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Kære socialdemokrater.
Konsekvenser for beskæftigelsesområdet.
At være lokal kandidat.
Nidkær hævn – Personlige interesser fremfor for partihensyn.
Mød vores borgmesterkandidat.
Spis en sikker julefrokost hos et sted med overenskomst.

Kære Socialdemokrater
Nu starter arbejdet med at gøre klar til næste valg. Et
valg, hvor vi får brug for alle gode kræfter for at vinde
over Venstre og den politik, der presser vores velfærd
mere og mere.
Til valget - OG EFTER - skal vi sætte en dagsorden,
der sætter velfærden først.
Der skaber en kommune i balance, med sund vækst og en afbalanceret udvikling, der først
og fremmest er for de borgere, der allerede bor her. Det giver også den bedste kommune
for de borgere, der kommer hertil.
Vi skal prioritere borgernær infrastruktur over prestige-projekter. Og i et tempo, så velfærden
ikke skal betale for den fart nogle har på. Vi skal ikke bare have et budget i balance. Vi skal
have et budget i velfærdsmæssig balance. Hvor velfærden for vores svageste er vigtigere
end kommunale anlægsprojekter, der mest handler om at ”sætte Silkeborg på
verdenskortet”.
Socialdemokratiet i Silkeborg vil samarbejde med alle de partier, der gerne vil bidrage til at
skabe en positiv udvikling for Silkeborg Kommune på disse områder. Som vores
statsminister Mette Frederiksen siger: ”Vi kan ikke alt med ét parti, men meget med mange”.

For at nå i mål med det skal vores parti lave et brag af en valgkamp om et års tid. Vi har endnu tid

til at forberede os, vi er gået i gang, men der er stadig meget at gøre.
Til foråret skal der ligge et klart politisk grundlag, for vores ønsker for en socialdemokratisk
ledet kommune. Der skal vi allesammen i arbejdstøjet. Vi holder nogle fælles arbejdsdage
tidligt i det nye år - ligesom ved sidste valg, hvis smittetallene tillader det. Det er nemlig
vigtigt, at I medlemmer er med til at sætte retningen for vores lokale Socialdemokrati.
Lad os sammen skabe et folkeligt valgprogram at gå til valg på! Et valgprogram Silkeborg
Kommunes borgere kan nikke til og støtte op om. Lige fra Sjørslev til Bryrup. Fra Kragelund
til Sorring og alle små og store byer imellem.
Til at hjælpe os, får vi Søren Riis Malling, der bliver personlig kampagneleder for Helle Gade,
men som også hjælper byrådsgruppen med at sætte deres pejlemærker frem imod KV21.
Vi håber, at alle aktive medlemmer har kunnet se deres eget lille fingeraftryk på både politik
og valgprogram frem imod november 2021.
En vigtig milepæl ift. valget i ’21 er også nået. Vi har nemlig indgået teknisk valgforbund med
SF og Ø. Det er partier, der er ideologisk tæt på os og som det giver alt mulig mening at
samles med. Der skal ikke spildes rød/grønne stemmer til næste valg.
Og så skal vi have flere kandidater til valget. Vi ønsker kandidater af begge køn og i alle
aldre. Og det er ikke bare op til kandidaterne at komme op af sofaen. Det er også alle jer
andre der er medlem, som kender en god socialdemokrat. Det gælder nemlig også om at
opfordre gode folk til at stille op. Det er ikke altid så ligetil selv at få den idé. Lad os hjælpe
hinanden med det.
Man kan kontakte en af os, hvis man ønsker eller overvejer at være kandidat. Så kommer
man til en fortrolig og uformel snak med Viggo og evt. Helle hvis man også gerne vil have
hende med.
Derudover glæder det os også, at en samlet byrådsgruppe har været med til at beslutte
hvordan gruppen skulle konstituere sig efter partiets urafstemning. Vi har haft en god intern
proces, og det er endt ud i at en enig byrådsgruppe har valgt Helle Gade som
gruppeformand, Dorthe Jensen som gruppenæstformand og Svend Thue Damgaard som
gruppesekretær.
Det er en god og afbalanceret gruppeledelse, der nu står vi godt rustet til de arbejdsopgaver
der venter den, sammen med resten af byrådsgruppen og resten af partiet.

I byrådsgruppen glæder vi os til det kommende år, og vi tror og håber på, at vi kan være
med til sætte nogle solide socialdemokratiske aftryk på den politik, der skal føres i byrådet
frem mod valget. Om ikke andet, så skal vi tydeliggøre overfor borgere, hvor skellet mellem
Venstre og os ligger, så der på valgdagen ikke kan herske tvivl om, at Silkeborg Kommune
har brug for en socialdemokratisk borgmester.
Til slut er der blot at sige, at der kommer meget mere information om det politiske arbejde i
de næste numre af A-dialog. Vi ønsker at holde jer så godt orienterede som muligt i en tid,
hvor café-møder og det fysiske møde er meget besværligt og måske ikke helt Coronasikkert.
Med venlig hilsen
Helle Gade
Gruppeformand og
Borgmesterkandidat

Viggo Thinggaard
Formand for Socialdemokratiet
i Silkeborg Kommune

Konsekvenser for beskæftigelsesområdet
Dorthe Jensen, byrådsmedlem og næstformand i
Arbejdsmarkedsudvalget.
Der er talt meget om reduktionskataloget i 2020. Og
opfattelsen af niveauet af reduktionerne har været
meget forskellige. Borgmesteren mener, at det er ret
godt ramt, at der kun skal spares mio. i et mia. budget.
Jeg synes dog at alle mio. som skal findes selv i et
mia. budget er dybt bekymrende.
Ligegyldig hvad, er det en rigtig ærgerlig situation vi er
havnet i. At beskæftigelsesområdet nu skal levere en
meget stor del af reduktionerne, er for mig endnu mere
ærgerligt.

Vi tager naturligvis ansvar for at sikre et budget i balance. Dog skal vi huske at netop
beskæftigelsesområdet har leveret til velfærden gennem de senere års investeringer.
Frembragt af en dygtig forvaltning og modige politikere. Og mest af alt udført af fagligt
dygtige medarbejdere som har formået at udfører idéer til praksis. Det er ret simpelt; jo
hurtigere vi kan få hjulpet de ledige ind på eller tilbage i job eller uddannelse, jo færre penge
skal bruges til udbetaling af ydelser.

Forsørgelsesudgifterne er store i Silkeborg Kommune. På budget 2021, er det den største
enkeltstående
budgetudgift
”Bevilling
67
Sociale
overførelser”.
På
beskæftigelsesafdelingens budget, går 89% af budgettet til forsørgelsesudgifter. I forhold til
besparelsespotentialet er der derfor væsentligt større potentiale i at fokusere på denne post,
frem for de øvrige udgifter som kun udgør 11 % af budgettet.
Det er primært serviceniveauet der nu bliver ramt. De 11% af budgettet. Det er ikke muligt
at påvirke posten til forsørgelsesudgifter direkte med en reduktion da det er
lovgivningsmæssigt fastlagt, hvilket ydelse en ledig har ret til.
Men konsekvensen af reduktioner i serviceniveauet kan medføre længere tid i ledighed og
dermed en væsentlig merudgift. Det kan kun tiden vise.
Så med et ja til et budget i balance, følger også en konsekvens som vi endnu ikke kender
omfanget af.

At være lokal kandidat
Af Kasper Haagen Jensen, byrådskandidat til KV21
Kære socialdemokrater
I de kommende måneder skal vi ud og finde en masse gode byrådskandidater
til vores liste. De kommer forhåbentligt fra alle dele af vores kommune, så vi
bliver godt repræsenteret over det hele. Og så alle føler at de har mulighed
for at stemme på en lokal socialdemokratisk kandidat, der kender de særlige
forhold, der gør sig gældende i lokalområdet.
Den tanke er sådan set meget i tråd med de tanker vores fællesledelsesformand Viggo
Thinggaard fremlagde på generalforsamlingen mandag d. 19/10. At man som kandidat jo
havde et lokalområde, men jo selvfølgelig også interesser flere andre steder. Vi har jo alle
et sted vi bor, måske også et sted vi arbejder hvor vi kender borgerne og problemstillingerne.
Vi har måske et tredje sted, hvor vi dyrker vores fritidsinteresser. Og måske også steder
hvor man har boet og har et stort netværk.
Jeg tror vi alle har et sted som vi kender bedst. Det er nok vores base. Vores umiddelbare
ståsted. For mig er det Alderslyst. Min barndoms kvarter (Resedavej). Der hvor jeg havde
min første ”voksen” arbejdsplads (Nordre Skole). Der hvor min søn blev født
(Sjællandsgade) og der hvor jeg glæder mig til at flytte til igen her i december (Nyvangen),
efter nogle år i Virklund. Der hvor man er lokal, er jo der hvor man kender alle genvejene og
måske ved hvad købmanden hedder og hvem der er formand for lokalrådet.
Men selvom vi er lokale kandidater, så har vi brug for jer gode partikammerater til at gøre
os endnu mere kendte i vores lokalområde.

I ved måske hvem der er rigtig god at snakke med i jeres del af kvarteret eller byen. Hvem
der står med en helt særlig udfordring? Hvem der kender mange? Hvem der i forvejen er
socialdemokratisk indstillet og gerne vil drikke en kop kaffe? For os kandidater gælder det
jo om at komme rundt i Silkeborg Kommune, og særligt i vores lokalområde. Få talt med en
masse vælgere og støtter. Få vist frem hvad en god lokal socialdemokrat kan hjælpe
lokalområdet med, som de andre partier ikke kan, eller ikke vil.
Og der får vi brug for jeres hjælp. Nu kan jeg jo starte med at byde mig til for Alderslyst. Hvis
du er socialdemokrat i Alderslyst og gerne vil hjælpe en lokal kandidat på vej, så kontakt
mig endelig med forslag til gode folk jeg skal have en snak med. Eller hvis du selv ønsker
en snak eller et besøg, så skriv til mig på khj@silkeborg.dk eller ring på 22521151.
Det gælder nemlig for alle os kandidater om at opbygge gode lokale relationer frem til valget
i november 2021. Det kan vi ligeså godt komme i gang med, hvis vi skal lave et brag af et
valg for vores parti.

Nidkær hævn – Personlige interesser fremfor for partihensyn.
Omtalen af debatten forud for afstemning om Lars Hansens tilbagevenden til
socialdemokratiet og byrådsgruppen, efterlader det indtryk som angives i
overskriften.
Grundet akut indlæggelse var jeg desværre afskåret fra at deltage i
Generalforsamlingen for socialdemokratiet Silkeborg d. 19 oktober 2020.
Som menigt medlem har jeg brug for at give udtryk for min undren over, at det er muligt for
et mindretal at nedstemme et forslag fra Fællesledelsen om at Lars Hansen kan
genindtræde i den socialdemokratiske byrådsgruppe, og socialdemokratiet. Et forslag der i
øvrigt bakkes op af flertallet i byrådsgruppen. Det må da mane til eftertanke for
Fællesledelsen og byrådsgruppen.
At Fællesledelsen tilsyneladende ikke har haft helt styr på baglandet er en ting. Men at
medlemmer føler sig foranlediget til at mobilisere en mindretals-modstand mod Lars
Hansen, kan jeg kun tolke som et udtryk for nidkær hævn, og at enkeltpersoner sætter egne
mål og ambitioner højere end hensynet til partiet og indflydelse i byrådet, er mig ubegribeligt.
I mine øjne er det direkte partiskadelig virksomhed.
Beslutningen om at udelukke Lars Hansen fra byrådsgruppen, er kun til skade for den
socialdemokratiske indflydelse, og til stor skade for bestræbelserne for et borgmesterskifte.
Nuvel – Lars Hansen tilkendegav tidligere på året sin direkte og kritiske holdning til den
daværende borgmesterkandidat, tog konsekvensen - smækkede med døren og gik – En
beslutning jeg selv var en af de første til at bebrejde Lars.

Jeg synes han skulle være blevet og kæmpet for sin sag. Lars endte dog med at få ret i sine
synspunkter, da Søren Kristensen efter stort pres fra byrådsgruppen, valgte at trække sit
kandidatur, hvilket jeg personligt fandt som den helt rigtige beslutning af Søren, som jeg i
øvrigt sætter stor pris på som menneske, og som en dygtig og arbejdsom politiker.
Lars Hansen gjorde som han havde sagt, nemlig at han ville vende tilbage når partiet har
en anden borgmesterkandidat.
Hvad var det Lars Hansen havde gjort, som ikke berettigede ham til at blive medlem igen?
– Som jeg og flertallet ser det – intet!
Der er ikke tale om partiskadelig virksomhed, I modsætning til den ”torden og bulder” imod
Lars tilbagevenden, der er blevet mig refereret fra generalforsamlingen. Her kunne man
måske med rette tale om partiskadelig virksomhed.
Endelig er det mig ubegribeligt at vi i socialdemokratiet har nogle regler der kan bringe
tidligere medlemmer i en situation som Lars Hansen, der tillader at det er mindretallet der
bestemmer at en person, der ikke er ekskluderet - har meldt sig ud - ikke har gjort sig skyldig
i partiskadelig virksomhed, men blot sagt sin uforbeholdne mening, ikke kan vende tilbage
til socialdemokratiet.
Resultatet af valgresultatet: udmeldelser - gode og dygtige medlemmer på vigtige poster har
nedlagt deres hverv.
Selv vil jeg ikke true med at gå – men tvært imod (true) blive, og medvirke til at sådanne
eller lignende situationer ikke opstår igen.
I den her situation har jeg bestemt ingen sympati eller forståelse for mindretallet – tvært
imod.
Det er min holdning at socialdemokratiet har brug for Lars Hansens person og stemme i
såvel byrådsgruppen, byrådet og ikke mindst for de 657 personlige stemmer han bragte
med sig ved valget i 2017.
Der er brug for alle gode kræfter til at bakke op om Helle Gade for opnå et borgmesterskifte.
I modsætning til visse andre, er Lars Hansen en af dem der støtter Helle Gades borgmesterkandidatur.

Mød vores borgmesterkandidat tirsdag den 10. november kl. 16.00.
Du kan mødes vores nye borgmesterkandidat Helle Gade på ØrnsøCenteret tirsdag den 10.
november kl. 16.00 – 18.00. Helle Gade vil bl.a. fortælle om kampen om at erobre
borgmesterposten næste år og om kommunens budget for 2021. Efterfølgende er der fri
debat. Silkeborg Parti- og Kredsforening er vært ved en kop kaffe og en ostemad.
På grund af coronasituationen er der kun plads til 10 deltagere denne eftermiddag og man
skal have mundbind på ved ankomsten. Man kan kun deltage, hvis man har tilmeldt sig
hos Anni Brix på tlf. nr.: 41609568.

Næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo december måned, og har du ideer til indholdet er du velkommen
til at kontakte/sende det til:
Viggo Thinggaard: viggo.thinggaard@lomidt.dk eller Hugo Nielsen: hugo-otto@nielsen.mail.dk
Deadline for stof til næste nyhedsbrev er onsdag dan 25. november. Indlæg der tidligere har været bragt
i Midtjyllands Avis optages ikke i A-dialog.

