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Af Anders Jensen,
formand for Venstre i
Viborg kommune

Kandidater til KV/RV 17
Forberedelserne til kommunalvalget
(KV17) er i Venstre i Viborg Kommune
godt i gang. Køreplanen for opstilling af
kandidater og udarbejdelse af handlingsprogram blev vedtaget på generalforsamlingen i marts måned. Heraf fremgår
det, at der på Venstres liste skal være
minimum 24 kandidater, og at de skal
vælges af de lokale vælgerforeninger
senest d. 1. marts 2017. Der er lavet en
fordelingsnøgle for, hvor mange kandidater hver vælgerforening skal stille med
til listen.
Mange af Venstres nuværende 11 medlemmer af byrådet er heldigvis villige til
at genopstille, men der skal findes en
del flere kandidater for at komme op på
24 og gerne 28 kandidater. Flere nye
har allerede givet tilsagn om, at de vil
være med på Ulrik Wilbeks hold. Men
hvis du som V-medlem har lyst til at opstille, eller hvis du har et godt bud på en
ny kandidat, så meld det ind til din lokale
formand for vælgerforeningen. Formandens kontaktinfo kan findes på viborg.venstre.dk.
Der er ikke noget krav om, at man har
deltaget aktivt i Venstre-regi inden man
bliver kandidat. Man kan have vist sin
interesse for samfundsforhold på mange
andre måder, via sit job eller fritidsliv.
Det formelle krav for opstilling er, at man
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har været medlem af Venstre senest 7 dage inden opstillingsmødet. Hvis du er i
tvivl om, hvor stor en indsats der kræves af en kandidat eller byrådsmedlem, så
kontakt din formand eller en af de nuværende byrådsmedlemmer.
Til regionsrådsvalget (RV17) i Region Midtjylland, skal Venstre i Viborg Kommune
stille med 3 kandidater til Venstres liste med mere end 40 kandidater. Her blev
Carsten Kissmeyer i maj måned valgt som spidskandidat for listen, men også her
er det vigtigt at få gode nye kandidater frem i lyset. Nye kandidater kan glæde sig
til samspil med det nuværende medlem fra Viborg, Ib Bjerregaard, der genopstiller.
Udover nye kandidater til KV/RV17 skal vi også have nye medlemmer, da en stor
medlemsskare er den bedste base, når vi skal i valgkamp. Tegning af nye medlemmer er oftest nemmere, når der skal vælges kandidater, og man nærmer sig et
valg. Så brug den kommende tid til at få tegnet familie og bekendte som medlem af
Venstre. Det foregår nemmest via hjemmesiden Venstre.dk.
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Ib Bjerregaard,
formand for byrådsgruppen

Rettidighed om kommunens
budget i 2017 og frem
Rammen for budgetlægningen 2017 blev i enighed lagt i starten af 2016 med opbakning fra
hele byrådet undtagen enhedslisten. Vi valgte i byrådet at lægge effektiviseringer ind i alle
budgetter fra starten, så vi kunne have god tid til at vælge de bedste løsninger.
Vores forventning var, at der skulle afleveres 1% af driftsbudgettet til staten som omprioriteringsbidrag svarende til ca. 32 millioner. Dertil ønskede vi at sikre et vist beløb til vore egne
udfordringer, hvor vi særligt forventede ekstraudgifter til flygtninge. Virkeligheden er så blevet lidt anderledes, da kommuneforhandlingerne med staten resulterede i, at omprioriteringsbidraget blev afskaffet, og at et likviditets tilskud blev opretholdt. Dertil tyder det på, at
antallet af nye flygtninge bliver færre end forventet.
Når jeg skriver dette i begyndelsen af august, har vi i byrådet endnu ikke modtaget endelig
oversigt over konsekvensen af ovenstående. Men med den rettidige omhu, vi havde vist,
tyder alt på en rimelig let budgetlægning uden yderligere besparelser. Vi har dog ikke taget
glæderne på forskud og bruger ikke pengene, før vi ved, om de er der. Men vi forventer klart
at kunne tilføre skoleområdet ekstra midler fra 2017. På investeringssiden har vi allerede
disponeret meget store millionbeløb til nye projekter på skoleområdet, ældreområdet og til
udvikling af bl.a. Stadionområdet og banebyen. Derfor har vi i år valgt at sige nej til muligheden for nye anlægsønsker. Ved sidste budget fik venstre afsat ekstra beløb til de grønne
områder uden for Viborg og Bjerringbro. Disse beløb forventer vi at kunne fastholde. Det er
et vigtig sigte for Venstre, at vi ikke glemmer landområderne i forhold til Viborg by, selv om
væksten i kommunens befolkning særligt sker i Viborg by.
Med det kommende valgår og vore mange mandater går vi ind i budgetdrøftelserne for at
tage ansvar. Vi vil gå pænt langt for at få et bredt budget i hus, men vi har selvfølgelig også
en grænse. Med den hjælpende hånd vi har fået i forhandlingerne med regeringen, er grænsen ved skattestigninger. S og SF ønsker derimod skattestigninger, så her får vi måske en
udfordring, hvis vi skal have alle med.
Ved siden af budgetlægningen drøftes hele skoleområdet og mit bud er, at den diskussion
kommer til at fylde mindst lige så meget som selve budgetlægningen.
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Af Ulrik Wilbek
Borgmesterkandidat

Sammenhæng giver mening
Kære medlemmer af Venstre i Viborg Kommune. Jeg vil gerne takke for den store opbakning, jeg har fået af Jer i forbindelse med mit kandidatur til borgmesterposten. Det er lettere at fremlægge en fornuftig politik, når alle i partiet arbejder i samme retning. Det er det
min oplevelse, at vi gør. Over 100 medlemmer arbejder i øjeblikket i forskellige politikgrupper med Venstres handlingsplan. Selv om det ikke er alle holdninger og ideer, der
kommer med i handlingsplanen, så er det en meget fin demokratisk proces.
Jeg har tidligere siddet i byrådet for Venstre i perioden fra 1998-2002. Jeg havde plads
som formand for Socialudvalget og som medlem af Økonomiudvalget. Det gav mig god
en politisk erfaring, som jeg nu kan bruge. Min målsætning er at kombinere de tidligere
erfaringer med de input, jeg modtager fra byrådsgruppen og Venstres medlemmer, men
også fra den ”almindelige” borger i kommunen, som ikke nødvendigvis er medlem af noget parti, men som har masser af gode ideer til fordel for kommunen. Samtidig er det min
ambition, at Venstre skal indgå i et bredt samarbejde med øvrige partier i byrådet.
Sammenhold gør stærk
Der har ikke altid været enighed i Venstres store medlemsskare i Viborg Kommune. Der
har været fraktioner der støttede op om henholdsvis land og by, og der har været hårde
kampe om spidskandidatpositionen. De senere år er det imidlertid mit indtryk, at tingene
har fungeret godt. Byrådsgruppen er velfungerende og retorikken og tonen er positiv.
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Selvfølgelig skal hver eneste lokalpolitiker kæmpe for det lokalområde, man er valgt i, og
selvfølgelig er der nogen, der interesserer sig mere for nogle politiske områder end andre.
På den måde sikrer vi, at Venstre repræsenterer alle områder i kommunen.
Sammenholdet i Byrådsgruppen og i partiet vil blive helt afgørende for den valgkamp vi
går ind i i det nye år.. Derfor skal vi op til dette valg bevise, at vi er èt meget stærkt hold,
der ikke kan splittes. Kandidaterne kan naturligvis ikke prioritere ens, men de store linjer i
handlingsplanen skal følges. Det er vigtigt, at vi får fundet så mange stærke kandidater
som overhovedet muligt. Vi har en god og stærk byrådsgruppe, hvor mange genopstiller.
Kan vi supplere dem med nye kvalificerede kandidater, vil vi stå meget stærkt. Der er
allerede nu nye kandidater, der har meldt sig under fanerne, og vi håber på, at andre får
lyst til at bidrage til holdet.
Jeg har fortalt om mine tanker en del gange i Venstre regi. Derfor vil jeg her bare kort
opridse, hvad hovedtemaerne er i min optik.
Hovedtemaer i næste års valgkamp
Handlingsplanen bliver vores manual for valgkampen. Det er vigtigt, at vælgerne kan se
mening i det, vi lægger frem. Der skal være en sammenhæng mellem det, vi foretager os i
dagpleje, børnehaver og skoler og den kultur, erhvervs – og ældrepolitik, vi fremlægger.
Alle er enige om, at vi skal finde penge til ældresektoren, men vi kan ikke bruge penge, vi
ikke har, så hvis der skal flere penge til ældre, skal de komme et andet sted fra.
2000 unge i kommunen uden job
En af de største udfordringer Viborg Kommune står med i øjeblikket, er de mange unge
(næsten 2000), som ikke er i arbejde. For at vi kan undgå den store ungearbejdsløshed,
så kræver det forebyggelse i skole – og uddannelsessystemet. Vi bør tidligt forholde os til,
hvordan vi kan hjælpe de unge mennesker, der ikke er bogligt orienterede. Vi skal hjælpe
disse unge med alternative muligheder, der interesserer dem og motiverer dem, så de
ikke skal hænge over bøgerne hver eneste dag. De skal finde meningen i at kunne læse,
fordi det vil hjælpe dem i det fag, de interesserer sig for. Vi skal ganske enkelt være fleksible i vores tilbud til de unge. Vi skal hjælpe de unge med at finde den rette hylde, når de
forlader Folkeskolen. Gymnasiet og Handelsskolen er ikke et must, hvis man er træt af at
gå i skole. Rigtigt mange unge har i stedet behov for konkrete opgaver, der kan klares
med hænderne.
Kultur
De færreste mennesker gider bo i en kommune, hvor der ikke sker noget. Derfor er kulturen også en helt afgørende del, når det kommer til at skabe mening og sammenhæng.
Det vil naturligt nok altid være hovedbyen i en kommune, der bærer det største kulturelle
ansvar. Fra idræt til teater. Fra koncerter til kurvefletning. I de senere år er der sket virkelig mange gode tiltag i Viborg by på det kulturelle område. Masser af løbeevents, et velfungerende snapsting, Generation Handball, internationalt folkedansestævne mm. Det
giver Viborg en stærk selvforståelse og et godt brand. Det sjove er imidlertid, at der i de
mindre byer ofte skabes frivillige grupper, der påtager sig et langt større ansvar, end i de
store byer. Iværksætterne og ildsjælene står ofte i kø i disse samfund, og det er medvirkende til at skabe de specielle sammenhold, man ofte ser i landsbyerne. Det er også nødvendigt, for kommunen kan ikke tage ansvar for al udvikling. Udvikling skabes gennem
ideudveksling, samarbejde og netværk. Til gengæld er det vigtigt, at Viborg Kommune er
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klar til at støtte op om landsbyerne, når der er skabt grobund for de gode initiativer.
Udvikling
I Viborg Kommune har vi ufattelig mange naturperler. Vi skal skønne på vores skønne
natur, og samtidig skal vi vurdere, hvornår vi kan kombinere naturen med aktivitet. Søerne i Viborg må efter min mening gerne udnyttes til mere aktivitet, der binder byen og søerne sammen. Initiativet omkring Sønæs er en kæmpe succes, og folk kommer langvejs fra
for at opleve Sønæs. Lad os endelig skabe flere oplevelser ved søerne – med behørigt
hensyn til naturen.
I takt med udviklingen i Viborg by, bliver det nødvendigt at kigge på infrastrukturen ikke
mindst i den østlige del af byen. Der bliver en voldsom tilvækst i denne del af byen, og der
er ingen grund til at vente med planlægningen til det er for sent. Også på landsplan er
vejene omkring Viborg en varm kartoffel. A 13 og A 26. Den ene dag har vejen til Århus
første prioritet den anden dag er det hærvejsruten. Uanset hvad, så skal vi have bedre
vejføring til Viborg, og det vil jeg håbe, at alle gode kræfter – på tværs af partierne vil gå
ind for.
Ældre
Utroligt mange ældre er selvhjulpne i dag. Til gengæld lever vi også længere, og det bevirker, at der bliver flere og flere plejekrævende ældre. Ikke mindst i demenssektoren. Vi
har ikke uanede ressourcer, men vi kan måske tilføje nogle fra frivillige. Mange pensionister er i dag villige til at gøre et stykke frivilligt arbejde. Nogle hjælper på Mercantec i
”bedstefarordninger” andre støtter op om de ældre medborgere. Lad os nu endelig ikke
gøre denne hjælp for bureaukratisk. Fleksibilitet bør være et af nøgleordene, når vi snakker Venstre politik.
Nu gælder det om at stå sammen, så vi kan vinde borgmesterposten tilbage til Venstre i
Viborg Kommune. For første gang i 28 år! Jeg håber du har lyst til at bidrage.
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Keld T. Jørgensen
Næstformand, Venstre i Viborg Kommune
Tovholder for politikgruppen social og sundhed og tovholder for politikgruppen børn og unge, Formand, Venstre Bjerringbro

Politikgruppernes arbejde med vision
og handlingsprogram er godt på vej
Efter en udfordrende opstart af vores politikgrupper står vi nu med en stærk og effektiv
struktur. I alt er mere end 70 medlemmer på tværs af vælgerforeningerne i kommunen
engageret i, at debattere politik i grupper med deltagelse af Venstres medlemmer af byrådets fagudvalg. Den vigtige rolle som koordinator for politikgrupperne blev på kommuneforeningens konstituerende møde, i marts, besat af Carsten Mørkenborg fra Viborg.
Politikgrupperne har holdt en del møder og har 2 gange været samlet på Asmildkloster
Landbrugsskole for at debattere visionen for Venstre i Viborg Kommune. Seneste møde
var den 25. april hvor Ulrik Wilbek gav sit indledende indspark til en revidering af visionen. Visionen og handlingsprogrammet skal være tæt forbundet til spidskandidaten. Da vi
som bekendt startede ud med et visionsoplæg, stærkt inspireret af Jens Rohde, så valgte
vi, at lave et møde hvor Ulrik kunne få sine foreløbige vinkler og tanker omkring visionen
præsenteret.
De enkelte politikgrupper har meldt ind, hvad der har været af debat-områder. De har
meldt ind til et strategi- og redaktionsudvalg, som foruden Ulrik Wilbek består af Ib Bjerregaard, Anders Jensen, Jakob Harritz, Carsten Mørkenborg og Keld T. Jørgensen. Dette
udvalg mødes primo september for en vurdering og koordinering af politikgruppernes foreløbige input.
Tidplanen og processen for færdiggørelsen følger derefter denne plan:
 Første uge af december 2016
Redaktionsudvalg sammenskriver bidrag fra politikgrupperne.
 Medio december 16 – medio januar 17
Udkast til handlingsprogram drøftes i bestyrelser og politikgrupperne. Der kan laves
æn dringsforslag, som forelægges bestyrelsen for kommuneforeningen til beslutning.
 Januar 2017 – medlemsmøde
Endelig forslag til handlingsprogram offentliggøres. Alle medlemmer kan indsende æn
dringsforslag, der gennemgås af redaktionsudvalget. Endeligt handlingsprogram ind
stilles til godkendelse af bestyrelsen og forelægges på kommuneforeningens general
forsamling i marts 2017.
Vores struktur, proces og organisering er på plads, så nu skal vi henover de næse måneder være dygtige og skarpe til, at få skabt en vision og handlingsprogram, der som fundament for en vellykket og succesfuld valgkamp kan give Venstre i Viborg Kommune borgmesterkæden.

8

Claus Clausen
Formand for Børne- og Ungdomsudvalget

Venstre vil en Folkeskole med plads til forskellighed
Det ser nu ud til, at der igen bliver født flere børn i Viborg Kommune. Det er rigtig glædeligt, både for den enkelte familie, og for de mange lokalområder i kommunen, for uden
børn kan vi få svært ved at opretholde de kommunale tilbud inden for dagpleje, vuggestue, børnehaver og skoler. Den service vi yder er med til at afgøre, hvorledes bosætningen i kommunen kommer til at foregå, da især børnefamilier vurderer på, hvilke muligheder der er for deres børn i lokalområdet, hvorimod de bedre kan acceptere, at have en lidt
længere vej til arbejde.
Når vi ser på det nuværende antal af børn, er det tydeligt for enhver, at der i visse områder har været et stort fald i antallet af børn, og modsat i andre områder, har et stort parcelhusbyggeri øget antallet af børn kraftigt. Det gør, at udviklingen på skoleområdet er i
en evig udvikling, da grundlaget for at drive en skole forandres over tid. På den baggrund
besluttede byrådet den 18. maj, at borgmesteren skulle indkalde gruppeformænd, udvalg
og spidskandidater til møde vedr. den fremtidige folkeskole i Viborg Kommune, med henblik på at sende forslaget i høring inden nytår.
Det er endnu ikke fastlagt, hvor fokus bliver lagt, da beslutningen kan rumme alle elementer. Det kan blive organisering, struktur, indhold og/eller finansiering. Reelt kan et snævert
flertal på 16 byrådsmedlemmer vedtage et forslag, men skal en beslutning være holdbar i
en længere årrække, så vil det kræve at ¾ byrådet står bag forslaget. Der har været udmeldinger fra nogle politikere fra de øvrige partier, som gerne ser en struktur dagsorden,
men indtil videre holdes kortene tæt til kroppen. I vores egen byrådsgruppe er der forskellige holdninger til, hvordan vi tackler udfordringerne, og her i ugen efter sommerferien,
skal vi til at beskrive hvad Venstre vil.
Det følgende er mine egne overvejelser, da vi endnu er så tidligt i processen. Det faldende børnetal gennem de senere år, har på nogle skoler givet et tyndt elevgrundlag, som
gør at prisen pr. elev er steget, og de pædagogiske muligheder kan være blevet mindre.
Skoler kan blive for små, så driften bliver for dyr, og der bliver en stor udfordring med at
leve op til reformens krav om linjefagslærere i undervisningen. I den forbindelse skal det
nævnes, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem hvor stor en skole er og hvor
gode resultater der opnås, derfor findes der ikke kun en løsning på dette spørgsmål. Jeg
tror der kommer forskellige løsninger rundt om i kommunen, da forudsætningerne er forskellige.
Vi skal nu politisk fastlægge, hvad det er for en opgave der skal løses, og hvad forventer
vi eleverne kan, når de afslutter folkeskolen. Hvordan den kan løses på forskellige måder,
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så vi respekterer ledelsesretten og lokale forhold. Hvordan økonomien fordeles, og om vi
er i stand til at tilføre området flere midler, så alle fortsat får muligheden for at indfri forventningerne. Jeg tror løsningen bliver, at afveje de forskellige parametre for det enkelte
geografiske område, og acceptere den forskellighed som også findes i dag. Det er ikke
muligt at skabe en gennemsnitsskole ud fra et regneark, da vores kommune er stor og de
enkelte områder i kommunen har vidt forskellige forudsætninger.

Planlov i praksis
Af Johannes Vesterby,
Formand for Teknisk Udvalg
Planloven blev indført i 1970 som instrument til at styre by- og landdistriksudvikling.
Loven er udmærket på mange måder, idet den f.eks. hindrer uhæmmet spredt bebyggelse i åbent land, så det stadig er muligt at nyde
store, frie landskabsoplevelser. Som en modpol kan man tage til
Belgien og se hvordan en mangelfuld planlov, har resulteret i bebyggelse overalt i landet. Planloven har også sikret en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofressourcerne og værnet om de jordbrugsmæssige arealressourcer. Desuden har den
også medvirket til at sikre den fortsatte detailhandel i midtbyerne.
Men der er også store uhensigtsmæssigheder ved Planloven, som igennem årene er revideret flere gange. Eksemplerne er talrige fra tåbelige regler om ulovlige højbede og andre
småinstallationer, manglende muligheder for udnyttelse af overflødiggjorte bygninger, til
Per og Pouls ulige muligheder for at drive forretning, selv om de bor dør om dør.
I Teknisk Udvalg i Viborg Kommune har vi løbende arbejdet med de udfordringer Planloven giver os. Det har resulteret i flere af de frikommueforsøg, vi har fået tilladelse til og
stor succes med. Andre kommuner har efterfølgende kopieret disse eksempler. Det være
sig byzonetilladelse med kun 4 ugers høring, generelle dispensationsmuligheder for lokalplaner, nemmere overførsel fra land til byzone samt nem og hurtig aflysning af utidssvarende lokalplaner.
Planloven er udfordret af den omskiftelige tid vi lever i. Sidste revision var i 2007, hvor
kommunernes mulighed for at agere og beslutte ud fra et lokalt kendskab og hensyn, blev
sat ud af kraft og i stedet erstattet af en udtømmende liste for særligt pladskrævende varer, som definerer hvad engros varer er og hvor engros forretninger kan og ikke kan placeres.
JAFI forretningen i Viborg er et udmærket eksempel der pga. sit koncept med salg af våben og ammunition ikke hører hjemme i en bymidte ej heller i et bycenter for detailhandel,
hvor der typisk færdes mange mennesker. Alligevel siger planloven, at den skal placeres
netop sådanne et steder.
Venstre i Viborg Kommune har været opmærksom på uhensigtsmæssighederne i lovgivningen og ved direkte kontakt til Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, er det
lykkedes at få sat et arbejde i gang med at få fjernet den udtømmende liste samt få det
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større råderum tilbage lokalt. Efter flere møder og forhandlinger er det nu med i det nye
planlovsforslag, som er undervejs til vedtagelse.
Den nye planlov kommer også til at indeholde større muligheder for udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger til erhverv. Det flugter fint med den store strukturomlægning,
der finder sted i landbruget i disse år, og vil medvirke til at sikre fortsat liv og virkelyst på
landet.
Fremtiden sigter mod handelsmønstre, hvor kunder ønsker en total oplevelse og et udvalg samt kvalitet som modstykke til storkonsum og billige varer. Dette forhold, kombineret med, at en større og større del af udvalgsvarehandelen er overgået til e-handel, tilsiger
en ny varieret butiksstruktur med dybt varesortiment, showrooms og let adgang til parkering. Det er vi opmærksomme på og vi vil agere herefter, selvfølgelig med skyldig hensyntagen til, at bymidterne stadig skal være centrale omdrejningspunkter for detailhandel.
Ovenstående er et godt eksempel på at udfordringer i lokalpolitik, kan løftes op og være
medvirkende til at påvirke landslovgivningen i en positiv retning.

NYT FRA REGIONEN
Af Ib Bjerregaard,
medlem af regionsråd.
I regionen er det også budgettid. Jeg har d. 9. august været til temamøde omkring budget 2017 for region Midtjylland. Vi tog de mange
svære beslutninger sidste år, hvor det var virkeligt store beløb, der
blev sparet på nogle områder for at prioritere andre, der var helt nødvendige. Vi hører altid om sparerunder – men sjældent om, at vi bruger flere og flere penge, for det er jo sandheden. Men der er nogle
områder, hvor borgernes adfærd og nye behandlingsmuligheder betyder, at der SKAL
bruges flere penge. Jeg går ud fra, at de fleste mener, vi betaler nok i skat, derfor er der
brug for omprioriteringer. Skal vi bruge flere penge et sted må vi derfor spare andre steder, hvis ikke udgifterne skal løbe løbsk.
Aktuelt for budget 2017, skal vi bruge flere penge til de praktiserende læger. Borgerne går
ganske enkelt mere til læge, derfor skal der bruges 135 mio. ekstra her. Et andet område
er tilskudsmedicin. Her skal bruges ekstra 30 mio. Nye behandlinger og hjælp til bløderog respiratorpatienter koster ekstra 87 mio. Hospitalsmedicin ekstra 80 mio. Og dertil
yderligere ekstraudgifter. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Slutresultatet er, at der i budget 2017 mangler 223,8 mio. Dette beløb skal vi have fundet. De 100
mio vil blive fundet ved at udskyde anlægsinvesteringer frem til 2019 og 2020, i disse år
viser prognoserne, at vi får lidt luft i anlægsbudgetterne. De resterende 123,8 mio. vil der i
de næste uger blive lavet forslag til at finde. 123,8 mio. er for de fleste rigtig mange penge, men vi skal huske, at i et regionsbudget er det ”kun” ca. ½ procent. Der er derfor ingen grund til panik. Og mit bud er, at budgetlægningen i regionen vil forløbe stille og roligt
i et samarbejde mellem næsten alle partier.
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Af Carsten Kissmeyer
Regionsformandskandidat

Frem mod regionsvalget 2017
Først tak for den flotte opbakning til mit kandidatur på opstillingsmødet i Viborg den 9. maj
- jeg er både ydmyg og glæder mig til opgaven.
Opgaverne frem mod valget er talrige, jeg ridser nedenfor nogle hovedopgaver op.
Vi skal have identificeret valgets forventede hovedtemaer og i særdeleshed have fastlagt
Venstres svar på disse. Vi får brug for Venstres baglands synspunkter til dette arbejde - vi
skal have etableret en plan for dette arbejde. En anden helt central opgave er at få et
stærkt kandidatfelt på plads i hele regionen - også denne opgave kræver en indsats fra Vbaglandet.
Selvom vi satser og håber på et flot V-valg, så får vi brug for venner til konstitueringen.
Det betyder, at opbygning af relationer til de øvrige partier er en central opgave i månederne der kommer - efterhånden som de øvrige partiers spidskandidater bliver kendte.
Gode relationer kommer ikke af sig selv og slet ikke via en konfrontatorisk og negativ personfikseret tilgang til valgets øvrige partier/kandidater.
I løbet af august/september er det min ambition, at vi får planerne for arbejdet på plads
herunder også et budget for den fælles regionskampagne. De centrale aktører i dette
arbejde er selvfølgelig mig selv, men i høj grad også den nuværende V-gruppe i regionsrådet, forretningsudvalget og regionsbestyrelsen.
Sidst men ikke mindst så kommer stemmerne ikke hus uden vi markedsfører os i et mediebillede, der bestemt kræver indsigt og fingeren på "pulsen". Derfor skal vi have etableret et samarbejde med markedsføringsfolk, der kan hjælpe os både med ideer og praktik.
Regionsvalget er det "hemmelige valg", selvom sundhed ligger helt i top i vælgernes ønsker til velfærdssamfundet. Jeg håber, at alle V-folk vil hjælpe med at få regionsvalget
frem i lyset.
Jeg er taknemmelig for en meget positiv og konstruktiv modtagelse i den siddende Vgruppe. Jeg deltager i gruppemøderne, da det giver indblik i udfordringerne og gode muligheder for at lære både V-gruppen og øvrige "blå" regionsmedlemmer at kende.
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Af Kristian Pihl Lorentzen
MF for Venstre

Venstre på vej mod nye mål
Venstre får noget fra hånden. Det er vist aldrig set tidligere, at en ny regering har indfriet så
mange valgløfter, som det er tilfældet siden juni 2015. Listen over konkrete resultater er
alenlang. Udfordringen er, at det langt fra er alle i befolkningen, der har opdaget det. Ofte er
medierne mest optagede af at bringe sensationsprægede nyheder og stof om politiske konflikter frem for at oplyse om det hårde daglige rugbrødsarbejde i regering og folketing. Det
kan ikke nytte at klynke over det. Vi venstrefolk må bare op på hesten og fortælle befolkningen, hvad vi rent faktisk går og gennemfører sammen med andre partier. Personligt er jeg
meget stolt over, at vi gennemfører landbrugspakken ganske som lovet i valgkampen – det
er hårdt tiltrængt og i tolvte time for mange trængte landmænd. Desuden er jeg stolt over, at
det lykkedes at sætte konkret handling bag ordene om udflytning af statslige arbejdspladser.
Herunder især, at 250 af dem lander i Viborg, ”Jyllands juridiske hovedstad”. Det nytter faktisk at kæmpe med stærke saglige argumenter.
Politisk medvind for ”Hærvejsmotorvejen”
På transportområdet er den store udfordring manglen på statsligt investeringsråderum – det
arbejder vi hårdt på at løse. Der hersker ingen tvivl om, at det nu er vejenes tur. Erhvervslivet og pendlerne sukker efter bedre veje. I den forbindelse glæder jeg mig over, at den jyske
parallelmotorvej – af nogle kaldt ”Hærvejsmotorvejen” – siden valget har fået positiv landspolitisk bevågenhed. Det er vigtigt for Viborg, at vi snarest får analyseret og fastlagt en linjeføring, herunder med hensyn til passagen forbi Viborg. Desuden skal vi kæmpe for at holde
fokus på opgradering af Rute 26 mellem Viborg og Aarhus, selvom det er op ad bakke, fordi
en række østjyske kommuner fokuserer meget kraftigt på udvidelse af E45 mellem Randers
og Vejle, før der skal ske noget som helst andet. Her er der naturligvis brug for en mere helhedsorienteret tilgang i fremtidssikring af Den Jyske Transportkorridor. Det er ikke et enteneller, men et både-og!
Hektisk efterår venter forude
I skrivende stund er der tre dage til Venstres sommergruppemøde i Fåborg. Her skal vi drøfte de mange store udfordringer, som efteråret vil byde på. Herunder skal vi først og fremmest have landet en stor politisk aftale om en 2025-plan, der sikrer et solidt fundament under den danske økonomi samt grundlaget for fornyet vækst. Skattelettelser, så det bedre
kan betale sig at arbejde, er også et vigtigt tema. Asyl- og udlændingepolitik kommer også
på dagsordenen. Nemt bliver det ikke. Vores allierede i de andre blå partier har naturligt nok
forskellige prioriteringer. Nogle af dem truer endog med valg i utide, hvis de ikke får deres
vilje… Socialdemokraterne kommer med skiftende signaler og dyrke taktiske spilfægterier.
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Jeg har dog tillid til, at det gennem seriøst og hårdt arbejde lykkes os at nå frem til en aftale, der kan bringe Danmark fremad. Hvis ikke, så skal vi til valgurnerne før jul – og det tager vi så i stiv arm. Men det er der næppe ret mange partier, der i grunden ønsker et valg i
år. Og vælgerne ønsker slet ikke et valg i utide. De forventer flere konkrete resultater frem
for politisk bragesnak og teatertorden.
Afslutningsvis vil jeg takke Venstres medlemmer i Viborg Kommune for de mange seriøse
input, der løbende tilgår mig. Det er en fornøjelse at basere virket som lokal MF’er på indspark direkte fra det nære politiske bagland. Bliv ved med det.

ELEKTRONISK MEDLEMSNYT
Hvad betyder Elektronisk Medlemsnyt?
Bladet ligger på VIVKs hjemmeside og kan læses direkte på hjemmesiden, hentes ned på din egen computer og læses/udskrives.
Hvorfor Elektronisk Medlemsnyt?
Vi sparer portoen for at udsende bladet og skåner miljøet. Et oplag på 1.000 blade a 20 sider giver i alt 10.000 sider til print/trykning. Papir, strøm, farvepatroner,
transport o.s.v. kan spares ved Elektronisk Medlemsnyt.
TÆNK OVER DET ! Tilmeld dig nu. Se bagsiden af dette blad.
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Om at være fremmed
Af Carsten Mørkenborg
bestyrelsesmedlem i ViVK
Det er mit gæt, at det er de færreste danskere forundt at opleve det at leve som fremmed
i et land. Nej, jeg taler ikke om ferie i tre uger, men tvunget ophold og levevis i mange
måneder eller år. Det er en meget horisontudvidende oplevelse, og jeg har prøvet to forskellige slags. Jeg har to gange været udstationeret - i 3 år hhv. 5 år i et fremmed land,
og jeg har fire gange været sendt på 6 måneders mission i tre forskellige lande, nemlig
Cypern, Bosnien og Afghanistan (2). Det har givet mange dejlige, men også brogede,
barske og lærerige minder og erfaringer – ikke mindst hvad angår kulturer og samfund.
En af de ting som er fælles for disse oplevelser er nødvendigheden af at kende sproget i
landet. På en militær mission er det ikke det samme problem, som når du lever i flere år
som indbygger. De militære enheder har tolke, og fællessproget blandt kolleger og internationale repræsentanter er engelsk. Men i relation til befolkningen i et missions-område
er forståelse af sprog, kultur, historie og magtstrukturer af mega stor betydning. Denne
forståelse er endnu mere nødvendig, hvis man lever i flere år i et fremmed land. I mit tilfælde var det tre år i Tyskland og 5 år i Polen.
Tyskland er ret nemt. Sproget er til at lære (man startede vel i skolen) og så er det et naboland med en kultur, der ikke er helt forskellig fra vores …. Eller er den? Det er den.
Tyskere tænker ikke som vi gør, de griner ikke af helt det samme, som vi gør, de styrer
samfundet ret meget anderledes, men magtstrukturerne har trods alt mange fælles træk.
Bl.a. fordi det er et veludviklet demokrati og et land med tradition for borgernes medindflydelse på mange forskellige måder. Men alligevel er der en tendens til blandt danske og
andre europæiske borgere i Tyskland at bosætte sig i nærheden af hinanden, ikke nød-

Tlf.: 8669 0200

Email: info@vammenkro.dk
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vendigvis i samme boligblok, men måske i samme kvarter. Det er rart at have en landsmand i nærheden at kunne støtte sig til.
Det samme gælder i Polen, men blot forstærket af et mega svært sprog. Der er næste
ikke andre end polakkerne, der kan lære at tale godt polsk. Selv russere og ukrainere
afsløres som regel af en tyk accent. Men jeg opgav at lære polsk, fordi jeg simpelthen
ikke kunne/ville bruge den tid, som var nødvendig for at lære det hæderligt. Og det gik jo
fint med at bruge engelsk og tysk i stedet. Og det samme gælder rigtig mange andre tilflyttere til Polen. Men så vælger man til gengæld meget mere naboskab med landsmænd
eller folk fra andre lande, man bedre kan kommunikere med – uagtet at polakkerne er
gode naboer, dejlige mennesker med en veludviklet sans for humor, gode skolekundskaber og meget flittige. Men deres kultur og historie er temmelig meget anderledes fra vores. Polakkerne er meget påvirket af den kendsgerning, at deres land har ført en meget
omtumlet tilværelse og har været delt, minimeret, ødelagt og hensat i fattigdom i de sidste
150 år. En historie vi næsten ikke har fantasi til at sætte os ind i. Derfor er deres kultur og
magtstrukturer anderledes end vore, og derfor bliver det meget nærliggende at søge tættere sammen, når man lever som fremmed i deres land.
Kan I genkende nogen ting her, når vi taler om tilflytning af fremmede, enten som immigranter eller om flygtninge, her til landet. Der er intet underligt eller unaturligt ved, at fremmede her i landet søger sammen – det gør danskere i Polen og Spanien eller Pakistan
også, hvis de kan. Men problemerne kommer, hvis man ikke vil leve med i eller kan forstå
det samfund, man nu er en del af. Og hvis man så oven i købet ikke vil acceptere, at dette
nye samfund har en anden måde at gøre tingene på, end man er vant til, så er konflikter
og problemer lige på trapperne.
Og hvad kan man så gøre ved det. Mit budskab her skal være, at vi skal være klar til at
forstå, hvad det er for kultursammenstød vi oplever. Ikke at vi skal ændre på vores kultur
eller give køb på vore samspilsregler. Men i denne globaliserede verden er vi som borgere nødt til at sætte os meget bedre ind i, hvad forskellene er på vores livsstil og andres
kulturer. Ellers mister vi evnen til at opretholde et dansk samfund og en dansk kultur. Men
vi skal være klar på, at de fleste immigranter kommer fra en tilværelse, som er MEGA
MEGET anderledes end vores, og derfor skal vi ikke forvente, at de umiddelbart kan tilpasse sig vores måde at gøre tingene på. Og vore embedsudøvere er nødt til at være
endnu bedre end gennemsnittet til at forstå dette og sætte rammerne for den integration,
som er nødvendig. Hvis vi kan det, kan vi meget bedre hjælpe andre nationaliteter til at
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falde til rette i vores land og leve deres liv efter danske regler og i samdrægtighed
med danskerne.
Desværre ser vi alt for mange beslutningstagere og meningsdannere udnytte usikkerheden over de fremmedes antal og tilstedeværelse til enten at spille op til den indre
svinehund eller udfolde den dumgode hjælpsomhed, der kan komme af at føle sig
som bedre mennesker end andre. Det er vi ikke – vi er bare danskere, og det skal vi
være stolte af og glade for. Men ved at vide mere om forskellene i kultur og historie
kan vi gøre os fortjent til nye indbyggeres respekt. Mon ikke LOF kan medvirke til at
forbedre vores kundskaber her.

Vil du have medlemsbladet pr mail?
Så gå på nettet og tilmeld dig på:
www.viborg.venstre.dk
på under Nyhedsmail/Medlemsnyt.
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Af Tore Overgaard Frederiksen
Formand for VU Viborg

Nyt fra VU Viborg
Det har altid været svært at få unge til at engagere sig i politik. Men når de først er engageret, er der ikke meget der kan stoppe dem. Nu ser vi et Venstres Ungdom som værende den største ungdomspolitiske organisation i Danmark. Dette vidner om den liberalistiske ungdom vi har i dagens Danmark, hvor unge ønsker mere frihed til selvbestemmelse
uden så meget indblanding fra staten.
Den 4 juni havde jeg æren af at blive valgt som formand for en af disse fantastiske VU
foreninger. Nemlig min lokalforening, Venstres Ungdom i Viborg. Selvom medlemstallene
tidligere har set bedre ud, er jeg yderst optimistisk. Vi har en engageret bestyrelse, samt
en masse medlemmer, der er klar til at rykke Danmark og ikke mindst Viborg, politisk. Det
seneste eksempel på dette er vores eget medlem Jakob H. Harritz, som er vores kandidat
til Kommunalvalget i 2017. Venstres Ungdom i Viborg er desuden yderst beærede over at
have fået tildelt 2. pladsen på listen, som også viser tegn på et voksende samarbejde
mellem Venstres Ungdom og Venstre i Viborg.
Også det at se, at Venstre politikere lytter til os VU’ere er godt at vide. At de kæmper for
unges sager. Det viser, at politik også sagtens kan være for unge. At den politiske kamp
faktisk også giver resultater, er bare endnu en bonus. Dette ses blandt andet ved regeringens forslag, som er blevet vedtaget, om kørekort til 17 årige.
Der er selvfølgelig også punkter, hvor VU og Venstre adskiller sig og er uenige. Men dette, tror jeg, udelukkende er med til at skabe en perfekt balance. Det er et samarbejde, jeg
mener, vi skal fortsætte, således vi kan supplere og styrke hinanden for at opnå et mere
liberalt Danmark.
Jeg og bestyrelsen ser frem til at bruge meget af vores tid, på at styrke VU Viborg endnu
mere både med flere medlemmer, men også med den gejst der er blandt vores medlemmer.
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AKTIVITETSKALENDER
Dato

Tid Emne

Mødested

Deltagere

21-11-2016

19:00

Opstillingsmøde KV17

Østfjends

Medlemmer

11-01-2017

19:00

Uge 2 arrangement

Østfjends

Medlemmer
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Returadresse:
Fårdalvej 9
8830 Tjele

www.viborg.venstre.dk
under Nyhedsmail/Medlemsnyt.
Vi udsender også MedlemsNyt pr. post næste gang, men få dig meldt til den elektroniske udgave i tide.
Medlemsnyt
udgives af Venstres Kommuneforening i Viborg kommune
Ansvarshavende redaktører:
Christian Friis Børsting - borsting@energimail.dk
Deadline næste nummer: Annoncer es på hjemmesiden
Indlæg:
Skriv kort og klart max 1 A4 side i 12 pkt. skrift. Redaktionen forbeholder sig ret til at
forkorte længere indlæg.
Billeder fra arrangementer evt. med et lille referat modtages også med tak.
Tryk: Bjer r ingbr o Kontor for syning.
Oplag: 750 (papir ) 150 (elektr onisk)
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Da portoen stiger drastisk vil vi bede dig
tilmelde dig MedlemsNyt på:

