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 Borgmester Nils Borring 

 

Jeg vil starte mit indlæg denne 
gang med at sige til lykke til os 
alle sammen med kommunal- og 
regionsvalget 2013. Det var 
overvældende.  

Det er glædeligt, at Carl Johan 
Rasmussen fik et rigtigt flot valg 
med en flot personlig fremgang, 
der igen sikrede Favrskov en 
plads i Regionsrådet. Det er vig-
tigt for at bevare dialogen mellem 
kommune og region, og samtidig 
fik vi, med Bent Hansens fanta-
stiske valg, sikret ham posten 
som regionsrådsformand i endnu 
fire år. 

Til byrådet fik vi også et godt 
valg med en fremgang på 2.965 
stemmer, hvilket sikrede os 
borgmesterposten igen, men det 
betød også, at vi fik 11 medlem-
mer af det nye byråd. Da vi sam-
tidig har skåret ned på antallet af 
byrådsmedlemmer fra 27 til 25, 
så er det virkelig pænt. Vi har 
fået et godt hold med en god 
aldersmæssig og geografisk 
dækning, og jeg vil her gerne  

 

byde velkommen til de to nye –
nemlig Grethe Villadsen fra Vol-
dum og Malene Kragh Sand fra 
Ulstrup.  

Personligt fik jeg 6.351 stemmer 
eller næsten hver fjerde stemme 
i Favrskov, og det er jeg både 
glad og ydmyg overfor. Det må 
tages som et tegn på, at social-
demokraterne i de sidste fire år 
har leveret en række resultater 
på en sådan måde, at mange 
vælgere har fundet os som det 
rigtige valg. Jeg tror på, at vores 
ansvarlige økonomiske politik 
sammenholdt med vores saglige 
og ordentlige tilgang til sagerne 
har gjort udslaget. Selvfølgelig 
har vi også fået skabt mange 
synlige resultater, og det bliver 
nu godt også at få lov til at høste 
resultatet af vores politik, hvor 
især de første år med massive 
besparelser var hårde. 

Men en ting er at være tilfredse 
med sejren denne gang. Vi skal 
jo også gerne vinde valget om 
fire år, og derfor glæder det mig,  
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at vores gruppe også rummer 
ungdommen. Vi skal gerne sikre, 
at vi gennem de næste fire år får 
tilført noget erfaring og indsigt, 
så vi også er klar til et generati-
onsskifte, hvis det bliver nødven-
digt.  

Efter valget har det været en 
fornøjelse at komme rundt i 
kommunen. Alle steder bliver vi 
mødt med lykønskninger og 
snakkesalige vælgere, og for mit 
eget vedkommende udmøntede 
det sig blandt andet i, at et lør-
dagsindkøb i brugsen tog flere 
timer (indrømmet – indkøbssed-
len var også lang).  Men det er 
positivt at høre, at vælgerne 
gang på gang siger, at vi har 
gjort en god indsats. Jeg har 
også fået mange positive tilken-
degivelser om vores nyvalgte 
gruppe, så det tegner lyst, hvis vi 
formår at skabe et sammentøm-
ret team, som kan stå samlet om 
udmeldingerne og beslutninger-
ne i byrådet. 

Jeg vil også gerne udtrykke min 
skuffelse over, at SF fik så dårligt 
et valg. SF med Erik Høeg i 
spidsen leverede i sidste periode 
et fantastisk solidt og loyalt styk-
ke arbejde, og det var ikke ret-
færdigt, at de led så stort et ne-
derlag at gå fra tre til en i byrå- 

 

 

det. Deres nye mand, Bjarne 
Andersen, virker dog som et 
friskt pust, så mon ikke vi også 
der får skabt et tæt samarbejde. 
Enhedslistens Peder Meyhoff vil 
vi også kunne samarbejde med, 
ligesom de konservative fik ind-
valgt Lars Storgaard, der gen-
nem valgkampen støttede mig 
som borgmester. Med en bred 
konstituering har vi også åbnet 
for et samarbejde med Venstre 
og Dansk Folkeparti, og det vil 
forhåbentlig give et bedre ar-
bejdsklima i byrådet. 

Jeg vil gerne takke vores lokale 
bestyrelser samt kredsbestyrel-
sen for det arbejde, de har ydet i 
valgkampen. Det har været 
uvurderligt og til gavn for alle 
kandidater, og ligeledes har 
mange partimedlemmer givet en 
hjælpende hånd med, hvilket har 
været dejligt. 

Afslutningsvis vil jeg også gerne 
sende en tak til vores partitop, 
som i løbet af 2013 sendte Mette 
Frederiksen, Nicolaj Wammen, 
Christine Antorini og ikke mindst 
statsminister Helle Thorning-
Schmidt til Favrskov for at støtte 
os.  De har været med til at give 
os ekstra omtale, men samtidig  
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betyder det også, at Favrskov 
kommer ind i deres bevidsthed 
hvilket vi kan have gavn af på 
sigt.  

 

 

 

 

Med personlige lykønskninger fra 
de fire ministre sender de også 
signalet om, at vi alle har ydet en 
stor indsat i Favrskov 

 

 

 

 

         ”Statsministeren på besøg på Favrskov Gymnasium den 15. november 2013.” 
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      Isabell Friis Madsen, formand for børne- og ungeudvalget 

      Folkeskolereformen - hvad går den ud på? 

 

2014 var ikke mange dage 
gammel, før det helt nyvalgte 
byråd trådte sammen første 
gang med det formål, at sen-
de et implementerigsforslag 
for folkeskolereformen i hø-
ring. 

Folkeskolereformen blev ved-
taget kort før jul, hvilket gør at 
hverken vi politikere eller vore 
medarbejdere på skolerne, 
har haft megen tid til at få 
forudsætningerne for imple-
menteringen på plads.  

Folkeskolereformen er kom-
pleks, og jeg vil med nærvæ-
rende skrivelse forsøge at 
præsenterer den så oversku-
eligt som muligt. Både i for-
hold til hvad reformen går ud 
på rent indholdsmæssigt, og 
de udfordringer der også lig-
ger heri. 

Folkeskolereformen, der træ-
der i kraft den 1. august i år, 
har tre overordnede mål for 
folkeskolen 

 
 

- Alle elever skal blive så 
dygtige de kan 

- Betydningen af den sociale 
baggrund i forhold til de fagli-
ge resultater skal mindskes  

- Tilliden og trivslen i folkesko-
len skal styrkes. 

Disse mål skal understøttes 
igennem en længere og mere 
varieret skoledag med mere 
og bedre undervisning og 
læring, styrket kompetence-
udvikling af medarbejderne 
på skolerne, ligesom der skal 
være få klare mål og regel-
forenklinger. 

 

For medarbejderne på sko-
lerne er det ikke kun et 
spørgsmål om, at undervis-
ningen skal tilrettelægges på 
en ny måde. Det er et særde-
les vigtigt aspekt, at skolere-
formen skal implementeres i 
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kølvandet på sidste forårs 
konflikt, som også betød sto-
re ændringer i lærernes ar-
bejdsvilkår. Omlægningen af 
netop lærernes og pædago-
gernes arbejdstid er en væ-
sentlig del af fundamentet for, 
at reformen hænger sammen 
økonomisk. Konkret er der i 
aftalen mellem KL og rege-
ringen forudsat, at hver enkelt 
ansat skal undervise 80 klok-
ketimer mere pr. år. Værd at 
bemærke er det, at vi i Favr-
skov for nuværende ligger 9 
lektioner højere end lands-
gennemsnittet. 

 

Et andet aspekt af reformen 
som medfører væsentlige 
ændrede vilkår for lærerne er, 
at der nu er krav om fuld til-
stedeværelse på arbejds-
pladsen i arbejdstiden. Læ-
rerne og pædagogerne har 
hidtil haft en stor grad af flek-
sibilitet i forhold til den indivi-
duelle planlægning af deres 
arbejde, og det er klart at et 
sådant skifte vil påvirke den 
enkeltes arbejdsliv. Ændrin-
gerne i lærernes og pædago-

gernes arbejdstilrettelæggel-
se betyder også nye udfor-
dringer for skoleledernes 
funktion og ansvar, da den 
enkelte medarbejders ar-
bejdsopgaver nu bestemmes 
individuelt af skolelederen, 
uden de lokalaftaler man tid-
ligere har haft at binde opga-
verne op på.  

Alle disse nye ændringer 
skaber helt forståeligt store 
bekymringer hos vores lære-
re og pædagoger på skoler-
ne, måske især i forhold til, 
hvordan de sikres mod det 
endeløse arbejdsliv, når der 
ikke er nogen lokalaftaler. Vi 
har dog ikke fra medarbej-
dernes repræsentanter hørt 
forventninger om, at arbejds-
tiden igen skal fastlægges i 
forhandlinger med fagfor-
ening, men jeg håber, som 
der lægges op til i notatet, at 
der kan skabes enighed om 
nogen fælles principper for, 
hvordan alle disse forhold 
kan håndteres, så der kan 
skabes tryghed blandt med-
arbejderne. Vi er i byråds-
gruppen enige om, at lærer-
nes opbakning til reformen og 
deres tillid til, at de også 
fremadrettet vil have et godt 
arbejdsliv, er afgørende for 
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målene med reformen. Derfor 
skal samarbejdet med lærer-
ne, pædagogerne og deres 
organisationer vægtes højt, 
da et godt samarbejde kan 
være med til at sikre, at der 
er en fælles forståelse for de 
nye rammer rundt omkring på 
skolerne, og forhåbentligt 
medvirke til at tvivlen og 
utrygheden mindskes betyde-
ligt. 

Jeg vender mig nu væk fra 
det rent organisatoriske i for-
hold til skolen som arbejds-
plads, og vil nu koncentrerer 
mig om reformens indhold i 
forhold til det centrale, nemlig 
børnenes skolegang. 

I forhold til selve undervisnin-
gen, vil den fremadrettet blive 
delt op i fagdelt undervisning 
og understøttende undervis-
ning.  

Den fagdelte undervisning 
indeholder det vi kender som 
traditionelle skolefag. Der er 
ministerielle minimumslekti-
onstal i forhold til dansk, ma-
tematik og historie, og vejle-
dede timetalt på de resteren-
de traditionelle fagområ-
der(sprog, N/T, Idræt, Geo-
grafi osv). 

 

 

Den nye understøttende un-
dervisning skal planlægges i 
sammenhæng med den fag-
opdelte undervisning. Under-
støttende undervisning består 
til dels af det vi kender som 
de timeløse fag (klassens 
time, trafik, lejrture, osv.), 
men derudover er det tanken, 
at den understøttende under-
visning skal være netop un-
derstøttende i forhold til de 
traditionelle fag, og ikke be-
tragtes som et separat tilbud. 
Indholdet i den understøtten-
de undervisning er på mange 
måder ikke tydeligt defineret, 
et væsentligt parameter er 
det dog, at skolebørnene 
fremadrettet kan se frem til, 
at få mere bevægelse ind i 
deres skoledag, idet de skal 
være i bevægelse gennem-
snitligt 45 min. dagligt. Obli-
gatorisk lektiehjælp og faglig 
fordybelse er endnu et ele-
ment i den understøttende 
undervisning, men frem til 
næste folketingsvalg vil det 
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dog være sådan, at timerne til 
lektiehjælp og faglig fordybel-
se er frivillige for eleverne, og 
således ligger sidst på skole-
dagen.  

 

Med den understøttende un-
dervisning som et supple-
ment til den fagopdelte un-
dervisning, får skoleleverne 
en længere skoledag. I ind-
skolingen ligger niveauet på 
30 lektioner, på mellemtrinnet 
33, og i udskolingen 35 lekti-
oner ugentligt. 

Når børnene skal være læn-
gere tid på skolebænken får 
det også den konsekvens, at 
skoletiden gør indhug i den 
tid, som børnene hidtil har 
været i fritidstilbud. Dermed 
får skolereformen også stor 
betydning for driften af vores 
SFO og klubtilbud, da det 
forventes at pasningsbehovet 
i eftermiddagstimerne for-
mindskes. Hvor stort et fra-
fald vi vil opleve kan ikke for-
udsiges præcist, og der vil 
være et stort behov for tæt 

opfølgning på, hvordan dæk-
ningsgraderne udvikler sig, 
så vi på sigt kan indrette vo-
res tilbud efter de nye forhold. 

Som følge af den længere 
skoledag indeholder reformen 
også et krav om, at indgå i et 
forpligtende samarbejde med 
lokalsamfundets kultur- 
idræts- folkeoplysningsfor-
eninger mm, i forhold til at 
disse kan bidrage til at målet 
med reformen nås. Derud-
over er der også åbnet op for, 
at der kan skabes elite-
idrætsklasser og særlige ta-
lentklasser inden for musik.  
Alt i alt giver reformen de 
enkelte skoler rig mulighed 
for at profilerer sig på speci-
fikke områder ved at tone 
deres tilbud i understøttende 
undervisning og nye valgfag. 

Implementeringen af folke-
skolereformen tager ud-
gangspunkt i de nuværende 
decentraliseringsaftaler, som 
afstemmes efter reformens 
indhold. Det er således hen-
sigten, at de enkelte skoler 
og skoleledere fortsat får et 
stort råderum i forhold til at 
udnytte de muligheder refor-
men giver. På den måde kan 
ressourcerne på skolerne i 
stor udstrækning forsat priori-
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teres efter lokale ønsker og 
behov.  

Mht. de økonomiske forud-
sætninger for reformens gen-
nemførsel, er det væsentligt 
at påpege, at økonomien 
balancerer ud fra den forud-
sætning, at timetallet er sva-
rende til det minimumsantal 
der er angivet i reformen, og 
at lærernes arbejdstid stiger 
med 80 timer årligt. Derud-
over har byrådet afsat 2 mio. 
kr. i 2014 til anlæg i forbin-
delse med arbejdspladser på 
skolerne, ligesom der er afsat 
2 mio. kr. ekstra til drift pr 
skoleår, som kan prioriteres 
af byrådet efter behov. 

Som det fremgår, er imple-
menteringen af skolerefor-
men en kompleks sag med 
utroligt mange aspekter, der 
alle har konsekvenser for 
folkeskolen. I  

Jeg vil runde af med at hen-
vise til titlen på implemente-
ringsnotatet, nemlig Læring, 
Trivsel og Samarbejde. Det 
er disse tre forhold, vi skal 
have fokus på, for at imple-
menteringen bliver en suc-
ces. At vi søger at skabe op-
timale rammer for børnenes 
læring, at sikre både børne-
nes og medarbejdernes triv-
sel, og at sikre, der er et kon-
struktivt samarbejde for alle 
involverede parter. Jeg glæ-
der mig til at læse alle hø-
ringsparternes indspark til 
implementringsforslaget. Bå-
de i forhold til de knaster de 
ser – men også i forhold til de 
områder de finder positive. Vi 
har brug for, at blive klogere 
af deres overvejelser, og jeg 
glæder mig meget til, at lade 
deres betragtninger indgå i 
det videre forløb. 
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  Grethe Villadsen, medl. af social- og sundhedsudvalget og teknik- og miljøudvalget

 
Jeg vil gerne ønske jer alle 
sammen et godt nytår. Med tak 
for det gamle. 
Her, på den anden side af valget, 
kan vi glæde os over det fine 
resultat. Det røde flertal er sikret, 
så der kan fortsættes i samme 
gode spor, med Nils Borring som 
borgmester.  
Der har været god opbakning fra 
parti såvel som kredsbestyrelse.  
Det vil jeg gerne takke for.  
Derudover er der rigtig mange, 
som har ydet en indsats, så det 
er svært, at få sagt ordentligt tak 
til alle, det må jeg gøre ved at 
arbejde seriøst for de ting, jeg er 
valgt på. 
Jeg håber specielt på, at vi får en 
mærkbar forbedring af den kol-
lektive trafik, der er jo lagt op til 
et samarbejde med landsbyråde-
ne og Favrskov gymnasium, jeg 
håber ikke, at de mennesker, 
som aldrig bruger den kollektive, 
sætter den gamle plade på, ” vi 
skal bare have … teletaxa, flextur 
m.m.” 
Flexturene er supergode til de 
mennesker, der skal transporte-
res engang imellem, familiebe-
søg, en tur ud at handle m.m. – 
Men det er ikke til pendlere.  

 
Det vi har brug for er - faste gode 
forbindelser for pendlere, ikke 
flere busser, men omlægning, så 
de passer bedst muligt.  
Jeg håber også, der kommer en 
fornuftig løsning i Laurbjerg, det 
er tåbeligt, at de ikke har fået et 
trinbræt. 
Noget, det ligger mig meget på 
sinde, er de bløde områder. Vi 
skal passe på vores institutioner i 
nærområderne. Det betyder rigtig 
meget, at børnene kan blive i 
trygge rammer, dagpleje, børne-
have lokalt.  
I Voldum, har vores ungdoms-
klub, Sprite Light rigtig stor be-
tydning, som mødested for de 
unge mennesker, og den er et 
fantastisk supplement til idræt-
ten. 
Men noget, der er måske endnu 
vigtigere, er de ældre, at de kan 
blive, hvor de føler sig hjemme i 
passende boliger eller på pleje-
hjem. Vi skal passe på de vel-
fungerende tilbud, vi har. I vores 
spare iver kan tingene blive for 
store. 
Jeg vil gerne slutte af med at 
takke for tilliden, jeg glæder mig 
til arbejdet for Favrskov kommu-
ne. 
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   Carl Johan Rasmussen, Medlem af Regionsrådet                          

 

Nye uddannelsestal i Midtjylland 
I Region Midtjylland har de 
unge, som vil på gymnasiet, 
lidt bedre forudsætninger for 
at gennemføre end danske un-
ge i gennemsnit.  

Og i Ikast-Brande sætter de 
rekord, når det gælder over-
gangen fra grundskole til ung-
domsuddannelse.  

Dette og meget mere kan man 
læse i ny uddannelsesanalyse 
fra Region Midtjylland. 
 
De unge i Ikast-Brande Kommu-
ne elsker at gå i skole. Hele 98,6 
procent af dem tilmelder sig en 
ungdomsuddannelse, når de 
forlader grundskolen, og det er 
midtjysk rekord. Samtidig ser det 
ud til, at regionens unge, som 
helhed, er lidt bedre rustet til at 
starte på en ungdomsuddannel-
se. Kun 4,6 procent af dem vur-
deres ikke at være uddannelses-
parate, og det er en mindre andel 
end landsgennemsnittet, der lig-
ger på 5,5 procent.  
Det er bare et par eksempler på 
tal, man kan finde i regionens 

nye publikation, ”Nulpunktsana-
lyse 2013 – ungdomsuddannel-
serne i Region Midtjylland”.  
 
Syv vigtige punkter 
Analysen beskæftiger sig med 
syv punkter, der er afgørende for 
de unges valg efter grundskolen. 
Det er:  
• De unges forudsætninger fra 
grundskolen  
• Overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelserne  
• Nærhed til ungdomsuddannel-
serne  
• Gennemførelsesfrekvens på 
ungdomsuddannelserne  
• Praktikpladssituationen  
• Helhedsorienteret og sammen-
hængende indsats på ungeom-
rådet  
• Relevante videregående ud-
dannelsesmuligheder  
 
Et af smertensbørnene på ud-
dannelsesområdet er det store 
frafald på erhvervsuddannelser-
ne og herunder manglen på prak-
tikpladser.  
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I gennemsnit fuldfører kun halv-
delen af eleverne deres uddan-
nelse på erhvervsskolerne (51 
pct.), men tallene dækker over 
store forskelle fra den ene type 
uddannelsesinstitution til den 
anden. Gennemførelsesprocen-
ten svinger fra 23 til 85.  
 
Der er dog også positivt nyt: An-
tallet af unge, som gennemførte 
deres grundforløb på en er-
hvervsuddannelse, steg fra 2010 
til 2011 fra 9.283 til 11.513.  
I samme periode blev der indgået 
flere praktikpladsaftaler – nemlig 
5.913 i 2011 mod 4.795 i 2010. 

Udviklingspulje 
Analysen gennemføres årligt og 
har til formål at skabe et overblik 
over uddannelsessituationen i 
regionen, lige som den kan syn-
liggøre områder, der bør have 
ekstra opmærksomhed.  
Denne viden bruger Region 
Midtjylland blandt andet i forbin-
delse med udviklingspuljen til 
uddannelse. Her målrettes en del 
af puljemidlerne netop de områ-
der, der kan have gavn af en 
udviklingsindsats.  
Læs hele analysen her: 
http://ipaper.ipapercms.dk/RM/Regional
Udvikling/Nulpunktsanalyse2013/

 

 

 

 

http://ipaper.ipapercms.dk/RM/RegionalUdvikling/Nulpunktsanalyse2013/
http://ipaper.ipapercms.dk/RM/RegionalUdvikling/Nulpunktsanalyse2013/
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Regional udvikling/Nyheder/2014/Januar/skole.jpg
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   Carl Johan Rasmussen, Medlem af Regionsrådet   
   

Sådan gik Regionsvalget. 

Vælgerne i Region Midtjyl-
land besluttede at give 
plads til 17 nye medlemmer 
og genvælge 24 til arbejdet i 
regionsrådet. Af de 41 med-
lemmer er 13 kvinder.  
 
Befolkning i forhold til valg-
te  
Der er valgt 41 medlemmer af 
regionsrådet for Region 
Midtjylland. Alle valgte repræ-
senterer alle dele af regionen. 

Men ser man alligevel på ba-
lancen mellem befolknings-
tæthed og antallet af valgte, 
så er Vestjylland statistisk set 
en smule overrepræsenteret i 
forhold til Østjylland.  
 
Inddeler man Region Midtjyl-
land i tre områder, øst, midt 
og vest ser fordelingen af be-
folkning i forhold til antallet af 
valgte regionsrådsmedlemmer 
således ud:  

 
Tabel: Befolkningstæthed i forhold til medlemmernes bopæl 
 

OMRÅDE BEFOLK-
NINGS-
ANDEL 

ANDEL AF 
VALGTE 

VEST 
Holstebro, Herning, Lemvig, Struer og Ringkø-
bing/Skjern 

 
19 % 

 

24 % 

 
MIDT 
Ikast/ Brande, Silkeborg, Skive og Viborg 

 
21 % 

 

 
24 % 

ØST 
Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, 
Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, 
Syddjurs og Aarhus 

 
60 % 

 

 
51 % 

Der bor cirka 1.3 millioner indbyggere i Region Midtjylland. Heraf bor godt 

halvdelen øst for den Østjyske motorvej E45.  
 



15 
 

 

 

Repræsentanter fra 16 kom-
muner  
Hvis man ser på, hvor medlem-
merne af det nyvalgte regionsråd 
har deres private bopæle, så er 
rådet repræsenteret i 16 af de 19 
kommuner i Region Midtjylland.  

 

 

 

 

 

Efter fire års fravær, er både Viborg 
og Struer tilbage på listen. Odder, 
Syddjurs og Samsø er – også i 
denne valgperiode - uden ”eget” 
regionsrådsmedlem.  
 
Situationen er ikke ny for de tre 
kommuner, som faktisk endnu ikke 
har haft lokale repræsentanter i 
regionsrådet. 
 

 
2014-
2017 

 
Odder, Syddjurs, Samsø 
 

 
2010-
2013 

 
Odder, Syddjurs, Samsø, Viborg, 
Struer 

 
2007-
2010 

 
Odder, Syddjurs, Samsø 

 

 

 

Genopstillede og valgte  
30 af de nuværende medlemmer 
stillede op igen, men kun 24 op-
nåede genvalg.  

 

 

 

De seks som ikke opnåede gen-
valg er Esther Jakobsen (Fælles-
listen), John Thorsø (Konservati-
ve), Michael Thomsen (SF), Ja-
cob Isøe Klærke (SF), Vagn Lar-
sen (Venstre) og Leif Lund (DF) 
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Alder og køn  
Da det nuværende regionsråd til-
trådte i januar 2010, var gen-
nemsnitsalderen 54 år.  
 

 

 

I det nye regionsråd (2014) er tallet 
56 år. Et Enkelt medlem er under 30 
år – tre er over 70 år. 

Interval (år) Antal Med-
lemmer 

Valgperiode Kvinder Mænd 

< 30 1 2014 – 2017 13 28 

30 – 39 3 2010 – 2013 12 29 

40 – 49 7 2007 – 2010 16 25 

50 – 59 9    

60 – 69 18    

>70 3    

 

Sådan gik det for Socialdemo-
kraterne. 
 
Vi fik i alt 34, 3% af stemmerne 
mod 33,6% ved valget i 2009. 
 
Ved valget fik vi i alt 16 mandater, 
mod 15 i den tidligere periode, så 
det må siges, at være et meget 
tilfredsstillende resultat.  
 
Alle 11 genopstillede kandidater 
blev genvalgt og 5 blev nyvalgt 
med en god geografisk fordeling 
ud over regionen. 
 
Dertil kom jo, at regionsrådsfor-
mand Bent Hansen fik et fantastisk 
valgresultat med mere end 
104.000 stemmer.  
 

 
 

Det ser ud til, at den miskredite-
ringskampagne, som de borgerlige 
partier i valgkampen forsøgte sig 
med overfor Bent Hansen har ført 
til det modsatte resultat af det, 
som de ønskede. Det kan vi jo kun 
være tilfredse med. 
 
For vor samarbejdspartner SF gik 
det knap så godt, da de blev redu-
ceret fra 5 til 2 mandater, men da 
Enhedslisten fik 2 mandater og det 
radikale Venstre 2 er der et klart 
flertal på i alt 22, som pegede på 
Bent Hansen som ny formand, og 
det har øvrige partier så tilsluttet 
sig i konstitueringsaftalen. 
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Læs flere fakta om valget på: 
 
http://www.regionmidtjylland.
dk/politik/regionsvalg/valg+2
013 

 Se hvem der blev valgt  
 Se top 30-listen - flest per-

sonlige stemmer   
 Se konstitueringsaftalen 

med fordelingen af politiske 
poster 

 

 

 

 

 
 Se mange flere valgresulta-

ter på 
www.rv13.dk/midtjylland 

Billeder 

 Billeder fra valgdagen ligger 
på Region Midtjylland særli-
ge valghjemmeside 
www.rv13.dk/midtjylland 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.regionmidtjylland.dk/politik/regionsvalg/valg+2013
http://www.regionmidtjylland.dk/politik/regionsvalg/valg+2013
http://www.regionmidtjylland.dk/politik/regionsvalg/valg+2013
http://www.rm.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF/131121_KandidatMandatfordeling.pdf
http://www.rm.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF/131121_Kandidater_Top30.pdf
http://www.rm.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF/131121_Kandidater_Top30.pdf
http://www.rm.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF/Konstitueringsaftale%202014-2017.pdf
http://www.rm.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF/Konstitueringsaftale%202014-2017.pdf
http://www.rm.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF/Konstitueringsaftale%202014-2017.pdf
http://www.rv13.dk/midtjylland
http://www.rv13.dk/midtjylland
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  Erling Kvist Andersen, Formand for arbejdsmarkedsudvalget 

    Spændende udfordringer på arbejdsmarkedsområdet 

”Vil I administrere eller lede?” lød 
et spørgsmål på KL’s økonomi-
ske Forum her i starten af det 
nye år. For mig som ny formand 
for Arbejdsmarkedsudvalget er 
svaret enkelt. Politikere er natur-
ligvis valgt til at lede og styre ud-
viklingen, så kommunen kan yde 
den bedst mulige hjælp til vores 
borgere. 

På arbejdsmarkedsområdet er 
der mange spændende opgaver 
forude. I første omgang drejer 
det sig om den nye kontant-
hjælpsreform, som vil få stor be-
tydning for mange af kommu-
nens kontanthjælpsmodtagere. 

 

Fremover skal kontanthjælps-
modtagere under 30 år hjælpes i 
uddannelse (eller i job, hvis de 
allerede har en uddannelse). 
Nogle vil straks være i stand til at 
starte på en uddannelse, men de 
fleste vil have behov for en korte-
re eller længere periode med ak-

tivering og støtte, da mange har 
andre problemer end manglende 
beskæftigelse, f.eks. misbrugs-
problemer eller psykiske lidelser.  

Nogle skal have tilknyttet en mentor 
og have massiv hjælp, inden de 
forhåbentlig kan blive uddannelses-
parate. 

Som en del af reformen ændres der 
på satserne, så en del af de unge 
fremover vil modtage uddannelses-
hjælp (svarende til SU) i stedet for 
kontanthjælp. Det betyder, at man-
ge kan se frem til en lavere ydelse, 
end den de indtil nu har fået. Sam-
levende par vil også fremover få 
gensidig forsørgelsespligt, så de i 
højere grad ligestilles med gifte par. 
Det har givet anledning til kritik, da 
mange kan se frem til væsentlig 
lavere satser end tidligere. 

Jeg synes, at målet med refor-
men er ganske fornuftigt – nem-
lig at hjælpe kontanthjælpsmod-
tagerne til beskæftigelse eller 
uddannelse, så de på sigt kan 
blive selvforsørgende. Jeg er dog 
godt klar over, at mange vil føle 
sig ramt i forhold til det, som de 
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har været vant til. Vi må forsøge 
at give den bedst mulige hjælp til 
de berørte borgere og i øvrigt in-
formere grundigt om de ændrin-
ger, der sker.  

I arbejdsmarkedsudvalget vil vi 
følge udviklingen nøje. 

Vi afventer lige nu de forslag, der 
vil komme på beskæftigelsesom-
rådet fra det såkaldte ”Carsten 
Koch udvalg”. Det vil sikkert 
medføre en ny reform fra rege-
ringen i løbet af foråret, som vi i 
kommunen skal gennemføre. Det 
kan komme til at betyde store 
ændringer i den indsats, som 
jobcentret skal yde i forhold til de 
ledige. 

 

 

Heldigvis har Favrskov en forholds-
vis lav ledighed, og det er mit håb, 
at den kan blive endnu lavere i den 
kommende tid, hvis den økonomi-
ske krise letter.  
Jeg ser frem til senere at kunne 
informere nærmere i ”Den røde 
tråd” om udviklingen på området. 
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Rasmus Prehn, medlem af folketinget 

Hurtigere og bedre tog på de regionale strækninger 

Nu er det sikkert og vist. Efter 
lange forhandlinger, som Dansk 
Folkeparti træk i langdrag med 
ultimative krav, bliver det nu 
langt hurtigere at komme rundt i 
landet med tog. 
 
Regeringen investerer sammen 
med et bredt flertal i Folketinget 
et historisk højt beløb i vores fæl-
les jernbane til gavn for både 
togpassagerer, som i fremtiden 
tager rejsen på tværs af Dan-
mark, men også for pendlerne på 
de kortere strækninger. Social-
demokraternes trafikordfører, 
Rasmus Prehn, glæder sig over 
aftalen:  
 
- Det er en historisk aftale. Lige-
som Storebæltsbroen vil togfon-
den binde Danmark bedre sam-
men. Det vil betyde, at man fra 
byer i hele Danmark kan komme 
hurtigere frem, siger Rasmus 
Prehn. 
 
 

 

 

Togfonden betyder både hurtigere 
tog mellem storbyerne, men det er 
også lykkedes regeringen at finde 
pengene til at opgradere en lang 
række af de regionale strækninger.  
  
- Jeg er utroligt glad for, at vi med 
togfonden også kan elektrificere 
stort set hele det regionale jernba-
nenet. Det vil betyde meget store 
tidsgevinster for pendlerne, som 
rejser på de kortere strækninger, 
siger Rasmus Prehn.  
 
På strækningen Struer-Thisted vil 
man for eksempel i fremtiden kunne 
spare 20 minutter. Du kan læse 
meget mere om alle de regionale 
opgraderinger ved at trykke her.  
 
På TjekTogTiden.dk kan du inspire-
ret af Rejseplanen.dk beregne, 
hvad de hurtigere tog betyder for 
din rejse. 

 

 

 

 

http://socialdemokraterne.us7.list-manage.com/track/click?u=a237c8e835d20516685b4a4ca&id=de6f209a2a&e=075b4b88b2
http://socialdemokraterne.us7.list-manage.com/track/click?u=a237c8e835d20516685b4a4ca&id=1446a0517e&e=075b4b88b2
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Nyt fra Socialdemokraterne Region Midtjylland 

I 2014 udbydes tre politiske rejser, se indby-
delse på hjemmesiden. 

Men vi vil især på nuværende reklamere 
for studierejse til ”EU byen” Bruxelles den 
22. – 26. marts 2014.  

En spændende og lærerig rejse til Belgiens 
hovedstad og EU byen Bruxelles, med 3 
overnatninger på hotel i det centrale Bru-
xelles. Hvor deltagerne vil få en grundig ind-
sigt i EU’s opbygning og funktioner. Møder 
med EU parlamentsmedlemmer samt besøg i 

EU Kommissionen, Ministerrådet og Euro-
paparlamentet. Møder med den danske re-
præsentation (Ambassaden), LO Danmark og 
Region Midtjyllands kontor i Bruxelles. Bus-
rundtur i Bruxelles og omegn, og selvfølgelig 
bliver der også tid til at nyde den smukke by. 
Dansk talende guide på hele rejsen.   

Pris pr. deltager på dobbelt værelse max. kr. 
2.800,00  

Læs mere om tilmelding og betingelser ne-
denfor.  

 
Studieture 2014  

Tre spændende studieture for Socialdemo-
krater i 2014. Kom og vær med. 

Læs mere her: http://s-dialog.dk//A-
Midtjylland-Studieture-2014-
de-
fault.aspx?site=midtjylland&func=article.view
&id=485928

 

     

 
 

 

 

 

http://s-dialog.dk/A-Midtjylland-Studieture-2014-default.aspx?site=midtjylland&func=article.view&id=485928
http://s-dialog.dk/A-Midtjylland-Studieture-2014-default.aspx?site=midtjylland&func=article.view&id=485928
http://s-dialog.dk/A-Midtjylland-Studieture-2014-default.aspx?site=midtjylland&func=article.view&id=485928
http://s-dialog.dk/A-Midtjylland-Studieture-2014-default.aspx?site=midtjylland&func=article.view&id=485928
http://s-dialog.dk/A-Midtjylland-Studieture-2014-default.aspx?site=midtjylland&func=article.view&id=485928
http://s-dialog.dk/A-Midtjylland-Studieture-2014-default.aspx?site=midtjylland&func=article.view&id=485928
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans-Jørgen Pedersen 

Rolighedsvej 19 

8450 Hammel 

Tlf.: 86965129/ 20518850 

e-mail: 

hansogjette@privat.dk 

 

 

 

Erik Særkjær 

Skræddergyden 43 

8450 Hammel 

Tlf.: 22723223  

e-mail: 

erik_j_hadsten@hotmail.com 

 

 

 

Lena Leth Jensen 

Jernaldervej 8, Søften 

8382 Hinnerup 

Tlf.:86986425 

e-mail: 

lleth@ofir.dk 

 

 

Claus Hall 

Søby Kirkevej 23 

8450 Hammel 

Tlf.: 88309300 

e-mail: 

claus@hall.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeformand 

Niels Flade Nielsen 

Jens Madsensvej 1, Voldby 

8450 Hammel 

Tlf.: 86969362 

e-mail: 

nfnby@favrskov.dk 

 

 

Regionrådsmedlem 

Carl Johan Rasmussen 

Siøvej 24, 

8370 Hadsten 

Tlf. 20681836 

e-mail: 

carljohanrasmussen@rr.rm.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j_n@tdcadsl.dk
mailto:knud@keimar-toender.dk
mailto:ove@mail.tele.dk
mailto:hansogjette@privat.dk
mailto:erik_j_hadsten@hotmail.dk
mailto:lleth@ofir.dk
mailto:claus@hall.dk
mailto:nfnby@favrskov.dk
mailto:carljohanrasmussen@rr.rm.dk
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S - gruppen i Favrskov Byråd 

Nils Borring Borgmester 

Formand for økonomi-

udvalg 

 

Malerkrogen 12 

8450 Hammel 

30308224 

nb@favrskov.dk 

 

Niels Flade Nielsen Gruppeformand  

Medl. økonomiudvalg 

og Teknik- og Miljø-

udvalg   

 

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 

 

Isabell Friis Madsen Formand for Børne- og 

Skoleudvalg 

Hjaltesvej 31 

8370 Hadsten  

40618091 

ifma@favrskov.dk 

 

Erling Kvist Andersen Formand for Arbejds-

markedsudvalg. 

Medl. af Social- og 

Sundhedsudvalget.  

 

Nørregade 16 

8382 Hinnerup 

50952930 

eand@favrskov.dk 

 

Dan Meinhardt Jensen Medl. af Kultur- og 

Fritidsudvalg 

Møllevænget 4 

8881 Thorsø 

24845250 

djen@favrskov.dk 

 

Joachim Laursen Medl. af økonomiud-

valget og børne- og 

Skoleudvalg 

Skjoldborgsvej 18 

8370 Hadsten 

33792908 

jola@favrskov.dk 

 

Anne Neergaard Medl. af Teknik- og 

Miljøudvalg 

Kongensbrovej 13 

Aidt 

8881 Thorsø 

86966445 

an@favrskov.dk 

 

Steen Thomasen Medl. af Arbejdsmar-

kedsudvalg og Børne- 

og Skoleudvalg 

Søndermarken 4 

Søften 

8382 Hinnerup 

20685803 

stth@favrskov.dk 

 

 

Grethe Villadsen Medl. Af Social- og 

Sundhedsudvalget og 

Teknik- og Miljøud-

valget 

 

Voldum-Rudvej 75, 

Voldum 

8370 Hadsten 

86491595 

grvi@favrskov.dk 

 

Malene Kragh Sand Medl. af Børne- og 

Skoleudvalg 

Vestergade 3 

8860 Ulstrup 

28308316 

mksa@favrskov.dk 

 

 

 

 

mailto:nb@favrskov.dk
mailto:nfnby@favrskov.dk
mailto:ann@favrskov.dk
mailto:ifma@favrskov.dk
mailto:eand@favrskov.dk
mailto:djen@favrskov.dk
mailto:jola@favrskov.dk
mailto:an@favrskov.dk
mailto:stth@favrskov.dk
mailto:grvi@favrskov.dk
mailto:mksa@favrskov.dk
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