fortsat god 
økonomi samtidig med at vi passer på dem, som har 
det svært. I en stram finanslov prioriterer vi ældre og 
sundhed, fordi vi ved, at det er her, der skal sættes ind. 
Vi prioriterer psykriatrien, selvom vi anerkender, at det 
ikke er nok - men det bestemt er første skridt på vejen. 
Her skal vi huske, at der lige nu arbejdes med en 10-års 
plan ved sundhedsministeren, som kommer med flere 
tiltag på et meget trængt område.

Det at passe på danskerne er  også ekstremt vigtigt i en 
svær økonomisk tid, hvor mange netop oplever, at de 
ikke kan få det til at løbe rundt med høje energipriser 
og dyre madvarer. Det er faktisk ret alvorligt for man-
ge mennesker. Her foreslår vi yderligere 2 mia. kr. afsat 
til inflationshjælp til dem, som virkelig har brug for en 
ekstra tryghed. Det skal  tages sammen med de andre 
tiltag, vi har gennemført, så som varmecheck, forhøjet 
ældrecheck, lavere elafgifter og huslejeloft.

Når vi snakker om tryghed, og det at passe på os alle 
sammen, er vores velfærdssystem og pengene til kom-
munerne og regionerne  altafgørende. Vi skal hele tiden 
have fokus på velfærden og give kommunerne og regi-
onerne de bedste muligheder for at sikre en god service 
og kvalitet til borgerne. Derfor er kommunernes økono-
miske rammer løftet med 1,3 mia. kr. i 2023 og et varigt 
løft med denne finanslov med næsten en halv mia. kr. 
- Regionernes rammer er løftet med 1 mia. kr. i 2023.

Omkring velfærden bliver det kommende folketingsvalg 
ekstremt vigtigt for os alle, men ikke mindst for vores 
gode kommunale politikere, som hver dag kæmper for 
at bevare og udvikle et godt og nært velfærdssystem. 
For den nye konservative statsministerkandidat Søren 
Pape, som temmelig sikkert bliver en ny statsminister 
i en ”forhåbentlig ikke” kommende borgerlig regering, 
har fremsat sin finanslov. Her kan kommunerne se frem 
til en årlig besparelse på over 17 mia. kr., som bestemt 
kan mærkes i hele landet. Disse penge foreslår han 
selvfølgelig skal ud til dem, som i forvejen har rigeligt. 
Det er i sig selv økonomisk uansvarligt i en tid, hvor vi 
har inflation.

Sagt med andre ord, vi har altid lyttet til borgerne. Vi har 
været der for dem, også når det er svært, og det vil vi 
fortsat være.

Jeg har mødt mange af jer til opstartsmødet i Rønde og 
mærker en kæmpe stor lyst til at hjælpe mig i valgkam-
pen. Det skal I have en stor tak for.

Vi skal i samlet flok vise borgerne, at vi står sammen 
om dette her, at vi har haft en af de bedste regeringer 
i dette land nogensinde, og at det arbejde, vi har gjort 
de sidste tre år, vil vi meget gerne fortsætte med. For vi 
mener, det er den bedste vej for vores land. Det er den 
vej, der sikrer trygheden for alle borgerne og giver en 
mere tryg fremtid.

Vi ses derude. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde 
jer og alle fra Djursland i den kommende tid.

Kolind Sund, kanoplads ved Kolind
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CAFEMØDER for alle borgere
Få indflydelse på udviklingen i Ebeltoft og omegn

Møderne arrangeres af Socialdemokratiet, Ebeltoft og Omegn.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte lokalformand
Peter Ravn på tlf. 5099 6171

ved at scanne QR- koden

Trafik, Kystsikring, Inklusion og Udvikling
Hvordan sikrer vi en velfungerende by, der blomstrer og 
udvikler sig for både bosiddende og turister?

Sted:
Støbesalen på Maltfabrikken

Michael Stegger Jensen, Borgmester
Casper Grud Nielsen, Medlem af FBL udvalg

Anita Søholm, Medlem af NTM udvalg

Boformer for seniorer i nærområdet
Hvordan skaber vi boligformer, der sikrer en tryg og
nærværende hverdag for seniorer, der vil flytte til
anden boligform uden at flytte fra lokalområdet?

Sted:
Caféen på Lyngparken, Knebel

Sidse G. Vangsted, Medlem af SÆ udvalg
Ole S. Hansen, Medlem af EP og KFL udvalg

Sted:
Den nye kantine på Ebeltoft Skole

Michael Aakjær, Gruppeformand
Leif Lahn, Folketingsmedlem 

Budgetforhandlingerne for 2023
Hvilken betydning får det for os?
Ungdomsuddannelse til Ebeltoft jvf. regeringsudspil. 
Hvad gør vi?

UDVALG:
FBL: Familie, børn og Læring
NTM: Natur, Teknik og Miljø
SÆ: Sundhed og Ældre

EP: Erhverv og Plan
KFL: Kultur, Fritid og Landdistrikt
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