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Formanden har ordet 
 Af Knud Egon Poulsen

Minkkommissionens beretning til Folketinget
Det kan nok være at sommerfreden er blevet forstyrret, 
efter at Minkkommissionens beretning er blevet offentlig-
gjort. ”Især de borgerligere partier vil naturligvis bruge an-
ledningen til at kritisere regeringen og statsminister Mette 
Frederiksen. En beretning der beskriver forløbet og bag-
grunden for regeringens beslutninger på baggrund af, at SSI 
vurderede, at minkavl i fremtiden ville udgøre en ”betyde-
lig risiko” for folkesundheden og for udviklingen af vacciner 
mod covid19.
På den baggrund besluttede regeringen at alle mink i Dan-
mark skulle aflives. Men desværre viste det sig efter få 
dage, at der ikke var lovhjemmel til denne beslutning. Dette 
gjorde regeringen dog korrekt folketinget opmærksom på 
og fik efterfølgende den nødvendige lovgivning på plads. En 
situation der naturligvis ville have været undgået, hvis de 
ansvarlige embedsmænd rettidigt havde advaret regerin-
gen. Der er således efterfølgende flere der taler om, at det 
danske embedsværk befinder sig i en krise.
Lokalt beklager vi at minksagen og den dårlige embeds-
mands håndtering kostede den daværende fødevaremini-
ster og vores folketingskandidat Mogens Jensen hans mi-
nisterpost.

Ja, til et fælles EU-forsvar 
Personligt er jeg tilfreds med, at det blev et ja ved folke-
afstemningen om afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet, 
ikke mindst pga. af de nuværende usikre tider efter den 
24. februar 2022, hvor Rusland invaderede et suverænt og 
selvstændigt land Ukraine. Men samtidig forstår jeg godt de 
borgere, der ikke ønsker Danmark på sigt bliver inddraget i 
flere krige. Men vi skal huske, at beslutninger om fremtidig 
krigsdeltagelse altid skal besluttes af Folketinget, Slotshol-
men 1, København.

Ny mødetidspunkt for Politiske ”Drop in møder” 
Vi har det sidste halve år afholdt de såkaldte ”Drop in mø-
der”, politiske debatmøder om regions- og byrådspolitik i 
Dansk Metals lokaler, Neksøvej nr. 7, Herning. Vi har be-
sluttet at møderne fremover skal afholdes i tidsrummet kl. 
19.00 – 21.00. Det næste møde afholdes onsdag den 24. 
august, og efterfølgende 6. september, 27. september, 9. 
november og 14. december 2022.

Spændende medlemsmøder 
Desværre blev det planlagte møde med Børne- og Under- 
visningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil aflyst pga. syg-
dom. I stedet vil der blive aftalt en ny besøgsdato i efter  

  året. 
  Endvidere er vi ved at planlægge et offent 
  ligt møde om  Ruslands  invasion af Ukri- 
  ne. Mødet vil sandsynligvis blive afholdt d. 
  29. august 2022.
  Desuden er vi også ved at planlægge et of- 
  fentligt EU-møde med Niels Fuglsang/MEP  
  i efteråret 2022.

Mere om alle tre møder senere.

Vi indleder Regions- og byrådsvalget 2025
Som bekendt afholdes det næste regions- og byrådsvalg i 
november 2025. Vi har derfor, for at være godt forberedt 
besluttet at indlede forberedelserne til efteråret i år. I den 
forbindelse efterlyser vi interesserede kandidater til de to 
valg. Så har du eller kender en der har en ”spirende politiker 
i maven”, vil vi gerne høre fra dig.

Folketingsvalg 2022/23
Som bekendt skal der senest foråret 2023 afholdes folke-
tingsvalg, men da vi ikke kender valgdatoen, er vore to valg-
kredse godt i gang med forbindelserne til denne folketings-
valgkamp i Herning kommune, men meget mere om dette 
spændende valg senere.
Se medlemsaktiviteter på vores hjemmeside og Facebook
Fremover vil vore lokale medlemsmøder kunne ses på vo-
res hjemmeside, www.socialdemokratiet-herning.dk & 
www.soc-herning.dk og naturligvis også på vores Facebook, 
www.facebook.com/socialdemokratietiherningkommune/ 

Du og din familie ønskes en god sommer.

Partiskat til politisk arbejde
Har du varetaget et politisk betalt politisk hverv er det vig-
tigt, at du husker at indbetale 2% af beløbet, dog mindst 
kr.50, til partiet, i denne forbindelse fællesledelsens kasse-
rer. Alle – lige fra borgmestre til valgtilforordnede i partiet 
betaler 2 % i det vi kalder partiskat. Skatten er et tilskud 
til de politiske aktiviteter, som vi gennemfører i forbindelse 
med valgkampe. Derfor er alle beløb velkomne, store som 
små, alle beløb kan bruges.  Vi kontrollerer selvfølgelig ikke 
at du får det gjort, det er dig selv, der skal kontakte kasserer 
Jens Martin Christensen samt indbetale på reg. nr. 5383 og 
konto nr. 0313714 i Arbejdernes Landsbank.  På forhånd tak

Husk
Dyrskue i Aulum

13. august



Nyt fra Byrådsgruppen
af Tommy Tønning
   Kære alle
   6 mdr. er gået siden det nye byråd  
   i Herning kommune trådte sam-  
   men. Og det har bestemt ikke 
   været kedelige 6 mdr.
   Gruppen er rigtig godt i gang, med  
   de mange forskellige opgaver der 
ligger og samarbejdet og intensiteten i arbejdet, i byråds-
gruppen fungerer upåklageligt. Tak og stor ros til Arul-Vin-
nie og Lone for det politiske håndværk i hver især har lev-
eret i det første halve år.
Beskæftigelsen i Herning kommune ser stadig rigtig for-
nuftigt ud og der efterspørges i den grad arbejdskraft, som 
vi i beskæftigelsesudvalget søger at finde til arbejdsgiverne.
Ellers går rigtig meget af tiden i det politiske arbejde, i Hern-
ing byråd, lige nu, med at forholde sig til en nylig indgået 
kommuneaftale mellem KL og Christiansborg.
Det er en aftale der er blevet enormt udskældt af forskel-
lige parter og partier. Og lokalt benævnt som den ringeste 
aftale i mands minde.
Jeg vil gerne medgive at det er enormt ærgerligt at vort 
parti, på landsplan, ikke har afsat penge til socialområdet 
i aftalen. Men set i en sammenhæng hvor en krig i Ukraine 
pludselig krævede 19 milliarder mere til forsvaret, er det vel 
ikke så underligt, at råderummet et brugt.
Men, set i forhold til tydeligere borgerligere regeringer, har 
den socialdemokratiske finansminister Nicolai Wammen, 
lagt en demografisk regulering/bund under børn og æld-
reområdet. Og det er i sig selv super-supergodt, og sikre at 
vi i teorien undgår besparelser på disse områder.
Man skal også huske at det under venstre/konservative 
blev lagt omprioteringsbidrag på kommunernes økonomi, 
der tvang os ud i 2% besparelse hvert år.
Nå, En anden udfordring i kommuneaftalen, som er langt, 

være og presser os kommunaløkonomisk, er anlægsbud-
gettet. Priserne på at bygge er steget med op til 35%, bla. 
på grund af materialemangel. Og det presser en kommune 
som Herning voldsomt, og tvinger os ud i nogle benhårde 
valg, på hvad der er nice to have og need to have.
I den socialdemokratiske gruppe er der ingen tvivl om at 
nedslidte daginstitutioner og boliger til ældre, står super-
højt, i forhold til andre prestigeprojekter.
En holdning, vi vil stå superstejl på i de kommende budget-
forhandlinger.
I forhold til budgetforhandlingerne, venter vi spændt på, 
om den ny borgmester, vil en ny vej, eller fortsætte af den 
gamle “Krarup” vej. Det første budget for en ny borgmester 
er vigtig, og vi skal i den sammenhæng, spille vores kort 
rigtigt og konstruktivt for at opnå mest muligt indflydelse.
Vi er klar til at sælge vores stemmer til højest bydende. 
Vi er i den socialdemokratiske byrådsgruppe, i fuld gang 
med budgetarbejdet, og jeg forventer at vi til næste drop in 
møde den 24. august vil løfte sløret lidt, for nogle af vores 
tanker.
En budgetproces er på mange måder, et pokerspil, hvor det 
handler om ikke at spille alle kort ud på en gang, men at 
kunne spille dem rigtig på den bedst mulige måde.
Fællesledelsens bestyrelse har ved et møde i juni besluttet 
at anbefale byrådsgruppen, at de såkaldte drop in møder 
bliver flyttet tidsmæssigt. Det har vi naturligvis taget til ef-
terretning.
Så resten af året fra den 24. august bliver mødetidspunktet 
kl. 19.00 - 21.00
Sluttelig vil jeg minde jer om, at vi byrådspolitiker er meget 
tilgængelige, og at vi kommer gerne ud og tale, hvis der er 
brug og lyst til dette.
Håber at se rigtig mange af jer til de næste møder. Husk i 
har en særlig mulighed for indflydelse som medlemmer af 
socialdemokratiet.

Rigtig god sommer til alle

Reception 
Mandag d. 8. august 2022

kl. 18 - 21??
i Kulturmøllen

Møllevænget 19 i Kibæk.
til ære for et nyt æresmedlem 

i Herning Partiforening

Husk tilmelding senest 25. juli 2022 til: Mona Herskind mona@herskind.se eller 2064 9862, Vinnie Borbjerg 
byrvb@herning.dk eller 5135 5082, Jens Vind mail@oz8gv.dk eller 4031 7286, Henrik Jensen henrikpj@gmail.com eller 
2980 9255     Arrangører er socialdemokratiske partiforeninger i Herning Kommune
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Socialdemokratiets næstformand 
Mogens Jensen holder festtalen.

Eventuelt andre talere bedes 
meddelt ved tilmeldingen.

Der er spisning kl. 18 og se-

nere kaffe og kage. Drikkevarer er 

for egen regning

Invitation


