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Anders Jensen,
formand for Venstre i Viborg kommune

Handlingsprogram og kandidater l KV/RV 17
Vi nærmer os dspunktet for, at kandidaterne l Venstres liste l kommunal- og regionsrådsvalget skal ops lles. De første er dog
allerede ops llet. Det gælder borgmesterkandidat Ulrik Wilbek på listens første plads,
VU`s kandidat Jakob Harritz som har fået
listens anden plads og så har Øs jends Venstre været dligt ude og har allerede ops llet deres to kandidater, som blev Karin
Clemmensen og Kurt Moesgaard.
De resterende 20 kandidater ops lles på de
øvrige vælgerforeningers generalforsamlinger i februar måned. Dato for generalforsamlingerne og ops llingsmøderne er omtalt her i bladet. For at få indﬂydelse på
hvem der vælges, vil det dermed være her
man skal møde op. Nye medlemmer har
stemmeret, hvis de er indmeldt senest ugedagen før ops llingsmødet. Indmeldelse kan
ske på venstre.dk.
Handlingsprogram
Venstres handlingsprogram, og dermed valg
-program, har der været arbejdet med i vore
poli kgrupper i løbet af hele året. 70-80 af
Venstres medlemmer har deltaget i de e
arbejde i fem forskellige poli kgrupper.
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Poli kgrupperne havde deadline midt i november for deres indspil l programmet og der
er kommet et solidt arbejde ind l redak onsudvalget l videre bearbejdning. Redak onsudvalget udarbejder 1. udkast l handlingsprogram frem l midt i januar.
Medlemsmøde d. 25. januar
Den 25. januar bliver der holdt et medlemsmøde på Asmildkloster Landbrugsskole, for at
deba ere handlingsprogrammet, og her er der mulighed for at komme med ændringsforslag og lføjelser.
Handlingsprogrammet skal være det grundlag, som Venstres kandidater går ind i valgkampen på. Ud af de e grundlag kan den enkelte kandidat ﬁnde sine egne fokuspunkter at
føre valgkampagne med. Processen med udarbejdelsen af handlingsprogrammet og det
endelige produkt, skal sikre at Venstres kandidater går ind i valgkampen som et samlet
hold med et fælles poli sk grundlag. Mød derfor op l medlemsmødet d. 25. januar og få
indﬂydelse på, hvad Venstre vil gå ind i valgkampen for, at gennemføre i den kommende
valgperiode.
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Ulrik Wilbek

Borgmesterkandidat

Mindre end et år l valget.
Det har været en spændende periode for mig, e er at jeg siden september har været en
slags ”borgmesterkandidat på fuld d”. Det har betydet, at jeg har kunnet deltage i gruppemøderne i fuldt omfang. Jeg har været mange forskellige steder rundt om i kommunen
for at fortælle om Venstres poli k og om mine visioner, og jeg har ligeledes været rundt
på ins tu oner og virksomheder for at suge l mig og blive klogere på, hvad der foregår i
vores kommune. Lad mig give 3 eksempler: Jeg har besøgt ”Det ny Havredal” som er et
fantas sk helhedsorienteret lbud l unge med særlige behov. Jeg har sammen med Kris an Pihl været på Tangeværket, og jeg har besøgt Holmris Møbler i Bjerringbro. Jeg har
været mange andre steder, men disse eksempler er meget kendetegnende for forskelligheden i de besøg som alle på hver sin måde gør mig klogere på, hvad der foregår, og hvordan vi kommer videre i Viborg Kommune. Jeg har desuden deltaget i en lang række møder
– lige fra møder med poten elle kandidater l ops llingsmøderne - l møder med poli kere fra andre par er og andre kommuner. Jeg har også fået opre et en facebookside, og
her kan I hver dag læse nye opslag om mit poli ske virke i kommunen. Hver erde uge har
jeg desuden en klumme på debatsiderne i BT.
I øjeblikket er fokus på at få færdiggjort vores handlingsplan som skal fungere som en
slags manual for de 24 kandidater samt for de der i øvrigt ønsker at udbrede kendskabet
l Venstres poli k i Viborg Kommune. Desuden er vi inde i den sidste fase med at ﬁnde
egnede kandidater l vore hold l kommunalvalget. Derfor vil jeg her gerne beny e lejligheden l endnu engang at opfordre poten elle kandidater, der sidder hjemme og overvejer, om de skal s lle op, l at møde op l ops llingsmøderne i februar. Vi har brug for Jer
alle. Vi har jo allerede a oldt et meget succesfuldt ops llingsmøde i Øs jends kredsen, og
jeg håber, vi kommer l at se lige så velbesøgte møder i de andre vælgerforeninger.
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Ak v i bestyrelsen igen

Chris an Rasmussen
Tjele Venstre

Jeg synes det er nemt at følge den poli ske dagsorden i medierne og på Facebook og at
det er nemt at give sin mening l kende de samme steder. Men der mangler noget.
Det er nemt at være medlem af Venstre og betale det årlige kon ngent. Komme l ops llingsmødet og være med l at vælge en kandidat. Men der mangler noget.
E er at have været medlem af Venstre i 29 år, bygget årets VU forening op i 80’erne og
lavet bestyrelsesarbejde i den lokale forening i ved Kalundborg og i Gladsaxe har jeg taget
en pause på en del år. Nu er jeg valgt l bestyrelsen i Tjele Venstre og er kommet l at
tænke over hvad det var som jeg manglede i pausen.
Når vi mødes i Venstre foreningen kan jeg mærke at vi er mennesker som mødes. Vi respektere hinanden og tager os af hinanden og det giver en fortrolighed og respekt som gør
at vi kan udveksle skarpe meninger. Tjele ligger jo ude på landet og landbruget er godt
repræsenteret – det er dejligt at mærke en oprig g interesse for at forstå hvordan verden
ser ud når man arbejder i industrien og har kollegaer fra det meste af verden. Det giver
energi at se bestyrelsen bakke op om vores meget ihærdige formands mange ideer og det
er dejligt at der er en som kører ud med en buket blomster når der er et medlem som ikke
har det så godt.
På Kaunas Universitet i Litauen har de undersøgt hvordan studerende leverer de bedste
resultater. Når de arbejder sammen online eller når de sidder sammen. De grupper som
sidder sammen laver bedre resultater en dem som kun arbejder sammen online. Jeg tror
det samme er gældende for det poli ske arbejde og at det giver bedre resultater at vi sidder sammen i stuerne l bestyrelsesmøderne i de mange lokalforeninger.
Det jeg manglede var at sidde sammen med venstrefolk l de mindre møder.
Det der er virkelig interessant fra den Litauiske undersøgelse er at de allerbedste grupper
er dem som både sidder og arbejder sammen og arbejdede sammen online. Har vi et poten ale for at blive stærkere her?
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Elev i Venstres Talentskole

Jakob Harritz
VU Viborg kandidat l KV17

Venstres Talentskole er et nyt ini a v, som er forløbet over tre weekender i e eråret.
Skolen er ltænkt både organisatoriske og poli ske talenter. VU Viborg bestyrelse valgte
at inds lle mig l Talentskolen, da jeg i foråret blev valgt l VU Viborgs kandidat på Venstres liste l KV17. Jeg var meget glad for at være blandt de knap 20 udvalgte talenter,
der ﬁk denne ekstraordinære mulighed for at styrke vores talent og udvikle os frem mod
KV17.
Fra start har forventningerne l talenternes indsats været høje. Der har været meget
hjemmearbejde og inden skolen startede, har alle talenterne været i igennem to psykologiske tests. Her blev vores proﬁler fastlagt og vi ﬁk hver især en grundig snak om styrker
og opmærksomhedspunkter.
Mængden af udfordringer, indlæring og oplægsholdere har været omfangsrig med oplæg
af bl.a. Kris an Jensen, Jakob Ellemann-Jensen og Claus Richter. Vi har desuden fået ldelt hver vores mentor. Som mentor blev jeg ldelt Kris an Pihl, som jeg har draget stor
ny e af at spare med.

Tlf.: 8669 0200

Email: info@vammenkro.dk
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Jeg vil gerne fremhæve et par ng, hvor jeg vil kunne trække direkte paralleller l de udfordringer, jeg formentlig vil møde, hvis jeg opnår valg l byrådet næste år. Den første
weekend holdt kommunaldirektør og Venstre-borgmesteren i Hedensted Kommune oplæg om, hvordan man målre et kan styre en kommunal forvaltning. Med en lgang om
”professionel forsimpling” har Hedensted skåret sin poli ske organisa on l, så alt er
centreret om ﬁre fokusområder – beskæ igelse, læring, omsorg samt kultur og fri d.
Dialogmøder forud for hvert udvalgsmøde er ligeledes et ini a v, der er taget for at opnå
fokus på ideer og udvikling fremfor forvaltning.
Den sidste weekend gennemførte vi et poli ks rollespil. Vi blev ldelt hver vores plads i
byrådet om a enen, og vi skulle a olde det kons tuerede møde kl. 10:00 dagen e er.
Den ﬁk ve kommunes poli ske forhold ligner de aktuelle forhold i Viborg. Selv ﬁk jeg
ldelt rollen som radikal borgmesterkandidat (og dligere Venstreleder ). Med blot et
enkelt mandat havde jeg et kort øjeblik fat i borgmesterkæden! Forløbet var hek sk. Min
konklusion er klart, at det mest stabile grudlag for det poli ske arbejde er brede kons tueringer fremfor fnidder.
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Kris an Pihl Lorentzen
MF for Venstre

Et friere, rigere og
mere trygt Danmark
Venstre fremlagde i sensommeren en rig g god og visionær 2025-helhedsplan, der ville
sikre et stærkere og mere trygt Danmark. Planen var udformet med øje for den næste
genera on – ikke for det næste valg. Den indeholdt en perlerække af klare målsætninger
med lhørende virkemidler, der burde kunne samle et bredt ﬂertal i Folke nget. 2025planen blev generelt posi vt modtaget – ikke mindst ude i erhvervslivet, der har brug for
bedre rammer l fornyet vækst og jobskabelse. Ja, selv store dele af pressen tog forholdsvis venligt imod planen. Imidler d skulle det vise sig, at planen ﬁk en ret kølig modtagelse
blandt de ﬂeste andre par er på Chris ansborg. Det gik uhyre trægt med forhandlingerne
og der var stort set ingen bevægelse i løbet af e eråret. Det poli ske spil mindede mest af
alt om en sky egravskrig, som enkelte endda udkæmpede fra trætoppene. Godt nok kom
der en fornu ig ﬁnanslov for 2017 i hus, men den vig ge langsigtede plan for Danmark var
reelt kørt fast.
På denne baggrund var det en stor forløsning da statsminister Lars Løkke Rasmussen på
landsmødet i Herning lagde op l dannelse af en ny VLAK-trekløverregering, der kan sikre
mere poli sk slagkra og stabilitet frem mod det næste valg i 2019. De e erfølgende forhandlinger på Marienborg med Liberal Alliance og De Konserva ve om et nyt fælles regeringsgrundlag foregik i en konstruk v ånd. De tre par er bøjede sig mod hinanden og det
glædelige resultat kan læses i regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” - h p://stm.dk/mul media/Regeringsgrundlag2016.pdf og en ny regering med 22
ministre fordelt på 13 l V, 6 l LA og 3 l K kunne præsenteres. Det er rig g godt for Danmark. Nu kan vi komme videre med at sikre konkrete resultater, der gør en posi v forskel
for befolkningen og det producerende erhvervsliv, som vi alle skal leve af. Det var naturligvis trist at ﬁre dyg ge V-ministre må e vige pladsen, mens andre ski ede ministerområde. Men overordnet set er den nye regering rig g godt nyt, og jeg ser personligt frem l et
godt samarbejde med alle dens ministre.
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Det nye regeringsgrundlag fastsæ er følgende 10 tværgående indsatser for et friere, rigere og mere trygt Danmark:











Vi vil skabe vækst og udvikling i HELE Danmark.
Vi vil sikre familierne økonomisk tryghed.
Vi vil sikre frihed for det enkelte menneske.
Vi vil have god velfærd og bedre oﬀentlig ledelse.
Vi vil sikre, at alle unge får et godt afsæt.
Vi vil sørge for, at alle får gavn af globaliseringen.
Vi vil fremme nytænkningen i vækst og arbejdspladser.
Vi vil føre en balanceret og realis sk udlændingepoli k.
Vi vil fortsæ e den grønne oms lling og understø e varieret natur.
Vi vil sikre danskernes tryghed, bl.a. med et stærkt forsvar og poli .

Jeg glæder mig meget l at vi i de kommende år fører disse gode borgerlige-liberale mål
ud i livet.
Fantas sk jubilæumsgave
Jeg kunne den 1/12-2016 fejre 10 års jubilæum som Venstres transportordfører. En fantas sk god ”jubilæumsgave” fandt jeg i det nye regeringsgrundlag, hvor det helt konkret
bebudes, at regeringen iværksæ er en undersøgelse af linjeføring for en ny jysk parallelmotorvej via Viborg. Jeg har længe kæmpet for de e gennembrud og har arbejdet hårdt
på sagen i de seneste uger i tæt samarbejde med v. transportminister Hans Chr.
Schmidt. Grundlaget for undersøgelse ligger totalt grydeklar og kan iværksæ es umiddelbart af den nye transportminister Ole Birk Olesen. I den forbindelse vil jeg gerne takke
borgmesterkandidat Ulrik Wilbek og Venstres byrådsgruppe i Viborg Kommune for aldrig
svigtende opbakning i denne kamp. En række andre par er i byrådet kaldte min kamp for
en ”Hærvejsmotorvej” for lu kasteller. Men pyt med det – resultatet er det vig gste. Nu
gælder det om i de kommende år at holde momentum oppe i de e vig ge projekt, der gør
Viborg l motorvejsby – realis sk set omkring 2030. Men alene fastlæggelse af linjeføringen op gennem Jylland om et par år vil få en stor posi v psykologisk eﬀekt for Viborg Kommune og vores erhvervsliv.
I mellem den skal vi også kæmpe hårdt for at få asfaltudlæggere i gang på rute 26 mellem
Viborg og Aarhus. De e vig ge projekt er komplet grydeklar med VVM-undersøgelse og
linjeføring fastlagt. Der mangler ”kun” en etapevis ﬁnansiering. I den forbindelse spiller
reel opbakning fra Aarhus Kommune givetvis en stor rolle for opbakningen blandt par erne på Chris ansborg. Og nu har vi jo glædeligvis fundet ﬁnansiering l udvidelse af E45 fra
Aarhus l Skanderborg.
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Den nye regering lægger op l en hårdt ltrængt forøgelse af forsvarsbudge et og jeg ser
meget frem l at deltage i de kommende forhandlinger i 2017 om en ny forsvarsa ale. Jeg
er ikke i tvivl om, at Flyvesta on Karup fortsat vil have en fremtrædende placering i fremdens forsvar.
Landbruget med lhørende erhverv er helt afgørende for Danmark som helhed. Derfor
skal landbruget sikres bedre rammer e er alt for mange år med snærende og gammeldags
overregulering. Afslutningsvis vil jeg ønske alle Venstres medlemmer i Viborg Kommune
og jeres familier en rig g glædelig jul og et godt nytår.

Ib Bjerregaard,
Medlem af byrådet

Forventninger l 2017
2017 er kommunalt valgår, hvilket helt sikkert kommer l at fylde en del. Men bu kken
Viborg kommune skal jo stadig fungere og hvad kommer der så af emner, der vil fylde
spalterne i 2017.
Skolerne vil helt sikkert også i 2017 fylde meget. Det bliver året, hvor vi bl.a. skal have vedtaget en ny model for fordeling af pengene l de enkelte skoler. En proces jeg egentlig
havde håbet kunne løses ud fra faglige og saglige grunde – men med de sidste ugers debat
tyder det på, at det også skal blive meget poli sk, hvad jeg ikke ﬁnder hensigtsmæssigt.
Ældreområdet tyder det også på kommer i fokus og inden for alle områder bliver udgangspunktet, at der er for få penge. Det vil udfordre os i Venstre i den kommende kommunale og regionale valgkamp. Derfor bliver det vig g at fokusere på de steder, hvor ngene fungerer med de aktuelle resurser. Med det nye ministerium for innova on, hvor
Soﬁe Løhde er blevet minister vil der også blive fokus på ledelse i det oﬀentlige. En rig g
svær størrelse at diskutere poli sk. Jeg tror alle er enige om vig gheden af god ledelse,
men det er straks sværere at deﬁnere.
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Tre store anlægsopgaver vil også komme l at fylde i det kommende år.
Renoveringen af Tinghallen og omlægning af traﬁkken i området samt ﬂytning af Pale en
og måske opstart på et nyt hotel. De e projekt har nu været undervejs i ﬂere år – uden at
der er sket noget konkret. Det kommer der l i 2017. Allerede her i december skulle der
komme sager på i økonomiudvalget og byrådet, der sæ er arbejdet i gang. Her er det viggt at pointere, at selve hotelbyggeriet ikke er noget kommunen skal involveres i. Det
kommunen skal er at lave et udbud af den grund, der evt. skal bygges på.
Banebyen er det andet store projekt, der fortsæ er i 2017. Den nye vej bliver startet op
og skal stå klar i 2018 og det samme skal det nye gymnasium. Der l kommer en række
private, der også begynder deres projekter i løbet af 2017.
Det sidste store projekt, der kommer l at fylde i 2017 er domkirkeområdet og flytning af
Viborg museum. Fysisk er det ikke i 2017, der kommer l at ske ret meget. Men jeg forventer, at det bliver i 2017, at vi ﬁnder ud af realismen i projektet. Det er jo noget, der kommer l at koste et trecifret millionbeløb – og så mange penge har kommunen ikke, derfor
er det bydende nødvendig med penge udefra, hvis det skal realiseres.
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Claus Clausen
Formand for Børne- og
Ungdomsudvalget

Aktuel ldeling af ressourcer
l Folkeskolerne
I kommunens budget for 2017 er der bred enighed om, at der skal ﬂere midler l skolerne.
Budge orliget endte med at ldele skoleområdet 22 mio kr, og fraregnet et sparekrav på
11 mio kr, som skolerne samlet har leveret, så er der ne o 11 mio kr ekstra l at drive
skole for i 2017. Det er første gang i mange år, at der var stor vilje l at forøge skolernes
budge er. I Venstre havde vi ønsket et større beløb, men vi bakker op omkring resultatet
af forliget.
Byrådets par er ønsker at der skal indgå ﬂere parametre i fordelingen af den samlede
økonomi på skoleområdet, så der starter nu en undersøgelse af hvorledes pengene bør
fordeles, således vi opnår størst mulig eﬀekt af de ca 880 mio kr der bruges på at drive
skolerne i kommunen. Par erne ønsker en model, som tager hensyn l udsving i elevtal,
antallet af klasser, samt at socioøkonomiske faktorer indgår i den næste ldelingsmodel.
Analysen skal udarbejdes sammen med personale og forældre, og ldeling e er en ny
model skal være klar l august 2017. Alt de e er hentet fra teksten i budge orliget, og det
forpligter alle par er i byrådet.
Når byrådet har beslu et hvor der skal være skoler, så har vi en forpligtelse l at give dem
en økonomi, således at de kan løse den opgave der s lles. Derfor vil der være forskel i
hvad det koster at have en elev i de forskellige skoler, og i Venstre accepterer vi det. Det
er ikke os der foreslår skolelukninger, for at op mere på udgi en pr elev, men omvendt er
vi villige l at diskutere hvad de andre par er kommer med.
Når vi er lykkedes med at hæve skolernes budge er, så har alle skoler som udgangspunkt
minimum det samme som sidste år, men allerede nu har vi erkendt, at der er forhold som
gør udfordringerne forskellige i skoledistrikterne, så skolerne får ikke den samme andel af
de nye penge, der er opgaver som vi gerne vil have fokus på, og de skoler som scorer lavt
på en socioøkonomisk faktor, får en større andel af de nye penge.
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Vores store udfordring er, at der er for mange af vores skoleelever, som kommer ud af
folkeskolen, uden at være i stand l at komme videre. Alle vores skoler har det problem,
men nogen mere end andre. Med en ny ldelingsmodel ønsker Venstre at medvirke l,
at vi nedbringer antallet af børn, som går ud af skolen, og kun har muligheden for, at
s lle sig op i køen l kontanthjælp. Lykkes vi med det, så kan vi frigøre penge l børn,
unge og ældre, men hvis vi ikke lykkes, så vil det kræve ﬂere penge l kontanthjælp, som
skal tages fra de samme grupper. Det er der ingen der er interesseret i, så Venstre ser
frem l opgaven med en ny ldelingsmodel.

Folkeskolens frem d

Claus Thiel Sørensen
Medlem af skolebestyrelsen på Vestervang Skole
I medierne kan vi følge med i, hvordan der ligger et s gende pres på den Danske Folkeskole. Vi ser udsendelser kaldet ”Flugten fra Folkeskolen”, og bliver i hverdagen mødt
med læserbreve og ar kler, der giver udtryk for at Folkeskolen ikke indfrier vores forventninger, hvad enten man er forældre, lærer, elev eller for den sags skyld poli ker.
Alle har vi forventninger l Folkeskolen. Forventninger der peger på højere grad af læring; altså større udby e. To-lærer ordninger med større grad af vejledning og stø e.
Inklusion. Socialt ansvar. Udfordre de dyg gste. Åben skole (samarbejde med erhvervslivet). Udvikling af skolerne. Styrket ledelse. Bedre rela onsdannelse. Videreuddannelse
af fagpersonale. Bedre udbud af valgfag. Stærkere og mere moderne materialer. Tidssvarende faciliteter og meget mere.
Men måske skulle vi spørge os selv, om det er rimeligt at have så gennemgribende forventninger, når truget er tomt. Så selv om det ikke må handle om penge, så bliver vi
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nødsaget l at forstå, at penge også er en forudsætning for modernisering, forbedring og
udvikling af Folkeskolen.
Ca. 95% af en Folkeskoles økonomi er i dag udgi er l lønninger. Vi har gennem længere
d gennemført besparelser, hvor alt ”ﬂæsk” såsom lejerture, ekstra vejledning, AKT mer
(Adfærd, Kontakt og Trivsel), m.m. er skåret helt fra eller på et nødblus. – Er der så for
mange ansa e, kunne man spørge? - På Vestervang Skole kan vi ikke skære mere personale fra og stadig gennemføre det absolu e minimum, der er påkrævet i henhold l gældende lovgivning.
Frem dige besparelser eller ﬂytning af midler vil berøre medarbejdere. Derfor betyder det
forringede muligheder for børns læring og sociale kompetencer på den enkelte Folkeskole.
Det betyder også, at skulle en Folkeskole blive ramt af blot ganske få lang dssygemeldinger eller sygemeldinger i det hele taget, så er skolen stort set skakmat. Investering i lærernes e eruddannelse er umulig, i det omfang der er behov for, fordi der ikke er penge l
nok vikardækning.
Folkeskolens udfordringer kan vi desværre ikke spare os ud af. Flere besparelser VIL betyde en ringere Folkeskole. Og hvad så med konkurrencen fra de private skoler vi hører så
meget om? Der hvor nogle ressourcestærke forældre søger hen.
De Frie Grundskoler modtager oﬀentlig stø e samt forældrebetaling. Viborg kommune
aﬂeverer hvert år i omegnen af 78 millioner kroner l frie grundskoler.
De Frie Grundskoler er ikke underlagt rammerne fra den centrale administra on. De Frie
Grundskoler udformer selv deres vedtægter, og hvilket værdisæt de ønsker at drive skole
under. De e kaldes lov om Friskoler og private grundskoler.
Vestervang Skole betaler ca. 900.000 kr./år for 10 elever, der har brug for special lbud for
at lykkes. Sådanne udgi er har en Fri Grundskole ikke, da de frit kan vælge deres elever.
Ud over den frie lgang l dri af skole, så arbejder skolerne heller ikke under samme
overenskomster. De Frie Grundskoler har Frie Skolers Lærerforening, der kæmper for at nå
op på samme lønramme som Danmarks Lærerforening. www.fairlærerløn.dk., dvs. at uddannede lærere får en højere løn i Folkeskolen end i en friskole.
Der er mange, der gerne vil kæmpe for Folkeskolen, for alterna vet hvor de ressourcestærke i s gende grad vælger det private, giver en Folkeskole ingen af os tør drømme om.
Det skal og bør være slut med at tage udgangspunkt i laveste fællesnævner. Lad os bygge
et fælles skolevæsen vi kan være stolte af og præsentere som fyrtårn l beundring og inspira on for andre.

14

I ikke prioriteret rækkefølge s lles følgende forslag:










Der skal væsentlig mere medbestemmelse ud på den enkelte Folkeskole, så de lbageværende forældre føler og får mere indﬂydelse på deres hjerteblod, - deres børn.
Afstanden mellem det centrale (Forvaltning/Udvalg) og det decentrale
(Folkeskolerne) skal være VÆSENTLIG mindre. Med decentral styrket ledelse.
I Folkeskolen skal der arbejdes med holddeling i langt større udstrækning end nu aht.
diﬀeren eret læring. Muligvis helt afskaﬀe ”klasser”. Måske skulle det være 3 - 5
forskellige læringsrum deﬁneret af den enkelte elevs repræsenta onssystem
(Audi v, Visuel, m.m.) i de pågældende fag.
Det er nødvendigt at sikre sig mo va onen fra lærer og pædagoger for at ﬂy e Folkeskolen. Vi SKAL forstå at Folkeskolen ikke bliver bedre end de lærere og pædagoger, vi har ansat.
Vi skal give ro l at implementere Skolereformen. Større tålmodighed således at
langsigtede planer får mulighed for at virke.
Etablering af Hur gt Respons Team l de skoledistrikter, der har de største udfordringer.
Ansæ else af pædagoger både i indskoling, mellemtrin og udskoling. De skal iden ﬁcere muligheder med udgangspunkt i elevens færdigheder og interesser.

Det ser trods alt lyst ud for vores Folkeskole, men vi skal handle nu! Og vi står med et
ubestridt faktum, - at truget er tomt!
Tør VENSTRE prioritere vores børn og unge l fordel for noget andet? - Hvis ikke, hvad
vil én ny privatskole eller måske ﬂere i Kommunen betyde? Større udhuling af budge erne end det vi allerede kender og helt bestemt en væsentlig større udfordring på de socioøkonomiske faktorer i frem den. Lad os vende tendensen sammen gennem et langt
bedre indhold af Folkeskolen.
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Ib Bjerregaard,
Regionsrådsmedlem

Regionen er andet end sygehuse
Det er fastlagt i bekendtgørelse om lov om ins tu oner for almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse paragraf 11, at regionsrådet afgiver inds lling l ministeren
for børn, undervisning og liges lling om den stedlige placering i regionen af nye uddannelsessteder for uddannelsen l studentereksamen og højere forberedelseseksamen.
Med denne bestemmelse skulle vi i regionsrådet tage s lling l 3 ansøgninger fra forskellige skoler, der alle ønskede at udbyde HF på deres skoler. Ansøgningerne var fra Bjerringbro Gymnasium, Ringkøbing uddannelsescenter og Herningsholm erhvervsskole. Venstre,
Dansk Folkepar og Liberal Alliance stø ede ansøgningerne på alle tre skoler. Og Konserva ve stø ede Bjerringbro Gymnasium. Det er klart, at jeg var mest optaget af ansøgningen fra Bjerringbro. Og jeg troede at det kunne lykkes med et ﬂertal for den, da 2 socialdemokrater her i blandt den lokale havde stø et Bjerringbro Gymnasium i udvalget. Men l
regionsrådsmødet havde de ski et holdning. Og ﬂertallet udsa e en beslutning i sagen.
Med en afstand fra Bjerringbro l nærmeste HF lbud på over 20 km, ville det give god
mening med et lbud i Bjerringbro. Det ville styrke gymnasiet og give de unge i Bjerringbro
og omegn nye muligheder. Jeg var derfor dybt forundret over de andre par ers holdning. I
virkeligheden mener jeg, at ﬂertallet gik i mod loven ved ikke at komme med en inds lling
l ministeren, der har afgørelsen. Jeg har derfor forfulgt sagen og via Kris an Pihl forsøger
jeg at få svar på de e hos ministeren. Men nu er ministeren jo ski et ud, så derfor ved jeg
ikke helt om det lykkes.
Men jeg har ikke opgivet og håber det lykkes for Bjerringbro Gymnasium, at få lov og hurg klarhed på om det lykkes, så de kan gå i gang med forberedelserne og få oplyst de unge, der snart skal vælge ungdomsuddannelse.
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Kære Venstre medlemmer
i Viborg Kommune
Carsten Kissmeyer
Venstres kandidat
l regionsformand
Der er nu knap et år l regions- og kommunalvalget i 2017. I mange af regionens kommuneforeninger er man godt i gang med forberedelse af valget, herunder også at ﬁnde
byråds- og regionskandidater samt borgmesterkandidat.
Også i regionsbestyrelsen er arbejdet i gang. Vi har således valgt reklamebureau - det
bliver Konceptas fra Herning.
Onsdag den 30. november samles så mange som muligt fra de enkelte kommuneforeningers bestyrelser, medlemmer af regionsrådet m.ﬂ. Det er tanken, at vi på mødet vil
fri e de fremmødte for deres fornemmelse af regionsemner, der kan blive regionale
valgtemaer i 2017. Det er tanken, at vi here er så småt begynder at formulere vores
valggrundlag og nok mest af alt søge at formulere nogle få enkle og stærke sætninger,
der kan bruges i vores markedsføring.
Kommuneforeningerne og de enkelte lokalforeninger spiller en afgørende rolle også i
regionsvalgkampen både for lokale regionskandidater, men i høj grad grad også for mig,
som Venstres bud på en Regionsformand. En succesfuld kampagne skal overbevise vælgerne både om den lokale kandidats kvaliteter, men i høj grad også om poten alet i
Venstre i forhold posten som regionsformand. Vi skal overbevise vælgerne om at:
Venstre er et seriøst alterna v l det eksisterende regime med Bent Hansen som regionsformand (vi kender i skrivende stund ikke fron iguren, da Bent Hansen ikke har
meddelt om han genops ller).
Det betyder, at vi har brug for hjælp l bl.a. plakater, bannere m.v. - også for vores overordnede regionale V-budskaber. Det håber jeg, at I alle vil bidrage l.
Husk at Venstre gennem de seneste to år er har vist vejen l afskaﬀelse af ventelister,
ambi øse kræ pakker, nye akuthospitaler m.v.
Jeg ser frem l samarbejdet med alle V-kommuneforeninger i regionen. Har I arrangementer, hvor min lstedeværelse med et lille indlæg kan være passende, så sig endelig
l. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
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Invita on l åbent møde
Poli sk a en i Springsalen i Rødkærsbro Hallen
Mandag den 9. januar 2017, kl. 17:00 – 21:00
Over hele landet a older Venstres vælgerforeninger i uge 2 en fælles kampagne under
overskri en; Venstre i Front. Vi sæ er fokus på kommune- og regionsvalget i november
2017.
Vi starter 2017 med et bud på hvor Viborg Kommune skal bevæge sig hen.
Program:
 17:00 Dørene åbnes og der bliver mulighed for at møde poli kerne og få drø et lokale sager og problems llinger
 18:00 Spisning – prisen er 100 kr./kuvert
 Menuen består af glaseret skinke, ﬂæskesteg, ﬂødekartoﬂer, små kartoﬂer med
skræl og krydderier, salat og kaﬀe. Drikkevarer købes ved siden af.
 18:45 Velkomst og introduk on af a enens program
 19:00 Indlæg og debat
 20:45 Afslutning og afrunding af a enen
 21:00 Tak for i a en
Ulrik Wilbek, Venstres spidskandidat l posten som borgmester l
Kommunalvalget i november 2017 .
 Kompetencerne og erfaringerne som Ulrik vil bringe i spil bliver en stor
gevinst for os alle.
 Ledelse og at nå resultater – det er en del af Ulriks ballast som vi alle
kender og de e er også dokumenteret i hans forfa erskab.
 Ulrik vil arbejde for sammenhænge. Kom og hør om hans visioner for
Viborg Kommune herunder skole- og ældreområderne.

Kris an Pihl Lorentzen, traﬁkordfører og præsidiemedlem for Venstre samt medlem af en lang række udvalg.
 Kris an er vores ﬂi ge, arbejdsomme lokale mand i Folke nget.
 Hans hjerte banker for mange lokale sager og Kris an er det
midtjyskes stemme på Chris ansborg.
 Vi får en opdatering på ltag af lokal interesse såsom: modernisering af planloven, Hærvejsmotorvejen, udﬂytning af oﬀentlige
arbejdspladser.
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En tredje indlægsholder vil blive annonceret på viborg.venstre.dk

Fra kl. 18:00 kan du deltage i uformelle poli ske drø elser over a ensmaden – lmeld
dig hos foreningens kasserer Inge Marie Vejrum, imv@ﬁbermail.dk, senest torsdag den
5. januar 2017
Fravælger du fælles spisning, er du også meget velkommen l mødets start kl. 18:45

Mødet er åbent for alle - kom og deltag i deba en.
Venstre i Bjerringbro vil som lokalforening:
 sikre debat mellem valgene
 bringe borgernes ønsker til politikerne  sikre lokal indflydelse
Venstres lokale vælgerforeningsformand
Keld T. Jørgensen, delujorg@gmail.com, 5138 4058
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Gi e Willumsen
Folke ngskandidat i Silkeborg Nord

At ville de unge
Netop hjemvendt fra mit første landsmøde i Venstre som delegeret, sidder jeg ved mit
skrivebord med en følelse af at være med i et par , hvor vi vil og kan lede Danmark i en
d med mange udfordringer. Der blev blandt andet talt om: Finanslov, indvandring og
utryghed. Alle er emner som optager den almindelige dansker. Alt de e gjorde vores
statsminister, Lars Løkke Rasmussen, ﬁnt rede for i sin ﬂo e tale l landsmødedeltagerne.
Der var særlig en del i talen, som jeg hæ ede mig ved. Det var Lars’ to meget forskellige
oplevelser med nogle af vores unge mennesker. Først fortalte han om, hvordan hans
egen søn, som havde besøg af nogle af sin medstuderende - alle havde lyst og mod på
frem den. Modsat var Lars’ oplevelse med nogle af drengene som deltog i sommercampen i LøkkeFoden denne sommer - her mødte Lars nogle drenge, som var utrygge - de
havde svært ved at se sig selv på frem dens arbejdsmarked, hvor kravene l faglighed
og oms llingsparathed er skyhøje.
I min dagligdag som lærer møder jeg også begge typer af unge mennesker - og jeg genkender tydeligt det billede, som Lars beskrev. Og jeg er af den overbevisning, at vi ikke
hjælper de usikre og faglige svage unge med s gende krav om karakterer og Uddannelsesparathed-vurdering (UPV). Tænk, at vi vurderer elever midt i 8. klasse, om de er klar
l at begynde på en ungdomsuddannelse 1½ år senere. I en rapport som ”Center for
Ungdomsforskning” har lavet, konkluderer de: ”Mange af de ikke-parate unge reagerer
ved at blive vrede på sig selv og bliver mere usikre på deres egen formåen.” Hvad er det
for et ungdomsliv, vi byder denne gruppe af sårbare unge - det giver dem ikke lyst l at
knokle i skolen, for stemplet er givet - ﬁasko! Og det drejer sig om ganske mange, hele
26 % af 8. årgangseleverne blev vurderet ikke-uddannelsesparate i 2015. Kønsforskellen
er slående, for pigerne var det 19 %, og for drengene var der 30 %.
Problemet er åbenbart – når tæt på en tredjedel af drengene på en årgang vurderes l
at være ikke-uddannelsesparate, er der noget galt. Enten er der noget galt med målet,
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eller også er der noget galt med skolen og undervisningen, når ikke ﬂere kan nå målet
om uddannelsesparathed. Men hvad gør vi ved det?
Vi ved, hvad der virker: Personale med en høj faglighed og ægthed i mødet mellem læreren og eleven. Det er ﬁnt med elevplaner, hvor man laver en plan for, hvordan den enkelte kommer videre. Det er også ﬁnt med test, som viser styrker og svagheder - det er redskaber l at skabe overblik. Men hvis vi vil have, at alle unge skal lykkes, kræver det bl.a.,
at vi får mere fokus på vores lærerressourcer.
Det er på den baggrund glædeligt, at bl.a. A.P. Møller Fondens folkeskoledona on på en
milliard kroner skal gå l bredt at stø e opkvaliﬁcering og e eruddannelse af lærere. Vi
skal gøre det bedre!
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GENERALFORSAMLING OG OPSTILLINGSMØDE FOR
VENSTRE I VIBORG
Venstre i Viborg a older generalforsamling og ops llingsmøde torsdag den 9. februar
2017 kl. 18.00 på Asmildkloster Landbrugsskole.
Dagsorden følger vedtægterne, men suppleres med et valg af 8 byrådskandidater l
Venstres kommunalvalgsliste 2017.
Foreningen vil være vært ved en bid brød, hvorfor vi vil sæ e pris på at du lmelder dig
l Poul Pilgaard på post@pilgaard.biz senest dagen før. Læs mere på viborg.venstre.dk/
viborg-vf/

Generalforsamling og ops llingsmøde i Tjele Venstre
Mandag den 20. februar 2017, kl. 19:00 på Vammen Kro, Nørregade 9, 8830 Tjele.
Dagsorden jf. vedtægterne.
Taler e er generalforsamlingen er Venstres borgmesterkandidat Ulrik Wilbek.
Venstre i Tjele er vært ved kaﬀen.
Vel mødt – Tjele Venstre

ØVRIGE MØDER, GENERALFORSAMLINGER
OG OPSTILLINGSMØDER
Se kalenderen på næste side.
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AKTIVITETSKALENDER
Dato

Tid Emne

Mødested

Deltagere

09-01-2017

17:00 V Spise-/poli kmøde

Hallen, Rødkjærsbro

Alle

11-01-2017

19:00 V besøg og møde

FSN Karup, Stoholm hallen

Medlemmer

11-01-2017

19:00 V Spise-/poli kmøde

OK-tanken, Ørum

Medlemmer

14-01-2017

19:00 Mød Venstre

Sct. Mathias Center

Medlemmer

01-02-2017

19:00 Møldrup GF + ops lling

Medlemmer

06-02-2017

19:00 Skals GF + ops lling

Medlemmer

08-02-2017

19:00 Bjerringbro GF + ops lling

Medlemmer

09-02-2017

18:00 Viborg GF + ops lling

Asmildkloster

Medlemmer

20-02-2017

19:00 Tjele GF + ops lling

Vammen Kro

Medlemmer

22-02-2017

19:00 Karup/Frederiks GF + ops lling

Medlemmer

28-02-2017

19:00 Ves jends GF + ops lling

Medlemmer

16-03-2017

19:00 VIVK GF

Medlemmer
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