
SOCIALDEMOKRATEN
SYDDJURS

4. kvartal  |  2020  |  Årgang 14

Facebook: SocialdemokratietiSyddjurs

BUDGET 2021BUDGET 2021



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

7022 7026 | www.freka.dk | freka@freka.dk

INDLÆG SKAL VÆRE FREMME  

senest   d. 10. jan. 2021

FÆLLESLEDELSEN:POLITISK VALGTE 

Formand: SØREN K. LAURIDSEN 
Tlf.  40 14 75 00   |   sklauridsen@gmail.com

Kasserer:  SØREN HOLMGAARD 
Tlf.  28 96 87 41   |   holmemaj@gmail.com

PARTIFORENING EBELTOFT OG OMEGN:  
Formand: CHRISTIAN HAUBUF 
Tlf. 21 13 34 15   |   ch@syddjurs.dk

Kasserer: BENT WINKLER 
Tlf.  51 94 29 61   |   bentwinkler@gmail.com

PARTIFORENING SYDDJURS-VEST:  
Formand:  JAN BRUNO JENSEN 
Tlf.  91 25 04 23   |   jabj@syddjurs.dk

Kasserer:  SØREN HOLMGAARD 
Tlf.  28 96 87 41   |   holmemaj@gmail.com

DJURSKREDSEN: 
Kredsformand: BENTE NORDBEK 
Tlf.  51 34 59 89   |   bente.nordbek@gmail.com

REDAKTIONSGRUPPEN:
SØREN K. LAURIDSEN
Tlf.  40 14 75 00 | sklauridsen@gmail.com

RITA STOKHOLM VINDING
Tlf.  86 37 22 72 / 61 26 73 52 
rita.vinding@gmail.com

MARIANNE FUGLSBJERG AAKJÆR 
Tlf.  22 24 42 57 
familienaakjaer@jubii.dk

SVEND ERIK KJÆR LAURSEN
Tlf.  21 48 61 30  
svendkjaer@yahoo.dk

MOLLY THOMSEN
Tlf.  86 39 48 93 / 21 15 30 10  
mollyogbenny@live.dk

OLE BOLLESEN
Borgmester
Tlf. 21 28 74 34
olebo@syddjurs.dk

MICHAEL STEGGER JENSEN
Gruppeformand og økonomiudvalget 
Tlf. 23 72 86 78
micsj@syddjurs.dk

JAN FISCHER 
Udvalget for sundhed, ældre og socialområdet, formand 
Tlf. 20 82 55 21
jafi@syddjurs.dk

OLE S. HANSEN 
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Tlf. 20 73 54 26
olsh@syddjurs.dk

MICHAEL AAKJÆR 
Udvalget for familie og institutioner
Tlf. 23 72 68 04 
mica@syddjurs.dk

CHRISTIAN HAUBUF 
Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet
Børn- og ungeudvalget, formand 
Tlf. 21133415
ch@syddjurs.dk

NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN
Arbejdsmarkedsudvalget
Tlf. 23 72 37 95
ngmi@syddjurs.dk

ANITA SØHOLM
Udvalget for natur, teknik og miljø
Tlf. 24 26 51 74
anis@syddjurs.dk

Folketingsmedlen: 
LEIF LAHN JENSEN 
Tlf.  33 37 40 46   |   Leif.jensen@ft.dk

Regionsmedlem: 
NIELS ERIK IVERSEN 
Tlf.  86 32 24 53   |   niels.iversen@rr.rm.dk

UDGIVER: 
Fællesledelsen for 
Socialdemokraterne i Syddjurs kommune
Oplag: 500 stk.

Næste nr. udkommer ca. 12. feb. 2021

Spørgsmål vedr. medlemskab 
og evt. flytning bedes rettet til 

din partiforenings kasserer

2



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjursFølg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs 3

Året 2020 har været et meget specielt år - 
med store udsving - i Syddjurs Kommune. 

Vi troede, at vi havde strikket et meget robust bud-
get sammen for 2020, men allerede i marts måned 
kunne vi se, at der var kraftige tendenser til budge-
toverskridelser. Samtidig ramte Coronaen landet, og 
i april besluttede vi derfor at genåbne budgetterne. 

Heldigvis ville næsten hele byrådet medvirke til at 
lave et ekstraordinært budgetforlig. Der blev brem-
set meget op på vores anlæg, og der blev en stor 
opmærksomhed på og desværre også nedskæringer 
på driften. Alt dette var nødvendigt, hvis vi skulle 
undgå et stort underskud i 2020. 

I starten af maj blev der i Folketinget indgået et forlig 
om en ny udligningsreform. I Syddjurs havde vi i åre-
vis kæmpet for en mere retfærdig udligning, og forli-
get betyder heldigvis, at Syddjurs i 2021 vil få omkring 
40 millioner mere i udligning, og i 2022 over 50 milli-
oner mere. Dette gav unægtelig grund til optimisme, 
og samtidig fik vi også stillet i udsigt, at staten ville 
kompensere os for forskellige Coronaudgifter. 

Op mod sommerferien besluttede den ene af vores 
direktører at gå på pension fra slutningen af året, 
og næsten samtidig gik vores kommunaldirektør af 
efter en kritisk konsulentrapport. Til trods for dette 
har administrationen fungeret tilfredsstillende, men 
selvfølgelig ikke optimalt. 

Der blev lavet et oplæg til et budget for 2020, og 
længe så det ud til, at der kunne laves et bredt poli-
tisk forlig. Men blå blok ønskede at sætte skatten lidt 
ned, fordi vi kunne gøre det meget billigt de første år. 
Rød blok ønskede ikke at sætte skatten ned, fordi det 
kun var de første 4 år, der var skatterabat – og fordi 
vi i øvrigt lige havde måttet lave store nedskæringer i 
det genåbnede budget. Selv om udligningsreformen 
gav os flere indtægter, vurderede vi ikke, at tiden var 
inde til at miste skatteindtægter. Til trods for, at alle 
partier var enige om 98 procent af vores budget, fik 
vi altså ikke landet et bredt budgetforlig – dog var 
der ingen der stemte imod budgettet i byrådet.

Set fra vores synspunkt sikrede budgettet øgede be-
villinger på ældreområdet – herunder også et mindre 
beløb til sikring af driften på ældrecafeerne. Vi med-
virkede også til at sikre et forsøg med selvstyrende 
teams omkring hjemmehjælpen. På skoleområdet 
sikrede vi ekstra penge til alle skoler, både de sto-
re og små, og i øjeblikket forhandler man den helt 
præcise fordeling. Hornslet skole, som har haft det 

ÅRETS GANG OG 
GLÆDELIG JUL 
FRA BORGMESTEREN

vanskeligt økonomisk, skulle således være sikret et 
ekstra beløb til driften. 

Midt i november kom de afgørende budgetopfølg-
ninger. Der var underskud på ”udvalget for sundhed, 
ældre og social” samt på ”familie og institutionsud-
valgets” område. Heldigvis blev der indgået nogle 
meget fornuftige aftaler og kompromisser på tværs 
af partierne. Underskuddene skal afvikles over nogle 
år, og samtidig skal der laves planer for budgetover-
holdelse. De andre udvalg ser ud til at kunne holde 
deres budgetter – selv ”erhverv og beskæftigelse” 
ser ud til at holde budgettet til trods for, at det tidli-
gere på året tegnede til et stort underskud. 

Pr. første januar 2021 er der ansat en ny kommunal-
direktør, Rasmus Møller. Han er 47 år og har en bred 
erfaring fra både Århus, Randers og Favrskov kom-
muner, og pr 1. februar forventer vi, at vi også får an-
sat en ny direktør på velfærdsområderne. Da vi her i 
slutningen af 2020 også har fået ansat to ny chefer 
på henholdsvis social og beskæftigelsesområdet – 
skulle vi i starten af 2021 komme op på fuld styrke 
administrativt. Det bliver rigtig spændende at følge 
den ny ledelse - og jeg tror, at det bliver rigtig godt!

Syddjurs Kommunes kassebeholdning var i starten 
af året hårdt presset som følge af det store under-
skud på både anlæg og drift i 2019. Men langsomt 
hen over sommeren 2020 blev kassebeholdningen 
stabiliseret, og her sidst på året vokser kassebehold-
ningen måned for måned. Det er rigtig vigtigt for en 
kommune, at man har en robust kassebeholdning, 
hvis der igen skulle opstå underskud. Men som det 
ser ud i øjeblikket og med pengene fra udligningen, 
er kommunen på rette vej økonomisk. 

Som sagt har det været et dramatisk år både økono-
misk, ledelsesmæssigt og på grund af Coronaen. Vi 
ved ikke, hvor stor en krise vi står overfor på grund 
af Coronaen, men jeg synes, at alle, både politikere, 
borgere og forvaltning, har ydet en kæmpe indsats. 
Derfor tror jeg på, at vi i 2021 går mod lysere tider. 
Vi skal nok kæmpe os ud af krisen, og derfor vil jeg 
ønske alle:
En glædelig jul og et godt nytår (uden Corona)

Venlig hilsen 
Ole Bollesen
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Corona har ramt landet, og det har desværre betydet, 
at mange mennesker har mistet deres kære, samt tu-
sinder er blevet syge. Det har været en sygdom, vi ikke 
har kendt til før, og derfor var der fra start ikke nogen 
vejledning, man kunne følge. Dette har betydet, at gen-
nem hele perioden har regeringen både måtte lytte til 
myndighedernes råd, samt taget nogle politiske beslut-
ninger. Dem har der været rigtig mange af det sidste 
halve år. De har været svære, men desværre nødven-
dige. 

Vi har måttet bede folk om at passe på hinanden ved 
ikke at ses så tit. Vi har begrænset forsamlingerne, og 
givet dele af erhvervslivet utrolige svære restriktioner. 
Vi har faktisk taget nogle beslutninger på tværs af alle 
partierne, som normalt ville ligge os meget fjernt.

Statsministeren har sagt fra starten af, at dette bliver 
svært, og vi i perioden også kommer til at lave fejl. Det 
skete så desværre med aflivningen af minkene, som 
statsministeren også har beklaget mange gange. Nu 
skal vi se fremad, og hjælpe minkavlerne alt det vi kan, 
for det er dybt ulykkeligt, at de nu 
skal se en virksomhed, de har kæm-
pet for i så mange år lide et kæmpe 
knæk. Det er meget trist men des-
værre også nødvendigt.

Regeringen har virkelig taget dette 
ansvar alvorligt, og jeg mener, at 
de har taklet det helt rigtigt. Jeg vil 
også til en hver tid rose hele Chri-
stiansborg for det samarbejde, der 
har været i perioden. Det har været 
svært for mange, men det har væ-
ret et vigtigt signal at sende, at vi i 
nød kan samarbejde.

Corona har ramt os hårdt, på det 
enkelte menneske, på dele af er-
hvervslivet, og ikke mindst på samfundet. Men når alt 
kommer til alt, så drejer det sig om at passe på hinan-
den, passe på folks sundhed. Intet er vigtigere.

Lige nu ser vi desværre en lidt kedelig tendens fra de 
borgerlige partier. Jeg mener ikke i forhold til deres an-
greb på regeringen, det er helt naturligt og en del af 
demokratiet. Men jeg mener, det er dybt skadeligt, at 
man som politikere skaber tvivl om vores myndigheder, 
for hvis danskerne først mister tilliden til dem, så kan 
det gå helt galt.

Lad os gerne tage den politiske kamp, men vi må aldrig 
glemme, at vi er her for danskerne og for deres ve og 
vel.

For regeringen drejer det sig om forsat at begrænse 
smitten, alt det vi kan. Derudover er opgaven nu at sik-
re danske arbejdspladser, og sikre at vi kommer så godt 
i gennem krisen som overhovedet muligt. 

Jeg vil personligt aldrig glemme år 2020. Det skyldes 
ikke kun den sygdom, som har ramt hele verdenen, 
men også en beslutning som jeg er utrolig stolt over.

I december måned vedtager vi en lov, som giver folk 
ret til en tidlig pension. Mennesker som har knoklet, si-
den de var unge, mennesker som har haft hårde fysiske 
arbejde, og som derfor ikke vil få den samme gode tid 
som pensionist, som vi alle går og håber på. Mennesker 
som de sidste år vil have mange smerter, og hvor de 

typisk vil hutle sig igennem de sidste 
år på arbejdsmarkedet. Dem skal og 
må vi behandle ordentligt. 

De vil nu få en rettighed til at kun-
ne gå af tidligere, hvis de mener, de 
ikke kan mere. Jeg mener, vi alle har 
ret til en værdig tilbagetrækning, 
uanset om vi har været hele livet på 
arbejdsmarkedet eller ej. Vi har alle 
ret til en tid, hvor vi både har kræf-
ter og lyst til at gøre noget, som vi 
altid har ønsket, og hvor vi kan være 
sammen med vores børnebørn. 

Dette er en rigtig god lov, den er ret-
færdigt og meget fair. Dette er den 
første lønmodtagerrettighed i man-

ge år, og jeg er så super stolt over at være med til at 
forhandle den på plads og skal stå i salen og bringe den 
helt i mål.

På det personlige plan har jeg jo igen fået tildelt grup-
peformandsposten. Det er jeg utrolig glad for, og ser det 
som en kæmpe ære, at kunne stå i spidsen for folke-
tingsgruppen endnu engang.

Det bliver lidt lettere end sidst, da jeg er meget mere 
enig i den politik, vi fører nu. Jeg mener, vi er på vej til at 
gøre mange gode men også historiske ting. Regeringen 
tager ansvar, og man kan tydeligt se i den førte politik, 
at vi kæmper for retfærdighed, for mere lighed og ikke 
mindst for de socialdemokratiske værdier.

Jeg vil til sidst ønske jer 
en rigtig glædelig jul, 

og håber I alle vil passe på jer selv og jeres kære

2020
NYT FRA  
”BORGEN”
AF LEIF LAHN, MF

En meget svær  
politisk periode, 
men desværre 

nødvendigt.
Det har været  

et meget vanskeligt 
år for os alle!
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Større fokus på Psykiatrien er vejen frem for 
Psykiatri området i Region Midtjylland
Fra at være et område med mange udfordringer, lange 
ventelister og manglende økonomiske midler, så er der 
i dag meget større fokus på Psykiatriområdet i Region 
Midt.

Det er opfattelsen, at det går bedre på Psykiatriområdet 
i Region Midt - man taler ikke bare om Somatikken på 
vore Akuthospitaler, men taler nu også om en indgang 
på Akuthospitaler, hvor Psykiatrien ligestilles med So-
matikken.

Der er dog stadigvæk lang vej, inden man kan sige, at 
alle udfordringer er løst op inden for Psykiatriområdet.

Den Socialdemokratiske regering prioriterer området 
højt, og der er således investeret ekstra midler i de sid-
ste år til området.

Det er håbet, at denne linje fortsætter ud i fremtiden, at 
folketinget fortsat arbejder målrettet henimod en styr-
kelse af Psykiatriområdet i Region Midt.

Jeg sidder i dag bl.a i Psykiatri- og Socialudvalget i Re-
gion Midt.

Her drøfter vi bl.a. løsningsmodeller og prioriteringer, 
som skal gøre Psykiatriområdet endnu bedre, men det 
er selvfølgelig vigtigt, at man i regeringen og folketin-
get har ekstra fokus på Psykiatriområdet og investerer 
de nødvendige økonomiske midler til projektet.

I budgettet for 2019 blev der således givet 50 millioner 
kroner ekstra til Psykiatrien i Region Midt. Heraf kom 
de 42,9 millioner kroner fra Økonomiaftalen mellem re-
geringen og Danske Regioner, mens de resterende 7,1 
millioner kroner blev prioriteret af Region Midtjyllands 
egne midler.

Midlerne blev bl.a. anvendt til mere personale - dels 
i Psykiatrien i Skejby, dels til tværfagligt personale på 
tværs af regionen, dels til flere Peer - medarbejdere 
(medarbejdere med brugerbaggrund). Derudover blev 
der bl.a. prioriteret midler til en styrkelse og harmonise-
ring af de udgående ambulante teams.

Med Finansloven 2019 modtog Region Midtjylland 14.9 
millioner kroner årligt fra 2019 og fremefter - til intensi-
ve senge i Psykiatrien. Midlerne er afsat til opgradering 
af eksisterende senge med bl.a. ekstra personale, såle-
des at det er muligt at varetage den intensive behand-
lingsindsats. Der etableres altså ikke nye senge. Der er 

etableret to intensive senge i hver af regionspsykiatrier-
ne og i alt seks intensive senge i Aarhus Universitetsho-
spital Psykiatrien - altså i alt 14 intensive senge.

Samtidig modtog Region Midtjylland 6,4 millioner kro-
ner årligt fra 2019 og fremefter - til udgående funktion 
i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Målgruppen for den 
udgående funktion er gruppen af de mest sårbare og 
psykisksyge unge. Der er etableret en udgående funkti-
on fra Børne- og Ungdomspsykiatrien afdeling. Funkti-
oner er fysisk placeret i henholdsvis Herning / Gødstrup 
og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, men skal 
dække hele regionen.

Med Finanslov 2020 blev der på landsplan afsat 600 
millioner kroner årligt til psykiatrien fra 2020 og frem-
efter. I februar udmøntede regionsrådet 24 millioner til 
indsatser for de sværest syge.

Konkret udmøntes midlerne til:
Intensivering af den fleksible, differentierede indsats for 
personer med skizofreni og andre psykotiske lidelser i 
Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psy-
kiatrien: 2 millioner kroner.

I alt seks teams målrettet patienter med selvskadende 
adfærd og personlighedsforstyrrelser i fem voksenpsy-
kiatriske afdelinger og i Børne - og Ungdomspsykiatrisk 
Afdeling: 18.5 millioner kroner.

En intensiv indsats for nydebuterende patienter i Afde-
ling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospi-
tal Psykiatrien: 3.5 millioner kroner.

I august 2020 udmøntede regionsrådet de resterende 
midler. Der er bl.a. afsat midler til etablering og drift af et 
nyt retspsykiatrisk sengeafsnit i Aarhus Universitetsho-
spital Psykiatrien, øget normering i sengeafsnittene sen 
eftermiddag / aften med henblik på at kunne tilbyde 
behandlingsunderstøttende aktiviteter og et udgående 
team for retspsykiatriske patienter.

Vi er på rette vej - det er godt og nødvendigt, at der er 
fokus på Psykiatrien i Region Midt - dette arbejde skal 
fortsætte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til mig,  
så er du meget velkommen på:

tlf.  4046 9480 eller niels.iversen@rr.rm.dk

REGION MIDTJYLLAND
AF REGIONSRÅDSMEDLEM NIELS ERIK IVERSEN



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjursFølg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs6

Budget 2021
I slutningen af september skrev jeg under på det kommu-
nale budget for 2021 på vegne af Socialdemokratiet. Over-
skriften på budgettet, som vi har lavet med SF, Enhedsli-
sten og Alternativet, er ”Styrket velfærd og økonomi”, og 
det er jeg meget tilfreds med.

Vi vil i 2021 styrke velfærden på flere områder:
Flere penge til de ældre i form af fire mio. kr. til plejeboli-
ger og tre mio. kr. til hjemmehjælp. Det er et område, der 
har været presset på ressourcer, og hvor vi er glade for at 
kunne give medarbejderne bedre arbejdsbetingelser. Net-
op medarbejderne vender jeg tilbage til.

Flere penge til alle skoler. Det var vigtigt for os, at alle skoler 
får flere midler, og det gør de med denne aftale fra næste 
skoleår. Midlerne vil blive fordelt efter dialog med skolerne. 
Det var vigtigt for os at få denne bemærkning med, da det 
var et specifikt ønske fra dem.

Vi har rykket overgang fra vuggestue til børnehave fra to 
år og ni måneder til tre år. Også dette var et specifikt ønske 
fra daginstitutionerne. Til gavn for de mindste.

Vi har oprettet en ny pulje til bæredygtighed, som udeluk-
kende tager udgangspunkt i bæredygtighedsudvalgets an-
befalinger. Her er afsat 1,75 mio kr. i år til en begyndelse. 
Vi har samtidig omdøbt sidste års bæredygtighedspulje til 
jordfordeling. Endnu et stort skridt i en mere grøn retning.

Vi styrker økonomien ved at budgettere med at lægge 20 
mio. kr. ekstra i kommunekassen. Den økonomiske situa-
tion i Syddjurs Kommune i 2020 har været alvorlig, og vi 
synes ikke, det er forsvarligt at bruge flere penge i denne 
omgang. Derfor har vi også sagt klart nej til skattelettel-
ser. I en tid hvor COVID-19 også giver usikkerhed omkring 
fremtiden, vil vi ikke spille hasard med borgernes penge. Vi 
ønsker at styrke velfærden i stedet.

Vigtigst af alt så er der i budget 2021 blevet lyttet til vores 
dygtige medarbejdere. Vi har lyttet til skolerne og til medar-
bejdere i ældresektoren, der nu som en forsøgsordning får 
mere indflydelse på planlægning af deres hverdag. Samti-
dig overgår tøjvask i ældreplejen igen til den kommunale 
hjemmehjælp, da det har været et stort ønske for mange 
medarbejdere og borgerne.

Alt dette stod at læse i de mange høringssvar, og dem ta-
ger vi meget seriøst og læser igennem for at træffe beslut-
ninger til gavn for både borgere og medarbejdere.

Samtidig har vi også lyttet til de ønsker, der blev fremlagt 
af vores medlemmer til vores åbne budgetmøde. Fokus 
her var især på at styrke ældreområdet og ikke at sænke 
skatten. Begge ønsker blev opfyldt og var vigtige mærke-
sager for Christian Haubuf og jeg i forhandlingsrummet.

På anlægsfronten er vi ambitiøse og har sat 8 mio. kr. af 
til byggemodning i hele kommunen. Det er vigtigt, der er 
byggegrunde alle steder, og det er glædeligt, der kommer 
det i det kommende år.

Vi er også tilfredse med, at der er sat en mio. kr. af til trafik-
sikkerhed. Til vores åbne gruppemøde i Ryomgård i starten 
af oktober var trafiksikkerhed et tema, der optog mange af 
vores borgere. Det er et emne, der går igen, hvert eneste 
sted vi kommer.

Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale og Konservative står 
alle udenfor budgettet.

De valgte, at skattenedsættelse var et ultimativt krav, hvil-
ket vi ikke ville imødekomme.

Til byrådsmødet, hvor budgettet skulle godkendes, kom de 
med et fælles oplæg. Det lignede en ønskeliste, der var sat 
sammen kort før lukketid. Det var det også. De ville bruge 
ekstra ti mio. kr. og finansiere dem ved at spare syv mio. 
kr. på vores organisation. Altså at tilføre penge med den 
ene hånd og tage med den anden. Jeg vil dog gerne an-
erkende de fire partier for ikke at stemme imod budgettet.

Jeg vil til slut gerne rose SF, Enhedslisten og Alternativet 
for deres villighed til kompromis, for godt samarbejde og 
for at have været konstruktive hele vejen.

Jeg føler virkelig, vi har sat en fælles retning med øget 
velfærd, bæredygtighed og styrket økonomi med Ole Bol-
lesen som manden i spidsen, han gjorde også et glimrende 
stykke arbejde under forhandlingerne.

Økonomi
Økonomien er heldigvis på rette vej. Kassebeholdningen 
stiger, og i de seneste to måneder har vi lagt 25 mio. kr. i 
kassen, så vi nu er på 127 mio. kr. og godt på vej mod vores 
økonomiske pejlemærke, som er 200 mio. kr.

Vi har fået penge fra staten som kompensation for CO-
VID-19, solgt flere byggegrunde, og så er anlægsinveste-
ringer på et fortsat minimum året ud.

Ved byrådsmødet i november gav vi tillægsbevillinger på 
voksen-socialområdet (8,9 mio. kr.) og på området for børn, 

AF MICHAEL STEGGER JENSEN   ❘   GRUPPEFORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET     ❘     MEDLEM AF ØKONOMIUDVALGET

SIDEN SIDST I BYRÅDET
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unge og familier (7,5 mio. kr.). Begge beløb skal tilbagebeta-
les over de kommende år som et lån. En løsning, der havde 
bred opbakning i Byrådet, og det er vi glade for.

Derudover er en række anlægsprojekter nu ved at være 
regnskabsmæssigt afsluttet. Tre projekter gav store ud-
sving i det endelige resultat. Cykelstien mellem Egens og 
Vrinners blev billigere. De store plejehjemsprojekter i Ko-
lind (Frejasvænge) og Rønde (Lillerupparken) blev dyrere, 
og det samme gjorde Nord/Sydvejens første etape ved 
Djurs Sommerland. De to overskridelser er først kommet 
til politisk kendskab nu, hvor projekterne er færdige. Det er 
fuldstændig uacceptabelt, da vi så ikke fik mulighed for at 
justere på det færdige resultat.

Hele Byrådet udtalte kritik af det i november, og jeg har 
bedt om en redegørelse, der krone for krone viser, hvad de 
ekstra penge er brugt til.

Ny kommunaldirektør
Vi har netop ansat Rasmus Møller som ny kommunaldirek-
tør til tiltrædelse den 4. januar 2021.

Det er sket på byrådsmødet i november efter en god og 
lang proces, hvor et enigt ansættelsesudvalg pegede på 
Rasmus, der kommer fra Favrskov Kommune, hvor han var 
direktør for børn og kultur. Rasmus har desuden stor er-
faring fra tyve år som ansat i det kommunale system på 
tværs af flere kommuner. Jeg ser frem til at samarbejde 
med ham.

Kandidater til kommunalvalget
Som borgmesterkandidat ønsker jeg at stå på skuldrene af 
det stærkest mulige hold. Sammen med de øvrige med-
lemmer af kandidatudvalget er vi i gang med at samle det 
hold, der skal være med til at vinde næste valg. Vi har altid 
brug for gode kræfter, der interesserer sig for lokalpolitik, 
og som har lyst til at stille op. Vores nuværende liste med 
navne er god, men der er stadigvæk plads til flere kandi-
dater. Har det interesse for dig, og vil du vide mere, er du 
velkommen til at kontakte mig. (Kontaktoplysninger side 2)

Til slut vil jeg ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul, 
samt et godt nytår. Jeg ser frem til et travlt og spændende 
valgår i 2021, og jeg håber, vi ses i Syddjurs Kommune.

Kære medlemmer i Vest, ja til alle medlemmer i Syddjurs.

Først vil jeg godt ønske jer alle en god jul og et godt nytår. 
Og ja, det nye år kan kun blive bedre end 2020, for det har 
godt nok været en stor udfordring.

COVID-19 har gjort vores hverdag meget anderledes, og 
mange har mistet deres job. Nogen fordi deres virksomhed 
ikke kunne få ordrer nok, eller fordi de var i en branche, 
som måtte lukkes ned. Ja, selv en ministerpost måtte der 
laves om på, på grund af COVID-19.

I den forbindelse skal der lyde et stort tillykke til Leif Lahn, 
som er blevet den nye gruppeformand i Socialdemokrati-
ets folketingsgruppe. Det er velfortjent.

Da Mette Frederiksen gik på TV i foråret, sagde hun, at der 
vil laves fejl, og fejl er der lavet. Men når jeg ser på, hvad 
der er sket i de måneder, hvor vi har haft COVID-19 tæt på 
os, er det utroligt så få fejl, der er lavet.

Vi oplever nu vores Regering i stærk modvind, og som 
kunne have været undgået, men set overordnet mener 
jeg, at vores Regering har gjort det godt.

I Syddjurs Kommune er der ingen tvivl om at COVID-19 er en 
dyr fornøjelse. Det bliver spændende, om vi får dækket det 
hele af staten. Personligt tror jeg desværre ikke, at dette 
bliver tilfældet, og jeg forventer, at byrådet skal ud og finde 
disse penge på et tidspunkt. Og her kan jeg kun stærk op-
fordre vores byrådsmedlemmer til at finde en bredt flertal 
i byrådet.

Vi har desværre også måttet sætte partiforeningens ar-
rangementer i stå. Dette har vi gjort for jeres sundhed, og 

vi alle i vores bestyrel-
se ser frem til, at vi kan 
komme i gang igen. 

Vi er gået i gang med 
at finde kandidater til 
næste års kommu-
nevalg. Lige nu er jeg 
meget spændt på, hvor 
mange vi kan finde. Jeg mener personligt, at dem vi finder, 
skal være klar til, at der skal laves et stort stykke arbejde 
under valgkampen, men også efter, og jeg forventer, at vi 
i de næste 4 år også har posten som borgmester. Der er 
ingen tvivl om, at det bliver en tæt valgkamp, og bestyrel-
sen er klar til at gå aktivt ind i kampen. Vi håber, at flere 
medlemmer er klar til at hjælpe. 

Vi skal også have vores egen Niels Gyldenlund Mikkelsen 
valgt ind i Regionsrådet. Jeg ved at både Niels og  Michael 
Stegger så småt er gået i gang med deres valgkamp. Vi i 
bestyrelsen står 110% bag deres valgkamp.

Vi har altid brug for input fra jer medlemmer, og i det næste 
års tid har vi brug for hjælp. Det kan være en enkelt dag, 
eller måske har du en god ide, eller bare to eller flere timer, 
du kan hjælpe os. Det vil gøre en stor forskel. 

Der skal lyde en stor tak til vores byrådsmedlemmer – 
partiforeningen i Ebeltoft – fællesledelsen og bestyrelse i 
VEST, og jeg glæder mig til fortsat godt samarbejde.

God jul og godt nytår til alle.

VALGÅR FORUDE
AF JAN BRUNO JENSEN 
 FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET SYDDJURS-VEST
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Det var med nerverne siddende uden på tøjet, at spæn-
dingen om budgettet på Sundhed, Ældre- og Socialområ-
det (SÆ) blev udløst med Christian Haubuf, Michael Stegger 
og Ole Bollesen som forhandlere for Socialdemokratiet. 
Jeg blev glad for resultatet. Selvfølgelig vil jeg gerne have 
mere, men godt gået.
Nu skal SÆ så i arbejdstøjet og få mest muligt ud af penge-
ne. Det vil Christian Haubuf og jeg gøre vores yderste for at 
gøre, og vi skal gøre det rigtige. 

Hvad er der så kommet af gode danske kroner til SÆ:
Flere varme hænder, for antallet af ældre stiger i Syddjurs 
Kommune, hvilket medfører stigende udgifter på ældre-
området. På den baggrund tilfører forligspartierne sund-
heds- og omsorgsområdet 7,3 mio. kr. i 2021 stigende til 31,7 
mio. kr. i 2024 via kommunens budgetmodel.
Forligspartierne er bevidste om, at hjemmeplejen og pleje-
centrene er særligt udfordrede.
Derfor tilføres hjemmeplejen 3 mio. kr. årligt og plejecentre 
4 mio. kr. årligt, heri indgår, at tidligere besparelser på de-
mensværkstederne rulles tilbage, så der igen er åbent alle 
ugens dage.
Der gives et yderlige løft til kommunes indsat for de de-
mensramte på årligt 300.000,- kr. med henblik på at øge 
aflastningsmulighederne for pårørende.
Desuden ruller vi besparelser på vasketøj hos hjemmebo-
ende tilbage, så det igen er hjemmeplejen, der sørger for 
tøjvask.
Der gives et løft til kommunens aktivitetscentre og æl-
drecaféer på årligt 250.000,- kr.
Forligspartierne er enige om, at evt. ekstra midler fra fi-
nansloven til øget velfærd indenfor for ældre-, sundhed- 
og socialområdet FULDT ud skal tilføres disse områder.
Vi laver forsøg med mere selvstyrende teams i hjemme-
plejen. Det er et ønske fra medarbejderne, at det er med-
arbejderne, der planlægger deres dagligdag i samarbejde 
med ledelsen. Der afsættes 500.000,- kr. til arbejdsmiljø på 
sundheds- og omsorgsområdet for at øge medarbejdertil-
fredsheden.
Voksen-Socialområdet tilføres ekstra midler på 9 mio. kr. i 
2021 og årene frem. Lad mig her fortælle, at vi er STÆRKT 
udfordrede på dette område. Allerede NU kan vi se, at bud-
gettet for 2021 vil blive 13,5 mio. kr. mere, end det vi troede 
på. Derfor er dette et punkt på SÆ-udvalgets næste dags-
orden, hvor vi skal høre, hvad forvaltningen har af forslag. 
Jeg kan oplyse til vores læsere af Socialdemokraten, at der 
på dette område i ca. 87 ud af 98 kommuner er stærkt 
stigende i udgifter. Derfor vil jeg arbejde for, at der tilføres 
flere penge fra Regeringen.
Jeg glæder mig til det nye år (uden Corona). Det har været 
et svært år med denne virus. Jeg vil gerne rette en STOR 
tak til alle medarbejdere i Syddjurs Kommune samt vores 
ledelse, der sammen har udført et kæmpe arbejde. Det har 
ikke være nemt, men I har gjort det bedste, I kunne.
Til alle vores ældre vil jeg sige, at jeg er ked af alle de 
 restriktioner, I er ramt af, men vi gør det for at passe på jer. 
I er om nogen hårdt ramt. Det ville vi gerne være foruden, 
men sådan er det desværre ikke. Vi er nødt til at passe på 
jer og gøre det, der forlanges af os fra sundhedsmyndig-
hederne.
Vi savner alle at kunne kramme, give et godt håndtryk, at 
må mødes på kryds og tværs uden masker, spille bingo, 
spille kort og få besøg af vores kære.

Jeg ønsker jer alle  
en Glædelig Jul & Godt Nytår!️

FRA SUNDHED, ÆLDRE- 
OG SOCIALOMRÅDET
AF JAN FISCHER

 FORMAND FOR UDVALGET FOR SUNDHED, ÆLDRE- OG SOCIALOMRÅDET

Mindeord om Hanne Konradsen, Thorsager
Det var med stor sorg, at vi d. 2. november i Socialdemokra-
tiet i Syddjurs modtog meddelelsen om Hanne Konradsens 
pludselige og uventede død kun 73 år gammel. Hanne havde 
været aktiv som altid ved de forsinkede generalforsamlinger 
i september i Fællesledelsen og i kredsen, og hun var netop 
blevet genvalgt til Menighedsrådet for Thorsager, Bregnet og 
Feldballe, så ingen af os var forberedt på en så pludselig død, 
der kom som et chok for os alle.  

Hanne Konradsen, der var født og opvokset i Rønde, var ud-
dannet med en kontor- og handelsuddannelse fra Handels-
skolen og Handelshøjskolen i Aarhus og havde i mange år 
arbejdet i Aarhus som en højt estimeret advokatsekretær. Det 
blev til et arbejdsliv på i alt 45 år, som sluttede med at hun 
og gemalen Leo i 2012 begge gik på en velfortjent pension. 

Hanne var en af Socialdemokratiets lokale organisatoriske 
veteraner. Hun var tidligt med i partiforeningen i Thorsager, 
dengang der var tre partiforeninger i den tidligere Rønde 
kommune. Senere blev de tre foreninger i 1995 sammenlagt 
til Socialdemokratiet i Rønde, hvor Hanne var sekretær eller 
kasserer i bestyrelsen i en årrække frem mod kommunesam-
menlægningen i 2007, og senere frem mod etableringen af 
Socialdemokratiet i Syddjurs-Vest i 2011, hvor hun med sin 
erfaring fra økonomi- og regnskab overtog posten som re-
visor. Hun var fortsat revisor i Fællesledelsen, genvalgt ved 
generalforsamlingen her i 2020. 

Gennem årene udførte Hanne med sin ordentlighed og om-
hyggelighed et kæmpestort arbejde for de forskellige lokale 
partiforeninger.  Hun var på den ene side ydmyg over for 
det politiske arbejde, men hun havde bestemt også sine me-
ninger og synspunkter om både landspolitik og lokalpolitik, 
som hun også gerne udtrykte på møderne. Hun var fanta-
stisk dygtig til at strukturere det organisatoriske arbejde bag 
det politiske. Hendes omfattende kompetencer som sekre-
tær, kasserer og revisor var med til at skabe faglig respekt 
omkring hendes arbejde. Hun var altid uhyre velforberedt 
og engageret, men også et partimedlem, der var i stand til 
at finde frem til alternative løsninger på ofte komplicerede, 
organisatoriske og økonomiske spørgsmål. 

Det er sådan, vi kollegialt og menneskeligt vil huske Hanne 
i Socialdemokratiet i Syddjurs. Det er gode minder, som vi 
vil gemme i vore hjerter og bruge som inspiration for hver-
dagen, politikken og det organisatoriske arbejde i partiet 
fortsat.

Søren K. Lauridsen 
 formand for Socialdemokratiet i Syddjurs
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Den 9. oktober blev der indviet to fine nye cykelstier i for-
bindelse med skolernes motionsdag: Karlbystien og Vestre 
Molsvej cykelsti. 

Begge stier blev indviet af cykelglade skoleklasser og med 
taler fra udvalgsformand Kim Lykke Nielsen, udvalgsmed-
lem Jørgen Ivar Brus Mikkelsen og borgmester Ole Bolle-
sen. Jeg deltog i indvielsen af cykelstien på Mols, der var 
længe ventet, og det var en fryd at se alle de friske og 
glade børn komme susende på deres flot pyntede cykler på 
den nye flotte cykelsti. Det glæder mig hver eneste gang, 
når nogle af de sager, som jeg har været været til at be-
slutte, bliver gennemført til glæde for borgere og turister 
- så giver det mening at være lokalpolitiker!

Karlbystien forbinder Karlby med Skørring, og cykelstien er 
forbundet med den tidligere sti mellem Lime og Skørring 
og fremmer dermed cykelkulturen i hele området omkring 
Ådalsskolen. Karlby-stien gør det muligt at cykle helt fra 
Lime til Karlby og forstærker den naturlige sammenhæng 
mellem Lime, Skørring og Karlby. Karlby-stien er ca. 1.6 km. 
lang.

Cykelstien langs Vestre Molsvej vil med sine ca 3,5 kilome-
ter fuldende strækningen på den vestlige side af Mols fra 
Egens Havhuse til Knebelbro.

Trafiksikkerhed og cykelstier
Etablering af cykelstier og trafiksikkerhed i kommunen, er 
nogle af mine politiske prioritetsområder, som jeg finder 
giver mening for borgerne.

Trafiksikkerhedsmidlerne er øget med 1 mio. kr. i 2021. For-
ligspartierne ønsker fortsat at udvikle kommunens cykel-
stier. Der bliver holdt nøje øje med muligheden for statslig 
medfinansiering via trafikpuljer. Forligspartierne vil heref-
ter prioritere de nødvendige midler. I Natur, teknik og mil-
jøudvalget prioriterer vi løbende de forskellige cykelsti- og 
trafiksikkerhedsprojekter, så vi forvalter de økonomiske 
midler på bedst mulig vis og de fordeles fornuftigt geo-
grafisk set.

Fortsat styrket udvikling af bæredygtighed  
og borgerinddragelse
Arbejdet med bæredygtighed og De 17 Verdensmål er no-
get jeg virkelig brænder for. Der afsættes på budgettet 
i 2021   1,75 mio. kr. til en styrket bæredygtighedsindsats 
som opfølgning på Bæredygtighedsudvalgets anbefalin-
ger med udgangspunkt i FN`s Verdensmål. Puljen skal ses 
i sammenhæng med puljer på andre udvalgsområder og 
understøtte indsatser på tværs af den kommunale orga-
nisation. Der etableres en nytænkende organisering såvel 
administrativt som politisk, så arbejdet implementeres 
bredt i hele organisationen.

Desuden sikres en fortsat god dialog og aktiv samskabelse 
med borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger, da 
der afsættes 0,6 mio. kr. årligt til en civilsamfundsmedar-
bejder, som omdrejningspunkt for dette arbejde.

Naturpulje, naturgenopretning og pulje til multi-
funktionel jordfordeling
En anden af mine prioriteringer var ønsket om at videre-
føre puljen til FN’s verdensmål vedrørende multifunktionel 
jordfordeling, således at kommunen kan være en aktiv 
spiller på dette område. Målet er at understøtte de pro-
jekter, som giver mest mulig natur, miljø og klimareduktion 
for pengene, for således at føre intentionerne fra arbejdet 
med Det Grønne Danmarkskort ud i livet.
Noget der virkelig glæder mig er, at der sker en tilbage-
førsel af den reduktion af Naturpuljen på 0,25 mio. kr., der 
blev gennemført i forbindelse med genåbning af budgettet 
i april. Jeg argumenterede desuden for, at både strandrens-
ningspuljen, puljen til fejning af stier og veje og rensning 
af toiletter på rastepladser mv. blev ført tilbage til niveau, 
men her ønskede de samlede forligspartier kun at få rens-
ning af toiletter op på niveau igen, hvilket jeg virkelig synes 
er ærgerligt.
Renoveringer af kommunens institutioner bliver i 2021 pri-
oriteret, og der vil blive en evaluering af ejendomsservice. 
I forbindelse med næste års budgetlægning ønskes et 
overblik over planlagte renoveringer på kommunens insti-
tutioner i relation til eventuelle løft indenfor områderne. 
Der afsættes 0,2 mio. kr. til en evaluering af den fælles 
ejendomsservice.

Anlægsprojekter fremrykkes og byggemodning øges
Forligspartierne ønsker desuden at modvirke de negative 
beskæftigelsesmæssige konsekvenser af COVID-19 ved at 
fremrykke anlægsprojekter. Man vil her udnytte mulighe-
den for lånefinansiering af fremrykkede anlæg, som rege-
ringen har indført. Der fremrykkes således anlæg på mere 
end 20 mio. kr. til 2020 i 
forhold til forudsætninger-
ne i direktionens budget-
forslag.

Der afsættes yderligere 
20 mio. kr. til byggemod-
ninger flere steder i kom-
munen og 3 mio. kr. årligt 
med henblik på fortsat 
etablering af almene bo-
ligbyggerier i hele kommu-
nen.

Samlet set kan vi generelt 
være tilfredse med det 
som forligspartierne er 
blevet enige om at priori-
tere midler til indenfor na-
tur, teknik og miljøområ-
det i budget 2021, selvom 
der dog er et par områder, 
som jeg havde et ønske 
om også blev styrket, men 
så må jeg jo kæmpe for 
det i budget 2022!

NATUR, TEKNIK OG 
MILJØUDVALGET TRAMPER 
I PEDALERNE I ÅR 2021
AF ANITA SØHOLM, 
MEDLEM AF UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ, 
BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET FOR SOCIALDEMOKRATIET SYDDJURS
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Der er ikke tvivl om, at genåbningen af budget 2020 
var en hård nød, for det område jeg repræsenterer.

Fritids- og kulturområdet og landdistrikterne måtte 
holde hårdt for og tage en forholdsvis stor besparel-
se, da der skulle findes midler, og kommunens finan-
ser skulle stemme.

Det er nok forventeligt, at kulturen og fritidsområdet 
også må holde for, når pengene er små.

Det er derfor glædeligt, at vi i budget 2021, kunne 
reetablere flere af de beskårne puljer og tilbageføre 
besparelserne.

Selv om pengene indenfor landdistriktsområdet er 
relativt små, kan besparelser betyde meget.

For når vi reducerer eller helt fjerner en økonomisk 
tildeling på et område som f.eks landsbypuljen, be-
tyder det konkret, at der ikke er midler til, at de små 
samfund kan få hjælp til udviklingsprojekter der f.eks 
kan styrke tilflytning til området.

Dette gælder ligeledes tilskuddet til de selvejende 
haller, som er helt centrale i de mindre bysamfund. At 
byrådet kontant reducerede midlerne til udviklings-
projekter ved genåbningen af budgettet gjorde ondt.

Vi valgte i budgettet for 2021 som tidligere nævnt at 
reetablere disse puljer, hvilket vi i byrådsgruppen er 
meget tilfredse med.

For nuværende arbejder kommunen med byforny-
elsesprojekter i Pindstrup og Tirstrup. Der er bred 
 politisk enighed om, at Nimtofte er det næste om-
råde, der skal have fokus og tilgodeses med midler.

Biblioteksbetjeningen i vores kommune er vigtig. 
Det er derfor meget glædeligt, at vi i 2021 fik afsat 
en årlig pulje på 250 tusinde kroner til udvikling af 
 biblioteksbetjening i landdistrikterne.

Bogbussen er fået nye funktioner og ordningen med 
bogautomater skal udbygges.

Kafe Kolind laver et flot arbejde med socialt udsatte. 
Det har derfor været vigtigt for os at støtte det mu-
sikprojekt, som Kafe Kolind har udviklet. Der er fun-
det 100.000 til medfinansiering af projektet til fortsat 
drift. 

Med budgettet for 2021 blev der fremrykket midler til 
udvikling af kulturelle tilbud i Hornslet. Det er godt. 

BUDGET 2021
AF  OLE S. HANSEN

Med en så stor tilflytning til området skal vi som 
kommune sikre, at der er et varieret lokalt forankret 
kulturelt tilbud. Det kan være med til at understøt-
te sammenhængskraften i et lokalområde, der er i 
forandring og i stærk befolkningsmæssig vækst. Der 
er fremadrettet i de kommende år, samlet set afsat 
over 20 mio. Der skal overordnet udvikles på byens 
kulturelle tilbud. Her er Kombi som et kulturhus i min 
optik helt central, og der er påbegyndt en udviklings-
proces, der skal munde ud i et projektforslag, hvor 
Kombi vil rumme endnu flere kulturelle tilbud, end 
den gør i dag.

Endelig blev der i 2021 budgettet afsat medfinan-
cieringsmidler til mødestedsprojekter i landsbyklyn-
gerne i Østdjurs og i Ådalen. To meget interessan-
te projekter, der via midler fra Realdania kan blive 
samlingssteder i de to landsbyklynger. Projekterne 
skal nu bedømmes af Realdania, og hvis projekterne 
kommer igennem nåleøjet, kan hvert projekt modta-
ge 4,6 mio. kr. 

Vi krydser fingre.

Corona har været hård ved mange kulturelle institu-
tioner og foreninger.

Jeg vil gerne opfordre alle til at bruge vores mange 
kulturtilbud i kommunen. Ligefra vores Egnsteater 
og teaterforeninger til museer og seværdigheder.  
  

Jeg vil gerne ønske alle 
en god jul og et lykkebringende nytår 

 

 

Syddjurs skal udvikles ‐ 
både på landet og i byen 

 

 

 
Kontakt mig på tlf. 20735425 / ole.hansen7@skolekom.dk

Stem personligt på mig på liste A

 
    Mørkes stemme i byrådet 

OOllee  SS..  HHaannsseenn      
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Et nyt budget er besluttet. Det er i mine øjne et rig-
tig godt budget med signaler til borgerne. Det er 
generelt et godt budget, fordi det ikke tømmer kas-
sebeholdningen, men reelt genopbygger den efter 
et par magre år. Men særligt i mit perspektiv, fordi 
budgetvedtagelsen sender klare signaler om, at vi i 
socialdemokratiet sammen med budgetpartierne vil 
prioritere børn og unge. Personligt er jeg lidt ærger-
lig over, at ikke alle af byrådets partier ville stemme 
for, det ville have været at foretrække, dog tror jeg 
ikke, at det kommer til at forstyrre samarbejdet mel-
lem budgetpartierne og Venstre, Konservative og 
de Radikale i forhold til retningen på børne og unge 
området. På dette punkt fornemmer jeg ikke dybe 
uoverensstemmelser.

Til første kvartals udgave af vores medlemsblad 
skrev jeg om mine forventninger til Børn og unge 
området. Jeg konstaterer nu, at de forventninger 
mødes. Budget 2021 gav således flere penge til reno-
vering af bl.a. daginstitutioner, fx. Ebeltoft børnehus. 
Der er også lavet fremrykninger på daginstitutionen 
i Hornslet Vest, således at vi nu pro-aktivt vil få en 
daginstitution, som kan møde den stigende befolk-
ningstilvækst og at vi dermed – forhåbentligt ikke – 
igen skal bygge på bagkant af mange nye tilflyttere 
til området.

Det, som også glæder mig, er de mange tilbagerul-
ninger fra det genåbnede budget i april. Vi har med 
budget 2021 tilbagerullet besparelser på dagpleje og 
daginstitutionsområdet. Vi har tilbagerullet 50% af 
besparelsen på PPR. For sundhedsplejen er bespa-
relsen også tilbagerullet. Ligesom 0,7 mio kr. af be-
sparelsen på ungdomsskoleområdet er tilbagerullet.

Budgettet sender også nogle klare signaler ved, at vi 
opjusterer budgettet på socialområdet. I alt for man-
ge år har dette område været underfinansieret. Det 
har vi også haft et medansvar for. Nu tager vi ansva-
ret og opruster området. Det er nødvendigt. Jeg kan 
være bekymret for om det er nok, men det ved vi når 
de seneste initiativer til at styre området er gennem-
ført og evalueret. 

Personligt finder jeg Region Midtjyllands nylige orga-
nisering, hvor psykiatrien er blevet adskilt fra social-
området inspirerende. Kan vi måske her lære noget? 
Måske skal vi overveje at adskille de svært styrbare 
socialområder på børn og voksen området fra deres 
respektive udvalg og samle dem i et nyt udvalg for 

BUDGET 2021  
PÅ FI OMRÅDET
AF MICHAEL AAKJÆR

derved at styrke opmærksomheden, ledelsen og fo-
kuseringen på dem, men for nu, der glæder jeg mig 
over oprustningen på området med 7 mio. kr. og at 
vi fremadrettet vil prioriterer oprettelse og styrkelse 
af egne tilbud. 

Også på skoleområdet er der sket noget nyt. I gen-
nem en længere periode har vi i Syddjurs drøftet til-
delingen til skolerne. Altså hvor mange penge hver 
skole skal have pr elev. Elevtildelingen er ikke ens for 
skolerne. Den er afhængig af størrelsen af skolen, da 
der må være stordriftsfordele ved at drive en stor 
skole frem for en lille skole. Vi har i flere år været 
optaget af at man i Favrskov kunne drive skolerne 
noget billigere end i Syddjurs og tilmed opnå de sam-
men resultater målt på elevernes karakterer. Det er 
som om ræsonnementet i mange år har været, at 
vi derfor godt kunne spare på skolerne, uden at det 
ville få omkostninger for undervisningens kvalitet. 

Med budgettet for 2021 ser den debat ud til at være 
sat på pause, hvilket glæder mig overordentligt me-
get. Med det nye budget afsættes der nemlig 5,4 
mio. kr. årligt yderligt til investering i skolerne via til-
delingsmodellen. Dertil kan der endog komme midler 
fra staten, der øger skolernes budgetter yderligt. Det 
er så godt! Oveni den større tildeling tages skoleleder-
ne også med ind i rummet for at drøfte hvorledes de 
ekstra midler skal fordeles. Det er godt, og det er nyt! 

Det betyder ikke, at det ikke er politikkerne, der kom-
mer til at tage ansvaret for elevtildelingen, men be-
slutningen vil nu blive kvalificeret af skolerne.

Minimumsnormeringer har siden sidste folketings-
valg fyldt en del. Med budget 2021 gør vi noget ved 
det. De midler der tildeles fra staten til denne opga-
ve, vil også blive brugt på opgaven. Det er også rigtig 
godt! Og det er værd at fremhæve, at det er muligt at 
nå målet. Jeg forventer således ikke bare en indsats, 
men altså en reel målopfyldelse. Her stopper det dog 
ikke for de mindste. For med budget 2021 har vi også 
vedtaget at hæve alderen for småbørnene ved over-
gangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave såle-
des, at et barn først skal begynde i børnehave, når 
barnet er 3 år. Det kommer dog til at ske gradvist på 
denne måde: per 1. april 2021 hæves alderen med 1 
måned og yderligere 1 måned per 1. januar 2022. 

Så alt i alt et rigtigt godt budget. Det tegner i mine 
øjne godt for børn og unge i Syddjurs kommune.



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjursFølg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs12

EU’s budget for årene 2021-2027 kommer i en svær 
og udfordrende tid, hvor Corona-pandemien har sat 
sit tydelige præg. Som noget nyt bliver der nemlig si-
deløbende med budgettet oprettet en særlig og me-
get omfattende genopretningsfond, som skal mod-
stå og takle de problemer, som Corona-pandemien 
har ført med sig. Det syvårige budgets størrelse lyder 
på svimlende 8.000 milliarder kroner, og Corona-gen-
opretningsfonden udgøres af godt 5.600 milliarder 
kroner.

Når det kommer til budgettet i EU, skal der være en-
stemmighed mellem alle EU’s medlemslande. Der-
for er det også trist, at lande som Polen og Ungarn 
i processen har nedlagt veto og har opført sig dybt 
uansvarligt. Der er mange milliarder euro på spil, som 
mange lande desperat står og mangler.

Det har været et afgørende krav fra Socialdemokra-
tiet i Europa-Parlamentet, at EU-bud-
gettet for de kommende syv år blev 
koblet til den såkaldte retsstatsme-
kanisme. Det er en ordning, som skal 
sikre, at EU-penge kun udbetales til 
medlemslandene, hvis det pågæl-
dende land overholder en række 
retsstatsprincipper og fælles vær-
dier. Når disse lande i årevis bryder 
de demokratiske principper, som EU 
hviler på, skal vi tage affære. Vi skal 
sige fra og stoppe udbetalingen, når 
uafhængige dommere i Polen bliver 
trådt under fode, og når Ungarns 
premierminister Victor Orbán grad-
vis afskaffer pressefriheden. Det skal 
ikke være en gratis omgang, men 

derimod koste dyrt for de lande, der overtræder de 
grundlæggende demokratiske principper i EU.

Budgettet for 2021-2027 indeholder mange gode so-
cialdemokratiske punkter. Flere områder bliver prio-
riteret mere end hidtil, herunder områder som sik-
kerhed, sundhed, biodiversitet og uddannelse. Dertil 
er man i EU blevet enige om, at 30 procent af både 
budgettet og Corona-genopretningsfonden skal bru-
ges på at bekæmpe klimaforandringerne. Det er et 
afgørende skridt i forhold til at nå de nødvendige og 
ambitiøse klimamålsætninger. Jeg mener i tråd her-
med, at det er godt, at man i kommende år vil styrke 
kontrollen med midlerne, så vi sikrer, at medlemslan-
dene ikke misbruger midlerne og anvender dem på 
klimaskadelige tiltag.

På andre områder er jeg mere skeptisk, da jeg fx 
ikke mener, at det samlede budget 
burde stige. Jeg så hellere en ompri-
oritering inden for budgettet uden at 
gøre det større. Det betyder konkret, 
at der skal prioriteres flere midler 
til fx. forskning og den fælleseuro-
pæiske migrationsindsats. Samtidig 
har vi i Socialdemokratiet ønsket en 
nedprioritering af midler til admini-
stration og landbrugsstøtte.

Alt i alt er budgettet et skridt i den 
rigtige retning på mange områder 
herunder især klimaområdet. Vi er 
dog ikke nået i mål, men der er tyde-
lige socialdemokratiske fingeraftryk 
at spore, hvilket er afgørende for den 
europæiske fremtid.

EU-BUDGETTET SKAL BEKÆMPE BÅDE 
KLIMAFORANDRINGER OG VIKTOR ORBÁN
AF NIELS FUGLSANG
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Hvornår blev du valgt til byrådet?
Det er min første periode, men jeg stiller mig til rådighed 
igen ved kommunevalget i 2021. Den første tid, var jeg 
medlem af SÆ-udvalget. SÆ står for Udvalget for sund-
hed, ældre og social, men i september 2019 byttede jeg 
med Christian Haubuf, som dengang sad i FI-udvalget.

Var det et godt bytte?
Ja, det synes jeg. Christian har en stor erfaring med områ-
det, og jeg har erfaring med skole- og børne/ungeområdet 
fra mit arbejde, så det passede mig egentligt fint at bytte 
på halvvejen. Det har givet mig et bredt indtryk af de 
store opgaver, kommunen har. 

Hvad er arbejdsområdet i FI-udvalget?
Arbejdsområdet i FI-udvalget drejer sig om børn og unge 
fra 0 til 18 år og det dækker daginstitutioner, dagplejer, 
skoler, ungdomsskoler, fritidsklupper, og SFO, men også 
socialområdet for børn og unge.

Har Syddjurs kommune mange tvangsanbringelser? 
Tvangsanbringelser hører under Børn- og ungeudvalget, 
men der er ikke mange tvangsanbringelser i Syddjurs 
Kommune.

Regeringen arbejder med minimum-
snormeringer, hvad gør FI-udvalget?
FI-udvalget er allerede godt i gang, hvilket 
vil sige, at vi arbejder på, at der skal være fle-
re uddannede pædagoger i daginstitutioner-
ne for at give børnene en bedre dagligdag og 
et mindre pres på personalet, men der kom-
mer til at mangle pædagoger, der bliver for 
få uddannet, men NU bliver der rådet bod 
på det, så må vi håbe for børnenes skyld, at 
det også bliver eftertragtet at uddanne sig til 
pædagog. Som nogle måske husker nedlagde 
en borgerlig regering adskillige uddannelser, 
deriblandt læger, lærere, pædagoger og syge-
plejersker, og derfor mangler de så hårdt nu.

Skal vi bevare alle skoler i Syddjurs kommune?
Det korte svar er JA. Det er holdningen i FI-udvalget, 
og det er holdningen i Socialdemokratiet. Erfaringen er, 
at lukker vi de små skoler, vi har, så lukker vi bl.a. for 
tilflytningen. Vi SKAL have skoler og daginstitutioner, da 
det typisk er forudsætningen for et levende lokalområde. 
Derfor skal vi sikre en god økonomi til skolerne. Vi har 
en tildelingsmodel, som vi skal have justeret, så vi sikrer 
en god økonomi for ALLE skoler.

Hvad mener du om stordriftsfordelene?
Jeg mener stordriftsfordelene har sin begrænsning for de 
store skoler med den nuværende tildelingsmodel, og der-
for bliver vi nødt til at se på den. Men det glæder mig, at 
der generelt bliver tilført flere penge til skolerne, og at vi 
ikke kun kikker nedad og kun fokuserer på, hvor billigt 
vi kan drive skolerne – forudsætningerne er forskellig fra 
kommune til kommune.

Har I ikke en del af socialområdet under FI
Jo, vi har den del, der vedrører børn. Den del, der vedrø-
rer voksne, hører under SÆ-udvalget. Socialområdet er 

vanskeligt at styre økonomisk. Langt de fleste kommuner 
har overskridelser på budgettet. Det er ikke godt, for når 
socialområdet koster mere end der prioriteres, så betyder 
det, at der skal spares på andre velfærdsområder som sko-
ler, daginstitutioner, klubber, ældre osv. Derfor kræver so-
cialområdet et stort fokus.

Hvad kunne du foreslå, for at det blev bedre?
Udover at der skal være penge nok til socialområdet, skal 
det ledelsesmæssigt og dermed økonomisk styrkes. En 
måde at gøre det på, er at vi i fremtiden organiserer os 
anderledes og opretter et socialudvalg, der har ansvar for 
både børn og voksne. Det er med inspiration fra Region 
Midtjyllands nylige omorganisering, hvor man har adskilt 
socialområdet fra psykiatrien for derved at styrke det le-
delsesmæssige fokus. Det kunne jeg tænke mig at Syd-
djurs Kommune kunne lade sig inspirere af.

Hvordan tænker du bæredygtighed kunne indgå i 
dit område?
Jeg tænker særligt. at det er kulturpåvirkningen og dan-
nelsen hos de kommende generationer, som vi skal præge. 
Men vi skal allerede nu komme de krav i møde, som fx 
forældrene i daginstitutionerne har til os. Derudover skal 

vi også begrænse energiforbruget og mad-
spildet i vores institutioner. Vi skal sætte bæ-
redygtighed på skoleskemaet, og vi skal byg-
ge institutionerne bæredygtigt. Jeg så gerne, 
at alle nye offentlige bygninger i kommunen 
blev DGNB certificeret på platin niveau. 
(DGNB betyder, at byggeriet opfylder en 
række krav til bæredygtighed) 

Hvad fik dig til at gå ind i politik? 
Uha. Jeg har altid været et politisk menne-
ske. Jeg har stort set altid været aktiv. Jeg har 
altid drøftet mine holdninger med andre, så 
et eller andet sted var det naturligt for mig. 
Jeg har meninger og holdninger, som jeg ger-

ne vil kæmpe for. Men politik handler også om tid. Man 
skal have tid til det. Det betyder både noget, hvor man er i 
livet i parforholdet, men også hvordan det passer med ens 
arbejdsliv. For mig var tiden kommet, hvor jeg kunne få 
det til at gå op i en højere enhed.

Hvor mange timer bruger du ca. om ugen på dit 
politiske arbejde? 
Jeg tror, jeg har svært ved at skille det ad fra mit øvrige 
virke, men jeg vil gætte på ca. 15-20 timer.

Har du tid til at dyrke dine interesser?
Ha ha, politik er en del af mine interesser, men jeg tror 
ikke, det er det, som du mener :-) Fritidsinteresser, moti-
on mv., nej det har jeg ikke. En gang løb jeg maratonløb, 
det kan kroppen ikke længere – også fordi den er blevet 
for tung. Nu sker motion individuelt, når jeg har tid. Jeg 
er ikke længere fast medlem af en fodboldklub eller et cy-
kelhold, som jeg engang var. Nu sker det, når jeg og mine 
venner har tid til det. Det er et aktivt og til dels accepteret 
fravalg, at jeg ikke får dyrket så meget motion.

Interview                   

SOCIALDEMOKRATEN

med   Michael Aakjær
medlem af FI-udvalget og Handicaprådet
v/ Molly Thomsen medlem af bladudvalget
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Kære alle Socialdemokrater i Syddjurs Kommune!
Rigtig god jul samt et godt nytår til jer. 

Et årsskifte giver anledning til at stoppe op, se på året 
der er svundet, og gøre sig nogen tanker om året, der 
kommer.

Vi ved endnu ikke, om vi får en hvid jul, eller om det 
bliver en klimavenlig jul. For sagen er den, at klima-
forandringerne spiller større og større rolle i vores 
bevidsthed - og heldigvis for det.

Vi bor i en rigtig god kommune, der er fremgang i be-
folkningstallet. Der bygges som aldrig før, et tegn på, 

at vi bor i Danmarks bedste kommune, og det skal 
det blive ved med at være. 

Vi har to stærke partiforeninger, der hver på sin måde 
bidrager til at udvikle den politik, som byrådsgruppen 
forsøger at få gennemført i Byrådet. I Socialdemo-
kratiet er vi ligeledes begunstiget med mange med-
lemmer, der ” ved hvor skoen trykker ” og giver deres 
meninger til kende på konstruktiv vis. Vi har en vel-
fungerende byrådsgruppe, der supplerer hinanden 
godt. 

På væsentlige områder har vi fået et godt samar-
bejde med SF, Enhedslisten og Alternativet, et sam-
arbejde jeg tror, kan udvikles yderligere i den kom-
mende valgperiode, f.eks. indenfor skoleområdet, 
ældreområdet og budgetarbejdet.

Vi skal så småt begynde at tænke på den næste 
kommunevalg, som jo er til november 2021. 

Jeg er overbevist om, at den kommende valgkamp 
bliver tæt. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager del i 
den kommende valgkamp. Jeg håber, I alle er klar til 
at gå aktivt ind i kampen.

For byrådsgruppen er det afgørende, at vi hele ti-
den udvikler vores politik, så den kan sikre, at der 
bliver skabt bedre muligheder for flere. Det gælder 
ikke mindst dem, der har fået en svær start på livet. 
Syddjurs skal være et godt sted at leve og bo for alle.

Byrådsgruppen har et stærkt bagland. Så derfor 
mange tak til alle, der hver på sin måde bidrager til 
den førte politik.

Jeg glæder mig til fortsat godt samarbejde i byråds-
gruppen, med partiforeningen, i bestyrelsen, Fælles-
ledelsen og med alle i andre gode socialdemokrater.

Mit ønske for 2021 er:
Lad os alle sammen sætte 
dagsorden for det år, så vi 
igen vinder kommune-
valget. Målet er at få 
hele Syddjurs med, også 
dem, der ikke stemmer 
på os endnu. Det er en 
stor opgave, men hvis 
der er nogen, der kan 
løse den, så er det jo os, 
Socialdemokraterne.

TANKER OM 2021
AF CHRISTIAN HAUBUF
 MEDLEM AF UDVALGET FOR SUNDHED, ÆLDRE OG SOCIALOMRÅDET
 FORMAND FOR BØRN- OG UNGEUDVALGET
 FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET EBELTOFT OG OMEGN
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INDFLYDELSE

Socialdemokraterne i Syddjurs-Vest 
Der indkaldes hermed til generalforsamling

mandag den 1. februar 2021.

Mødet afholdes i 3F, Solsortevej 9 i Rønde kl. 19-22. 

Dagsorden

1. Velkomst ved formanden 

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere 

4. Beretning, organisatorisk ved formanden

5. Beretning fra Byrådet

6. Årshjul for 2021

7. Regnskab ved kasserer Søren Holmgaard

8. Forslag til kontingent

9. Indkomne forslag. Skal være formanden i hæn-
de senest den 25. januar 2021 

10. Valg 

Følgende er på valg:
Formand for 2 år 
Marianne Aakjær
2 suppleanter
1 revisor
2 revisorsuppleanter 

11. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være forman-
den i hænde

seneste den 25. januar 2021 
på mail:  lilleranders25@gmail.com

Socialdemokratiet Ebeltoft og Omegn
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Mandag den 22. februar 2021
Sted: Kernehuset, Østerallé 33, 8400 Ebeltoft
Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 
Foreningen er vært med en ”kulinarisk oplevelse” 
fra kl. 18.00 
Tilmelding til spisning skal ske til: 
Christian Haubuf 2113 3415
Dagsorden:
1. Velkomst v/ formand
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning, organisatorisk v/ formanden
5. Beretning fra byrådet, v/ Christian og Anita
6. Arbejdsprogram for det kommende år 
7. Regnskab v/ kasserer Bent Winkler
8. Forslag til kontingent
9. Indkomne forslag. Skal være formand i hænde 

senest den 15. februar 2021 
10. Valg:

a) Kasserer for 2 år
b) 2 bestyrelsesmedlemmer, 

 René og Kjeld modtager genvalg
c) 2 suppleanter
d) 1 revisor: Svend Erik, modtager genvalg
e) 2 revisorsuppleanter
f) 1 fanebærer: Bent Winkler, modtager genvalg 
g) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til 

at udpege et medlem til diverse udvalg og råd 
11. Eventuelt

MØDER OG AKTIVITETER
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 - 
Coronarestriktioner kan dog begrænse deltagertallet.

Gruppemøde før byrådsmøde Gruppemøde før udvalgsmøder
Mandag d. 25. januar  Mandag d. 11. januar 
Mandag d. 22. februar Mandag d. 1. februar
Mandag d. 22. marts Mandag d. 8. marts

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

Hvis man vil deltage i et gruppemøde før udvalgsmøder, skal man tilmelde sig hos gruppeformand 
 Michael Stegger på mail: micsj@syddjurs.dk eller tlf. 2372 8678.
Her kan man også få oplyst mødested og tidspunkt. 
Som hovedregel holdes møderne mandage kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde.

Aktivitetsplaner for  
Socialdemokraterne Ebeltoft og Omegn og Socialdemokratiet Syddjurs Vest kan ses på:

https://www.syddjurs-s.dk/
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