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Aktivitetskalender
25/8

Late Night Games i Ølgod. Kom og hep på vores kandidater når vi spiller bordfodbold
i menneskestørrelse mod Venstre og et udvalgt hold.

13/9

Kommunens budget 3F Nordre Boulevard k. 19.00 Hør byrådsgruppens holdning til
budgetforhandlingerne, påvirk dem og tag stilling.

18/9

Medlemsmøde med næstformand og folketingsmedlem Mogens Jensen. Kom og hør
en sang fra de varme lande. Sted 3F Nordre Boulevard kl. 19.00.

20/9

Politisk Generalforsamling, 3F Nordre Boulevard kl. 19.00. Hør hvad vores
repræsentanter i byråd og regionsråd har lavet det seneste år

Velfærden under pres i Varde kommune!
Af Søren Laulund.
Borgmesterkandidat.
Vi står over for en tid med
budgetforhandlinger for 2018, og i den
socialdemokratiske byrådsgruppe er vi både
spændte og også bekymret for, hvordan
udsigterne for vores økonomi ser ud. Varde
blev op til sommerferien reduceret i
kommunens økonomi med 30 millioner
kroner på grund af udligningstilskudet og en
befolkningstilvækst over de sidste 5 år på et
par hundrede flere borgere. Heldigvis blev
vores årlige finansieringstilskud hævet her
efter sommerferien til 46 millioner kroner,
men det vil kun være gældende for 2018.
Det er aldrig rart at gøre sig den konstatering,
at der år efter år mangler penge og ens
udgifter har oversteget ens indtægter, så
derfor gælder der det samme for kommunens
økonomi. Her ser vi et stigende antal ældre
som sammen med øvrige områder inden for
Social og Sundhedsområdet har betydet
stigende udgifter for kommunekassen - ØGET
SKAT vil derfor være et faktum for Varde

Kommune, og en af flere andre muligheder,
der skal sættes i spil, hvis vores
velfærdsservice skal fastholdes eller udvikles!
I byrådsgruppen har vi også her i foråret haft
et særstandpunkt omkring størrelsen på
forvaltningens effektiviserings- og
omprioriteringskatalog, da det uvilkårligt
giver stor uro og skaber utryghed blandt
kommunens medarbejderne på de forskellige
arbejdspladser. Vi ønskede for at sikre mindst
mulig uro, at det blot var på de 30 millioner
kroner som vi mistede på grund af stigende
befolkningstilvækst, men Venstre og DF
ønskede 40 millioner, og de konservative
udviste manglende indsigt og empati for vores
argumenter og bød ind med 60 millioner
kroner.
Af en eller anden ukendt årsag og modsat
flertallets politiske signaler udarbejdede
forvaltningen et katalog på 60 millioner
kroner med en række besparelser og mange
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helt umulige at gennemføre for os i
socialdemokratiet. Heldigvis har vi fået de 46
millioner, og derfor en styrket økonomisk
situation for Varde kommune, men dog kun i
2018.
Ikke desto mindre har nogle fra andre
politiske partier, særligt Lokallisten og
Liberal Alliance, en påstand om, at der
foregår et overforbrug i administrationen i
Varde kommune, hvor vi har en økonomi på 3
mia. Det koster at sikre en effektiv
organisation, og jeg vil stå på mål for et rigtig
godt stykke arbejde, der bliver gjort af hver
enkelt medarbejder.
hvor vi ønsker en stigning på ekstra 0,5
procent i skat, så der kan tilføres 35 millioner
kroner ligeligt fordelt mellem de to områder.
Jeg har lavet nogle konkrete udregning på,
hvad det betyder for dig som borger i Varde
kommune, eksempelvis vil en halv procent
mere i kommuneskat betyde ca. 100 kroner
mere for kassedamen - 150 kroner for
håndværkeren - ca. 200 kroner mere for
akademikeren om måneden. Altså de bredest
skuldre vil bærer mest, så vi alle kan nyde
gavn af vores solidaritet og fællesskab i vort
velfærdssamfund!
Som nævnt tidligere har vi år efter år haft et
stort pres inden for social- og
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Vi sparede på administrationen via sidste års
råderumskatalog, ligesom der inden årets
budgetforhandlinger er lagt op til endnu flere
millioner kroners besparelser i
administrationen. Der vil endnu en gang være
behov for at skrue herpå igen for at
kommunen kan få indtægter og udgifter til at
hænge sammen.
I juni måned vedtog vi vores valgprogram,
hvor der skabes en række øget omkostninger
for at udvikle og opretholde nuværende
serviceniveau på ældreområdet, ligesom vi
ønsker at fastholde og sikre kvaliteten i vores
skoler og dagtilbud. Det er altså lig med et
behov for øget skatteindtægter,
sundhedsområdet, hvor vi har set, at budgettet
er blevet lagt for lavt, og det har været
nødvendigt at spare meget mod vores vilje.
Det har også medført, at vi har stået uden for
en hel del af beslutningerne, men Venstre har
sammen med DF trumfet deres sparekrav
igennem.
Det blandt meget andet vil være i
byrådsgruppens fokus i de kommende
budgetforhandlinger, hvor vi håber på, at få så
mange som mulige røde fingeraftryk sat af på
aftalen. Om vi så vil være med eller må stå
uden for aftalen om budgettet kan kun tiden
vise os.
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Banderne ødelægger vores fællesskab
Trine Bramsen, MF (S), retsordfører
Det har altid været en socialdemokratisk hjertesag at
sikre danskernes tryghed. De seneste måneder har
bandekonflikter skabt utryghed blandt borgere rundt
omkring i landets største byer. Det er uholdbart. I
Danmark skal man kunne føle sig tryg ved at gå på
gaden – uanset hvor man bor. Det er også baggrunden
for, at vi sidste år samlede et flertal udenom den
borgerlige regering, der pålagde justitsministeren at
indkalde til forhandlinger om en ny bandepakke.
Pakken faldt på plads i marts måned. Og den giver
politiet rigtig mange gode og stærke redskaber, der
meget kontant sætter ind overfor de kriminelle
grupperingers adfærd. Men med sommerens konflikter
er der behov for at bygge ovenpå både med
forebyggende og resocialiserende initiativer. Men også
med endnu flere redskaber til politiet. Det er
baggrunden for at vi i Socialdemokratiet har presset på
for at styrke politiindsatsen, beskytte vidner langt bedre
end det sker i dag og mandsopdække bandemedlemmer
på deres økonomiske forhold. Desuden vil vi have
justitsmisteren til hurtigst muligt at indkalde til
forhandlinger om den ungdomskriminalitetspakke, som
der er så stort et behov for. Pakken skal både sikre at
børn og unge får sunde fællesskaber i stedet for de
kriminelle miljøer. Dette gennem en langt tidligere
indsats, når unge viser tegn på kriminalitet. Vi vil også
gøre det muligt at fjerne børn fra hjem med
bandekriminelle fædre eller brødre. Ganske enkelt fordi
det er et svigt, at lade børn vokse op i de miljøer.
Yderligere skal det være strafbart at rekruttere unge
under 18 år til banderne.
Den socialdemokratiske retspolitik har altid gået på tre
ben; forebyggelse, straf og resocialisering. De tre ben
går indsatsen stadig på. Ingen af de tre ben kan
undlades. Derfor er det også helt afgørende, at vi får
styrket kriminalforsorgen i forhold til arbejdet med
bandemedlemmerne. Typisk kræver de langt flere
medarbejderressourcer og større opdeling end de øvrige
kriminelle. De ressourcer skal være til rådighed.
Absurd nok er pengene til de flere medarbejder i
kriminalforsorgen afsat. Det blev de, da vi havde
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regeringsmagten. Men af uvisse årsager nægter
regeringen at bruge pengene, hvor de hører hjemme.
Det vil blive et stort tema, når vi i efteråret skal lande
en ny flerårsaftale om kriminalforsorgens økonomi.
Jeg synes det er ærgerligt, at vi skal slås på den
politiske bane alt imens banderne skaber utryghed i
gaderne. Vi skal stå sammen mod banderne. Og det
kræver mere end blot straf, som de borgerlige mener er
løsningen på alt. Det kræver også mere end blot
forebyggelse og bløde tiltag, som de øvrige
venstrefløjspartier påstår. Derfor er kombinationen af
både forebyggelse, straf og resocialisering så
afgørende, hvis vi skal stoppe skyderierne i gaderne –
og undgå, at banderne får fat i flere byer rundt omkring
i landet.
Der findes ingen lette løsninger i kampen mod de
kriminelle grupperinger. Men det er et politisk ansvar
at sikre et samfund, hvor alle danskere kan færdes
trygt. Derfor er der ikke tid til tøven eller rysten på
hånden. Og derfor har vi fra Socialdemokratiets side –
både på borgmesterniveau og fra Folketinget – været så
optaget af få sat kontakt ind overfor dem, der
ødelægger vores fællesskab. En kamp vi vil fortsætte
indtil de banderne er væk fra gaderne.
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Under overskriften Socialdemokratiet vil
indkræve 35 millioner kroner mere i skat
Det har flere formål. For det første ønsket om at
beholde den nuværende skolestruktur. Det næste er
også liv i oplandsbyerne.
Vi må gøre os klart at hvis man ønsker liv og udvikling
i oplandsbyerne kræver det også ekstra penge. Det er vi
klar til som socialdemokrater. Hvis man ikke ønsker at
bruge ekstra midler på at holde gang i oplandsbyerne,
kan man lige så godt sige det rent ud. Vi i Varde
kommune har brug for der er gang i udviklingen over
hele kommunen. Den sidste opgørelse om
gennemsnitsalderen i vort område (som er i JV den 13
august) viser at gennemsnitsalderen er stigende i store
dele af kommunen. Derfor er det vigtigt vi har et højt
serviceniveau i hele kommunen for at holde en positiv
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udviklingen. Sådan at unge familier ønsker at bo i
Varde kommune. Det vil altid koste mere at bo i en
geografisk stor kommune med en lille befolkning hvis
man ønsker en god service i hele kommunen. Derfor,
hvis man ikke ønsker en skattestigning ønsker man
heller ikke liv i hele kommunen.
Niels Ole Beck
Folketingskandidat for socialdemokratiet i Varde.

Begyndende valgkamp.
I skrivende stund kan vi begynde at se konturerende af en hård og spændende valgkamp. En ny spiller har
meldt sig på banen, nemlig lokallisten. Denne, men ikke alene denne, får valgkampen til at dreje sig om
mere lokale forhold.
Lokallisten er gået i valgforbund med Liberal Alliance, hvilket ikke kan undre da de begge mener man kan få
mere for mindre. Venstre (herunder Dansk Folkeparti) vil bygge og vedtager en skolestruktur der på sigt vil
lukke skoler i lokalområderne. Konservative vil spare endnu mere og lukke flere skoler. Så er der
efterhånden kun os socialdemokrater tilbage med en ansvarlig økonomisk politik der også vil finansierer en
udvikling i lokalområderne og vil kæmpe for velfærden i kommunen. Vil man have en lokal skolestruktur i
en geografisk stor kommune så koster det, vil man have en lokal service og vil man støtte lokalt så koster
det. Vi kan ikke blive ved med at reducerer på udgiftssiden. Jeg sidder i en børnehavebestyrelse der
formodentlig endnu engang skal til skære, og ved hvor svært det er og hvor ondt det gør. Nu må det være
nok med skattelettelser, lad os betale en anelse mere til fællesskabet og få en god kommune med en god
service.
Vi er inde i en rigtig god udvikling i antallet af medlemmer af vores lokalafdeling, men vi kan altid bruge
flere. Så kender du en der vil være med til at kæmpe for velfærden og en bedre Varde kommune, så skriv til
Kim Christensen på
Kimchr_33@hotmail.com så kontakter vi ham/hende med henblik på medlemskab.
Ros og ris modtages gerne på ovenstående mail.

