
BUDGET 2023
SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSE
895,9 mio. kr.

SUNDHED- OG ÆLDRE
662,3 mio. kr.

SKOLEOMRÅDET
411,7 mio. kr.

ADMINISTRATION OG POLITIK
359,2 mio. kr.

DAGTILBUD TIL BØRN
185,6 mio. kr.

NATUR-, TEKNIK- OG MILJØ
162 mio. kr.

FAMILIEOMRÅDET
132,1 mio. kr.

KULTUR-, FRITID-,  
OG LANDDISTRIKT
66,2 mio. kr.

ERHVERV- OG PLAN
10,7 mio. kr.
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De seneste måneder har været travle. Budgetproces-
sen igennem september og oktober var naturligvis me-
get intense, med budgetseminar og en række forhand-
linger efterfølgende. 

Efter en intens valgkamp, hvor Leif Lahn opnåede 
et rigtigt flot valg, er det tid til eftertanke. I skriven-
de stund pågår regeringsforhandlingerne med Mette 
Frederiksen i en central rolle, hvilket er utroligt vigtigt. 
Hvilken regering forhandlingerne ender med, må tiden 
vise, men det skal i min optik være en regering, der 
kan levere løsninger på de meget store udfordringer, 
vi som samfund står overfor. Klimaudfordringerne skal 
igen på den politiske dagsorden, og vi skal som social-
demokrater være garanter for, at vores velfærdssam-
fund fremstår intakt og styrket.

Budget 23 
Det er vores opfattelse, at vi overordnet set har landet 
et godt socialdemokratisk budget. De statslige rammer 
levnede ikke plads til de store udvidelser på hverken 
driftsområdet eller i forhold til anlægsinvesteringer. Det 
var et grundvilkår for forhandlingerne og et vilkår, som 
de fleste partier accepterede. Det lykkedes at lande et 
budget som 25 af 27 medlemmer underskrev. 

Her skal lyde en stor ros til vores borgmester. Han age-
rede som forhandlingsleder med stor lydhørhed over-
for de signaler, der kom fra det samlede byråd, og var 
god til at sikre, at de mange nye byrådsmedlemmer 
følte sig inddraget og involveret 
i den ret komplicerede budget-
proces. 

Indholdet af det vedtagne bud-
get vil i bladet, som ønsket af 
redaktionen, blive gennemgået 
under de forskellige udvalg. Jeg 
vil dog gerne fremhæve, at vi 
sikrede midler til den demogra-
fiske fremskrivning, selvom de 
statslige midler kun udgjorde 
ca. 1/3, altså driftsmidler til børn 
og ældre; at vi fik afsat midler til 
udfordringer med unges trivsel; 
at vi fik understøttet kulturom-
rådet; og at vi investerer i en 

styrket erhvervsbetjening, som har været underpriori-
teret gennem en længere årrække. Men det kan man 
læse mere om under de enkelte udvalgsområder. Sam-
let set fik vi landet et ansvarligt budget, men også et 
budget der kan blive presset af konjunkturer med infla-
tion, mulig recession og en igangværende krig i Europa. 

Vi vil i byrådsgruppen være årvågne i forhold til dette, 
og vi er klare til at træffe de nødvendige prioriteringer, 
hvis det bliver nødvendigt. 

Som jeg nævnte i indledningen, har det været en travl periode. 

Vi har en velfungerende byrådsgruppe, hvor vi arbej-
der tæt sammen om de mange opgaver. Ikke mindst 
gør Sidse Graarup Vangsted og Casper Grud Nielsen en 
rigtig god figur, og er gået ind i arbejdet med dygtighed 
og iver. 

Med en dygtig borgmester, der er kommunikerende og 
imødekommende, føler vi os parate til at kæmpe for 
socialdemokratiske kerneværdier. 

I det lokalpolitiske miljø bliver det spændende at følge 
den kommende proces, hvor Venstres Claus Wistoft i be-
gyndelsen af det nye år overlader taktstokken til en an-
den. Det bliver også interessant at påbegynde processen 
omkring en ny kommuneplan. Et meget vigtigt arbejde 
om den overordnede plan for planlægning i kommunen, 
og en plan der rækker mange år frem i tiden. 

SIDEN SIDST  
I BYRÅDET
AF OLE S. HANSEN y  POLITISK ORDFØRER FOR SOCIALDEMOKRATIET
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Budgetaftalen for 2023 blev indgået rimeligt smertefrit. 
Men med en vished og i en ånd, hvor alle er klar over, at 
det bliver noget sværere at komme til enighed i de ef-
terfølgende år. Når budgetaftaler bliver sværere og tiden 
peger på effektiviseringer og mulige besparelser, så er det 
ofte mod anlægsudgifterne, at blikket vendes først. Det er 
naturligt, for jeg ønsker ikke serviceforringelser.

Men besparelser på anlægsområder, hvor vi ved, der vil 
ske en væsentlig befolkningstilvækst, lyder ikke som den 
mest oplagte mulighed. Vi ved, at vi i de kommende år bli-
ver flere unge, og vi ved, at der vil blive flere ældre og i og 
med at befolkningsgruppen vokser, så vil der også komme 
flere plejekrævende ældre. 

I flere år har vores dækningsgrad på plejeboligområdet 
været i underkanten af 14%. Det betyder, at der er ple-
jeboliger til knap 14% af de +80-årige borgere, som bor i 
Syddjurs kommune. Det er en relativ lav dækningsprocent 
sammenlignet med fx. Norddjurs kommune. Men den er 
ikke for lav. Ventelisten til en plejebolig i Syddjurs er gen-
nemgående kort og til tider slet ikke eksisterende. Det gør, 
at vi har en lavere tomgangsleje (kommunal udgift) end i 
Norddjurs. 

Allerede med budget 2022 besluttede vi derfor at få ud-
arbejdet en bolig- og behovsanalyse for senior- og ple-
jeboligområdet. Den rapport forelå i august 2022 og har 
dannet baggrund for, at vi allerede nu har nedsat dæk-
ningsgraden til 11%, både et nødvendigt og klogt valg, som 
i mine øjne er i tråd med udviklingen og ønsker hos de 
borgere, der er i målgruppen. 

Men med den nævnte analyse og befolkningsudviklingen 
in mente kan vi se, at dækningsgraden vil falde markant, 
og til et uacceptabelt niveau i de kommende år, hvis vi ikke 
handler på udviklingsprognosen. 

Den præmis er lagt ind i budget-
aftalen for 2023. Vi skal have vurde-
ret kvaliteten af kommende boliger, 
og vi skal have undersøgt finansie-
ringsmulighederne for nye plejehjem.

Det rejser flere spørgsmål. Spørgs-
målet er, om vi skal kigge på gamle 

sektorplaner og principprogrammer og føle os tvunget til 
at følge dem? - eller om vi skal revurdere tidligere beslut-
ninger? Jeg tror ikke, vi uden videre skal følge de gamle 
planer. Dermed mener jeg ikke, at det mest naturlige er, 
at det er Ryomgård og  Knebel, hvor der ”automatisk” skal 
bygges og/eller kapacitetsudvides. 

Vi ved, at op mod 60-70% af de borgere, som i dag flyt-
ter ind på vores plejehjem, lider af demens. Jeg mener 
derfor, det er nødvendigt, at vi stiller spørgsmål og krav 
til, hvilken kvalitet i boligerne, i omsorgen og i plejen af 
vores ældre borgere, som vi ønsker - frem for at det er 
geografi, der forudbestemmer, hvor nye plejehjem skal 
bygges. Jeg ser hellere, at borgernes plejebehov er sty-
rende og i fokus, derfor tror jeg først og fremmest mere 
på en udvidelse af Frejasvænge i Kolind, end en udvidel-
se af de almindelige plejehjem.

Selve finansieringsspørgsmålet er også relevant. Derfor 
kom det også ind i budgetaftalen for 2023, at der i forbin-
delse med anlægsvirksomhed skal vurderes på ”offent-
lig-private partnerskaber eller  friplejehjem.”

Dermed har vi ikke sagt ja til et friplejehjem i Syddjurs 
kommune, men vi har sagt ja til at vurdere muligheden. 
Jeg må medgive, at et ja til friplejehjem – som Mette Fre-
deriksen i valgkampen medgav – vil lette vores træng-
te økonomi, hvis vi, eller når vi skal beslutte nye anlæg. 
Det skal vi have øje for. Men vi skal i den vurdering have 
andet end den enkle økonomi for øje. Der er også visi-
tationsprocedure, kvalitetsspørgsmålet jf. ovenstående, 
som vi skal have med i vurderingen. Der er altså også 
andre kommuners erfaringer med friplejehjem og herun-
der også VIVE’s analyser heraf. 

Mig bekendt er kvaliteten på friplejehjem ikke højere end 
på de offentlige. Faktisk har de offentlige i Aarhus kom-

mune netop scoret højere i forhold 
til tilfredshed hos borgerne end de 
private århusianskes plejehjem. Så 
vi skal ikke hoppe i med begge ben 
pga. økonomi, men vi skal vurdere – 
det har vi lovet i budgetaftalen - og 
vi skal være grundige og fokusere på 
også at inddrage andre perspektiver 
samt interessenterne i den proces.

PLEJEHJEM, BUDGETUDSIGTER 
OG NØDVENDIGE SPØRGSMÅL 
TIL FREMTIDENS TILBUD…
AF MICHAEL AAKJÆR  y  NÆSTFORMAND I SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjursFølg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs 5

På FBL-området er vi lykkes med at komme igennem 
med en hel del socialdemokratisk politik i budget 2023. 
Vores fokus i budgetprocessen har været todelt: Dels har 
det været vigtigt at tilføre driftsmidler i takt med, at vi 
bliver flere børn og unge i kommunen, dels har vi ønsket 
at gøre noget særligt for den alt for store gruppe unge, 
som mistrives. 

På FBL-området tilfører vi således 22 mio. kroner alene i 
budgettet for 2023 til at fastholde serviceniveauet i takt 
med den demografiske udvikling. Er man i tvivl om be-
folkningsudviklingen i Syddjurs, kan man blot spole frem 
til overslagsåret for 2026, hvor beløbet altså hedder 68 
mio. kroner fordelt på dagtilbud, skole og familieområ-
det. Det er ikke småpenge, vi investerer i vores velfærd. 

Trivslen blandt børn og unge i kommunen har stået højt 
på vores ønskeliste i forhandlingerne, og vi har fået sat 
en del socialdemokratiske aftryk. Blandt andet styrker vi 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med 400.000 
kroner, ungdomsklubberne med 625.000 kroner og den 
kommunale ungeindsats. Vi afsætter også 500.000 kro-
ner som supplement til de statslige midler til at indføre 
minimumsnormeringer. Det er afgørende for vores børn, 
at der er personale nok i institutionerne. 

I vores valgprogram i forbindelse med kommunalvalget 
har det været et socialdemokratisk ønske at (gen)indføre 

et tilbud om skolemad på folkeskolerne. Med budgettet 
for 2023 afsætter vi i første omgang 500.000 kroner til 
en forsøgsordning, ligesom den kommende skole i Horn-
slet også vil have et frokosttilbud. 

På familieområdet fortsætter arbejdet med den økono-
miske genopretning. Vi afsætter penge i takt med demo-
grafiudviklingen i 2023 og overslagsårene, men området 
vil fortsat være meget udfordret på økonomien i årene 
fremadrettet. 

På anlægssiden investerer vi alt, hvad vi kan i vores sko-
ler og daginstitutioner. Her kan blandt andet nævnes en 
ny skole og daginstitution i Hornslet, et nyt stort kom-
mende dagtilbud i Rønde, udvidelse af Pindstrupskolen 
samt en lang række renoveringer, ombygninger og ud-
bygninger af både dagtilbud og skoler i hele kommunen. 

Der er ingen tvivl om, at FBL-området fortsat vil kræve 
store investeringer fremover. Både i driften af gode sko-
ler og dagtilbud, men også i udbygningen af kapaciteten, 
hvor vi lige nu er meget udfordrede. Med budget 2023 
tager vi et skridt i den rigtige retning og får sat fint social-
demokratisk aftryk. Men vi afventer naturligvis også de 
kommende reduktioner på samlet 30 mio. kroner med 
både spænding og en smule gru. Her bliver opgaven at 
finde reduktioner på alle budgetter til mindst mulig ska-
de for vores kernevelfærd. 

GODE SOCIALDEMOKRATISKE 
AFTRYK PÅ FAMILIE- BØRNE- 
OG LÆRINGSOMRÅDET
AF CASPER GRUD NIELSEN  y  MEDLEM AF FAMILIE-, BØRNE- OG LÆRINGSUDVALGET (FBL)

REKLAMEARTIKLER
PROFILTØJ
TRYKSAGER
HJEMMEISDER
SKILTE
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Administrationens oplæg til budget 2023 var mildest talt 
udnyttet til sidste 25 øre. Efter et godt samarbejde i byrå-
det og en proces med borgmesteren i spidsen, der kørte på 
skinner, lykkedes det alligevel at vedtage et budget, hvor 
der var plads til nye tiltag, også på ældreområdet, med et 
bredt flertal bag. 

Vi gik ind til budgetprocessen med ønsket om at undgå 
effektiviseringer med store konsekvenser for kommunens  
ældre borgere og de ansatte, men i stedet bevilge midler 
til aktiviteter på kommunens centre samt fremtidssikre os 
i forhold til det stigende antal ældre borgere i kommunen. 
Indrømmet - jeg var ikke særlig optimistisk, men jeg synes 
faktisk, at vi kom rigtig godt i mål. Bedre end jeg havde tro-
et var muligt. Grundet udsigten til et meget stramt budget, 
havde vi meldt beskedne ønsker for sundheds- og ældre-
området ind til budgetprocessen. De ønsker fik vi opfyldt og 
mere til, grundet et godt samarbejde på tværs af partierne. 
Det er tydeligt at mærke, at Venstre har to pladser i Sund-
heds- og ældreudvalget inkl. udvalgsformandsposten - de 
ønsker også mere velfærd til vores ældre borgere. 

Demografi 
Den nye demografimodel skal sikre, at der i budgettet bliver 
tilført de nødvendige midler i takt med, at antallet af ældre 
stiger i vores kommune i de næste mange år. I 2023 bliver 
der tilført 8 mio. kr. for at opretholde service når antallet af 
ældre stiger. Det tal stiger yderligere i de følgende år. 

Fokus på trivsel 
675.000 kr. årligt skal bruge til at sætte trivsel hos de ældre 
på dagsordenen. Den endelige udmøntning af beløbet skal 
besluttes i udvalget, men den vil gå til at støtte det frivil-
lige arbejde i centerrådene og sikre gode arrangementer 
og aktiviteter for de ældre, hvilket forhåbentlig også kan 
have positiv indflydelse på bekæmpelsen af ensomhed. 
Derudover skal en del af beløbet bruges på at hjemliggøre 
kommunens plejehjem. Ydermere er der afsat 250.000,- kr. 
oveni, øremærket til psykologhjælp til borgere over 65 år. 

Flere plejeboliger 
I takt med at antallet af ældre stiger i kommunen, vil vi også 
få behov for flere plejeboliger for at kunne dække beho-
vet. Derfor er der blandt andet afsat 17 mio. kr. til renove-
ring af plejeboligerne ved Rosengården, boliger som i dag 
står tomme. Beløbet blev fremrykket fra 2026 til 2024 da 
vi forventer, at få brug for at kunne tilbyde flere boliger i 
Hornslet området inden længe, hvilket bolig- og behovs-
analysen også har peget på. Frem mod 2029 forventes det, 
at der skal investeres 120 mio. kr. i nye plejeboliger. 

Støtte til ”Mere værdig hjemmepleje” 
Kommunens hjemmepleje og medarbejderne er i gang 
med en stor omstilling i forbindelse med at man går over til 
selvstyrende teams. Et hårdt men vigtigt arbejde som vir-
kelig kræver nogle ressourcer, ressourcer som der ikke altid 
er rigeligt af. Det arbejde ønsker byrådet at støtte op om 
ved at afsætte 275.000,- kr. årligt til dette formål. 

Alt i alt synes jeg, vi kan være rigtig stolte og tilfredse med 
budgettet, bestemt ikke et gyldent år, men desværre nok 
kun en lille forsmag på, hvad der venter os næste år. Jeg 
ser nu frem til, at vi skal have talt de allersidste små detaljer 
omkring budgettet på plads i udvalget. 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle, for den modta-
gelse jeg har fået i politikkens verden. Det er ingen sag at 
være ny i flokken med den åbenhed, man bliver mødt med.

Tak for det! 

glædelig jul & godt nytår

PLADS TIL NYE TILTAG  
PÅ ÆLDREOMRÅDET 
I ET STRAMT BUDGET
AF SIDSE GRAARUP VANGSTED  y  MEDLEM AF SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
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Planområdet har igennem de seneste år været meget ud-
fordret. Mange vil gerne flytte til kommunen og mange ud-
viklere og borgere ønsker at bygge og lave projekter i vores 
kommune. Dette er grundlæggende meget positivt, men 
det betyder også, at mængden af byggesager vokser, og 
at der skal laves en stor mængde lokalplaner. Planer der 
danner rammer for, hvad og hvordan der må bygges. Det 
tidligere byråd tilførte flere midler til dette område, og i bud-
get 2023 har vi i de kommende år sikret midler til området. 

Det er også med tilfredshed, at vi nu får styrket kommu-
nens erhvervsindsats. En indsats som skal samle kommu-

nens ressourcer i en enhed, som på tværs af kommunale 
afdelinger skal understøtte erhvervsbetjeningen. Vi forven-
ter os meget af denne markante satsning, og vi har en klar 
forventning om, at det også udmønter sig i nye og flere 
arbejdspladser i kommunen. 

Der skal i den nærmeste fremtid laves resultatmål for sats-
ningen, og vi vil følge dette tæt. Det skal medføre en ud-
vikling for erhvervslivet og generere nye arbejdspladser og 
skatteindtægter og ikke kun overfladisk sikre os bedre pla-
ceringer i diverse erhvervstilfredshedsmålinger.

Man kan godt betragte budget 23 som et kulturbudget.

Vi er en kommune med et rigt kultur- og fritidsliv. Vi er 
fuldt bevidste om, at et sådant ikke kommer af sig selv. 

Selvom meget af kultur- og fritidslivet er båret af  frivillighed 
og engagement, skal vi som kommune understøtte dette. I 
budgettet besluttede vi at hæve kulturpuljen i 2024 med 200 
tusinde kr., hvilket for os var meget vigtigt. Kulturpuljen er en 
pulje, som alle kan søge ind i og få tilskud fra, både foreninger 
og andre med spændende kulturtiltag. Ligesom puljen skal 
understøtte de mange festivaler, som afvikles overalt i kom-
munen. I øvrigt et kulturområde som er i en rivende udvikling.

Med budget 23 har vi også vedtaget at understøtte 
nogle af vores større kulturelle institutioner, Glasmuse-
et og Maltfabrikken, og i overslagsårene bygger kom-
munen et kulturelt samlingssted centralt i Hornslet. I 
øvrigt er der spændende takter for projektet ved Kom-
bi, som er funderet i et stærkt lokalt engagement.

På idrætsfronten fortsættes samarbejdet med DGI 
og der indledes et samarbejde med DBU. Det er vi i 
 Socialdemokratiet tilfredse med. Vi tror på, at partner-
skaber er vejen frem.

Det har også være vigtigt for os at holde et stærkt fokus 
på landdistrikterne. Vi styrker betjeningen med 120 tusin-
de kr. Det kan umiddelbart synes af lidt, men disse midler 
kan kombineres med midler fra Landdistriktspuljen, så 
der tilføres medarbejderressourcer. Vi understøtter altså 
landdistriktsudvikling og byfornyelse, som er et arbejde, 
der i forvejen er stor succes med, og som har stor lokal 
betydning.  Arbejde som nu pågår i Tirstrup, Pindstrup og 
Nimtofte.

Vi understøtter desuden med dette budget mødesteds-
projektet Molsværket med driftsmidler på 185 tusinde 
kroner og har afsat medfinansierende anlægsmidler til 
mødestedprojekterne i Tirstrup og Skørring.

KULTUR, FRITID OG  
LANDDISTRIKTER  
I BUDGET 2023
AF OLE S. HANSEN  y  MEDLEM AF KULTUR-, FRITIDS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

BYGGESAGSBEHANDLING 
OG ERHVERVSINDSATS 
I BUDGET 2023
AF JAN FISCHER OG OLE S. HANSEN  y  MEDLEMMER AF ERHVERVS- OG PLANUDVALGET. 
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Vi befinder os som vækstkommune midt i en omskiftelig tid. 
Demografien fordrer nyinvesteringer i anlæg og fastholdelse af 
driftsniveauet, mens det økonomiske råderum er under pres, 
og effektiviseringer på nogle områder er en nødvendighed.

Jeg sidder som socialdemokratisk medlem af natur-, teknik- 
og miljøudvalget (NTM) bestemt ikke og jubler med arme-
ne over hovedet over det netop vedtagne budgetforlig for 
2023. Nogle udvalg har fået en række områder fremmet, 
men NTM-udvalget var desværre ikke så heldig at få en 
større del af kagen. Jeg havde f.eks. gerne set, at vi havde 
fået afsat nogle millioner til nye cykelstier.

Natur-, teknik- og miljøudvalget
På grund af stigende brændstofpriser og faldende 
indtægter efter corona har Midttrafik varslet Syddjurs 
Kommune en prisstigning på den kollektive trafik i 
2023. Forligspartierne har derfor været nødsaget til at 
afsætte midler, der modsvarer dette, sådan at service-
udbuddet fastholdes. Busrute 351 er en vigtig del af 
den lokale infrastruktur, så derfor er der afsat penge til, 
at det nuværende serviceniveau på rute 351 kan fast-
holdes, hvilket jeg glæder mig over. Vi må formentlig 
forvente, at vi ser ind i yderligere besparelser på regio-
nale busruter i fremtiden.

Det blev besluttet, at Nord-Sydvejens etape 2 færdig-
gøres i 2023. Etape 3 ved Ryomgård (bypassagen) pro-
jekteres i 2025, således at den planlagte vejopgrade-
ring kan fortsætte.

Der afsættes desuden yderligere 500.000,- kr. om året 
til trafiksikkerhedsprojekter, hvilket er rigtigt godt, da 
det er et vigtigt område at have fokus på.

Fremadrettet vil der blive brug for en ny styringsmodel for 
ejendomsdriften i Syddjurs Kommune, så vi opnår klima- og 
energieffektiviseringer, styring af omkostninger og en redu-
cering i bygningskvadratmeterne. I forbindelse med oprettel-
sen af ejendomscentret blev der foretaget store besparelser 
på området, hvilket har afstedkommet en gæld, der nu bliver 
eftergivet i forbindelse med regnskabet for 2022. Fremad-
rettet skal ejendomsområdet have nogle økonomiske ram-
mer, der er realistiske at overholde. Budgettet til driften af de 
kommunale ejendomme forøges derfor med 2 mio. kr. årligt. 
Mange af kommunens bygninger har et stort efterslæb på 

vedligehold. Derfor afsættes 8 mio. kr. årligt i 2023  og 2024, 
samt 10 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til vedligehold.

Der arbejdes henimod et salg af Skelhøjeskolen, og der skal 
udarbejdes en mulighedsanalyse om potentialet og scena-
rier for fremtidig anvendelse forud for beslutning om salg. 
Desuden er det besluttet, at der forud for hvert budgetår 
præsenteres de konkrete planer for reduktion af bygnings-
kvadratmeter for Natur-, teknik- og miljøudvalget, første 
gang i december 2022.

Som noget helt oplagt i relation til den grønne omstilling, 
ønskes det at opsætte flere solceller ved at anvende kom-
munens bygninger til placering. Mulighederne og det øko-
nomiske rationale belyses i en analyse, som Natur-, teknik- 
og miljøudvalget har igangsat i 2022.

Som et plaster på såret er man enige om, at hvis der kan 
opnås statslig medfinansiering til en eller flere af de pri-
oriterede cykelstier i Syddjurs Kommune, vil man konkret 
tage stilling til finansieringen af den kommunale andel, når 
anlægsprojektet fremlægges for fagudvalget. Eventuel fi-
nansiering skal ske ved omprioritering i anlægsbudgettet.

Drift, vedligehold og nye tablering af legepladser
Vi har i Syddjurs Kommune 17 offentlige legepladser, og qua 
den store tilflytning af børnefamilier til kommunen, havde 
jeg fået flere borgerhenvendelser vedrørende vedligehold 
og opgradering af legepladser.

I budgetperioden spurgte jeg ind til, hvad budgettet til lege-
pladser er, og fik at vide, at der er afsat 100.000,- kr. til inspek-
tion og vedligehold af pladserne. Beløbet slår ikke altid til, 
afhængig af fejl og mangler. Øvrige udgifter afholdes af bud-
gettet til fritidsfaciliteter. Der er ikke budget til nyetablering.

På baggrund af denne udmelding fremførte jeg et budge-
tønske om forøgelse af budgettet med 200.000,- kr. om 
året, så pladserne både kunne blive vedligeholdt på rette 
vis, og at der også kunne blive midler til nyetablering. Det 
fandt desværre ikke gehør hos forligspartierne, så det blev 
kun til 25.000,- kr. om året. Lidt har også ret, og jeg kæmper 
videre til næste år. Vi kan ikke have en stor tilflytning af bør-
nefamilier og byde på tarvelige legepladser til de små børn, 
hvor der ikke er økonomi til opgradering af legepladserne, 
når noget er udtjent eller går i stykker! 

BUDGET 2023  
MED FOKUS PÅ NATUR,  
MILJØ OG TEKNIK 
AF ANITA SØHOLM  y  MEDLEM AF NATUR- TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
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Tiden iler  
- Nu har jeg snart været regionsrådsmedlem i et år.
Det er presset tid med mange svære sager. Hospitaler-
ne har ventetider, det fortæller pressen dagligt om. Vi 
forsøger at bringe dem ned med diverse tiltag, men det 
tager tid og koster penge. Vi ligger fortsat i kølvandet 
af Covid19. 

Vi ser også ind i en tid med et stigende antal ældre, 
der lever længere og har flere kroniske sygdomme. Det 
giver stigende pres på sundhedsvæsnet, og det vil bli-
ve ved i de mange kommende år. Jeg er derfor meget 
glad for, at vi fik et godt socialdemokratisk valg d. 1. 
november. Borgerne støttede op. Ja, det bedste S-valg 
i 20 år. I skrivende stund er jeg spændt på, hvilken re-
gering vi ender ud med. Jeg håber nemlig meget, at vi 
snart har en regering i arbejdstøjet. Det har vi brug for i 
disse hårde tider, ikke mindst sundhedsvæsnet og psy-
kiatrien skal videre. Vi har brug for, at vi står sammen 
om det. 

I mit udvalg, ”Nære Sundhedstilbud”, har vi haft/har 
flere komplekse sager, herunder på Præhospitalets 
område. Præhospitalet tager sig af alvorligt syge eller 
tilskadekomne patienter, fra der er ringet 1-1-2 og til 
patienten er færdigbehandlet på stedet eller modta-
get på et hospital. Præhospitalet er et hospital på hjul, 
som behandler mere end 150.000 borgere om året. 
Præhospitalet kører desuden 400.000 siddende pa-
tienter til hospitalsbesøg årligt. Præhospitalet er bl.a. 
udfordret af personalemangel og mangel på ambu-
lancetid. 

Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en 
langsigtet plan, der tager højde for de udfordringer,vi 
står i. Vi har i udvalget en række drøftelser, som skal 
spille ind i og være med til at skabe retning for den 
langsigtede plan. På udvalgsmøde i oktober drøftede vi 
eksempelvis fokus på ”lighed i sundhed vs. mest sund-
hed for pengene på det præhospitale område”. Indstil-
lingerne fra forvaltningen lød, at det skulle drøftes, om 
den langsigtede plan for det præhospitale beredskab 
skal have fokus på at robustgøre ambulancedriften i 
de mere befolkningstætte områder, så der kan frigøres 
kapacitet til at mindske responstiderne i de mindre be-
folkningstætte områder. Og at Præhospitalet arbejder 
på at forbedre vilkårene for forkantsdisponering. 

Det sidste handler om at få bedre mulighed for, at ambu-
lancerne kan benytte de baser, der allerede er etableret. At 
en ambulance flyttes midlertidigt fra et område til et andet 
for at dække af. Der kan være tale om situationer, hvor om-
rådets egne ambulancer er på opgave, men der kan også 
være tale om, at ambulancer fra byerne i rolige perioder 
flyttes ud på fremskudte placeringer. I Region Midtjylland 
er der 15 fremskudte placeringer, som er ekstra baser, som 
kun anvendes, når AMK-vagtcentralen forkantsdisponerer. 
Disse baser er placeret i områder, hvor der er lang kørevej 
til nærmeste faste ambulancebase. Større lighed i sundhed 
kan nemlig eksempelvis opnås ved at skabe et overskud 
af ambulancer i de mere befolkningstætte områder. Det 
handler også om muligheder for at sætte ind i forhold til 
de længere responstider i dele af regionen, og slække lidt 
på responstiderne i andre dele af regionen ved at ”omro-
kere” lidt på beredskaberne. Det er nogle af de ting, som 
vi drøfter i øjeblikket. På udvalgsmødet i oktober havde vi 
desuden en sag på om akutklinikker i Region Midtjylland 
med fokus på nye rammer, herunder fokus på at reducere 
åbningstiderne. Sagen blev behandlet i Hospitalsudvalget 
og i udvalget for Nære sundhedstilbud. Vi var enige om at 
sagen skulle udsættes og ses i en større sammenhæng 
med bl.a. akutområdet og nærhospitaler. 

I referatet fra udvalget for Nære Sundhedstilbud står blandt 
andet: at åbningstider og rammer for akutklinikkerne ses i 
en større sammenhæng med etablering af nærhospitaler, 
regionsklinikker, plan for Præhospitalet og akutområdet og 
modernisering af lægevagten. Sagen gik videre til Forret-
ningsudvalget, som besluttede følgende: Sagen blev udsat 
med henblik på, at den indgår i den samlede plan for det 
videre arbejde med akutområdet. 

Dette var et udpluk. 

Flere informationer fra ”Udvalget for nære sundhedstil-
bud” kan findes her: 
https://www.rm.dk/politik/udvalg/staende-udvalg/udval-
get-for-nare-sundhedstilbu/dagsordener 

og-referater-udvalget-for-nare-sundhedstilbud/?Selecte-
dYear=2022&Selected MeetingId=5484 

For yderligere er I altid velkomne til at kontakte mig.  
Mine kontaktoplysninger er på side 2 i bladet.  

NYT FRA 
REGIONSRÅDET 
MIDTJYLLAND
AF ELSE SØJMARK  y  UDVALGSFORMAND FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjursFølg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs10

Kære Socialdemokrat
Det er mig en glæde igen at kunne bidrage til vores medlems-
blad. “Siden sidst” er nu i trygge hænder ved Ole Hansen og Mi-
chael Aakjær. Jeg vil derfor i dette indlæg give et indblik i alt det, 
der foregik i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Forberedelsen
I forberedelsen af budget 2023, var jeg i god dialog med 
 direktionen. Jeg læste de foreløbige oplæg undervejs med stor 
interesse, og der blev også ændret på flere ting på baggrund af 
mine kommentarer. Blandt andet var der undervejs lagt op til at 
øge effektiviseringsprocenten fra 0,5 til 1,0 %. Det ville betyde 
fra 9 til 18 mio. kr. hos os. En meget stor ændring. Jeg vidste, at 
det ikke havde gang på jord ren politisk i 2023, og med så kort 
varsel. Jeg nikkede i stedet til et større arbejde frem mod 2024. 
Her laver vi et omstillings- og besparelseskatalog. Det indeholder 
forslag for 50 mio. kr. på driftsområderne, hvoraf vi, som det ser 
ud nu, skal bruge de 30 til at sikre et budget i balance i 2024. Her 
er det vigtigt for mig at understrege, at vi også kan reducere på 
anlægsaktiviteterne for at finde de 30 mio. Det bliver et af de 
store sværdslag næste år.

Budgetoplægget
Budgetoplægget, vi fik fra direktionen, var et oplæg med 11.000,- 
kr. i overskud. Ikke meget, men det gjorde min opgave nemmere 
i forhold til at forklare et nyt Byråd (11 var med for første gang), 
at det var svært at få nye ting med. De nye ting ville i givet fald 
skulle finansieres. Efter en weekend hvor der blev læst op på 
budgetmappen, havde vi indkaldt til borgermøde. Mødet lå den-
ne gang før budgetseminaret, for at få borgernes ønsker med 
tidligst muligt. Det var et ønske fra vores gruppe, og jeg er glad 
for vi kom igennem med det. Det var et af de bedste borgermø-
der, jeg har været med til. I dagene op til seminaret var der me-
gen aktivitet i gruppen. Vi skulle forholde os til samtlige blokke i 
budgettet, og samtidig nå at få afholdt to medarbejderarrange-
menter. De to arrangementer var en fejring af fællesskabet, som 
blev afholdt på Fuglsøcentret. I alt var ca. 1800 medarbejdere 
med til en aften med musik, hygge, mad og drikke. Jeg er stolt 
over, vi kunne gøre det i Syddjurs Kommune.

Mit oplæg til budgetseminaret var:
Et budget i balance. Jeg ville have, budgettet skulle vise et resultat, 
der hverken gav overskud eller underskud. Med et OK til max. et par 
mio. kr. i underskud internt med direktion og vores byrådsgruppe.

Overholdelse af rammer fra Kommunernes Landsforening (KL) - 
Jeg har været tydelig i forhold til dette, også med hensyn til de 
mange møder vi har haft i borgmesterkredsen. Der har været 
problemer med tilliden internt blandt borgmestrene efter udfor-
dringer sidste år. I Syddjurs meldte vi vores demografiske behov 
ind på driften, det er 30 mio. kr. Det fik vi lov til at øge med, 
selvom det var ca. 20 mio. kr. over den ramme, vi på forhånd var 
blevet tildelt. På anlægsaktiviteter meldte vi også vores reelle 
behov ind, dog beskåret i forhold til sidste år. Her måtte vi justere 
yderligere en del mio. kr. ned undervejs. Det gjorde vi især ved at 
skubbe anlæg ud i fremtiden.

Ekstra fokus på budget 2024. Da budget 2022 blev vedtaget 
sidste år, var det med et underskud i 2023 på 26 mio. kr. Det har 

gjort det her års forhandlinger 
svære. For at nå op på et bud-
get i balance, var rigtig svært. 
Det ville jeg undgå i år.

Resultatet
Vi startede med at finde et råderum. Blandt andet via mindre 
brug af konsulenter, 10 % reduktion i puljer, samt en besparelse 
på administrationen. Derudover har vi skubbet nogle anlægs-
byggerier ud i overslagsårene, og vi har nedjusteret forvent-
ningerne til grundsalg. Alt dette var der hurtigt enighed om på 
seminaret. Vi havde tre forhandlingsmøder efter budgetsemi-
naret. Det første møde var mest sonderinger og opfølgning på 
spørgsmål. Vi sluttede med, at direktionen og jeg fik til opgave 
at udarbejde et kompromisforslag. En glimrende ide, hvor jeg 
selvfølgelig var med inde over selve forslaget. Det andet for-
handlingsmøde bragte os i mål på økonomien.

Vi havde samlet fire mio. kr. at forhandle om. Efter kort drøf-
telse i plenum, valgte vi at fordele to mio. til rød og to mio. 
til blå. Det tog hver blok tyve minutter at fordele midlerne. 
På tredje møde brugte vi et par timer på at gennemgå bud-
getforliget i tekst. Vi endte på 11 sider. Forligsteksten fylder 
meget hos os, hvor alle formuleringer skal være helt skarpe, 
belært af erfaringer fra tidligere. Blandt andet har vi på det 
seneste diskuteret en mulig svømmehals placering i Rønde. 
I budget 2022 står der blot en ny svømmehal i kommunen i 
teksten. Det kom bag på mange, der troede der stod Rønde/
centralt i kommunen i forliget. Samarbejdet mellem partier-
ne fungerede glimrende, og sammen med direktionen har 
jeg fået ros for  ledelsen af forhandlingerne både internt og i 
de lokale  medier. Det er jeg naturligvis glad for og stolt over. 
Også Enhedslisten, der stod udenfor budgettet, har rost for-
løbet. Det var mest af taktiske årsager før folketingsvalget, at 
de stod udenfor, er mit bud.

Så alt i alt var seks af syv partier og 25 af 27 byrådsmedlemmer 
med i budgetforliget. Et bredt forlig, hvor alle partier havde fået 
sat aftryk. Det var vigtigt for mig, at alle fik en sejr med fra 
forhandlingerne. Vi sluttede med et budget, der viser et under-
skud på 1,3 mio. kr. Det tillader jeg mig at kalde inden for skiven. 

Samtidig viser budget 2024 et underskud på 14 mio. kr. Det kunne 
have været værre, og der er mulighed for næste år at justere på 
grundkøb, grundsalg og byggemodninger efter behov. Men der 
venter en stor opgave næste år, som nævnt i min indledning.

Fremtiden:
Jeg synes, vi har vedtaget et realistisk og godt budget. Dog ved 
vi alle, at stigende priser, krig og faldende aktiviteter i grundsalg 
bliver en udfordring. Ikke bare i 2023, men nok også i 2024. Det 
samme gør sig gældende på driftsområdet. Vi har lagt ekstra ind 
til demografi, men ved også, at især det specialiserede special-
område er en kæmpe udfordring.

Det skal vi løse, jeg er spændt på, om finansloven er med os i 
kommunerne der.

Til slut vil jeg ønske dig og dine nærmeste en rigtig 
glædelig jul, samt et godt nytår.

BUDGET 2023
AF MICHAEL STEGGER JENSEN  y  BORGMESTER
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Fire ugers intensiv valgkamp kulminerede d. 1. novem-
ber med genvalg til Djurslands lokale folketingsmed-
lem, Leif Lahn, som nu kan se frem til fire år mere på 
Borgen, hvorfra han vil kæmpe i Djurslands interesse. 

Et usynligt maskineri 
Men selvom fire ugers valgkamp kan synes lang, så har 
denne tid været endnu længere for folkene bag Leif. 
 Mogens Madsen i tv-serien Madsen og Co, beskriver det 
som ”den usynlige mand”. Dette er ikke helt ved siden af. 
I flere måneder har maskineriet bag Leif været i gang og 
udtænkt strategier, planlagt arrangementer, valgmateriale 
osv., og det var et spændt valgudvalg, der sad som på nåle 
og ventede på, at Mette Frederiksen trykkede på knappen, 
så måneders arbejde kunne stå sin prøve, med et resultat 
der viste en sammenlagt fremgang for Leif Lahn på 1,7% 
her på Djursland, hvilket er yderst tilfredsstillende, og vi ser 
frem til et fortsat godt samarbejde.

Ikke alt går glat i en valgkamp 
Alt er dog ikke gået uden udfordringer. En af de helt store har 
været at finde tilforordnede og valgstyrere til selve valgda-
gen. Vi skulle i Syddjurs stille med 22 personer, og da det er 
en lang dag, der strækker sig fra kl. 7.00 og til omkring mid-
nat, stod folk ikke i kø, så der måtte trækkes et hårdt læs, for 
at få kabalen til at gå op. Det er mit ønske, at man i fremtiden 
kunne arbejde hen imod en anden løsning med mulighed for 
at dele vagterne op, så flere har mulighed for at sige ja.

En anden udfordring har været at finde folk til at stå med 
Leif, da det ofte foregik i formiddagstimerne, hvor mange 
er på arbejde, og endnu værre hvis man havde taget fri 
for at støtte Leif og derefter oplever, at arrangementet 
bliver aflyst eller flyttet i sidste øjeblik. Dette dræber mo-
tivationen hos hjælperne, da de i forvejen yder en stor 
indsats og er villige til at bruge ferietimer på at hjælpe 
i stedet for at arbejde, ligge på sofaen eller hygge med 
familien, og jeg mener, at dette bør være et fokuspunkt 
til næste gang. 

Ingen valgkamp uden debatmøder 
I samarbejde med SF og Enhedslisten afholdtes et debatmø-
de på Kulturhotellet i Rønde. Her fik Leif dog kamp til stre-
gen, og det ville have været en fordel, hvis flere af vores 
medlemmer havde været til stede og bakket op. 

Vi i Fællesledelsen arrangerede i alt 4 debatmøder i samarbejde 
med Venstre i Syddjurs, der førte valgkamp for folketingskan-
didaten Jens Kloppenborg. Lars Norman Thomsen var ordsty-
rer. Første møde blev afholdt på Maltfabrikken i Ebeltoft. Andet 
møde på Rønde Gymnasium, hvor et stort samfundsfagshold 
havde lejlighed til at gå i dialog og starte en debat med de to 
kandidater. Vi var her positivt overraskede over, hvor debat-
lystne disse unge mennesker var og engagerede i deres egen 
fremtid og egen indflydelse herpå. Tredje møde fandt sted i 
Mørke. Fjerde og sidste møde i Hornslet rundede valgkampen af 
aftenen før folk skulle til stemmeurnerne. Alle møder var godt 
besøgt, og debatten stod på intet tidspunkt stille. Vi kan i Syd-
djurs være stolte af disse 4 arrangementer, som var velorke-
strerede og forløb planmæssigt. Jeg vil i den forbindelse sige 
Venstre i Syddjurs og Lars Norman Thomsen, tak for det gode 
samarbejde, og vi håber, vi en anden gang får lejlighed til at 
gentage succesen. 

Nu ser vi fremad 
Vi vil nu evaluere hele valgkampen og på den måde 
blive endnu bedre næste gang. Med folketingsvalget 
veloverstået, kan vi nu se frem imod kommunalvalget 
2025, hvor vi allerede nu begynder det forberedende 
arbejde, der går forud for enhver valgkamp. Vi i be-
styrelsen glæder os til endnu engang at stå bag vores 
kandidater og yde dem den støtte, de har brug for.  

Jeg vil gerne på vegne af Fællesledelsen sige tak til alle, 
der frivilligt og ulønnet har bakket op om Leif. Uden jer 
havde vi ingen valgkamp. 

DJURSLANDS MAND  
I FOLKETINGET, LEIF LAHN 
GENVALGT! 
AF JAN BRUNO JENSEN  y  FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIETS FÆLLESLEDELSE I SYDDJURS
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Tirsdag d. 1. november var min kone Ann og jeg taget 
til  Christiansborg for at være tilstede på aftenen, hvor 
valgresultatet ville blive kendt - og hold da op en fest 
vi landede i.

Hele dagen havde meningsmålinger peget på, at 
 Socialdemokratiet ville ramme de ca. 23 %, og der der-
for ville være et solidt blåt flertal. Men vælgerne vil-
le det anderledes. Resultatet blev, som alle nu kender 
det, at Socialdemokratiet landede på 27,5 % og fik det 
bedste resultat i rigtig mange år, og der blev et rødt 
flertal. Det blev ikke, som alle frygtede, Lars Løkke, 
som skulle styre forhandlingerne, men derimod Mette 
Frederiksen. Vælgerne sagde fra overfor en evig pe-
gen fingre af hinanden. Nej de ville hellere se resul-
tater og høre om socialdemokraternes visioner med 
fremtidens Danmark. Derfor fik Mette Frederiksen og 
 Socialdemokratiet et rigtig godt valg, fordi vi netop gik 
til valg med oprejst pande, hvor vi var stolte over det, 
vi havde opnået. Vi havde mange gode idéer om me-
get mere i samme retning. Vælgerne gad ikke snakke 
mere om mink og magtfuldkommenhed, nej de ville 
høre noget om de stigende energipriser, inflation, og 
hvordan vi får flere gode faglige ansatte ind på det of-
fentlige område, blot for at nævne nogle af de politiske 
områder, som fyldte i valgkampen. Jeg syntes, at vores 
statsminister fortjente det valg, og det samme gjorde 
vores parti. 

På Djursland blæste de røde jakker alle omkuld. De var 
mange, de var glade og de havde overskud. Det har 

som altid været en kæmpe fornøjelse at være i valg-
kamp med alle jer, og jeg er så super stolt over at re-
præsentere jer i Folketinget. Selv da kandidaten var 
nede med Corona, var I der fra morgen til aften. Tusind, 
tusind tak. 

Det betød også, at vi gik frem på Djursland. Vælgerne 
viste os en tillid, vi skal være stolte over. Med stor re-
spekt og ydmyghed kæmpede vi, som vi altid har gjort 
for vores værdier og for Djursland.

Nu står vi så på den anden side, og skal som altid vise, 
at det vi sagde før og under en valgkamp, det mener 
vi fortsat. Vi skal sikre, at vi kommer så hurtig ud af 
krisen som muligt, med et så lille tab som muligt, både 
menneskeligt og økonomisk. Vores sundhedssystem 
og gode velfærdssamfund skal tages alvorligt, og der-
for SKAL vi løse det store strukturelle problem, vi har på 
det offentlige område i forhold til mangel af persona-
le. Samtidig skal vi fortsætte kursen med et grønnere 
Danmark, og sikre at vores land vil være et af de frem-
meste lande og fortalere, når vi taler om at investere os 
til et bedre klima i hele verden. Alt dette tror jeg bedst, 
vi kan løse, hvis vi gør det med et bredere flertal bag os, 
og derfor forsøger Mette Frederiksen lige nu i skriven-
de stund at danne en regering hen over midten. Hvor 
det ender, ved jeg ikke nu - men spændende bliver det.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vores formand Met-
te Frederiksen vil være den bedste leder til at løse de 
mange store udfordringer, vi står overfor. Det bliver 

svært, men uanset om man kan 
lide det eller ej, så er der ingen vej 
uden om, de skal løses. 

Igen, mange tak til jer alle for 
en helt igennem fantastisk valg-
kamp, for en iver alle andre par-
tier er misundelige over. Jeg er så 
dybt imponeret over jeres altid 
gode humør, uanset hvor tidligt I 
har stået op, og hvor længe I har 
været i gang.

Tusind tak 
Hilsen Leif Lahn

SIKKE EN VALGKAMP 
OG SIKKE ET RESULTAT 
AF LEIF LAHN  y  MEDLEM AF FOLKETINGET  y   
FORMAND FOR DEN SOCIALDEMOKRATISKE FOLKETINGSGRUPPE
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I Europa-Parlamentet har jeg netop afleveret en rapport, 
som skal klargøre Parlamentets syn på brugen af skattely 
og foreslå konkrete initiativer til at forhindre skattely og 
-svindel i fremtiden. Bagtæppet for rapporten er det skat-
telæk, som fandt sted sidste år i oktober – det såkaldte 
Pandora Papers-læk. I lækket optræder både berømthe-
der som Shakira og Ronaldo, men også en lang række nu-
værende og tidligere statsoverhoveder og politikere.

Det er et kæmpe demokratisk problem, at udvalgte eli-
ter kan nægte at spille efter samfundets fælles regler 
og kan slippe afsted med det. Det er undergravende for 
tilliden til systemet, det forøger uligheden i samfundet, 
og det koster stater milliarder af kroner i tabt velfærd. 

I rapporten, jeg netop har afleveret, lægger jeg op til 
en række konkrete forslag, der kan mindske brugen af 
skattely. Et af dem handler om bedre beskyttelse af whi-
stleblowers, som hjælper med at afsløre brugen af skat-
tely. De sidste mange år viser, at det ofte ikke er natio-
nale myndigheder, som opdager 
skattesnyd, men at det i stedet 
kommer fra interne og eksterne 
læk. Det er helt afgørende, at de 
personer, som bidrager til at af-
dække skattely, føler sig beskyt-
tet.

Derudover skal der være strenge-
re kontrol med de mellemmænd, 
som i alt for mange tilfælde er 
med til at facilitere forskellige 
varianter af skatteunddragel-
se eller –snyd. At de fire største 
 revisionsvirksomheder, PwC, EY, 
Deloitte and KPMG, sidder på 87% 
procent af det globale marked for 
skatterådgivning, giver dem en 
uhørt magtposition over for lovgi-
vere og myndigheder. Dette mo-
nopol skal reguleres langt mere 
end tilfældet er i dag – bl.a. ved 
at indføre regler om, at man som 
person ikke kan gå fra en ansæt-
telse i skattemyndighederne og 
direkte over i rådgivningsfirmaer-

ne for at rådgive om, hvordan man omgår reglerne. 

En sidste ting jeg vil nævne, er, at reglerne for ejer-
skab af skuffeselskaber skal strammes gevaldigt. Både 
Pandora Paper men også andre læk viser, at spidsfindi-
ge selskabskonstruktioner bruges til at gemme millio-
ner af kroner, og at det stort set er umuligt at finde ud 
af, hvem selskaberne i sidste ende tilhører. Det er helt 
grotesk, og skal laves om.

De nævnte forslag er kun et lille udsnit af de ting, vi skal 
have større fokus på. F.eks. forholder jeg mig i min rap-
port kun til personskattely – altså de tilfælde, hvor en-
keltpersoner forsøger at omgå nationale skatteregler. En 
helt anden og mindst lige så stor problematik er virk-
somhedsskattely, hvor multinationale selskaber flytter 
profit rundt mellem lande for at minimere eller helt und-
gå at betale skat. På dette områder spiller EU også en 
kæmpe rolle, hvor bl.a. forslaget om en fælles europæisk 
minimums selskabsskat vil være et stort skridt på vejen.

EU SKAL GØRE MERE FOR 
AT BEKÆMPE SKATTELY 
AF NIELS FUGLSANG  y  MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET
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Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne gruppemøder, der 
holdes før byrådsmøder og udvalgsmøder. Alle er velkomne. 

Gruppemøde før udvalgsmøder Gruppemøde før byrådsmøde
Mandag d. 9. januar Mandag d. 23. januar 
Mandag d. 6. februar Mandag d. 27. februar
Mandag d. 13. marts Mandag d. 27. marts
Mandag d. 17. april Mandag d. 1. maj 
Mandag d. 15. maj Mandag d. 29. maj (2. pinsedag) 

Hvis man vil deltage i gruppemøde før byrådsmøde, skal man ikke tilmelde sig. 

Hvis man vil deltage i gruppemøde før udvalgsmøder, skal man tilmelde sig hos gruppeformand Michael Aakjær på 
mail: mica@syddjurs.dk eller tlf.nr.: 2372 6804

Aage Degn var i sognerådet i Feldballe i 1960´erne og i byrådet i Rønde Kommune i fire 
perioder fra 1968 til 1985. Han var i perioder bl.a. viceborgmester og formand for tek-
nisk udvalg. Han havde talrige tillidshverv i parti og fagforening, skole, TGF, vandværk, 
menighedsråd m.m. 

Jeg sad i byrådet sammen med Aage i mange år, og han blev lidt af en mentor for mig, 
da jeg begyndte i politik tilbage i 1982. Mange af hans gode råd husker jeg endnu. F.eks. 
dette: ”Det er altid klogt at tænke sig om og vente et døgns tid med at sende noget 
afsted, man har skrevet!” Dengang tænkte vi på læserbreve, men ærlig talt: I  dag et 
aktuelt og godt råd til dem, der skriver i de sociale medier. Dem var vi forskånet for 
dengang, og de ville slet ikke have passet til Aages temperament.

Aage sagde også ”Det drejer sig om at komme ud og snakke med folk”. Det var også 
hans egen måde at være politiker på. Ikke de store armbevægelser, men snakke med 

folk, i øjenhøjde, tage folk og deres problemer alvorligt. Aage var ikke til de hurtige letkøbte sejre, men snarere til 
det lange seje træk. Heldigvis synes jeg, at det gode råd efterleves flot i dag af vores lokale socialdemokratiske 
politikere: ”Ud og snak med folk!”

Aage kombinerede kampen for social retfærdighed med kampen for hans og Hennys lokalsamfund: Feldballe. Han 
var, om nogen, ”Mr. Feldballe”, og den byudvikling, der fandt sted i Feldballe efter sammenlægningen med Rønde i 
1968, var han en af de hovedansvarlige bag. Han og Henny var også som private ildsjæle med i kampen for skolen, 
børnehaven og Feldballehallen.

Som det vil forstås, satte jeg stor pris på Aage som politiker, men bestemt ikke mindre som privat person. Aage 
hørte til den gode gamle slags socialdemokrater, hvor politik og privat samvær hørte sammen. Til de private sam-
menkomster kom den røde sangbog også frem. Aage elskede både den stille hygge og ”et godt gilde”, og her var 
han, som på så mange områder, i god samklang med sin ægtefælle.

Partiet har meget at takke Aage for, og det samme har vi, der kendte ham personligt. Når jeg tænker tilbage på 
Aage Degn, tænker jeg på ham som stilfærdig og lun, altid i godt humør, og ikke mindst som et virkelig ordentligt 
og redeligt menneske. Der er så mange gode minder at se tilbage på. Tak for det. Æret være Aage Degns minde.

NEKROLOG
Aage Degn er gået bort, 93 år gammel.
Af  Vilfred Friborg Hansen



INDFLYDELSE
GRUPPEMØDER
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I foråret 2022 havde partiforeningen i Ebeltoft og Om-
egn arrangeret et medlemsmøde på Det Gamle Post-
hus i Ebeltoft for at få ny inspiration til bestyrelsesar-
bejdet. Der mødte nogle medlemmer op og efter et 
oplæg fra Niels Gyldenlund og Carsten  Nørgård delte 
de fremmødt sig op i mindre grupper efter  interesser

Der blev fremlagt 4 skabeloner til aktiviteter for 2022: 

Cafémøde på Ebeltoft Skole 
 Ungdomsuddannelse.

Cafémøde  på Maltfabrikken  
 Trafik og kystsikring.

Cafémøde  på Lyngparken  
 Boformer for seniorer i nærområdet.

Bankospil  på Ebeltoft Skole 
 Med sponsorpræmier og overskuddet 
 til velgørende formål.

De 2 første cafémøder er velafviklede og velbesøgte 
med mange gode snakke, der giver bestyrelsen noget 
at arbejde med i 2023. Cafémøde på Lyngparken om-
kring boformer for seniorer i nærområdet, er næsten 
færdigplanlagt, men bliver først afviklet efter nytår.
Mens dette skrives midt november er den sidste plan-
lægning af Bankospillet lavet, så alt er klar til aktion.

Der har været stor interesse fra forretninger i Ebeltoft 
og resten af Syddjurs for at sponsorere præmier.

Der har været noget forskelligt papirarbejde med at få lot-
teritilladelse, indsamlingstilladelse og MobilePay, men alle 
instanser har været meget hjælpsomme. 

Der blev udsendt mail til alle de medlemmer, vi har mail-
adresser på, men desværre mangler vi nogle i systemet, 
så de kunne have fået førsteret til  adgangsbilletter. Så 
blev der offentliggjort på vores hjemmeside syddjurs-s.
dk, lørdag formiddag kom det på vores Facebookside, 
så alle følgerne blev informeret, og allerede om efter-
middagen var der bestilt 75 adgangsbilletter, og ons-
dag, da Ebeltoft Folketidende udkom, blev de sidste af 
de 130 pladser afsat. 

Nu, hvor medlemsbladet er i postkasserne, er Banko-
spillet forhåbentligt veloverstået og overskuddet for-
delt mellem Red Barnet, De Danske Spejdere og Bør-
ne-ungehospice – Strandbakkehuset.

Fotoet er fra sidste planlægningsmøde med Marianne 
 Aakjær, Peter Ravn, Pia Vaughan og Svend Erik Kjær Laursen.

ARRANGEMENTER MED  
MEDLEMSINSPIRATION
AF SVEND ERIK KJÆR LAURSEN  y  KASSERER I SOCIALDEMOKRATIET I EBELTOFT OG OMEGN

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 kommunen, 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 pågældende by, 
hvor mødet afholdes.

Bestyrelsesmøder i Socialdemokratiets fællesledelse
10. januar og 6. marts kl. 19.00. Mødested oplyses ved henvendelse til:  
Jan Bruno Jensen, tlf. 9125 0423  .  mail jabj@syddjurs.dk.  
Aktivitetsplaner for Socialdemokraterne Ebeltoft og Omegn og Socialdemokratiet Syddjurs Vest kan ses på.  
https://www.syddjurs-s.dk/
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