
 

1 

                                        

NYHEDSBREV 
 Nr.  5                                                                               Den 24. august 2020 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold 

       
            

            Formanden har ordet:  

            Tillykke til Lennart Qvist! 

             Af Henning Klausen, formand …………………….…..….….side  2 
 

            Kommunens Budget 2021 – 2024  

             Af Lennart Qvist, byrådsmedlem……………………..…..….side 3 

 

            OBS! Kender du dine bestyrelsesmedlemmer? 

            Redaktionen……………………………………………………...side 3 
 

              Giv skolerne frihed til at udvikle sig 

              Af Jens Jørn Jacobsen, bestyrelsesmedlem …….…..……..side 4 
 

              Incitamenter! 

              Af Lennart Qvist, byrådsmedlem …………………..………..side 5 
 

              Min mormor og englevingerne 

              Af Lennart Qvist, byrådsmedlem……………………..…..….side 6 
 

             2 aktuelle meningsmålinger …….………….……..….side 7 
 

               Kommende arrangementer ….…………….………..side  8 
 

               Om Nyhedsbrevet og kontaktinfo .……..……..….side 8 
 

                           ___________________________________ 

          

           OBS!  Kender du dine bestyrelsesmedlemmer? 

          Husk at se selvstændigt tillæg til Nyhedsbrevet! 



 

2 

Formanden har ordet! 

 

Tillykke til Lennart Qvist! 

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

 

Lennart Qvist er nu valgt som folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds. Det skete i aften den 24. au-

gust, hvor der var generalforsamling og opstillingsmøde i Aulum. Vælgerforeningen i Ringkøbing-Skjern 

havde indstillet Lennart, som blev godkendt af bestyrelsen i Vestjyllands Storkreds i februar måned til at 

kunne opstille.  

Søren Pape Poulsen blev på mødet valgt som spidskandidat for Vestjyllands Storkreds. Ikke overra-

skende, men dejligt. 

”Han kommer helt fra Viborg”, sagde Peter Mogensen (Kendt fra bl.a. Tirsdagsanalysen på TV2 News), da 

Søren blev valgt til formand for partiet i 2014. Dette hovedstandssnobberi har bestemt ikke skadet Søren 

Pape. Tværtimod. Og han er populær i hele landet. Det er samtidig en stor fordel, at han er opstillet i 

vores område, da det f.eks. ved seneste folketingsvalg betød, at mandat nr. 2 ”kun” krævede ca. 1200 

stemmer. Mandat 2 var således et tillægsmandat. 

Det går op og ned i politik – og det er naturligvis umuligt at vide, hvad der sker næste gang. Men lige nu 

går det godt – og Konservative er i fin fremgang. Der er mange gode kandidater i storkredsen, men der 

er efter min mening gode muligheder for, at Lennart Qvist kan blive valgt, hvis der stemmes personligt 

på ham. Og husk, at en stemme på Lennart også er en stemme på Søren Pape, som jo nok skal blive 

valgt i alle tilfælde! 

Der er formentlig lang tid til næste folketingsvalg, men næste år er der valg til både kommunalbestyrel-

sen og regionsrådet. Min drøm er, at vi kan finde kandidater hele fjorden rundt til kommunalvalget. Vi 

har derfor behov for din hjælp.  

Overvejer du at stille op, men er usikker på, hvad det indbefatter? Så kontakt mig endelig, så tager vi en 

snak over en kop kaffe - eller kender du måske nogle potentielle kandidater, som jeg bør drikke en kop 

kaffe med, så kontakt mig også! 

Regionsrådet er også vigtigt, men der er typisk ikke så meget fokus på dette i medierne. Hvem skal være 

kandidat fra vores område? Det er en af de mange opgaver, som vi skal have fokus på i efteråret.  

Jeg håber i øvrigt, at du har haft en god sommerferie? Det har jeg – rundt i Danmark.  Vi har et smukt 

land. Så det var et godt valg at blive herhjemme! 
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Kommunens Budget 2021 - 2024  

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 

En af de vigtigste byrådsopgaver, som vi har hvert år, står lige for døren. Nemlig forhandling og efterføl-

gende vedtagelse af budgettet for næste år (2021) samt for de efterfølgende tre overslagsår (2022-2024).  
 

Det er en proces, som egentlig starter allerede i foråret, men som bliver mere og mere aktuel jo tættere 

vi kommer på den årlige budgetkonference i slutningen af august måned. Det er på budgetkonferencen 

hvor de egentlige forhandlinger finder sted, og hvor der oftest bliver indgået det endelige budgetforlig.  

Ønsker i forbindelse med budgetprocessen er mange. For hvad skal prioriteres højest?  

- Er det skoleområdet, børnepasning, ældreområdet eller området for borgere med handicap og psyki-

ske lidelser? Eller er det puljer til udvikling og erhvervsfremme med øget branding og profilering af vores 

område som bosætningssted? Eller er det sænkning af kommuneskatten og grundskyldspromillen som 

burde prioriteres? 
 

Der er helt sikkert mange ønsker og helt sikkert også mange forskellige holdninger. Og en ting er i hvert 

fald sikkert. Vi kan ikke det hele. Så vi må vælge, og vi må prioritere. I bund og grund er det jo netop også 

det, vi er valgt til som kommunalbestyrelsesmedlemmer.  
 

Min holdning forud for de kommende budgetforhandlinger er ganske klar. Jeg mener, vi skal prioritere 

de borgernære kernevelfærdsopgaver. Allerførst i køen står området for voksenhandicap og psykiatri, 

for her har vi nemlig et hul i budgettet på 20 mio kr, som vi ikke kan rette op på den korte bane. Hernæst 

så jeg gerne et løft af ældreområdet (anden prioritet), og også et mindre løft til skoleområdet (tredje 

prioritet). Til af finansiere dette så jeg gerne, at vi - udover at gøre brug af de tilførte midler fra den nye 

udligningsreform - også reducerer vores vækstpuljer yderligere. Derudover kan vi også blive nødt til at 

reducere tilskuddene til erhvervsråd, turistråd samt bosætningsprofilering. Det er ikke fordi, at sidst-

nævnte ikke bidrager positivt, men mere set ud fra et behov om benhård prioritering. Såfremt erhvervs-

livet ønsker at videreføre det høje aktivitetsniveau, så er det også naturligt at øge brugerbetalingen.  

Man kan ikke det hele, og jeg vil til hver en tid prioritere den borgernære kernevelfærd højest. Og jeg 

mener egentligt også, at det er dét, vi er sat i verden til at gøre som kommune. 

 

  OBS! 
Kend din vælgerforenings bestyrelsesmedlemmer! 

 

    Måske kender du os allerede, eller i al fald nogle af os?  Det kan jo også være, der er én eller flere be- 

    styrelsesmedlemmer, du er interesseret i at vide lidt mere om - eller du kan selvfølgelig være ét af  

    vores nye medlemmer, der bare gerne vil have oplyst, hvem der overhovedet er hvem i bestyrelsen.  

    I alle tilfælde har flere læsere opfordret til, at Nyhedsbrevet bringer en samlet oversigt over bestyrel- 

    sesmedlemmerne incl. kontaktoplysninger til den enkelte. Så derfor medsender vi som et selvstæn- 

    digt tillæg til Nyhedsbrev en samlet præsentation af bestyrelsen, som vi således håber vil imødekom- 

    me de foreliggende ønsker. 

                                                                                                                                                                       Red.    

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667


 

4 

Giv skolerne frihed til at udvikle sig 

 
Af Jens Jørn Jacobsen, bestyrelsesmedlem og tidl. skoleleder og afdelingsleder for Skole og Fritid i Ringkøbing 

Kommune  
 

Nu er skolestrukturdebatten – igen, igen – i gang i kommunen. Igen for at finde en løsning på et faldende 

elevtal i skolerne. I vid udstrækning er det også de samme forslag, der drøftes. Primært forskellige ud-

gaver af skolelukninger. Dog er nu tilføjet forsøg med fælles ledelse af flere skoler. En løsning, som kun 

kan give fordele i et regneark i forvaltningen. Der er afgjort ingen pædagogiske og i virkelighedens ver-

den næppe heller økonomiske fordele her. 
 

Kan en skole have for få elever? Ja. Kan en skole blive for stor med for mange elever? Ja. Er det vigtigt for 

et lokalsamfund at have en skole? Ja, absolut. 

Hvor skal grænsen for elevtallet på en skole være? Skal der overhovedet være en fast grænse? Det bruger 

byrådets politikere og mange flere nu kræfter på at finde svar på. Jeg vil anbefale at bruge kræfterne et 

andet sted. 
 

 
                                                                                   Tim Skole, FaceBook.com 

 

Byrådets opgave er politisk. Det er en politisk opgave at fastlægge lokale mål og rammer for skolerne på 

baggrund af Folkeskoleloven, centrale bestemmelser og faglige mål. Byrådet skal altså, kort sagt, be-

slutte, hvad en elev på en given skole må ”koste”, og hvilke mål skolen skal opfylde indenfor det tildelte 

budget. 
 

Giv skolerne et driftsbudget baseret på en differentieret elevtildeling til elevrelaterede udgifter, løn med 

mere. Og en differentieret tildeling pr. m2 til vedligeholdelse, ude og inde, og til grønne områder. Tilde-

lingsmodellen må tage højde for, at det er dyrere at drive en skole med få elever, og at skolerne har 

forskellige vedligeholdelsesbehov. 

De politiske lokale mål og rammer er grundlaget for at lave decentrale aftaler med den enkelte skole. 

Skolerne får friheden til at løse opgaverne indenfor den økonomiske ramme og med efterfølgende kon-

trol gennem årsrapporter. 

Løser skolen, uanset elevtallet, opgaven tilfredsstillende, så må den være levedygtig. 
 

Giv skolerne selvbestemmelse for opgaveløsning og økonomisk evne og ansvar. Det vil give udvikling, 

kreativitet og arbejdsglæde og styrke trivsel og læring for skolebørnene. 
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Incitamenter! 

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

Megen kontrol og bureaukrati kunne undgås, hvis man som hovedregel altid lod lovgivningen være un-

derstøttet af økonomiske incitamenter. Når love og regler automatisk understøtter den adfærd, som 

man ønsker fra virksomheder og borgere, så undgår man misbrug og derved også et stort behov for 

efterfølgende kontrol.  

 

De seneste hjælpepakker er et tydeligt eksempel på velmenende forslag, som i praksis ikke altid medfø-

rer den adfærd, som samfundet ønsker.  
 

Hvorfor skal det kunne betale sig at reducere sin omsætning for at opnå højere støtte? Og hvori ligger 

incitamentet til at give midlertidige salgsrabatter (lavere indtjeningsmargin) for at reducere varelageret, 

når denne ekstra omsætning ligeledes reducerer støtten? Hvorfor burde det ikke altid kunne betale sig 

for restauranter at levere take-away? Hvorfor er der forskel på, om man har samlet alle sine fysiske 

aktiviteter på et CVR-nummer fremfor på selvstændige legale enheder? Hvorfor skal man som rejsebu-

reau dække konkurrenters tab? Hvorfor må medarbejdere hjemsendt på lønkompensation ikke arbejde 

i de timer, som arbejdsgiveren betaler for?  
 

Det handler om at redde så mange arbejdspladser som muligt – og i særlig grad eksporterhvervene. Det 

er de danske rederier, medicinalindustrien, industri-, tekstil- og fødevareeksporten, der finansierer den 

danske velfærdsstat, så det er her, at hovedparten af hjælpepakkerne burde sættes ind. Men alle hjæl-

pepakker burde under alle omstændigheder altid tilskynde til den adfærd, som samfundet ønsker – 

nemlig så megen aktivitet og omsætning som overhovedet muligt. Derved sikres flest arbejdspladser, og 

derved begrænses behovet for efterfølgende kontrol. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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 Min mormor og englevingerne 
 

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 

Mine forældre stammer fra Sydfyn, men flyttede dog til Sjælland, da min far læste til dyrlæge på Land-

bohøjskolen på Frederiksberg, og senere fik arbejde hos statens veterinærlaboratorium. Min mor blev 

bankassistent. Jeg selv startede hos A.P. Møller Mærsk og kom senere til Vestas i Ringkøbing. 
 

Farfar var sognepræst på Lyø i det Sydfynske øhav. Når der var valg, blev min farmor instrueret i at 

stemme på Det Radikale Venstre. Men farmor var fra et landbrug ved Thy, så hun sagde “Ja, Ja” og gik så 

ned og stemte på Venstre, som de altid havde gjort i hendes slægt. 

Morfar var smed og fra Bøjden ved Faaborg. Han var medlem af modstandsgruppen “Vera” og blev sendt 

til Frøslev. Efter krigen blev han skilt fra min mormor og flyttede til Sønderjylland. Jeg har aldrig mødt 

ham.  

Min mormor kom fra en søfartsfamilie fra Faaborg og gemte engelske soldater på loftet under krigen. 

Hun var Konservativ hele sit liv, og blev 95 år gammel. Hun døde for 10 år siden og klarede sig selv hele 

livet bortset fra de sidste par år, hvor hun fik hjemmehjælp og de sidste par måneder, hvor hun var på 

en aflastningsplads.  

De sidste år jeg talte med hende fortalte hun noget, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg 10 år 

senere som formand for Social- og Sundhedsudvalget ville tænke tilbage på.  
 

Når min mormor skulle fortælle om den hjælp hun fik, fortalte hun om hjælpere, der var “engle med 

hvide vinger” og “engle med sorte vinger”. Der var heldigvis flest med hvide vinger, og de var forstående, 

lyttende og empatiske. Englene med sorte vinger var ikke rare. De brød sig i grunden slet ikke om at 

hjælpe ældre mennesker, og for dem var det blot et arbejde.  
 

Når jeg tænker tilbage på den historie, så er det ganske sigende, hvordan der kan være forskellige typer 

af kulturer på den samme arbejdsplads. Og det er vi alle på det seneste blevet mindet om fra de skjulte 

optagelser med Else fra Kongsgården ved Aarhus og med Niels fra Huset Nyvang ved Randers.  

Lad os derfor hjælpe hinanden med at støtte og bevare alle englene med de hvide vinger (som der hel-

digvis er langt flest af), hvorimod alle englene med sorte vinger ikke er velkomne som ansatte i vores 

plejesektor. 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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2 aktuelle meningsmålinger 
 

Vægtet gennemsnit den 13. august 2020 sammenlignet med valget 5. juni 2019 
 

 
                                        Kilde: Berlingske https://www.berlingske.dk/barometeret 

 

Undtagelsesvis bringer vi denne gang også en ny måling fra Gallups Politiske Indeks foretaget den 14. 

august 2020 og med Berlingske den 16. august 2020 som kilde.  Den viser yderligere fremgang til Kon-

servative og har givet anledning til en del meget positiv presseomtale og kommentarer om konservative! 

 

Gallup Kantars Politiske Indeks den 14. august 2020 

 

 

 

https://www.berlingske.dk/barometeret
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Kommende arrangementer! 
 

 

 

Sæt X i kalenderen! 

 
Konservativt Landsråd 2020 

26. september i Herning 
Information om tilmelding og program er udsendt fra Partiet til alle medlemmer 

 

 

 

 

 
 

Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening 

i Ringkøbing-Skjern 
 

Redaktionelle oplysninger m.v. 

                      Ansvarshavende:                                                            Redaktør:    

               Formand Henning Klausen                       Næstformand Ulrik Linvald               

                          Tlf.  29 62 42 34                                                                               Tlf. 23 41 14 18                        
              henning.klausen@hotmail.com                                                                  ulrik@linvald.dk 
  
Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening 

i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har oplyst en mailadresse til vælgerforeningen. 

 

Ændring af eller ny e-mail adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet: Hvis du har skiftet 

eller fået ny mail-adresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du venligst oplyse 

dette ved mail til henning.klausen@hotmail.com 

 

Næste nummer udkommer den 24. oktober 2020. Deadline for indsendelse af læserbreve og øv-

rige indlæg til det pågældende nummer af Nyhedsbrevet er den 12.  oktober 2020. 

 

    
                                                      E-Mail:  henning.klausen@hotmail.com 

      Hjemmeside: https://ringkobing-skjern.konservative.dk/ 

       FaceBook:   Søg under ’Konservative i Ringkøbing-Skjern’ 
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