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Formanden har ordet! 

Har vi de politikere, vi fortjener? 

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern  

 

Hvordan bliver man involveret aktivt i politik? Det er der mange forskellige svar på, men min oplevelse 

er, at de fleste har behov for at få et lille venligt skub for at komme i gang. 
 

Jeg selv har altid været interesseret i politik, men blev først aktiv i 2009. Der var store problemer med at 

finde en formand for vælgerforeningen. Jeg blev inviteret med til et bestyrelsesmøde, da jeg havde lovet 

at hjælpe lidt til med kommunikationen. Men da jeg gik fra mødet, var jeg pludselig blevet formand!  

Det var ikke min plan, men det har været spændende, men også tidskrævende, og jeg har derfor også 

haft lidt pauser ind i mellem. Man er jo ”kun” valgt som formand for et år ad gangen. 

Det gælder derimod ikke for politikerne, hvor det er 4 år, hvis man da ikke stopper og svigter vælgerne… 

 

 
 

Hvem er det, som bliver politikere? Det burde være et bredt udsnit af befolkningen, men i landspolitik 

er der en tendens til, at man er skolet fra en politisk ungdomsorganisation og har taget en lang akade-

misk uddannelse – uden meget erhvervserfaring. Det går ikke. 
 

I lokalpolitik er det ofte svært at finde tilstrækkeligt med kandidater: ”Jeg er jo ikke politikertypen”, ”Jeg 

vil ikke skilte med min politiske overbevisning, da det måske kan skade min virksomhed”, ”Jeg har ikke 

tid”, etc. 
 

Det kræver også mod at stille op, og vi bør rose alle, som gør det – uanset politisk ståsted. 

 ”Jeg er ikke enig med dig på mange områder, men det er flot, du stille op” - har du mon sagt det til nogen 

kandidater? For det er jo nemt at sidde bag skærmen og skrive på FaceBook og kloge sig, men det er 

sværere at stille sig frem og være politiker.  

Men vi har behov for det, så vi får de politikere, vi fortjener. 
 

Jeg synes heldigvis, vi her i Ringkøbing-Skjern allerede har fået samlet et godt konservativt kandidatfelt 

til kommunalvalget, og vi er nu ved at finde de sidste kandidater. Så hjælp os gerne med at give eventu-

elle potentielle gode kandidater det sidste skub! 

_____________________ 
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Valgkampens temaer 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 

Kommunalvalget finder sted 16. november 2021, og inden længe starter valgkampen. Det er altid inte-

ressant at gætte på, hvad der bliver valgkampens hovedtemaer. 

Naturligvis kan der pludselig opstå en konkret sag, som løber med al opmærksomheden. Det kan være 

en sag om en borger, der er udfordret på socialområdet, eller det kan være en sag om sygedagpenge 

inden for beskæftigelse. Det kan også være en konkret sag med en klage over vores servicetilbud i bør-

nehaven eller i hjemmeplejen. Eller det kan være debat om fremtiden skoletilbud.  
 

 
Fra Vejle Amts Dagblad 

 

Ingen af os kan spå, men kunne et par gode bud på valgkampens temaer ikke være:  
 

• Vores planlægning af infrastrukturprojekter? (i særdeleshed vindmøller og solcelleanlæg?). Ta-

ger vi nok hensyn til befolkningen? Er vores helhedsplanlægning god nok?  
 

• Prioriteringen af de kommunale skattekroner – skal de primært gå til kernevelfærd inden for 

børnepasning, skoler og ældrepleje, eller er det også vigtigt med større flagskibsprojekter så-

som Naturkraft, kunstprojekter med musik i klitterne og en konkurrence med el-biler rundt om 

fjorden?  
 

• Ældresektoren generelt. Er vi tilfredse med det serviceniveau, vi har i hjemmeplejen og på vores 

ældrecentre?  
 

Det bliver i al fald spændende at følge hvilke temaer, der får mest opmærksomhed, og det bliver også 

spændende at se, hvor vælgerne ender med at placere deres kryds. For når det kommer til stykket, og 

man går ind i stemmeboksen 16. november 2021, hvad er det så helt præcis, der afgør, hvor man endelig 

sætter sit kryds?   
 

- Er det et valg, man har truffet flere år eller måneder i forvejen, eller er det en beslutning, som man 

træffer helt op til selve valgdagen? Der findes nok ikke et endegyldigt svar, men det bliver i hvert fald 

spændende, når stemmerne efterfølgende skal tælles op!  

_____________________ 

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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 De Konservative:  

 Her er vores borgerlige vej til et bedre klima 
 

      
Af Søren Pape Poulsen, partiformand (K) og Mona Juul, klimaordfører (K) 
 

 

Vi skal gøre alt for, at dansk politik kan samarbejde med erhvervslivet om, hvordan reduktionerne skal 

findes, så vi omstiller uden at lukke ned for produktioner. Vi kan vise vejen og udnytte vores innovative 

og kreative tilgang til at skabe nye bæredygtige platforme, arbejdspladser og løsninger. Det er det bor-

gerlige alternativ. Mindre straf – mere effekt. 
 

Der er i den grad brug for os borgerlige partier i klimapolitikken, og vi skal ikke være bange for struktu-

relle løsninger. Det har Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, ret i (Indlæg i Berlingske 28.7). Vi kan til-

føje, at det ikke er nok at lyde grønne og tiltrække vælgere – vi er også nødt til at lægge vægten der, 

hvor den har effekt. Det har den blandt andet i et internationalt perspektiv. 
 

Lige så alvorlige som klimaforandringerne er, lige så let er det at lave målsætninger. Ligesom det er let 

for mange partier at fremstå grønne, hvis de bare er villige til at pine danskerne med nogle afgifter, 

uanset hvad klimaeffekten er. 
 

Det er nemt at lave målsætninger – det svære at blive enige om det, og hvordan man skal nå dem. Det 

er nemt at vælge grønne gloser og tale i overskrifter. Og det er tydeligvis så meget sværere at trænge 

igennem med klog, holdbar og nuanceret klimapolitik. 
 

Tillader man sig at spørge hvordan og med hvilke midler og konsekvenser, bliver man nærmest betragtet 

som klimafornægter. Det er for eksempel overordentligt svært at få en fornuftig dialog om landbruget, 

da man hurtigt bliver placeret på enten den ene eller den anden fløj. Vi mener, at man sagtens kan både 

udvikle og forbedre sit klimaregnskab. 
 

Vi har aldrig været bange for at gøre brug af nationale klimamål. Heller ikke i 2014 hvor vi som det eneste 

borgerlige parti var med i klimaloven frem mod 2020. Som samtidig ser den grønne omstilling som en 

stor mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser, så vi også i fremtiden har en høj – men grønnere – 

levestandard. Som har gået først og forrest i alt fra ønsket om mere natur til mere ensartet CO2-afgift, 

der modsvares af skattelettelser og sikrer konkurrenceevnen. Vi ønsker, at det skal være en bedre for-

retning at behandle klimaet bedre. 
 

Faktisk peger flere ting i den rigtige retning for os, der ønsker en effektfuld grøn omstilling. Siden 2018 

er prisen for at udlede drivhusgasser i den kvotebelagte sektor mere end fordoblet, og prisen er i dag 

omkring et niveau, hvor den kan udfase kul og gas. Det kommer til at gavne den grønne omstilling i hele 

Europa, og sikrer samtidig konkurrenceevnen for danske virksomheder.  

Hvis vi også kan understøtte den udvikling med en grøn skattereform herhjemme, der ikke øger skatte-

trykket, er der håb for både klimaet og danske arbejdspladser. 

 
…Fortsættes næste side  

https://www.berlingske.dk/ledere/der-er-brug-for-en-borgerlig-klimapolitik
http://www.berlingske.dk/ledere/der-er-brug-for-en-borgerlig-klimapolitik


 

5 

 

Naiv tro 
Vi ser desværre det totalt modsatte. Der eksisterer i dansk politik en håbløs naiv tro på, at nye krav og 

nul finansiering ikke vil koste vækst og arbejdspladser. Og at det ikke risikerer at koste opbakning til 

den grønne omstilling. Det skaber et forhandlingsrum, hvor man på vej ind kan sige, at man er grøn – 

men i realiteten bare er rød – og så kan dem, der siger nej til at bruge dårlige løsninger, blive beskyldt 

for ikke at være grønne. Det kan desværre polarisere emnet, og det kan få konsekvenser, fordi for-

handlingerne ikke leder noget sted hen. 
 

Vi mener, at Danmark skal gå foran, og at vi gør det bedst med omkostningseffektive løsninger. Vi skal 

skabe vækst og arbejdspladser uden at udlede mere. For hvis ikke vi viser vejen til en grøn omstilling, 

som andre lande kan lade sig inspirere af, ender vi med at stå alene med dyre løsninger, der ikke batter 

globalt. Vi skal sætte eksemplet for resten af verden med eksport af danske løsninger. Vores indsats skal 

have internationalt perspektiv, for det er her, Danmark med held og snilde kan betyde meget. 
 

 
                           ” Flere ting peger i den rigtige retning for os, der ønsker en effektfuld grøn omstilling”, 

                                skriver Søren Pape Poulsen og Mona Juul.  

                                På billedet ses Ørsted havvindmøllepark Horns Rev 2 i Nordsøen.  

                                                                                                                                 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix  
 

Vores tilgang er, at vi skal nå vores klimamål med incitamenter og omtanke – ikke straf og kolde afvask-

ninger. Vi er klar over, at mange ikke lægger udlandsrejsen med fly på hylden efter halvandet år, hvor vi 

har været lukket ind i eget hjem og land. Vi er klar over, at danskerne ikke bare stopper med at købe nyt 

tøj. Den erkendelse har vi, og målretter indsatsen derefter. 
 

For den grønne omstilling, kan ikke kun være for de frelste. Vi kommer aldrig i mål med løftede pege-

fingre og afsavn. Men vi kan gøre det med fortsat teknologisk udvikling og cirkulær økonomi. Vi kan gøre 

det ved at investere og skabe de rette pejlemærker for industrien. 
 

Vi skal gøre alt for, at dansk politik kan samarbejde med erhvervslivet om, hvordan reduktionerne skal 

findes, så vi omstiller uden at lukke ned for produktioner. Vi kan vise vejen og udnytte vores innovative 

og kreative tilgang til at skabe nye bæredygtige platforme, arbejdspladser og løsninger. Det er det bor-

gerlige alternativ. Mindre straf – mere effekt. 

 

Kilde: Også bragt som kronik i Berlingske, tirsdag den 4. august 2021 

_____________________ 
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Kommunens budget 2022 – 2025 
 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

 

Som altid er en af de vigtigste byrådsopgaver, vi har hvert år, den kommende forhandling og efterføl-

gende vedtagelse af budgettet for næste år (2022) samt for de efterfølgende tre overslagsår (2023-2025).  

Det indledende arbejde har allerede været i gang længe, og i slutningen af august mødes byrådet til den 

årlige budgetkonference, hvor de egentlige forhandlinger finder sted. Det er lidt forskelligt fra år til år, 

hvor store udfordringerne er, og hvor langt de forskellige partier står fra hinanden.  

Udfordringerne er temmelig store denne gang.  
 

 
                                                                                    Foto DR 

 

På trods af at vores kommune har fået tildelt flere midler som følge af den nye udligningsreform hvor 

kommunerne i Østdanmark, sender vi flere penge til Vestdanmark, så har vi stadigvæk langt flere ønsker, 

end vi kan finde finansiering til.  

Dels har vi stadig flere borgere, der har brug for hjælp på det psykiatriske område, og dels så er der også 

et kæmpe pres på vores behov inden for sundheds- og ældreområdet. Hospitalerne bliver ved med at 

flytte flere opgaver fra regionerne til kommunerne, og vi mærker også en øget efterspørgsel efter flere 

plejeboliger. Herudover er der også et ønske om større anlægsinvesteringer, hvor en samlet enhed for 

vores Akut- og Aflastningspladser samt en ny skole i Skjern bliver omtalt som de største af slagsen.  
 

Vi har fået lavet en interessant beregning, der viser, hvad Ældreområdet ”burde” tilføres af ekstra midler, 

såfremt vi i vores kommune skulle bruge præcis det samme beløb på vores ældre medborgere, som 

man gør i gennemsnittet af alle kommuner i Danmark (altså ikke som de kommuner der bruger flest 

penge, men som gennemsnittet af alle danske kommuner bruger).  

Tallet er meget højt. 150 millioner kroner!  

Sådan et beløb vil vi aldrig kunne finde inden for kommunens eget budget, og det ville betyde en væ-

sentlig stigning i skatteprocenten. På trods af at det er et valgår, så tegner det derfor til, at det bliver et 

budget, hvor vi stadig kommer til at have meget fokus på økonomistyringen, og hvor der for det nye 

tiltrådte byråd i 2022 også bliver mange opgaver, der skal løses.  

_____________________ 

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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Debat – du har ordet! 
 

Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyhedsbrevet.  

Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske normer eller er af 

injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage 1/2 - 3/4 maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes 

pr. mail til ulrik@linvald.dk - husk at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Du er velkommen 

til at medsende profilfoto i jpeg-format. 
 

 

 

”Vi skal være på forkant…” 

 
Af byrådskandidat Helene Højmark (C), Majsmarken 4, Rindum, 6950 Ringkøbing 

 

Ja, så blev det altså nu, jeg stiller op til Kommunalvalget, for hvad er der ved at mene noget om det 

meste, hvis ikke man forsøger at bruge det til noget?  Og så er der jo lige den der med manglen på 

kvinder i politik. 

 

Til daglig arbejder jeg med fødder i min klinik i Østergade. Det giver anledning til meningsudveksling 

med mange, men lad mig lige slå fast én gang for alle: Min mærkesag bliver IKKE noget med gratis fod-

pleje til alle pensionister! 

Tilskuds-Danmark lever i bedste velgående. Det ville være rart at få ryddet op i. 

 

Jeg har brugt det meste af min sommerferie, på at køre rundt i kommunen for at få et overblik over vores 

veje, som jo godt nok på papiret er tildelt en 2+1-vej. Jeg synes dog, ideen har ligget på skrivebordene så 

længe nu, at vi hellere må stille større krav. Det var godt, jeg kun havde en uges ferie, for det er da til at 

overskue mængden af veje herude vestpå. Et par broer hist og her kunne give en langt større sammen-

hæng, måske endda spare på ambulanceressourcerne, især over fjorden fra Klegod til Gammel Sogn. 

Og mon ikke man finder en løsning på at koble det sammen med Herningvej uden ekspropriationer af 

nyopførte private boliger. 

 

Forhåbentlig får vi i de næste år en del flere borgere her i kommunen. Ikke kun i form af tilflyttere, men 

nyfødte. Prognoserne for fremtidige fødsler på landsplan spår en forventet øgning i børnefødsler fra ca. 

63.000 i 2020 til 72.000 i 2027. Der har i det vestjyske været større tradition for at få barn nr. 3 og 4. Det 

vides jo ikke, om det er en tendens, der varer ved, men vi skal være på forkant med at kunne tilbyde 

gode pasningsordninger og ordentlige skoleforhold for de unge familier. 

 

_____________________ 

mailto:ulrik@linvald.dk
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”At lytte til borgerne, at inddrage og involvere, 

åbenhed i sager og dialog!” 
 

 
Af  Byrådskandidat Esther Haubjerg Jørgensen (C), Tangsvej 21, 6950 Ringkøbing 

 

Det er første gang i mit 59-årige liv, jeg er blevet medlem af et parti og tænker, at jeg ligger meget tæt på 

De Konservatives holdninger og værdier.  Da jeg sad i Ringkøbing Byråd i perioden 1993-2006 var det 

upartisk, en borgerliste.  Det var demokratiske værdier, der var Kommunelistens fundament: At lytte til 

borgerne, at inddrage og involvere, åbenhed i sager og dialog. Det er stærke værdier, som jeg finder 

væsentlige i et demokratisk samfund. At blive valgt til et byråd betyder for mig en forpligtigelse på at 

tænke ”Hvad er bedst for kommunen? Og dermed: ”Hvad er bedst for borgerne?” 

Dialog, lytte, åbenhed og samarbejde er vejen til at lave god politik. Hvorfor holde eksempelvis modstan-

dere af Lem Kær ude af den politiske debat? At lytte er ikke ensbetydende med, at man altid skal være 

enig, men parterne er blevet hørt, og det kan jo være, der også dukker noget nyt op i sagen undervejs….. 

Jeg interesserer mig meget for, hvad bruges de offentlige penge til? – og hvordan? Jeg har jo både været 

offentlig ansat, leder og selvstændig. Jeg ved godt, at det er nemmere at beslutte noget og få det hurtigt 

udført på egen matrikel end i det store offentlige hjul, der kører og kører.  

Min styrke er nok, at jeg er nysgerrig og ihærdig. Jeg går eks. og grunder over, at en af vores venner 

oplevede i hjemmeplejen at skulle besøge over 40 steder i én aftenvagt; ja, og så var hjemturen på hen-

des egen regning. Er det god hjemmepleje? Er det godt arbejdsmiljø? Jeg ved eksemplet er fundet sted, 

og er derfor meget nysgerrig på: - hvor meget hjælp tilbydes en borger? – Hvilke arbejdsforhold er der?  

”Man kan kun bruge pengene én gang” – så sandt – sandt!! – Som selvstændig og offentlig leder er man 

nødt til hele tiden at have for øje: ”Hvilke udgifter er der?” – ”Er der ting, som skal ændres for at for-

bedre/optimere”  

Jeg er nysgerrig på, hvornår byrådet – udover budgetkonferencen – har et helikopterblik og drøfter: 

-Er der ting, man tør ændre – hvor man tør kaste bolden ud til andre, der kan prøve at løfte opgaven.  

Er der offentlige arbejdsopgaver, der vil give god mening at udlicitere? Skeler vi til Holstebro Kommune 

ejer de ikke selv maskiner mm i Park- og Anlægs afdelingen; det er endda en socialdemokratisk ledet 

kommune. 

Skal Ringkøbing-Skjern Forsyning (som ganske vist ikke er kommunal, men dog ejet af borgerne) drive 

entreprenørforretning? 

 

…Fortsættes næste side  
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Det er en stor drøftelse af: hvad skal på offentlige hænder og hvad skal på private? – Jeg tror, vi skal 

bruge dynamikken: Begge veje. Hvorfor? For at udfordre både det private arbejdsmarked, men også det 

offentlige.  

Følges pris og kvalitet ad? – Ikke nødvendigvis, men garanten ligger i udbudsmaterialet.   

Som tidligere skoleansat følger jeg med stor interesse i det begyndende opbrud, der er med skolerefor-

men. Jeg er meget på linje med psykolog Ulla Dyrløv, som kæmper imod ordene ”ikke uddannelsespa-

rate” i 8. – 9. – 10 klasse. Tag selvfølgelig hånd om de unge, giv plads og udfordre dem – men læg ikke 

negative vurderinger på dem; hvad vil man dog med det? Jeg ved, at der her i kommunen arbejdes på 

barnets ressourcer og positive udvikling; det har min opbakning. 

Vores kommune har en stor udfordring med fraflytning. Brug de yngre/unge til involvering af emnet: 

Bosætning – de må da vide, hvad det drejer sig om, så lad det politiske kæmpe f.eks. om uddannelses-

steder  –  i samarbejde med virksomheder. 

Emner er der mange af: Sluttelig vil jeg vende turismen. Med de meget store tiltag, der bygges op i Søn-

dervig området, må det absolut være et stort politisk emne: Hvordan kan kommunen være foran med 

tiltag, så turistoplevelsen og service er i top? – Parkeringshuse i Ringkøbing by må stå øverst på listen. 

  

 

Aktuelle nyhedsklip fra Region Midtjylland 
 

 
 

Antal udsatte hospitalsbehandlinger i Regionen 

på grund af sygeplejerskestrejken frem til uge 32 

Region Midtjylland har i uge 32 udsat 914 ambulante kontakter og 450 kirurgiske indgreb på 

grund af sygeplejerskestrejken. Herudover er der omvisiteret 559 patienter til behandling på 

privathospital.  

Sygeplejerskestrejken betyder, at Region Midtjylland er nødt til at udsætte en række behandlinger eller 

omvisitere patienter til behandling på privathospital.  Det følgende skema viser, hvor mange behandlin-

ger, der blevet udsat og hvor mange patienter, der er blevet omvisiteret til private tilbud i uge 32. Desu-

den kan der i det efterfølgende skema ses den samlede udskudte aktivitet under strejken. 

Der udsættes kun behandlinger på de områder, der er udpeget til konflikt. Patienter, der udsættes på 

grund af strejken, får direkte besked.   

 

…Fortsættes næste side  
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Udsat aktivitet med baggrund i strejken og antal omvisiterede patienter i uge 32 

  

Antal am-

bulante 

kontakter 

Antal kirurgiske 

indgreb (inkl. sko-

pier og andre min-

dre kirurgiske ind-

greb) 

Antal patienter omvi-

siteret til private til-

bud (opgøres kun på 

regionsniveau) 

Antal færdigbehandlede 

patienter indlagt per 19/7 

2021 kl. 16 (opgøres kun 

på regionsniveau) 

Regionshospitalet 

Holstebro 
223 21     

Regionshospitalet 

Horsens 
0 86     

Regionshospitalet 

Randers 
294 48     

Regionshospitalet 

Silkeborg 
55 56     

Regionshospitalet 

Viborg 
0 1     

Aarhus Universi-

tetshospital 
342 238     

Region Midtjyl-

land i alt 
914 450 559* 7 

*Antallet af patienter omvisiteret til private tilbud dækker over alle omvisiteringer, da der ikke kan afgrænses  

til, hvor mange der er blevet omvisiteret pga. strejken. Inden for enkelte specialer er der pt. problemer med 

at indhente data. Disse indgår derfor ikke i denne uges opgørelse. 

 

Samlet opgørelse til og med uge 32 
                                             Samlet opgørelse af udskudt aktivitet under strejken 

Uge 

nr. 

Antal ambulante kon-

takter udskudt grundet 

strejke 

Antal kirurgiske indgreb udskudt grundet 

strejke, inkl. skopier og andre mindre ki-

rurgiske indgreb 

Antal patienter om-

visiteret til private 

tilbud 

25 1.569 788 1.002 

26 1.107 546 827 

27 835 412 928 

28 893 241 528 

29 522 139 564 

30 541 142 689 

31 768 328 908 

32 914 450 559 

Total 7.149 3.046 6.005 

 

_____________________ 
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Regionen jagter input til uddannelsespolitik 

På en række workshops inddrager Region Midtjylland de kommende uger virksomheder, kommuner, 

uddannelsesinstitutioner og uddannelsessøgende i arbejdet med en ny uddannelsespolitik. Målet er 

bl.a. flere faglærte og færre uden uddannelse. 

 

I starten af den kommende valgperiode skal et nyt regionsråd vedtage en politik for regionens indsatser 

og tiltag på uddannelsesområdet i de kommende 10 år. Men allerede nu er arbejdet med politikken i 

gang i form af indsamling af viden og input fra de mennesker og uddannelsesinstitutioner, det hele 

handler om. I løbet af august og september afholder Regionen en række workshops sammen med rele-

vante aktører. Én med fokus på STEM (Science, Technology, Engineering. Mathematics), Sprog og Social 

Inklusion, en med fokus på kvalificeret arbejdskraft samt fire workshops, hvor elever fra regionens ung-

domsuddannelser får mulighed for at komme med input til politikere og fagfolk fra regionen. 

 

- Regionen vil arbejde for at fremtidssikre uddannelserne, at få flere faglærte og understøtte kommu-

nernes og uddannelsesinstitutionernes arbejde med at få flere til at tage en uddannelse. Det kræver 

løsninger på tværs, samarbejder og partnerskaber, og det tager vi for alvor fat på i arbejdet med den 

nye regionale uddannelsespolitik. Derfor ønsker vi at have alle perspektiver med, og vi ønsker input fra 

både politikere, fagfolk og selvfølgelig de unge selv. Derfor er det en vigtig proces, der nu går i gang, 

siger formand for regionsrådets udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V). 

 
 

Kræver løsninger på tværs 
 

Regionen har en række opgaver på uddannelsesområdet. Herunder fastsættelse af kapacitet og forde-

ling af elever på ungdomsuddannelserne og sikring af et godt udbud af uddannelser i hele regionen. 

Hertil kommer et stort fokus på at sårbare unge får en uddannelse samt opkvalificering af arbejdsstyr-

ken. 

 

Det handler bl.a. om at undgå frafald på ungdomsuddannelserne, at flere unge skal vælge en erhvervs-

uddannelse samt at modvirke den truende mangel på kandidater med de rette sprog- og såkaldte STEM-

kompetencer. Regionen har en række puljer, hvor projekter kan søge midler, ligesom regionen aktivt 

arbejder for at opbygge partnerskaber på området og sikre dialog mellem alle relevante aktører. Det 

skal den nye uddannelsespolitik sikre en god ramme for. Netop derfor har regionsrådet et stort ønske 

om at basere politikken på dialog og inddragelse af alle relevante aktører. 

 

- I årene fremover kommer vi til at mangle kvalificeret arbejdskraft – ikke mindst med tekniske kompe-

tencer. Vi skal som samfund finde løsninger på, at ungdomsårgangene bliver mindre samtidig med, at 

vi oplever, at store grupper på arbejdsmarkedet i dag reelt er hægtet af. Det kræver en tværgående og 

fælles indsats, og derfor er det både naturligt og nødvendigt, at vi forholder os til det som regionale 

politikere, siger næstformand for udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S). 

 

Input fra de i alt seks workshops samles løbende og vil danne baggrund for udvalget for Regional Udvik-

lings og derefter regionsrådets arbejde med udformningen af uddannelsespolitikken, der ventes ende-

ligt vedtaget af det nye Regionsråd i starten af 2022.  

 

_____________________ 
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38 unge klar til at forme Region Midtjylland 

SAMFUNDSFORMERNE er unge mellem 18 og 25 år, der ønsker at medvirke til at forme den regio-

nale politik og dermed det samfund, de er en del af. I dag tog de første 38 unge af sted på 72 

timers "dannelsesrejse" til Weimar i Tyskland for at lære hinanden, de regionale udfordringer og 

de demokratiske grundsten at kende. 
 

Demokrati er grundlaget for vores samfund, men det også en muskel, der skal trænes og holdes i 

form. Derfor startede SAMFUNDSFORMERNES første arrangement selvfølgelig med "demokratifitness". 

Det skete på Stænderpladsen i Viborg torsdag morgen, lige før de 38 samfundsformere steg på bussen 

mod Weimar i Tyskland, hvor de frem til søndag er på "dannelsesrejse" for at søge inspiration i den pi-

onerånd der her herskede for 100 år siden i forhold til samfunds- og demokratiudvikling. 
 

SAMFUNDSFORMERNE er et nyt projekt, hvor regionsrådet ønsker at samarbejde med de unge om de 

dagsordner, de unge ser som vigtige. Emnerne kan være alt fra sundhed og psykiatri til miljø, klima, 

kollektiv transport, kultur og uddannelse. Det afgørende er, at SAMFUNDSFORMERNE skal være et sted, 

hvor regionen og regionsrådspolitikerne kan få de unges perspektiv på de aktuelle samfundsudfordrin-

ger,  slog formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S) fast, da han sendte de unge afsted. 

 

 
                                                                                                Foto: Palle Skov/Region Midtjylland 

Dialog om samfundsudviklingen 

Målet med SAMFUNDSFORMERNE er dels at give de unge viden og værktøjer til at få deres perspektiver 

og tanker på dagsordenen i den regionale politik. Dels et politisk ønske om at regionen forpligter sig til 

rent faktisk at lytte til de unge, når der lægges strategier og udformes politikker. 
 

Konkret vil det – ud over de 72 timers dannelsesrejse – ske i form af fx workshops, invitationer til møder 

og debatter og andet. Faktisk er målet, at de unge i høj grad selv skal være med til at definere, hvordan 

arbejdet som samfundsformer skal struktureres. 
 

- Vi kommer løbende til at bede om de unges perspektiv på aktuelle politiske sager, og vi glæder os til at 

inddrage dem på alle mulige måder. Nu skal vi først og fremmest lære hinanden at kende, og så skal vi 

udvikle projektet til noget, hvor både politikerne, de unge og hele samfundet får gavn af projektet, siger 

Anders Kühnau (S). 
 

Det er målet med projektet, at der hvert år findes 38 nye samfundsformere, der så vil indgå i et SAM-

FUNDSFORMER-alumnenetværk. SAMFUNDSFORMERNE er alle mellem 18 og 25 år gamle, de kommer 

fra hele Region Midtjylland og forskellige uddannelsesforløb. 

Læs mere på www.samfundsformerne.dk 

/Ulrik Linvald 

https://www.rm.dk/regional-udvikling/strategi-2019-2030/samfundsformerne/
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Kommende arrangementer 

 
 
 
 

  

Sæt X i kalenderen – hurtig tilmelding tilrådes! 
 

 

Mød Søren Pape i Storkredsen! 

 
Optakt til Kommunal- og Regionsvalget 

Medlemsmøde 6. september kl. 19.30 til ca. 21.30 

Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum 

     

   Vigtigt! 
   Det er Partiets Hovedkontor som står for arrangementet, og tilmelding er obligatorisk.   

     Vær samtidig opmærksom på, at tilmelding skal ske direkte til Partiets Hovedkontor. Se 

     derfor mailen fra Partiet om arrangementet, som er udsendt til alle medlemmer den  

     10. august d.å., og som indeholder link til tilmelding.  

     Bemærk i øvrigt, at tilmeldingen lukker 8 dage før, arrangementet finder sted – d.v.s. om 

     godt 4 dage. Så hvis du ikke allerede har tilmeldt dig og gerne vil være med, skal du nok  

     ikke tøve for længe med at få dig tilmeldt! 

 

     NB! Læs mere på næste side om mulighed for deltagelse i fællesspisning inden mødet! 
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    Inden arrangementet med Søren Pape den 6. september kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter 

    starter, og som Partiets Hovedkontor står for, inviterer Vestjyllands Storkreds til fæl- 

    lesspisning og fælles hygge kl. 18.30 – ligeledes i Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10, 

    7490 Aulum. 

    Menuen står på karbonader med ærter og gulerødder og prisen er kr. 110 + drikkevarer. 

 
     NB! Hvor tilmelding til mødet med Søren Pape skal ske til Hovedkontoret, skal tilmelding  

     til fællesspisningen ske direkte til vælgerforeningens formand Henning Klausen på e-mail  

     til  henning.klausen@hot mail.com  og senest mandag den 30. august. 
 

 
 

 
 

Sæt X i kalenderen 
 

  

    Det Konservative Folkeparti’s Landsråd finder i år sted den 18.-19. september i Tivoli Hotel  

    & Congress Center i København. 
 

    Årets Landsråd vil om lørdagen bære stærkt præg af det kommende kommunal- og regions- 

    rådsvalg med interviews på scenen om valgforberedelser, valgkamp og politiske emner. Lige- 

    ledes holder partiformand Søren Pape traditionen tro sin hovedtale om lørdagen. 

    Lørdag aften holdes landsrådsfest, en festaften af de helt store, og søndag er der person- 

    valg, politisk debat og afstemning om indstillinger. Så alt tegner til en udbytterig weekend! 
 

    Alle medlemmer har adgang til dette arrangement. Du kan både se dagsordenen og tilmelde  

    til Landsmødet på https://lr.konservative.dk/ . Er du interesseret i at deltage som delege- 

    ret fra vælgerforeningen, skal du kontakte vores formand Henning Klausen. 
 

 
 

mailto:henning.klausen@hot%20mail.com
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 Sæt også  allerede nu X i kalenderen for:  

 

En aften med Mona Juul, MF 

 

                   - og deltag i Vælgerforeningens julefrokost!  

Mandag den 22. november 2021 kl. 19.00 – ca. 22.00 

med forudgående julefrokost for tilmeldte kl. 18.00 
 

Nærmere oplysninger om sted, tilmelding m.m. fremkommer senere 
 

 

 

Snit af aktuelle meningsmålinger 
 

Vægtet gennemsnit af nyeste meningsmålinger pr. 15. august 2021 sammenlignet med valget 5. juni 2019 

 

 
 

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

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

Ændret eller ny e-mail adresse  og 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 ordinære nummer udsendes tirsdag den 24. oktober 2021. Deadline for indsendelse af læ-

serbreve og øvrige indlæg til det pågældende nummer af Nyhedsbrevet er mandag den 14. okto-

ber 2021. 

 
 

    
                                                      E-Mail:  henning.klausen@hotmail.com 

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

       FaceBook:   Søg under ’Konservative i Ringkøbing-Skjern’ 
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