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NYT FRA KREDSEN 

    Af Jørgen Nielsen, Kredsformand 

 

Så er forårets generalfor-
samlinger afholdt både i 
partiforeningerne og kred-
sen. Der var genvalg til de 
fleste af dem, som var på 
valg, men der var også 
nogle af dem, som var på 
valg, der valgte at stoppe 
her til generalforsamlinger-
ne, men heldigvis lykkedes 
det at finde nye til de po-
ster. Et tillykke til alle herfra 
både til nye og gamle. Der 
skal også lyde en tak til 
dem, som valgte at stoppe 
for den indsats, som de har 
ydet i den tid, de var med. 

Den 25. februar holdt kred-
sen valgfest i Sløjfen i 
Hadsten. Omkring 50 med-
lemmer og gæster deltog i 
festen, og alle der deltog, 
har givet udtryk for, at det 
var en rigtig hyggelig aften, 
hvor der var mulighed for at 
få en snak med andre med-
lemmer, samt nogle af vo-
res politikere under lidt fest-
lig stemning. Til festen var  

 

der taler af borgmester Nils 
Borring og vores folke-
tingskandidat Iben Sønde-
rup. 

Vores folketingskandidat 
Iben Sønderup meddelte 
kort efter den sidste for-
eningsgeneralforsamling, at 
hun trækker sig som kandi-
dat for Favrskovkredsen. 
Hun har mistet troen på, at 
hun kan opnå valg. Hun 
gav samtidig udtryk for, at 
det ikke skyldtes utilfreds-
hed med indsatsen fra 
kredsen og partiforeninger-
ne samt jer medlemmer, og 
hun takker mange gange 
for indsatsen. Kort efter 
kunne man læse i avisen, 
at hun har sagt ja til at op-
stille som kandidat for soci-
aldemokratiet i Langå til 
byrådet i Randers. Jeg vil 
ønske hende held og lykke 
med det arbejde. 

Vi skal jo selv have fundet 
kandidater til byrådet i 
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Favrskov. Og vi har denne 
gang besluttet, at vi gerne 
vil have 25 kandidater for-
delt med 7 i Hinnerup parti-
forening, 7 i Hadsten parti-
forening og 11 i Favrskov 
Vest. Vi skal helst have 
fundet kandidaterne så 
hurtig som muligt, så har 
du lyst til at blive kandidat, 
eller kender du en, der har, 
så lad os det vide så hurtig 
som muligt. Der skal også 
findes to kandidater til regi-
onen. Og så skal vi selvføl-
gelig have fundet en ny 
folketingskandidat, ikke en 
let opgave, men vi skal nok 
få den løst. Også her gæl-
der det, at hvis du kender 
nogen, der kan være inte-
ressante til pladsen, hører 
vi gerne fra dig. Og det skal 
lige nævnes, at folketings-
kandidaten ikke behøver at 
bo i Favrskov kredsen.  

1. maj blev som tidligere år 
holdt hos 3F i Hadsten. I år 
var det lykkedes at få Eu-
ropaminister Nicolai Wam-
men til at komme og holde 
1. maj tale. 

Udover Nicolai var der taler 
af Kaj Høstrup 3F og 
borgmester Nils Borring. 
Rigtig mange var mødt op 
for at fejre 1. maj i Hadsten, 
rigtig flot, så en stor tak til 
3F og alle dem som gjorde 
arrangementet muligt. 
Samt en stor tak til de tre 
talere. 

Det næste som er planlagt 
er en debataften om parti-
ets 2032 plan. Til at komme 
med oplæg samt styre sla-
gets gang, har vi fået ho-
vedbestyrelsesmedlem 
Poul Erik Skov Heunecke. 
Mødet holdes den 23.maj 
hos 3F Hadsten. (se indstik 
i dette blad) håber at rigtig 
mange af jer vil komme 
denne aften, og på den 
måde være med til at præ-
ge den politik som social-
demokratiet skal føre frem 
til 2032. 

Et sidste arrangement som 
jeg vil gøre opmærksom på 
i denne omgang, er som-
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merstævnet på Hald Ege 
efterskole, et rigtigt godt 
arrangement, se omtale på 
indstik. 

Til sidst vil jeg gerne ønske 
jer alle sammen en rigtig 
god sommer. 

 
 
 

Jørgen Nielsen 

Kredsformand Favrskov kredsen  

Stemningsbilleder fra Medlemsfesten i Sløjfen d. 25. februar  

     
Stemningsbilleder fra Filmaften i Hammel Bio 

     
Stemningsbilleder fra Kredsgenerelforsamling og Regions Repræ-

sentantskabsmøde. 
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NYT FRA BORGMESTEREN 
 

 af Borgmester Nils Borring 
 

 

1. MAJ I FAVRSKOV 
 
Nils Borring’s 1. maj tale 
 

 
 

1. maj sidste år hed stats-

ministeren Lars Løkke 

Rasmussen. Arbejdsplad-

serne fossede ud af landet, 

hullet i statskassen blev 

dybere og dybere. Landets 

leder påstod med et smør-

ret grin, at regningen var 

betalt – med to streger un-

der facit. Virkeligheden er 

den, at det ser ud til, at vi 

kommer ud af året med et 

underskud på 75 mia. kr. 

1. maj i år hedder statsmi-

nisteren Helle Thorning-

Schmidt. Danmark har 

valgt en regering, der tager 

den økonomiske krise al-
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vorligt. En regering der 

satser på at skabe arbejds-

pladser og få gang i hjule-

ne. En regering der knokler 

og leverer resultater.  

Vi har siddet i regering i lidt 

mere end et halvt år. Nogle 

folk glemmer, at vilkårene i 

en regering bestående af 

tre partier kræver forhand-

linger og afbøjning.  

Venstre har snakket så 

meget om løftebrud, at man 

skulle tro, det var indlært 

på et sommergruppemøde, 

for det smittede af helt ud i 

kommunerne, hvor vi også 

er blevet beskyldt for det.  

Det var på skoleområdet, 

hvor Venstre gik med til at 

lukke to skoler og så prø-

vede at smøre det ubeha-

gelige af på os samt SF og 

De konservative. Men be-

slutningen har nu været 

rigtig. Vi tilfører fremover 

yderligere fem millioner til 

undervisningstid, og det er 

undervisning og samværet 

mellem lærere og elever, 

der skaber dygtige børn. 

Og det har vi brug for i et 

højteknologisk samfund. 

 Den røde tråd i alt, hvad vi 

og regeringen gør, er at 

bringe Danmark igennem 

krisen som et grønnere, 

dygtigere og mere solida-

risk samfund.  

1. maj sidste år havde vi en 

regering, hvis ideologiske 

slagnumre var grænse-

bomme og privatisering af 

sygehusene.  

Alle kommuner skulle have 

et IKU på 31,5 procent, og 

det var bl.a. med det pres i 

ryggen, at vi har været med 

til at konkurrenceudsætte 

og udlicitere både rengø-

ringen og vores Vej & Park-

afdeling. Ting, der ikke er 

sket med vores gode vilje.  

Men jeg skal indrømme, at 

vi har sparet rigtig mange 

penge, som har kunnet 

gøre gavn andre steder i 

vores kommune.  

Der er heller ikke tale om 

bare at lukke arbejdsplad-

ser, men der er tale om at 
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omfordele arbejdspladser-

ne, så vi kan lave den 

bedst mulige service for 

vores borgere med de re-

surser, vi nu en gang har til 

rådighed. 

Danskerne har valgt en 

regering, som vil en helt 

anden retning. En regering 

som gør op med et formør-

ket menneskesyn, hvor 

enhver er sig selv nær-

mest. En regering som ikke 

ser passivt til, mens men-

nesker efterlades udenfor 

fællesskabet.  

1. maj sidste år havde 

Danmark en regering, som 

lod bankerne slippe billige-

re i skat, hvis de gav deres 

direktører aktier i stedet for 

almindelig løn. Nu har 

Danmark en regering, som 

ikke lader skattehuller stå 

vidt åbent for bankerne.   

Venstres superliberale 

holdning med, at pengene 

har det bedst i lommerne 

på borgerne i stedet for i 

fællesskabets kasse, har 

været med til at skubbe på 

bankernes overmod og alt 

for risikobaserede investe-

ringer og udlån. 

Derfor har vi nu inden for 

kort tid set vores mellem-

store lokale pengeinstitutter 

slå op i banen med store 

økonomiske konsekvenser 

for den almindelige små-

sparer. Senest Sparekas-

sen Østjylland, hvis lukning 

ramte rigtigt mange garan-

ter. 

1. maj sidste år havde 

Danmark en statsminister, 

hvis største slag for klimaet 

var et katastrofalt ringe 

klimatopmøde.  

Nu har Danmark en rege-

ring, som har indgået ver-

dens mest ambitiøse ener-

giaftale. Der skal bygges 

vindmølleparker, der blandt 

andet giver nye job i 

Vestjylland og på Lolland.  

Lokalt blev vi hægtet af en 

vindmølleaftale, fordi vi ville 

give tid til at få undersøgt 

konsekvenserne af lavfre-

kvent støj, men der er in-

gen tvivl om, at vi skal bi-
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drage solidarisk sammen 

med alle andre kommuner 

for at lave vedvarende 

energi, men igen har man 

skabt en finansiel støtte-

ordning, der mere tænker 

på profit end på energiop-

timering. Der håber jeg på, 

at vores nye regering vil 

tænke anderledes. 

1. maj sidste år kunne 

mange unge ikke gøre de-

res erhvervsuddannelse 

færdig, fordi der var for få 

praktikpladser og for få 

skolepraktikpladser. Nu har 

Danmark en regering der 

arbejder benhårdt på at 

øge antallet af skoleprak-

tikpladser, så flere unge 

kan få en uddannelse.  

Man måtte betale for at 

komme 6 uger på svejse-

kursus eller få et truckcerti-

fikat. I dag kan man komme 

i uddannelse gratis i seks 

uger som faglært eller ufag-

lært på samtlige AMU-

kurser.  

Sidste år var der ingen 

grænser for, hvor mange 

elever, der kunne stoppes 

ind i et klasseværelse på 

gymnasierne. Nu er der 

indført et fleksibelt loft på 

28 elever i klassen. Lokalt 

kan jeg fortælle, at dette 

har været Favrskov Gym-

nasiums holdning og prak-

sis gennem mange år. 

1. maj sidste år havde vi en 

regering, der hellere ville 

spare på velfærden end at 

give børnene ordentlige 

forhold. I dag har vi en re-

gering, der investerer ½ 

milliard i at ansætte flere 

voksne til at passe på vo-

res børn i børnehaver og 

vuggestuer.  

Her mangler vi dog i kom-

munerne at få at vide, 

hvordan dette forslag skal 

udmøntes i praksis, men 

sammenholdt med vores 

nye ledelsesstruktur i Favr-

skov ser det ud til, at vi 

også har fået helt styr på 

dette område med gode 

brugertilfredsheds-

undersøgelser.  
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Den gamle højreorientere-

de regering lod stå til mens 

krisen væltede ind over 

Danmark og mange blev 

arbejdsløse. Igen og igen 

hævdede Lars Løkke Ras-

mussen, at der ikke var 

brug for at sætte mere 

gang i væksten, for nu var 

krisen forbi og ”det lysne-

de”, imens arbejdsløshe-

den bare steg og steg.  

Der er grund til at advare 

mod at købe en ”brugt 

samfundsøkonomi” af Lars 

Løkke.  

Mere end 100 private ar-

bejdspladser forsvandt hver 

dag fra Danmark, mens 

Lars Løkke Rasmussen var 

statsminister.  

Vi mistede næsten 200.000 

private arbejdspladser fra 

krisen startede, til Lars 

Løkke Rasmussen måtte 

gå af som statsminister.  

Mere end 100 unge blev 

arbejdsløse hver uge, 

mens Lars Løkke Rasmus-

sen var statsminister.  

Ungdomsarbejdsløsheden 

er blevet fordoblet, siden 

krisen startede og er næ-

sten 20 procent i de kom-

muner, som er værst ramt.  

Kommer landet så til at 

flyde i mælk og honning, 

fordi vi har fået en ny rege-

ring? Hvis man læste Viggo 

Tinggaards læserbrev i 

Stiften i går, så vil man nok 

sige nej. Han skriver bl.a.: 

”Overordnet virker det som 

om, regeringen vil vise, at 

her er ingen blødsødenhed, 

her er man klar til at tage 

hårdt fat, også selv om det 

går ud over nogle af dem, 

der har det sværest.” 

”Det er et fattigt samfund, 

hvor det er økonomien, der 

bestemmer det hele. Det 

afgørende må være de 

menneskelige relationer og 

de rammer for trivsel og 

velfærd, vi skaber”. 

Men hvad siger vores nye 

regering til det. Jeg var så 

heldig i sidste uge at få lov 

til at komme på besøg hos 

Helle Thorning-Schmidt på 
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Marienborg sammen med 

landets øvrige socialdemo-

kratiske borgmestre. Her 

kunne Helle konstatere tre 

ting: 

 DK har en skran-
tende konkurrence-
evne. 

 Demografien med-
fører mangel på ar-
bejdskraft på sigt og 
vil stille øgede krav 
til den samlede ar-
bejdsindsats. 

 Der bliver stramme 
rammer for udgifts-
væksten. 

 
Formålet er at skabe øget 

tillid til den danske økono-

mi, som i dag måles og 

vejes internationalt af bl.a. 

Standard and Poors, hvor 

vi bliver ratet og holdt op 

mod de andre. Her må vi 

dog glæde os over, at vi 

ligger meget mere lunt i 

svinget end både Græken-

land og Spanien.  

Denne rating sammenlig-

nede Bjarne Corydon med 

at gå til diætist. Han uddy-

bede det ikke nærmere, 

men vi kan vel alle konsta-

tere, at vi i disse år er 

kommet på en alvorlig 

slankekur. 

Og det er alvorligt at få 

bragt skuden på ret køl 

igen, og det er ikke uden 

grund, at folk til samme 

Corydon siger: ”Kan du 

ikke være lidt mere glad?” 

En af de tilstedeværende 

borgmestre fortalte om, at 

de ligefrem havde en Be-

demandsklub. Her mødte 

borgmester og direktion op 

hver mandag iført sort jak-

kesæt, for alting var altid 

helt ad hekkenfeldt til om 

mandagen. Og så blev det 

hele i øvrigt kun værre i 

løbet af ugen.  

Selvsamme kommune har 

faktisk også 3400 ledige 

boliger, og man river huse 

ned i antal, der svarer til 

hele landsbyer.  

På Mors har man f.eks. 

revet 300 huse ned, så 

krisen og den almindelige 

udvikling med centralise-

ringen af befolkningen i de 
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større byer er mærkbar i 

langt de fleste kommuner. 

I Favrskov kan man også 

se, at Ulstrup nu er uden 

pengeinstitut – ja, faktisk 

har hele den tidligere 

Hvorslev Kommune nu kun 

hæveautomater tilbage, og 

rundt om i selv de største 

af vores byer står der tom-

me butikslokaler.  

Derfor har vi også lokalt sat 

penge af til i første omgang 

at gøre noget ved bymidten 

i Hadsten og Hammel, og vi 

skal prøve at fastholde vo-

res hovedbyer som vigtige 

og centrale handelscentre, 

så vi også fremover kan 

tilbyde vores borgere en 

god service. 

Afslutningsvis vil jeg kigge 

lidt fremad. Næste år skri-

ver vi 2013, og i den kom-

munale verden er det ens-

betydende med et valgår. 

Vi er derfor allerede gået i 

gang med at finde veleg-

nede kandidater, der vil 

fortsætte vores fælles 

kamp for at sikre en veldre-

vet kommune med god 

offentlig service og med en 

bred vifte af spændende 

fritidstilbud til alle alders-

grupper.  

Vi er glade for de resultater 

der allerede er opnået, men 

vi vil også frygteligt gerne 

have lov til at videreudvikle 

denne herlige plet på Dan-

markskortet de efterfølgen-

de fire år (eller mere) – og 

forhåbentlig får vi de 27 

mio. i udligningsordningen, 

der kan være med til at 

give lidt bedre økonomisk 

grundlag og optimisme for, 

at vi kan fortsætte med at 

have en kommune i udvik-

ling og vækst. 

Samtidig vil vi gerne have 

lov til at bygge videre på 

vore grundværdier, som vi 

også markerer i dag, nem-

lig: 

Lighed – frihed og solidari-

tet. 

Vi har nu langt om længe 

taget afsked med et tiår, 

hvor der er blevet tænkt alt 

for meget på den enkeltes 
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særinteresser i stedet for at 

yde til fællesskabet, så har 

man levet efter devisen: 

MIG FØRST- og ikke 

FØRSTE MAJ 

Vi kan derfor også ligeså 

godt vænne os til, at vi alle 

må stå sammen for at løfte 

og klare den fælles udfor-

dring. 

 

God første maj. 
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    Nyt fra Hadsten partiforening 

 

  Af Carl Johan Rasmussen, Regionsrådsmedlem og for-  

mand for Hadsten Partiforening. 

På den seneste generalfor-
samling i Hadsten Partifor-
ening var der ca. 20 af for-
eningens knap 130 med-
lemmer til stede.  

Generalforsamlingen forløb 
udmærket med beretninger 
fra den midlertidige for-
mand Dennis Zarp Laur-
sen, byrådsmedlem Joa-
chim Laursen, regions-
rådsmedlem Carl Johan 
Rasmussen og folketings-
kandidat Iben Sønderup.  

Der var en god diskussion 
om mange forskellige em-
ner efterfølgende. 

Efterfølgende har Iben 
Sønderup så meddelt, at 
hun ikke ønsker at fortsæt-
te som folketingskandidat 
efter 2 folketingsvalg, der 
ikke har givet hende valg. 
Favrskovkredsen skal nu 
ud og finde en ny folke-

tingskandidat i god tid in-
den næste folketingsvalg, 
men vi håber jo, at det va-
rer et stykke tid, hvis ellers 
vores nye regering forstår 
at holde sammen og skabe 
resultater i den kommende 
tid.  

Ny formand. 
Under valg skete den over-
raskelse, at en gammel 
kending vendte tilbage, idet 
Carl Johan Rasmussen 
blev valgt til formand for 
partiforeningen for de 
kommende 2 år, da den, 
der var udset til at blive 
formand, pludselig fik for-
fald. 
 
Carl Johan Rasmussen har 
været aktiv i lokalpolitik i 
Hadsten siden begyndel-
sen af 80-erne som fælles-
ledelsesformand, byråds-
medlem, borgmester, amts-
rådsmedlem, formand for 
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sundhedsudvalget i Århus 
amt og i sidste periode 1. 
viceborgmester i Favrskov 
Kommune samt nu regions-
rådsmedlem og formand for 
det rådgivende udvalg for 
hospitaler. 
 
Bestyrelsen består i øv-
rigt af: 
Jørgen Nielsen, Laurbjerg, 
Jørgen Kjær, Hadsten, Leif 
Vetter, Voldum. Ove Niel-
sen, Hadsten 
Dennis Z. Laursen, Laur-
bjerg og 1. suppleant Lars 
Eriksen, Selling  
 
 
En del af et større samar-
bejde: 
Socialdemokraterne i Had-
sten indgår i et vigtigt sam-
arbejde med de øvrige par-
tiforeninger i Favrskov 
Kommune om at fremme 
Socialdemokraternes syns-
punkter, og blandt de vigti-
ge opgaver i den kommen-
de tid er bl.a. følgende: 
 

 At øge medlemstal-
let 

 At finde 7 kandida-
ter til byrådsvalget i 
november 2013 

 At finde 2 kandida-

ter til regionsråds-
valget i 2013 

 At fremme debat og 
diskussion om, 
hvordan vi bedst 
indretter vort sam-
fund med de øko-
nomiske midler, vi 
har til rådighed. 

 
Nye kandidater til byrå-
det. 
Allerhøjest prioritet har det 
at finde 7 gode kandidater 
til byrådsvalget i 2013 og 
gerne med en geografisk 
spredning ud over hele 
Hadsten Partiforenings 
område.  
 
Vi håber på, at de 2 nuvæ-
rende byrådsmedlemmer 
Isabell Friis Madsen, Had-
sten og Joachim Laursen, 
Selling har lyst til at fort-
sætte.  
 
Desværre er Anna-Grethe 
Dahl fra Voldum jo udtrådt 
af den socialdemokratiske 
byrådsgruppe, og vi håber 
derfor at kunne finde en ny 
samlende kandidat i Vol-
dumområde. Gode ideer og 
forslag modtages meget 
gerne. 
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Andet politisk arbejde. 
 
Vi håber også på et godt 
samarbejde med andre poli-
tiske foreninger om evt. fæl-
les møder eller arrangemen-
ter, der kan være med til at 
fremme den politiske inte-
resse og diskussion, samt 
bidrage til at finde fælles 
løsninger på tværs af de 
meningsforskelle, der er 
mellem de politiske partier. 
I den første weekend i au-
gust måned, d. 11.-12. au-
gust vil vi være til stede på 
det årlige Lilleåmarked og 
parate til politiske diskussi-
oner med både ”venner” og 
”fjender”!  
 
Lørdag d. 11. august om 
eftermiddagen vil man et 
par timer kunne møde regi-
onsrådsformand Bent Han-
sen ved vores stand, og vi 
arbejder også på at få et 
regerings- eller folketings-

medlem til at deltage på 
markedet. 
 
Ideer og forslag samt e-
mail-adresser! 
Vi vil gerne i dialog med 
vores medlemmer, så alle 
ideer og tanker modtages 
med glæde på mail: carljo-
han.rasmussen@gmail.co
m eller telefon: 86914657 
og 20681836. 
 
OBS! 
Vi vil også gerne have 
alle medlemmernes e-
mail-adresser, hvis man 
har en sådan. Det vil gøre 
det meget lettere at 
komme i forbindelse med 
jer alle sammen.  
 
Så send den venligst til 
ovennævnte adresse og 
husk at ændre, hvis I får 
en anden på et senere 
tidspunkt. 

  

mailto:carljohan.rasmussen@gmail.com
mailto:carljohan.rasmussen@gmail.com
mailto:carljohan.rasmussen@gmail.com
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  Af Carl Johan Rasmussen, Regionsrådsmedlem og for-
mand for Hadsten Partiforening 

 

Hvorfor ikke samarbejde 
 

For kort tid siden udkom 
såvel KL som Danske Re-
gioner med udspil til orga-
niseringen af fremtidens 
sundhedsvæsen og forde-
lingen af opgaver mellem 
de forskellige parter. 
Helt generelt kan det vel 
siges, at ligesom vi, som 
enkeltpersoner, er langt 
bedre til at tage imod noget 
end at afgive noget, så ser 
det også ud til at være 
gældende for disse to store 
organisationer. 
KL og kommunerne har 
meget store ambitioner 
med hensyn til, hvilke op-
gaver de ønsker at vareta-
ge i forhold til borgerne i 
fremtiden.  
Mange af deres ambitioner 
ligger egentlig i naturlig 
forlængelse af den opgave-
fordeling, der blev besluttet 
ved den seneste kommu-
nalreform med færre kom-
muner og regioner og flyt- 

 
ning af opgaver fra det re-
gionale niveau til det kom-
munale niveau. 
 
På mange måder er det 
velbegrundet at flytte opga-
verne så tæt på borgerne, 
som det er muligt, men det 
stiller også store krav til, at 
kommunerne har det rigtige 
personale med de rigtige 
kompetencer, til at løfte de 
ganske komplicerede op-
gaver, som de gerne vil 
overtage.  
Ligeledes er det vigtigt med 
planer for, hvordan man 
vedligeholder og udvikler 
disse kompetencer i fremti-
den. 
I sundhedsvæsenet har 
trenden de seneste mange 
år været, at skabe større 
ensartethed i den behand-
ling, som borgerne tilbydes, 
uanset om man bor i Gen-
tofte, Svendborg eller Lem-
vig. Vil man også kunne 
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sikre det, hvis en større del 
af sundhedsopgaverne og 
sygdomsbehandlingen flyt-
tes til de 98 kommuner? 
Inden for sundhedsvæse-
net har der været en anden 
tradition for at arbejde med 
evidens og viden, end der 
historisk har været i kom-
munerne, og på nuværen-
de tidspunkt, ser det ud til, 
at de opgaver, der blev 
flyttet i forbindelse med 
kommunalreformen, løses 
på ret forskellige kvalitets-
mæssige niveauer og af 
personale med ret forskelli-
ge kompetencer i kommu-
nerne landet over. 
Er det sådan vi vil have det 
med disse opgaver i fremti-
den? 
Helt aktuelt arbejder Regi-
on Midtjylland med en ny 
fødeplan, som skal være 
med til at tilbyde de føden-
de og ikke mindst de nyfød-
te gode rammer før, under 
og efter fødslen. 
 

 
 
I høringsrunden om dette 
emne, har en række kom-
muner peget på, at de helt 
eller delvis bør overtage 
forpligtelserne overfor de 
fødende kvinder, umiddel-
bart efter at mor og barn er 
kommet hjem. 
Det kan der være mange 
gode grunde til, men jor-
demødrene, som indtil nu 
har stået for dette arbejde, 
betvivler, at sundhedsple-
jerskerne for nuværende 
har de tilstrækkelige kom-
petencer til at varetage 
denne opgave. 
I stedet for at slås om op-
gaven, bør vi måske i fæl-
lesskab lade os inspirere af 
en vision om, at grundlæg-
ge en hel ny sund genera-
tion af borgere!  
Det gælder om at tage fat 
om realiseringen af denne 
vision i et nært samarbejde 
mellem region, almen prak-
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sis og kommunerne.  
Det er vort indtryk, at der 
særligt i barselsperioden og 
den første tid efter fødslen, 
og navnlig hos første-
gangsfødende, ligger en 
vigtig opgave, som bedst 
kan løses i et struktureret, 
gensidigt inddragende 
samarbejde mellem føde-
sted/jordemoder, kommu-
ne/sundhedsplejerske og 
de nybagte foræl-
dre/familien.  
Skal barnet have den bed-
ste start, skal familien i 
nogle tilfælde stabiliseres 
og støttes i den periode, 
hvor det hele er nyt.  
Der er en række fagligt 
definerede opgaver som 
skal udføres af jordemoder, 
(hjemmebesøg efter ambu-
lant fødsel, blodprøver) og 
sundhedsplejerske (besøg 
hos moder-barn få dage 
efter fødslen), men det vig-
tige er, at fagpersonerne 
forholder sig til, hvor der er 
behov for en særlig hjælpe-
indsats, både her og nu og 
lidt længere frem.  
Prioritering er nødvendig 
også af hensyn til effektiv 
brug af personalet. 
Indsatser behøver ikke kun 

at have en klinisk begrun-
delse, der er sociale og 
medmenneskelige forhold, 
der kan spille en væsentlig 
rolle for udfaldet af det nye 
barns første levetid. Der 
kan opstå mange spørgs-
mål, der kan kræve svar og 
handling.  
Derfor vil et struktureret 
samarbejde og teamdan-
nelse, gerne med en le-
dende person, der får dele-
geret beføjelse, fra både 
region og kommune være 
en oplagt måde, at realise-
re en forstærket offentlig 
indsats i barselsperioden 
på.  
En god barselsperiode er 
en god start på livet for det 
nye medlem, af en hel sund 
generation, og undersøgel-
ser viser, at man derved 
kan grundlægge og påvirke 
udviklingen af nye og sun-
dere levevaner, som også 
senere i livet vil kunne 
medvirke til et sundere og 
dermed bedre liv! 
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   Af Erling Kvist Andersen 

Ny rute 26 (Viborgvej) 

Der har i mange år været 

planer om en forlægning af 

rute 26 (Viborgvej), så trafi-

kanterne kan få bedre be-

tingelser – og en række 

mindre bysamfund samtidig 

kan blive aflastet for de 

mange gener, som den 

stadig stigende trafik har 

medført. 

Nu er man endelig så langt, 

at Vejdirektoratet har frem-

lagt en VVM-undersøgelse, 

som peger på forskellige 

mulige nye linjeføringer. I 

Favrskov Kommune har det 

betydet stor debat, da der 

er ”vindere og tabere” i 

forbindelse med alle de 

fremlagte løsninger. Der 

har været afholdt flere bor-

germøder, hvor den social-

demokratiske byrådsgrup-

pe også har deltaget. Byrå-

det har desuden afholdt 

flere temamøder, hvor alle 

argumenter er blevet vendt. 

Da det er en sag med stor 

betydning for kommunen 

og mange af borgerne, så 

har det været vigtigt at få et 

enigt byråd i sagen – og 

det er lykkedes. 

Det er ikke Favrskov Kom-

mune, som tager den ende-

lige beslutning om ny linje-

føring, men vi forventer, at 

der bliver lyttet til det hø-

ringssvar, som byrådet nu i 

enighed har vedtaget. Vi 

ønsker en linjeføring syd 

om Lading sø, bl.a. for at 

respektere fredningen om-

kring søen og for at sikre 

sammenhængen mellem 

bysamfundene La-

ding/Fajstrup og Skjoldelev. 

Det vil desuden være den 
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løsning, som generer fær-

rest borgere med støj og 

udsyn til motorvejen. Fra 

Skanderborgvej (ved 

Hammel) til Søbyvad har 

byrådet peget på den nord-

lige linjeføring, som giver 

de mindste samlede støj-

gener og som samtidig 

giver færrest biler gennem 

Svendstrup på den nuvæ-

rende vej.  

Lige nu er der stor usikker-

hed hos mange borgere, 

som bor tæt på en af de 

foreslåede linjeføringer, og 

det er derfor et stort ønske 

fra byrådet, at der kommer 

en hurtig afklaring om den 

endelige linjeføring. Det vil 

give de berørte borgere 

mulighed for igen af se 

fremad i stedet for at være 

låst fast i usikkerhed. 

Selv om nogle borgere vil 

føle sig ramt i forbindelse 

med den nye vejføring, så 

er det vigtigt at huske, at 

den vil betyde store forbed-

ringer for de mange borge-

re, som bor tæt på den 

nuværende Viborgvej med 

stadig stigende trafik-

mængder. En ny vej vil 

samtidig betyde store for-

dele for trafikanterne og 

endelig vil det give nye 

muligheder for Favrskov 

kommune – både når det 

gælder bosætning og er-

hvervsudbygning. 

Der er derfor al mulig grund 

til at ønske, at projektering 

og igangsætning af den 

nye vej snarest går i gang. 

Erling Kvist Andersen 

Gruppeformand i byrådet
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  Af Niels Flade Nielsen Formand for Social- og 
Sundhedsudvalget 
 

Plejebolighandleplan på ældreområdet. 
 

For ca. et år siden beslut-

tede Byrådet, at der skulle 

udarbejdes en plejebolig-

handleplan. Formålet med 

planen er, at undersøge 

behovet for plejeboliger i 

Favrskov Kommune i frem-

tiden. Planen skal desuden 

komme med forslag til di-

mensionering og komme 

med et bud på, hvor i 

kommunen, der er størst 

behov for at placere boli-

gerne. 

På samme byrådsmøde 

vedtog vi en strategiudbyg-

ningsplanen for et fremti-

digt plejecenter i Hammel. I 

den plan anbefales det, at 

plejecentrene Skaghøj og 

Elmehøj nedlægges, og at  

 

 

der i stedet bygges 60 nye 

plejeboliger og 15 kort- 

 

tidspladser i byomdannel-

sesområdet på Anbækvej i 

Hammel. 

Plejebolighandleplanen 

indeholder også et inspira-

tionsafsnit, som beskriver 

noget om, hvordan fremti-

dens plejeboliger kan ud-

formes. 

Handleplanen beskriver 

også forskellige place-
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ringsmuligheder for nyt 

plejecenter i Hadsten og  

 

Hinnerup, ligesom den un-

dersøger og vurderer de 

nuværende plejecentres 

renoveringsbehov. 

Sidst i planen står der no-

get om, hvilke muligheder 

for alternative driftsformer 

af plejeboliger, der findes i 

dag. 

I plejebolighandleplanen 

benyttes to forskellige mo-

deller til at beskrive det 

fremtidige behov for pleje-

boliger. Den ene model 

bygger på antagelsen om, 

at vi i fremtiden skal have 

den samme dækningsgrad 

som i dag. Hvis den anta-

gelse lægges til grund, når 

vi skal udregne behovet, 

kommer vi frem til, at vi i 

2021 skal have 384 pleje-

boliger og 672 i 2031 mod i 

dag 265 boliger. 

Den anden model som pla-

nen opererer med, er en 

model som KL har udarbej-

det. Denne model bygger 

på forventningen om fal-

dende behovsgrader, og 

den baserer sine antagel-

ser på den udvikling, der er 

observeret i perioden 1999 

til 2006. I denne periode, 

har vi set tendenser til, at 

behovet for plejeboliger og 

omsorg indtræffer senere 

pga. af den ældre befolk-

nings forbedrede sund-

hedstilstand og dermed 

længere levetid. 

Ifølge KL modellen vil vi 

skulle opføre 80 ekstra 

boliger i 2021 og igen 80 i 

2031. Dette vil medføre et 

samlet antal plejeboliger på 

341 i 2021 og 421 i 2031. 

Plejebolighandleplanen 

analyserer også det fremti-

dige behov for korttidsplad-

ser. I dag har vi 23 kort-

tidspladser fordelt på 3 
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steder. Planen anbefaler at 

anvende de nuværende 

dækningsgrader. Med en 

øget ældrebefolkning og et 

stort pres på sundhedsud-

gifterne, vil vi i fremtiden 

skulle kunne flere ting i 

kommunen. Derfor kommer 

planen frem til at behovet 

for korttidspladser vil være 

32 i 2021 og 39 i 2031. 

Planen peger desuden på, 

at korttidspladserne samles 

på 1 til 2 enheder. 

 

 

 

Plejebolighandleplanen 

giver et godt fingerpeg på 

antallet af fremtidige pleje-

boliger og korttidspladser, 

men det er vigtigt at under-

strege at en fremskrivning 

altid vil indeholde usikker-

hedsmomenter, da vi ikke 

på nuværende tidspunkt 

kan forudsige præcist, 

hvordan de ældres sund-

hedstilstand vil udvikle sig, 

og hvordan efterspørgslen 
efter en plejebolig vil være 

hos fremtidens ældre. 
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Navne og Adresser 
 
Kredsbestyrelsen 
 
 
Formand 

Jørgen Nielsen 
Kastanievej 16 
8870  Langå 
Tlf.: 86468158 
e-mail: 
j_n@tdcadsl.dk 
 
 
Næstformand 

Knud Tønder 
Riisbakken 18 
8382 Hinnerup 
Tlf.: 86912700 
e-mail: 
knud@keimar-toender.dk 
 
 
Kasserer 

Ove Nielsen 
Kirkevej 29 
8370 Hadsten 
Tlf.: 20722812 
e-mail: 
ove@mail.tele.dk 
 
 
Dennis Zarp Laursen 
Østergade 10, Laurbjerg 
8870 Langå 
Tlf.: 27113111 
e-mail: 
dennis@zala.dk 
 
 
 
 

 
Hans-Jørgen Pedersen 
Rolighedsvej 19 
8450 Hammel 
Tlf.: 86965129/ 20518850 
e-mail: 
hansogjette@privat.dk 
 
 
 
Lena Leth Jensen 
Jernaldervej 8, Søften 
8382 Hinnerup 
Tlf.:86986425 
e-mail: 
lleth@ofir.dk 
 
 

 
Erik Særkjær 
Skræddergyden 43 Skjød 
8450 Hammel 
Tlf. 86 98 32 24 
e-mail: 
erik_j_hadsten@hotmail.com 
 
Gruppeformand 

Erling Kvist Andersen 
Nørregade 16 
8382 Hinnerup 
Tlf.: 50952930 
e-mail: 
eand@favrskov.dk 
 
 
 
 

Regionrådsmedlem 

Carl Johan Rasmussen 
Siøvej 24, 
8370 Hadsten 
Tlf. 20681836 
e-mail: 
carljohanrasmus-
sen@rr.rm.dk 
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S - gruppen i Favrskov Byråd 

 

Erling Kvist Nielsen Gruppeformand 

Med. Af Økonomi-.og 

Arb. markedsudvalg 

Nørregade 16 

8382 Hinnerup 

50952930 

eand@favrskov.dk 

 

Nils Borring Borgmester 

Formand for økonomi-

udvalg 

Malerkrogen 12 

8450 Hammel 

30308224 

nb@favrskov.dk 

 

Dan Meinhardt 

Jensen 

Medl. af Kultur- og 

Fritidsudvalg 

Møllevænget 4 

8881 Thorsø 

24845250 

djen@favrskov.dk 

 

Joachim Laursen Medl. af Børne- og 

Skoleudvalg 

Skjoldborgsvej 18 

8370 Hadsten 

29722908 

jola@favrskov.dk 

Isabell Friis Mad-

sen 

Medl. af Social- og 

Sundhedsudvalg 

Hjaltesvej 31 

8370 Hadsten  

 

ifma@favrskov.dk 

 

Anne Neergaard Medl. af Teknik- og 

Miljøudvalg 

Kongensbrovej 13 

Aidt 

8881 Thorsø 

86966445 

an@favrskov.dk 

 

Niels Erik Nielsen Medl. af Økonomiud-

valget 

Egevej 4 

8450 Hammel 

 

neni@favrskov.dk 

Niels Flade Nielsen Formand for Social- og 

Sundhedsudvalget 

Jens Madsensvej 1 

Voldby 

8450 Hammel 

86969362 

nfnby@favrskov.dk 

 

Anders Nørgaard Formand for Kultur- og 

Fritidsudvalget 

Rønvangen 52 

8382 Hinnerup 

86985193 

ann@favrskov.dk 

Steen Thomasen Medl. af Arbejdsmar-

kedsudvalg 

og Børne- og Skole-

udvalg 

Søndermarken 4 

Søften 

8382 Hinnerup 

20685803 

stth@favrskov.dk 
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