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”Hjulene på bussen drejer
rundt, rundt, rundt gennem
hele byen.”
Af Thrine Nørgaard, Venstre i Juelsminde
Sådan lyder en børnesang, som
vore børn lærer i dagpleje, vuggestuer og børnehaver.
Nogle af disse børn forbinder så
sangen til vore blå regionale busser – børnene tænker nok ikke
over, at det er regionale busser.
Og det er de jo så heller ikke
fremadrettet. Heldigvis fandt
Hedensted og Horsens Kommuner
en løsning, så hjulene på bussen
drejer rundt, rundt, rundt gennem hele byen.
Og hvorfor siger jeg heldigvis.
Jeg kører jo selv rundt i min lille
C1 med soltag og bruger ikke busserne.
Thrine Nørgaard, Venstre Juelsminde.
Og det samme gælder mange andre. Hedensted Kommune er en
af de kommuner, der har gennemsnitlig flest privatbiler.
Knap 79% af familierne i Hedensted Kommune har, ifølge Danmarks Statistik, en bil, og mange
familier har mere end 1 bil.
Jeg siger heldigvis til den fortsatte kollektive trafik i vores kommune, fordi det vil have mange
negative konsekvenser for os som
kommune, hvis ikke vi har en kollektiv trafik, der gør det muligt
at leve og uddanne sig i Hedensted Kommune.

Det har gennem mange år været
en national målsætning, at 95%
af en ungdomsårgang skal have
en ungdomsuddannelse. Der er
ikke mange muligheder for at få
en ungdomsuddannelse i Hedensted Kommune, kun det almene
gymnasium i Tørring. Byrådet
har i Masterplanen for Uddannelse og Job fastsat en målsætning
om, at 93% af 9. klasses eleverne
i 2018 skal være i gang med en
ungdomsuddannelse senest 15
måneder efter afsluttet 9. klasse.
En forudsætning for, at vore unge
mennesker kan få en ungdomsuddannelse, medmindre man bor i
Tørring området og vil have det
almene gymnasium, er kollektiv
trafik.
Som forældre vil vi gerne, at vore
unge mennesker tager en ungdomsuddannelse, hvad enten det
er en gymnasial uddannelse, en
erhvervsfaglig uddannelse eller
indenfor SOSU området. Men så
skal det altså være muligt at
komme til enten Horsens eller
Vejle. Og busbehovet til denne
målgruppe er der. Der kører hver
morgen 2 busser i rap fra Juelsminde via Glud til Horsens. Det er
primært de unge mennesker, på
vej til uddannelse.
Hvad er konsekvensen af at nedlægge busruterne, som Regionen
foreslog?

Det ville på den korte bane betyde, at de unge mennesker, der
har forældre, der kan og vil køre
dem, kan køre dem, indtil de fylder 18 år. Måske kan de derefter
få kørekort og egen bil, og forhåbentlig køre sammen med andre.
De andre unge mennesker får
ingen ungdomsuddannelse! Har vi
som samfund råd til det? Nej, det
har vi ikke.
På den lange bane vil det betyde,
at bosætningen kommer til at
halte. Visionen om Hedenstederne og at det skal være godt at bo
overalt i Hedensted Kommune
knækker. Jeg kan være bekymret
for, at det ikke alene vil være
bosætningen i den vestlige og
østlige del af kommunen, men at
Hedensted Kommune som helhed
vil blive ramt af manglende bosætning. Alternativt en øget urbanisering i og omkring Hedensted by.
Så jeg er glad for at ”hjulene på
bussen kører rundt, rundt,
rundt gennem byen. ” Og lad
dem blive ved med det. Indenfor
få år har vi med ny teknologi
selvkørende busser og biler, så
lad os holde liv i Hedenstederne i
hele vores kommunen indtil da.
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Lokale resultater giver Venstre godt rygstød
Af Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister (V)
Måske er valget allerede udskrevet, når du læser dette. Valgkampen er i hvert fald i gang. Det
har den faktisk været længe.
Min vurdering er, at Venstre i
Hedensted – ja, hele Østjylland –
står godt rustet til det kommende
valg. En kernesund økonomi med
et arbejdsmarked i rekordhumør,
giver os sammen med lokale resultater for Østjylland et rigtigt
godt rygstød forud for valgdagen.
Jeg er personligt både glad og
stolt over de resultater, jeg som
minister har været med til at
skaffe til det østjyske siden valget i 2015. De to nye uddannelsesstationer i Hedensted – som
automationsteknolog og fængselsfunktionær – er beviset på, at
hele udflytningsdagsordenen har
et synligt aftryk også i vores område.

På trafikområdet gik jeg sidste
gang til valg på at få udvidet E45
og sætte en stopper for togbroen. Med den netop indgående
infrastruktur-aftale kommer jeg
til at levere på begge valgløfter.
Jeg har som beskæftigelsesminister sat mange kræfter ind på at
få flest mulig af de mennesker,
der ofte i årevis har været udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet med ind i vores arbejdende fællesskab. Det er godt for
dem, og det er godt for sammenhængskraften og vores fælles
pengekasse. Knap 33.000 mennesker er rykket væk fra kontanthjælpssystemet, siden vi indførte
kontanthjælpsloftet og 225timers reglen. Over 60.000 børn
oplever, at en eller begge deres
forældre nu ikke længere bliver
passivt forsørget af det offentlige.
Samtidig har vi med både pisk og
gulerod fået kommunerne til at
interessere sig for de borgere,
der fejlagtigt har været placeret
på passiv forsørgelse. Det er sørgeligt, at det er nødvendigt med
indgriben, men jeg er glad for
resultaterne.

Dertil kommer reformen af hele
beskæftigelsesindsatsen, hvor vi
både forenkler reglerne og giver
frihed til kommuner og borgere
til i højere grad at vælge den
indsats, der giver mening i den
enkelte sag. Det vil være den
mest gennemgribende ændring af
beskæftigelseslovgivningen de
seneste 25-30 år, og vil sikkert
blive der, hvor jeg som beskæftigelsesminister har sat det allerstørste aftryk.
Min tid som erhvervs- og vækstminister vil jeg personligt huske –
udover hele udflytningen af statslige arbejdspladser selvfølgelig –
for vedtagelsen af en moderne
planlov, og ikke mindre end 100
forskellige initiativer, der nu og i
fremtiden vil give øget vækst og
udvikling i hele Danmark.
Nu er det jo sådan, at man sjældent kan vinde valg på fortidens
bedrifter. Hukommelsen er kort
hos vælgerne. Jeg er dog overbevist om, at den på alle måde formidable tilstand, som dansk økonomi befinder sig i, vil smitte af
på vælgerne, når der skal sættes
et kryds.
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Aldrig har så mange været i arbejde – det seneste tal er
2.776.000 lønmodtagejob – og
samtidig er antallet af mennesker
på offentlig forsørgelse dykket til
det laveste siden 1987. Danmark
er begunstiget af et økonomisk
opsving, der selvfølgelig er kommet til os, fordi det går godt i
landende omkring os. Men den
borgerlige regerings politik både
nu og tidligere, med fokus på
virksomhedernes vilkår og fortsatte bestræbelser på at skaffe
nok kvalificeret arbejdskraft, har
selvfølgeligt også haft indflydelse. Det tror jeg, at vælgerne vil
belønne.

Lokalt tror jeg, at valgkampen
kommer til at handle om nærhed
i både sundhedsvæsenet og i
ældreplejen. Hvis vi får forklaret
regeringens sundhedsreform rigtigt, så står vi også stærkt her.
Udlændingepolitikken vil helt
klart fortsat fylde, selvom regeringens politik har betydet, at vi
har det laveste antal asylansøgere i mange år. Vi skal stille flere
krav til indvandrere og asylansøgere om at tjene deres egne penge, før de får ret til alle velfærdsydelser. Og vi skal stille
krav om, at de rejser hjem, når
der er fred i deres hjemland.

Merete Højgaard, Skoleleder
75734509 / 30713701
www.trekanten.dk / trekanten@lof.dk
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Endelig er vi ikke færdige med at
diskutere køer på motorvejen og
togbroen over Vejle Fjord. Regeringen har sammen med Dansk
Folkeparti vedtaget en plan, der
kan gøre visioner til virkelighed.
Men de røde partier er selvfølgelig imod – så der er ingen gratis
frokost J. Fortsatte lokale resultater kræver, at der stemmes på
Venstre. Det valg skal vi i fællesskab gerne gøre vælgerne bekendt med.
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Seniortanker - fra Anker
Af Anker Andersen, næstformand i seniorrådet
Nu går vi ind i de ældres årti –
eller gør vi?
Hvis man ser på antallet af ældre
både kommunalt og på landsplan
–så ja!
Ser man derimod på budgetterne
nationalt og kommunalt, så er
svaret måske nej.
Se eksempelvis på Hedensted
Kommunes forbrug pr. + 65-årig
over en periode fra
2007 til 2017, hvor der er et fald
på 11.109 kr. Det svarer til 22,7
%.
Det er naturligvis udtryk for en
bevidst prioritering med at støtte
de ældste og
at give rehabilitering til de lidt
yngre. Men alligevel et drastisk
fald, som Hedensted kommune jo
som andre kommuner har følt sig
tvunget til
Jamen, ældrebefolkningen bliver
jo sundere og sundere. Måske.
Men det viser sig, at det man kalder ”antallet af dårlige år”, altså
år med skrøbeligheder og sygdom
faktisk er det samme som tidligere, men det kommer bare senere
i livet. Så længere levetid er en
realitet, mens behovet for omsorg stadig er næsten uændret.

Udvalget for tværgående politik
har gennemført en stor undersøgelse af ”det gode seniorliv” Der
udtrykker borgerne stor tilfredshed med de fleste områder
Det fx meget tilfredsstillende, at
personalet vurderes så positivt.
Men den lille dreng fra Kejserens
nye Klæder dukker op og spørger:
”Jamen, det er dem, der har fået
bevilget hjælp, man har spurgt.
Hvad nu, hvis man spurgte dem,
som har fået afslag, så ville det
være mere interessant. Tænker
jeg bare!”

Hvad rører der sig netop nu?
Værdighedspolitikken blev vedtaget af Byrådet den 27/3.
Politik er et – virkeligheden noget
andet. Hvordan får man med et
stramt budget ført de gode tanker ud i livet?
Til værdighedspolitikken skal der
tilføjes en pårørendepolitik. Et
meget vigtigt emne
fordi de pårørende jo ofte er udsat for store belastninger fysisk
og psykisk.

Demensplejehjemmet.
Alle partier var enige om, at man
ville bygge et samlet
sted for de mest belastede demente..
Kapaciteten skal være på 60 beboere, dvs. ca. 1/6 af plejehjemsbeboerne, fordi
det forventes at ca. 350- 360 vil
have behov for en plejehjemsplads om 4-5 år.
Da byggeriet skal gennemføres af
et boligselskab vil der være økonomiske
begrænsninger på byggeriet. Vil
man så kunne opnå det ideelle?
Spørgsmål at overveje: Prisen for
at bo sammenholdt med kvalitetskravene. Muligheder for pårørende til at besøge hjemmet.
Kunne der her tænkes kreativt?
Muligheder for at tiltrække kvalificeret personale.
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De kommende år.

Personalemangel.

Akutfunktion og det tidligere
korttidsophold i Løsning er nu
oppe på fuld kapacitet. Men med
et fremtidigt sundhedsvæsen vil
der være endnu flere opgaver,
som skal løses af kommunerne.
Regeringens forslag om at reducere sygehusbesøg med 500.000
betyder, at Hedensted Kommune
skal klare 11-12 patienter pr. dag
hele året - altså patienter, som
ikke skal besøge sygehuset. De
skal så behandles i almen praksis
eller i kommunale sundhedshuse.
Det kræver et tæt samarbejde
med almen praksis og en oprustning af beredskabet i kommunen.
Uanset regeringens farve vil der
ske noget på sundhedsområdet,
som vil kræve mere
af kommunerne. Effektivisering
og ”gøre det smartere” kan nok
ikke klare det!
Der skal tilføres midler til kommunerne.

Der er talt meget om læger og
sygeplejersker i den senere tid.
Men det store problem vil blive i
den basale ældrepleje, hvor der
bliver mangel på social- og sundhedspersonale ( SOSU ér )
Det er et emne, som KL og kommunerne må tage meget alvorligt
i de kommende år,
Der gøres i mange kommuner et
arbejde for at tiltrække nye bl.a.
ved at
bruge voksenelevuddannelse.
Det er nødvendigt, at dette vigtige arbejde får et bedre ry. Det
kan ske gennem gode arbejdsforhold med god ledelse og mulighed for et personligt ansvar.
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Hvor skal vi bo?
I arbejdet med demensplejehjemmet må vi ikke glemme de
eksisterende plejehjem.
Hvor skal der renoveres? Kan man
bevare den decentrale struktur?
Hvorledes vil bo- og flyttemønsteret være for os i den ældre
gruppe?
Noget tyder på, at der også her
sker en koncentration i centerbyerne.
Hvordan vil det påvirke behovet
for ældreboliger og plejeboliger?
Velfungerende boliger vil bevirke, at borgerne kan blive boende
i eget hjem længere,
men samtidig øges plejebehovet
her måske.
Vigtigt: Jeg er ganske vist næstformand i seniorrådet, men denne artikel er udtryk for mine egne tanker!
Med venlig hilsen
Anker Andersen, Kejsdalen 209
7130 Juelsminde. 3190 1246
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Hornsyld Industrivej 37
8783 Hornsyld/Danmark

APRIL

VENSTRE - HEDENSTED KOMMUNE

SIDE 9

Europas fremtid
Af Theresa Blegvad, kandidat til Europa-Parlamentsvalget og
byrådsmedlem i Aarhus Kommune
I en tid med Brexit, store immigrationsproblemer og nationalisme er debatten om Europas fremtid vigtigere end nogensinde før.
Det er vigtigt, at vi evner at fortælle og forklare, hvad vi kan
bruge Europa til. Jeg stiller selv
op til Europa-Parlamentsvalget,
fordi jeg synes, at vi får forbedret arbejdsbetingelserne i Europa. Jeg har selv haft arbejde, der
har taget mig meget udlands og
jeg ved om nogle, hvor vigtigt,
den fri bevægelighed af kapital
og arbejdskraft i Europa, er.
Det europæiske samarbejde har
naturligvis også sine problemer.
Lige pt må man bare sige det,
som det er, men de ydre grænser
fungerer ikke. De er simpelthen
faldet sammen. Det er sørgeligt
at se på. Derfor er det vigtigt, at
vi i fællesskab med de andre europæiske lande får genopbygget
grænsen ved Italien og Grækenland, så vi slipper for at have vores egen grænse ved Tyskland og
Sverige. Personligt mener jeg, at
det kræver, at vi bruger flere
penge på EU’s grænsepoliti og så
må alle medlemslande spytte lidt
i kassen. Det ender i sidste ende
med at være vores allesammens
problem.

Det sidste emne, som jeg og resten af Venstres EP-kandidatfelt
kommer til at betone meget, er
behovet for europæiske løsninger
på klimaproblemerne. Danmark
er et lille land og vi er i forvejen
et af dem, der gør alle mest for
at nedsætte vores CO2-aftryk.
Faktisk har vi fået det så langt
ned, at Danmark står for 0,1% af
verdens CO2-aftryk. Derfor er det
også tid til at gøre noget fra vores side for landmændene, der
længe har måtte se sig overreguleret og overimplementeret for
at være et forgangsland. I Danmark er vi et forgangsland og allerede langt når jeg gennem mit
job diskuterer FN’s Verdensmål
med andre lande. Derfor skal vi
sikre, at det ikke kun er danske
landmænd, der redder klimaet.
Det er et fælles europæisk projekt. Personligt finder jeg det
ikke retfærdigt, at vi skal løbe så
langt foran de andre, at vi forringer vores egen konkurrenceevne,
hvor særligt landmændene bliver
ramt hårdt af den hårde regulering.

Det var lidt om den politik, jeg
håber, at vi kan diskutere med
vælgerne i valgkampen, men jeg
kan ikke gøre det alene. Derfor
håber jeg, at i vil være med til at
give en hånd med en flyers omdeling eller lignede, når jeg alligevel kommer forbi jeres by. Jeg
ved allerede nu, at jeg skal forbi
Hedensted d. 7 maj og Troels vil
formentlig også deltage. Så jeg
håber også på at møde jer. Vi
sikrer kun et stærkt Europa, hvis
vi står sammen. Det gælder europæisk, nationalt, men også helt
lokalt.
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Borgmesterkandidaten har ordet...
Af Ole Vind, Gruppeformand
Helt fantastisk at få sin egen
klumme i Venstrebladet. Håber
jeg kan leve op til bladudvalgets
intentioner med min faste klumme, som vil være at finde fremadrettet her i bladet.

At være kommunes største
parti
Venstre er uden sammenligning
stadig kommunens største parti.
Ved kommunalvalget 2017 fik vi
39,9 % af stemmerne. Desværre
en lille tilbagegang på 3,7 % og et
mistet mandat. Mandatet gik dog
til Liberal Alliance. Hvilket vi kan
glæde os over, idet vi har et fantastisk samarbejde med Liberal
Alliance i byrådet. Herfra skal
lyde en stor tak til Liberal Alliance og Lars Bro for et forrygende
samarbejde det første år i byrådet. Udover denne forskydning af
et mandat beholdte alle andre
partier deres mandater. Altså et
byråd der stort set så uforandret
ud efter vælgernes dom. Selvom
vi havde lavet valgforbund med
Dansk Folkeparti ønskede de en
anden borgmester end Venstres
Kirsten Terkilsen. Nemlig den
socialdemokratiske Borgmester
Kasper Glyngø.
Så lige nu har vi et byråd hvor
borgmesteren nyder opbakning
fra 14 ud af 27 medlemmer i byrådet. I Venstre er vi kede af, at
flertallet er så snævert. Vi har
altid og vil altid stå for det brede
samarbejde i byrådet. For bredt
samarbejde, brede budgetforlig
og andre brede forlig er den
klangbund der sikre borgerne
langtidsholdbare løsninger og en
sund økonomi. En sund økonomi
er sikkerhedsnettet for en god
velfærd.

Når man som kommunens største
parti mister borgmesterposten
skal man finde sine egne ben
igen.

Borgmesterkandidatvalget
I sommeren 2018 besluttede Kirsten, at tiden med hende som
Venstres borgmesterkandidat var
slut. Fra mig skal der i dag lyde
en stor tak til Kirsten for hendes
indsats for Venstre og de 16 år
hun påtog sig opgaven som Venstre borgmesterkandidat heraf 12
år som borgmester.
Vi skulle finde en ny. En opgave,
som jeg oplevede det, partiet tog
alvorligt. Alle lokalformænd blev
bedt om, at indstille kandidater.
Processen kender jeg ikke indgående, den blev med kyndig hånd
ledet af formand Morten Blenker
og næstformand Rasmus Ole Hansen, men vi endte med, at være
to kandidater, nemlig Merete
Skovgaard Jensen og jeg, til Venstres opstillingsmøde i Juelsminde tirsdag den 30. oktober 2018.
Selvom vi er et stort parti, blev vi
i disse dage og uger et endnu
større parti med ca. 100 nye
medlemmer. Det er flot. Og sikke
en aften det blev på Juelsminde
skole. Ca. 450 medlemmer, gæster og presse mødte op på Juelsminde skole og skabte rammerne
for en flot aften til borgmesterkandidatvalget. Tror både Merete
og jeg havde sommerfugle i maven den aften. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle
der støttede mig og hjalp mig i
disse dage og uger. Tak for det.
Og tak til Merete for en sober og
ordentlig ”valgkamp”.
Alt i alt fik borgmesterkandidat-

valget bevågenhed fra pressen,
medier, andre partier og offentligheden i et omfang som var
større end jeg havde troet muligt. Og var med til, at sætte
Venstre på dagsorden i vores
kommune.
Og vi vil forfølge, at holde Venstre i centrum for den politiske
dagsorden i Hedensted kommune.
Jeg udtalte tre pejlemærker for
vores politiske virke de kommende år, da jeg blev valgt til borgmesterkandidat. Nemlig:
 En decentral udvikling af Hedensted kommune
 En sund økonomi med en
stærk kasse så vi kan holde
hånden under velfærden i dårligere tider
 En erhvervsvenlig kommune så
der kan skabes arbejdspladser
og vækst i Hedensted kommune.
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Byrådsgruppen
Vi er 12 mand i byrådsgruppen og
en god blanding af erfarne og nye
kræfter. Og for først gang har vi
4 kvinder i gruppen. Samtidig har
vi heldigvis medlemmer bosiddende spredt over hele vores
kommune. Tilsammen giver det
et godt indblik i livet rundt i
kommunen og mange forskellige
måder, at medvirke til, at skabe
god Venstre politik.
Efter borgmesterkandidatvalget,
valgte byrådsgruppen Merete
Skovgaard som gruppesekretær.
Hvilket betyder, at hun nu, sammen med mig, udgør Venstre
gruppeledelse.
Og heldigvis har gruppen besluttet at tilslutte sig de tre pejlemærker. Disse tre pejlemærker
vil vi nu sætte forrest i vores
daglige politiske arbejde, i vores
udvalgsarbejde, i byrådsarbejdet
og i alle forhandlinger vi måtte
indgå i. Et arbejde, jeg fornemmer, gruppen går til med ildhu og
med målet for øje, nemlig en
bedre kommune for os alle hver
dag.
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Et år i opposition
Ikke at have borgmesterposten
mere, skal vi vist lige bruge lidt
tid til, at vænne os til i Venstre.
Omvendt, så er det sådan, det
er. Så på vanten og op på hesten
igen. Vi har næsten 40 % af vælgerne i ryggen og de har forventninger til os om, at bidrage konstruktivt til udvikling af kommunen og arbejde målrettet på, at
gennemføre Venstres politik samt
være medskabere af løsninger
der virker.
Så Venstre er fortsat det parti
der søger det brede samarbejde i
byrådet. Venstre vil fortsat søge
indflydelse. Og i det arbejde vil
de tre pejlemærke stå centralt
for os.
Når det er sagt, kan det ikke undgås, at vi ikke er enige med det
nye flertal i alt. Jeg håber, de
vælger, at samarbejde skal der
to til og et flertal kendes på
hvordan det behandler mindretallet. Jeg håber borgmesteren,
med tiden, bliver en der samler
og ikke spreder…. også i økonomisk henseende. For i Venstre vil
vi gå langt for, at det brede sam-

arbejde kan fungere men samtidig holde fast i, at
 Hedensted kommune er en
decentral kommune, hvor både vores landsbyer og større
byer har ret til udvikling og
vækst.
 Kommunen har brug for en
stærk kassebeholdning for at
holde hånden under velfærden
i dårligere tider
 Det er fra erhvervslivet, at
arbejdspladserne og væksten
vil komme, hvis kommunen
forstår, at underbygge rammerne for et godt erhvervsliv.
Vi har sat mange ting i støbeskeen de sidste 8 år og det er nu, vi
alle sammen oplever mange af de
ideer og tiltag folde sig ud i vores
kommune. Vi skal glæde os, hver
eneste gang vi oplever vores ideer blive til virkelighed, også selvom vi ikke får æren. Og Venstre
vil fortsat bidrage med ideer til
udvikling af kommunen og de
kommunale tilbud.
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Oplæg omkring sundhedsreformen
Af Merete Skovgaard, Byrådsmedlem og Erik Vinther, Regionsrådsmedlem
Regeringens udspil til ny sundhedsreform indeholder mange
ændringer for sundhedsområdet i
Danmark.
Udspillet er inddelt i 5 områder:
NÆRHED – SAMMENHÆNG – KVALITET – PATIENTRETTIGHEDER –
ÆNDRET ORGANISATION
Byrådsmedlem Merete Skovgaard,
medlem af Udvalget for Social
Omsorg, og Regionsrådsmedlem
Erik Vinther, medlem af Hospitalsudvalget, forholder sig her til,
hvad nogle af punkterne i Regeringens udspil kommer til at betyde for patienter og borgere.

Nærhed: Flere patienter skal
behandles tættere på hjemmet.
Flere ukomplicerede behandlinger skal udføres af egen læge og
af det kommunale sundhedspersonale.
Erik Vinther:
En god målsætning, det er vigtigt
at borgere i højere grad kan få
ydelser hos egen læge.
Det betyder mindre ture til hospitaler når det drejer sig om mindre ambulante behandlinger,
nemmere for patienten og billigere for systemet.
Patienter vil i de nære
sundhedshuse også kunne få flere
behandlinger på samme dag og
på samme sted. F.eks huse hvor
der er fysioterapi og læge i samme hus.
Merete Skovgaaard:
Set fra borgernes synsvinkel, som
det hele jo handler om, er det
positivt, at flere skal behandles
tæt på, hvor man bor. Jeg glæder mig over, at der er afsat 6
mia kr. til en Nærhedsfond, og at
der loves mere sundhedspersonale og et kompetenceløft til almen
praksis og kommunerne. Dermed
får vi som kommune forhåbentlig
et ordentigt grundlag for at overtage de nye opgaver, hvilket også
er helt nødvendigt. Vi overtager
gerne flere opgaver, men der skal
følge penge med!

Sammenhæng: Borgerne skal
møde et sammenhængende
sundhedsvæsen fra diagnose
over behandling til genoptræning og kontrol.
Erik Vinther:
Når patienten udskrives fra sygehuset skal der fremover være en
meget bedre kommunikation med
kommunen og lægen. Patienterne
skal have nemmere tilgang til
hjælpemidler. Det er utroligt
vigtigt at grænser mellem regioner og kommuner ikke betyder at
patienter bliver kastebold med
hensyn til kørsel til behandlinger
og lign.
Det er vigtigt at reformen betyder at der bliver ens it-systemer
mellem sygehuse,læger og kommuner.
Merete Skovgaard:
Sammenhæng og helhed for borgeren i alle dele af behandlingsforløbet kan jeg kun være enig i!
Fra Hedensted Kommunes side er
der på det seneste gjort flere
tiltag for at forbedre borgerens
udskrivningsforløb fra sygehus til
fortsat behandling i kommunen.
Men der er stadig arbejde at gøre
på det område, og det er da positivt, hvis Sundhedsreformen kan
medvirke til en øget sammenhæng i behandlingen.
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Kvalitet: Regeringen vil styrke
den nationale retning for sundhedsvæsenet, så borgerene oplever høj kvalitet over hele landet.
Erik Vinther:
Vidensdeling mellem hospitaler
skal styrkes, så patienterne oplever de samme muligheder over
hele landet. Samme adgang til
læge og sundhedsforvaltning i
kommunerne og samme adgang
til behandling på hospitalerne.
Der skal ikke være kampe regionerne i mellem omkring de højt
specialiserede områder. Patienterne skal have mulighed for at
komme til bedste behandling
uanset hvor i landet de bor.
Merete Skovgaard:
Det er ikke rimeligt, at der skal
være A- og B-hold blandt borgerne på sundhedsområdet afhængig
af, hvor i landet man bor eller
bliver behandlet. Her er ens standarder, systematiseret vidensdeling og fælles IT-systemer vigtige
redskaber; i et lille land som
Danmark kan man undre sig over,
at det ikke er sket endnu, men
godt hvis det nu gennemføres!
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Patientrettigheder: regeringen
vil udbrede patienternes rettigheder og vil sikre at de eksisterende rettigheder om hurtig
udredning, behandling og genoptræning bliver respekteret i
hele landet.
Erik Vinther:
Det er positivt at reformen vil
give patienter en forbedret mulighed for at få oplyst hvad deres
rettigheder er. Behandlingsgarantier og ventetider skal være ens
over hele landet.
Merete Skovgaard:
Det er væsentligt at fokusere på
patienternes rettigheder, og det
er i den sammenhæng centralt,
at der sker en grundig information og involvering af patienten
igennem hele behandlingsforløbet. Under denne målsætning
findes i øvrigt også et forslag om
at give den førstegangsfødende
kvinde ret til to dages ophold på
sygehuset i forbindelse med fødslen. Som kvinde, der selv har født
børn, er jeg overbevist om, at
det er en rigtig god investering at
give mor og barn en god start
sammen i livet og at hjælpe kvinden godt i gang med at udfylde
rollen som mor.
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Ændret organisation: Reformen
medfører en ændret organisation
Erik Vinther:
Fordele at regler og ændringer i
fremtiden bliver ensrettede. Fordele at syghuse i fremtiden skal
have den koordinerende rolle i
forhold til kommune og læge.
Besparelser direkte med mindre
udgifter til politikere.
Negativt at det demokratiske led
i forhold til sundhed forsvinder.
Den enkelte borger for væsentligt
mindre indflydelse på de mange
milliarder der bruges på sundhedsområdet.
Merete Skovgaard:
Det bliver forhåbentlig mere entydigt og sammenhængende,
hvem der har ansvaret for løsningen af de forskellige sundhedsopgaver, og hvem der betaler. I dag
kan der nu og da godt være mere
tovtrækning mellem region, kommune og almen praksis om opgaver og penge, end der er fokus på
en sammenhængende opgaveløsning til gavn for patienten. Jeg
bliver dog altid lidt skeptisk, når
man reducerer det folkevalgte
element og muligheden for at
placere et politisk ansvar, som
det sker her, hvor man påtænker
at nedlægge regionerne.
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Venstre lokalforeninger i Hedensted kommune
Formand for Venstres kommuneforening i Hedensted kommune
Morten Blenker, Rosenvænget 25, 7130 Juelsminde, Tlf.: 61 63 21 62, blenker@me.com

Formænd for Venstres lokalforeninger i Hedensted kommune
Barrit-Vrigsted

Juelsminde

Lindved

Arild Pedersen
Barrit Langgade 102
7150 Barrit
Tlf.: 75 69 10 10 / 75 69 17 17
hjemme@ap-maskinfabrik.dk

Ole B. Andersen
Grønvej 23
7130 Juelsminde
Tlf.: 72 15 92 41
oba@hotmail.dk

Aage Poulsen
Agersbølvej 21, Lindved
7100 Vejle
Tlf.: 75 85 13 31 / 61 60 13 13
l.l.poulsen@live.dk

Hornsyld-Bjerre-Stenderup

Hedensted-Daugård-Ølsted

Tørringegnen

Rasmus Ole Hansen
Søndergade 44
8783 Hornsyld
Tlf.: 22 17 36 71
rasmusohansen@hotmail.com

Erik Tang
Syrenvej 2
8722 Hedensted
Tlf.: 28 45 84 35
erik.tang@live.dk

Holger Skjødt
Ribevej 4
7160 Tørring
Tlf.: 75 67 88 50
ribevej4@post.tele.dk

Stouby-Hornum

Løsning

Hvirring-Hornborg-Korning

Anders Udbye Pedersen
Kalmarvej 21
7140 Stouby
Tlf.: 27 52 62 71
andersudbye@gmail.com

Henrik Andreasen
Frederikslystvej 44
8723 Løsning
Tlf.: 75 79 03 69 / 40 59 03 69
henrik.andreasen@hotmail.com

Grete Christiansen
Boring 24
8763 Rask Mølle
Tlf.: 75 67 84 71 / 60 80 60 71
boringnedergaard@gmail.com

Glud-Hjarnø-Rårup-Skjold

Øster Snede

Uldum

Torben Bagh
Sønderbakken 19, Glud
8700 Horsens
Tlf.: 75 68 40 24 / 40 36 75 75
torben@bagh.dk

Britta Jensen
Skovvej 20, Kragelund
8723 Løsning
Tlf.: 75 89 34 17 / 20 14 34 17

Lars Knudsen
Langagervej 4
7171 Uldum
Tlf.: 61 36 63 34
ljkuldum@gmail.com

Medlem af regionsbestyrelse og EU-udvalg Østjylland
Peter Schmidt Hansen, Rousthøjsparken 61, 7130 Juelsminde
Tlf.: 26 20 41 01, psh@jafnet.dk

LOF - Liberalt Oplysnings Forbund - www.lof.dk
Juelsminde

Hedensted

Kirsten Blume Schmidt
Birkevangen 29
7130 Juelsminde
Tlf.: 75 69 33 25
kbs@profibermail.dk

Merete Højgaard
Tlf.: 75 73 45 09 / 30 71 37 01
trekanten@lof.dk

Venstre i Hedensteds Folketingsmedlem
Beskæftigelsesminister: Troels Lund Poulsen
Tlf.: 20 75 73 63
tlp@bm.dk

Venstre i Hedensteds Regionsrådsmedlem
Erik Vinther
Tlf.: 75 68 80 97
erik.vinther@rr.rm.dk

VU Hedensted (kontaktperson)
Landsnæstformand VU
Kristian Lausten Madsen
Tlf.: 27 57 93 99
klm@vu.dk

Returneres ved varig adresseændring

Returadresse:
Claus Hellesøe
Klaks Møllevej 5, Korning
8700 Horsens

Venstres Havemøde 2019
På Castberggård, Øster Skovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted
Mandag den 20. maj kl. 19.00
Uddeling af Venstres Miljøpris
Miljøprisen bliver uddelt af Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen
Rundvisning på Castberggård
Nyt fra Christiansborg.
Alle er velkommen.
Castberggård er vært ved kaffen. Medbring selv stol.

