V-Mail – december 2018
LÆS I DENNE UDGAVE:
KOMMENDE ARRANGEMENTER:
9. december 2018
Julebag med Ellen Trane Nørby
19. december 2018
Besøg på Sandbjerg Gods
NYT FRA:
KF-formanden
Byrådsgruppen
Folketingsmedlem
Europa-Parlamentet

Vær opdateret om alle foreningens
aktiviteter
på vores hjemmeside:
https://sonderborg.venstre.dk/

NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN
Karsten Schøn
formand
Masser af arrangementer hos Venstre
Så går vi ind i årets sidste måned, og den er jo som altid præget af julen
og julens forberedelser – hertil hører selvfølgelig også julefrokosterne.
Men selv i december måned står det politiske ikke stille – du kan her i
denne V-Mail læse beretninger fra både Byrådet, Folketinget og Europa.
Jeg er som formand faktisk også rigtig stolt af vore mange medlemsarrangementer. 2 af disse er finder sted her i december måned, og disse
er beskrevet her i denne udgave (Julebag med Ellen Trane Nørby den
9. december og besøg på Sandbjerg Gods den 19. december).

I januar 2019 venter der så 2 nye arrangementer, som vi senere vil
udsende særskilt information om – men sæt allerede nu kryds i
kalenderen:
Mandag, den 14. januar 2019 kl. 16.30-18.00 afholdes vores årlige
Nytårskur på Alsion med taler af bl.a. Sundhedsminister Ellen Trane
Nørby og vores Europa-Parlamentskandidat Asger Christensen.
Tirsdag, den 22. januar 2019 kl. 19.00 kan du møde Jeanne Boel på
Hotel Sønderborg Strand (tidl. Comwell), hvor hun fortæller om Revyen
og giver et indblik ”bag kulissen” på Sønderborg Sommerrevy.
Så der er meget at se frem til.
Jeg ønsker alle en dejlig og fredfyldt jul.

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Peter Thomsen
Byrådsmedlem
Sundhedsprofil-undersøgelse og udfordringer på det sociale område
I sundhedsudvalget fik vi tidligere på året resultatet af
sundhedsprofilundersøgelsen for Sønderborg Kommune og den viste jo,
at der er nogle opgaver at tage fat på.
Tallene bygger på en undersøgelse der er foretaget i 2017 og sendt ud til
2500 borgere, hvoraf godt 1700 besvarede spørgeskemaet.
Nogle af de store udfordringer vi står for er bl.a.: flere overvægtige, flere
føler sig stressede, flere borgere har en langvarig sygdom og så er
andelen af daglig- og storrygere desværre ikke faldet men stagneret. I
2010 var andelen over 22%, hvorefter den faldt i 2013 til 17,5 %, for så i
2017 at stige til 18,5%.
Hvis vi sammenligner os med regionsgennemsnittet ligger vi dog tæt på,
men det er bare ikke godt nok. Så der bliver iværksat nogle initiativer,
der SKAL forbedre disse tal. Det skal lykkedes, ellers vil vi på sigt blive
endnu mere presset på sundhedsområdet de kommende år med øgede
omkostninger til bl.a. medicin og hospital indlæggelser.
Generelt gælder det for resultaterne i undersøgelsen, at der er en
tydelig social ulighed. Borgere med lav uddannelse lever mere usundt,
har dårligere trivsel og er mere syge end højt uddannede borgere.
På det sociale område er der meget fokus på økonomien, der p.t. ikke
kan følge budgettet. Der skal findes nogle effektiviseringer for at vi skal
nå i mål. Forvaltningen arbejder hårdt i øjeblikket for at komme med
nogle konstruktive forslag, der kan hjælpe.

En af de store udfordringer er, at vi bliver flere og flere ældre og de
kræver mere pleje, og det betyder så også mere personale og flere
plejehjemspladser.

Derfor er det også vigtigt, at vi kan beholde de ældre i eget hjem, så
længe det er muligt. Samtidig har vi også en stor udfordring med, at der
er mangel på sosu-assistenter og hjælpere. Her har forvaltningen dog
iværksat en kampagne for at få flere til at søge ind på uddannelsen.
En glædelig jul og godt nytår til alle.

NYT FRA FOLKETINGET
Ellen Trane Nørby
Sundhedsminister

2 år med VLAK regering
Regeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative kunne i
denne uge fejre to års fødselsdag.
Det har været hæsblæsende to år, hvor vi har nået rigtig meget og ført en
politik der skaber vækst og fremgang i hele Danmark. Det kan vi være
stolte af. Og det er også vigtige resultater at huske på når vi om kort tid
går ind til et valgår, hvor vi skal kæmpe for igen at vinde danskernes tillid
og forsætte det arbejde vi allerede er godt i gang med.
Hvis ikke det er sket inden du læser disse linjer, falder der en aftale om
finansloven for 2019 på plads. Jeg kan allerede nu sige, at vi kommer til at
styrke sundhedsområdet yderligere, ud over de 5,5 mia. kr. vi allerede har
styrket sundhedsvæsenet med, siden seneste folketingsvalg. Dermed
prioriterer vi endnu engang sundhedsvæsenet og får gjort op med den
smalkost som de Socialdemokratisk ledede regeringer fra 2011-2015
sendte sundhedsvæsenet på.
At forhandlingerne om finansloven har trukket ud betyder også, at der
ikke bliver politisk plads til at lancere den sundhedsreform der var
planlagt til at komme nu her. Den kommer i stedet i januar, så der er tid
og rum til at vi kan få en god og grundig diskussion om vores fremtidige
sundhedsvæsen.
Hvis vi ikke ses til vores julebagearrangemebt den 9. December i det
Sønderjyskehus, hvor den står på politiske rævekager og ‘sundt’ julebag,
så vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at ønske en god december og
julefredfyldt måned.

Forleden var der én, der fortalte mig, at suverænitet ikke er noget, vi
afgiver, men noget vi får ved at samarbejde.
Sådan havde jeg egentlig ikke tænkt på det før, men jeg har grublet en del
over det siden da. Jo mere jeg tænker over det, desto mere mening giver
det. Er der nogen, der tror, at Danmark kunne lave store handelsaftaler
med lande som Japan, Sydkorea og Canada, hvis vi stod udenfor det
europæiske samarbejde? Er der nogen, der tror, at vi i Danmark kan
bekæmpe klimaproblemer og cyber-kriminalitet selv?
Der er nogle enkelte, der tror at suverænitet først og fremmest handler
om at stå uden for det forsvarspolitiske samarbejde, men netop i NATO
kan vi forsvare vores suverænitet. Derfor ser jeg også gerne, at vi øger
vores samarbejde med vore europæiske venner.
Vi har brug for EU, men vi har ikke brug for EU alle steder. Den verden, vi
lever i nu, er god - men også usikker på nogen måder. Vi kæmper med
cyber-kriminalitet, der knægter vores sikkerhed; klimaforandringer, der
truer vores levegrundlag; og skrivebords-bureaukrati, der hæmmer vores
virksomheder.

Når vi kigger mod øst, rejser Putin sig truende, og opruster sig til
hybridkrig og cyber-angreb. Når vi vender blikket mod vest, gjalder
Trump op, spreder fake news og underminerer den amerikanskeuropæiske samhandel og sikkerhed. Selv indenfor Europas grænser
bliver vi nu udfordret af Brexit på blandt andet eksport og fiskeri. Er der
nogen, der tror, at vi i Danmark kunne støde bryst med Putin, overdøve
Trump eller ruske fornuft ind i briterne? Gennem det europæiske
samarbejde opnår vi stemmen og størrelsen til at stå imod.
Det er EU, der skal trække i arbejdstøjet, når det gælder klima- og
energipolitikken – for det er på den scene, at vi kan rykke noget. Det skal
vi blandt andet gennem en fælles europæisk energiunion. EUsamarbejdet hjælper på mange måder det danske erhvervsliv, men på
visse punkter er EU-lovgivningen blevet så bureaukratisk, at det koster
på ordrebogen. Det skal vi naturligvis komme til livs.
Jeg ønsker et meget mere fokuseret EU, som bygger på fornuft. Et EU,
der fokuserer på at beskytte forbrugerne, så vi trygt kan handle på tværs
af landegrænser, såvel som herhjemme. Et EU, der styrker det indre
marked, så vores virksomheder kan vækste i stedet for at bade i
bureaukratiske barrierer. Et EU, der fokuserer på frihandelsaftaler, som
skaber tusindvis af danske arbejdspladser og ordrer for milliarder til de
danske virksomheder.
EU skal ikke beskytte os mod den krumme banan, men beskytte os mod
grænseoverskidende kriminalitet. Vi har brug for en reform af EU’s
landbrugspolitik, en europæisk energiunion, og en selvstændig og
handlekraftig fælles europæisk ramme for politisamarbejde, så vi kan
beskytte Danmark mod den grænseoverskridende kriminalitet. Det leder
os tilbage til spørgsmålet om suverænitet. Når kriminalitet,
klimaforandringer og handel er grænseoverskridende, så må
lovgivningen og myndighederne også være det.
Vi har brug for EU, og de har brug for os. Derfor vil vi have mere
Danmark i Europa, og mere Europa i verden. Vi kan ikke gøre det selv.

