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Så er kommunal- og regionsvalget overstået, kam-
pen er slut og resultatet er opgjort. Regionalt lykke-
des det ikke Jacob Jensen og venstres regionsgruppe 
at fastholde regionsformandsposten, lokalt gik Ven-
stre en smule tilbage, mindre end på landsplan men 
nok til at miste et mandat i byrådet. Det ville være 
lyv, hvis jeg påstod, at det er tilfredsstillende, men 
sådan er livet, man må tage det søde med det sure.
Kunne vi lokalt have gjort mere? Ja, der er ingen 
tvivl om, at der altid kan gøres mere, men jeg vil nu 
mene, at Venstre i Odsherred kunne bryste sig af en 
ualmindelig flot kandidatliste, men mange typer af 
erhvervskontakt samt aldersspredning fra 18 år og 
opefter. Jeg vil gerne her takke kandidaterne for det 
utroligt flotte og stærke engagement de hver især 
lagde i valgkampen. 
Valget startede for kandidaterne i foråret 2017. Jeg 
vil ikke her nævne alle de aktiviteter, som kandida-
terne stod op for, men blot et udsnit. Traditionelle 
valgmøder i bl.a. Vig, Fårevejle, Asnæs, Rørvig, Hør-
ve, Fårevejle, Nykøbing og mange flere steder. Udde-
ling af pjecer i alle lokalområder foran supermarke-
der, i Asnæs Centret og gågaden i Nykøbing. Tidlige 
morgenuddelinger, morgenbrød til togrejsende med 
en »god dag« med på vejen, honninghjerter med 
gode budskaber, blå candyfloss til børnene, ja listen 
er utrolig lang. Vores borgmesterkandidat Morten 
Egeskov havde naturligvis langt det største arbejde 
i forhold til deltagelse i alle mulige arrangementer, 
interviews, events mm. Kandidater gjorde det super 
flot, og dybest set er det jo ikke til at vide om netop 
den flotte indsats er årsagen til, at Venstre i Odsher-
red kun gik lidt tilbage.
Vi har naturligvis haft vores sædvanlige med-
lemsmøder, men valget har fyldt utroligt meget hele 
efteråret. Sommerfesten var som altid vel besøgt, 
hvor Martin Damm KL formand (lidt endnu) og borg-
mester i Kalundborg holdt et super inspirerende op-
læg om arbejdet i kommunernes landsforening og i 
Kalundborg kommune. 

Nu skal vi så videre med det daglige arbejde både i 
foreningen og i byrådsgruppen. Desværre må vi und-
være Jørgen Revsbech, som ikke blev genvalgt. By-
rådsgruppen kommer til at savne Jørgens indsigt og 
dejlige lune og jeg vil gerne her benytte lejligheden 
til at sige tak til Jørgen for arbejdsindsatsen. Karina 
Vincentz stillede ikke op også en tak til Karina for 
indsatsen for Venstre. Mathias Hansen er nyvalgt og 
han er fuld af lyst og gåpåmod til de nye opgaver. 
Pia Gade er valgt som 1. suppleant og følger byråds-
gruppens arbejde tæt. Morten Egeskov har valgt at 
trække sig som gruppeformand for byrådsgruppen 
og Helge Fredslund er valgt som ny gruppeformand. 
Der skal lyde en stor tak til Morten Egeskov for hans 
mange år, som borgmesterkandidat og gruppefor-
mand. Morten har gjort en fantastisk indsats både i 
det daglige arbejde og i valgkampen. Der er en tung 
arv at løfte for både den nye gruppeformand og for 
byrådsgruppen, heldigvis fortsætter Morten, som 
almindeligt byrådsmedlem.
Som det fremgår af aktivitetslisten, så prøver vi med 
en ny form »café-møder«, hvor vi over en middag 
eller en kop kaffe hører nogle af områdets driftige 
erhvervsfolks fortælle om deres arbejde. Desuden 
er de faste kvartalsvise medlemsmøder sat på pau-
se i hvert fald for en periode, der kom meget få til 
møderne og nogle gange slet ingen. Til gengæld er 
der oprettet en organisatorisk politisk følgegruppe 
til byrådsgruppen. Her er en gruppe af kandidaterne 
samlet og følger byrådsgruppens arbejde, ligesom 
de, når det kører som det skal, vil holde månedlige 
møder med byrådsgruppen. Jeg håber, det kan være 
med til både at give politisk inspiration til byråds-
gruppen, samt sikre politisk dialog i vores forening.
Vi holder generalforsamling på Hotel Højby Sø den 
1. marts og jeg håber vi ses.

Vel mødt til kommende arrangementer
Hanne Pigonska
Formand for Venstre i Odsherred

Kære
Venstremedlem
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Af Jacob Jensen, MF,
finansordfører for Venstre

Det er ingen hemmelighed, at hele forløbet om-
kring finansloven for 2018 har været en uskøn pro-
ces. Udfaldet blev som bekendt, at Statsministeren 
på et pressemøde for nyligt måtte nedjustere for-
ventningerne til en kommende skatteaftale. 
Når forhandlingerne om en ny skatteaftale i 
første omgang mislykkedes, skyldes det 
ikke mindst, at Dansk Folkeparti løben-
de er kommet med nye krav 
til regeringen, hvilket 
gjorde det vanskeligt 
at nå frem til en af-
tale. Efterfølgen-
de valgte Dansk 
Folkeparti tillige 
at tage skattefor-
handlingerne som 
gidsel og kræve et 
såkaldt ”paradig-
meskifte” (hvad 
det så end er) på 
udlændingeom-
rådet i løsesum. Det 
gjorde bestemt ikke 
situationen bedre. 
Der er grænser for, 
hvad regeringen står model 
til for at lande en skatteaftale. Den grænse, me-
ner jeg, er nået. 
Nok er Dansk Folkeparti regeringens parlamentari-
ske grundlag – i øvrigt fordi man ikke selv ønskede 
at tage det ultimative ansvar og gå med i regering. 
Men Danske Folkeparti må søge tilbage til tidlige-
re tider og igen opføre sig som et parlamentarisk 
grundlag, der har nikket til regeringens grundlag.   
I de seneste år har den megen fokus på enkeltsa-
ger og understregningen af de politiske stridighe-

der i medierne dog betydet, at dansk politik har 
fremstået mere fragmenteret. Partierne har hver 
især kæmpet for lige netop deres særlige og en-
keltstående mærkesag, hvilket har besværliggjort 
samarbejdet. 
Venstre skal have Venstre som omdrejningspunkt 
– ikke Dansk Folkeparti. Vi skal som et ansvarligt 
parti med nuancerede og balancerede synspunk-
ter ikke løbe efter folkestemningen. Vi skal skabe 
folkestemningen! 

Derfor skal vi i Venstre heller ikke være ban-
ge for at arbejde henover midten for at søge 
flertal til at realisere mest muligt af vores poli-

tiske målsætninger. Når alt kommer til alt må det 
trods alt være resultaterne, der er det cen-

trale – ikke hvordan resultaterne 
er opnået. Men det kræver så 
også bare, at ikke mindst Socialde-

mokraterne er parate til at søge dis-
se resultater og ikke kun lade 
sig styre af taktiske hensyn, 
som desværre synes at være 
tendensen i disse år.
De fire ”gamle” regerings-
bærende partier Venstre, 

Det Konservative Folkeparti, 
Socialdemokratiet og Radikale 

Venstre forstår normalt alle 
vigtigheden i at samarbejde, 

forhandle og indgå kompromiser 
til gavn for et fælles bedste. 

Også Socialdemokratiet har tilken-
degivet, at de er villige til at forhandle om skat-
telettelser. Jeg glæder mig oprigtigt over, at også 
Socialdemokratiet nu kan se fornuften i at sænke 
skatten. Dog kan det fremstå en anelse pudsigt, 
at man fra Socialdemokratiets side gerne vil være 
med til at uddele skattelettelser, men man ønsker 
ikke at stemme for de aftaler, der finder pengene 
til at sænke skatten. Socialdemokratiet har for ek-

De »gamle« partier
må finde sammen

Politiets ressourcer
skal anvendes rigtigt

Af Morten Løkkegaard (V),
medlem af Europa-Parlamentet

Briterne forlader EU-samarbejdet i 2019. Det med-
fører de ofte omtalte problemer med samhandel, 
borgerrettigheder og grænsespørgsmål.
Men hvad med de 73 sæder, som de britiske par-
lamentarikere efterlader i Europa-Parlamentet? 
Ja, de må sådan set gerne fortsætte med at være 
tomme. 
Sådan bliver det i hvert fald, hvis Venstre får lov at 
bestemme. Vi har nemlig brug for et slankere og 
mere effektivt EU.
Desværre er Europa-Parlamentets forfatningsud-

valg ikke af samme opfattelse. I går blev udvalget 
enig om, at vi kun skal barbere Parlamentet ned fra 
751 til 705 pladser.
De 46 pladser, som bliver i ’overskud’, vil man så 
gemme til en fremtidig udvidelse og/eller transna-
tionale stemmelister. Men transnationale valg er 
den helt forkerte retning at gå. EU er et samarbej-
de mellem nationalstater, og sådan skal det blive 
ved med at være.
Derfor siger jeg og Venstre ”nej tak” til transnatio-
nale lister. I stedet for at finde på nye smarte tiltag 
bør vi fokusere på det, som er vigtigt for borgerne: 
sikkerhed, tryghed, et velfungerende marked, ydre 
grænsekontrol og indre fri bevægelighed.
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Af Helge Fredslund
Gruppeformand

KV 17 er fortid nu, og 
de fleste kender resul-
tatet. For V var det nedtur, men 
ikke så meget som landstendensen. For andet 
valg i træk måtte vi sige farvel til et gruppemed-
lem. Det er aldrig rart, men vi er en gruppe der, 
på trods, tænker positivt og tænker frem mod 
KV 21. 
På forhånd havde Karina
Vincentz ikke ønsket genvalg og 
valgresultatet betød desværre 
også at vi måtte sige farvel til 
Jørgen Revsbech. Begge har 
gjort et kæmpe arbejde for 
Venstre i Odsherred Byråd. Med 
deres kreative og positive sind, 
har de hver på deres måde præget arbejdet, og beg-
ge har nydt stor anerkendelse, også af kollegerne fra 
alle de andre partier. I vil begge blive savnet. 
Til gengæld har vi fået tilført nyt blod i gruppen, idet 
Mathias. M. Hansen blev nyvalgt. Mathias er ung og 
meget engageret i det han laver, og lægger ikke skjul 
på hvad han mener om dette og hint. Så jeg spår 
ham en stor lokalpolitisk fremtid.  Velkommen til 
Mathias. 
Valget betød også at vores mangeårige frontkæm-
per, gruppeformand og borgmesterkandidat Mor-
ten Egeskov valgte at træde et skridt tilbage i grup-
pen. Gruppen opfordrede og valgte undertegnede 
som ny gruppeformand, vel vidende at fremtiden 
ligger bag mig, men måske netop derfor. Den kom-
mende tid skal derfor bruges til at finde Venstres 
næste bud på en borgmesterkandidat. Der skal fra 
mig lyde en stor tak til Morten, for de mange år 
som venstres frontkæmper. Du har kastet dig ind i 
adskillige kampe for at tilgodese de liberale værdi-
er i Odsherred Kommune. Senest har du været en 

meget dygtig og kompetent formand for MOK, hvor 
der endelig kom ledelse og fremdrift på området. 
Det er med stor ydmyghed jeg påtager mig op-
gaven som gruppeformand. En opgave 

som synes umulig  at komme 
efter. 

Som byrådets næststørste parti 
er vi det eneste oppositionsparti, 

hvilket vil sige at vi står uden for den 
konstituering som S, DF, SF, EL, L og R 

har indgået. Vi har dermed også en 
anden frihed til at markere liberal 
politik, end hvis vi havde valgt at 

være en del af konstitueringen. Jeg 
håber og tror at det vil kunne ses i den kom-

mende tid. 
Straks efter nytår afholdt vi et gruppemøde hvor vi 
lagde planen for den kommende tid. Vi vil i høj grad 
tage udgangspunkt i vores valgprogram, og det vil 
sige at vi vil arbejde for:

•  En mere erhvervsvenlig kommune
•  En friere folkeskole med rum til forskellighed
•  Unge skal i uddannelse eller arbejde
•  Ledelsesreform der betyder færre chefer og 

dermed mere tid til de ældre.

På trods af at der de senere år er kommet langt 
mere styr på økonomien i Odsherred Kommune, er 
der stadig udfordringer med at levere den velfærd, 
som jeg tror at alle byrådets partier gerne ville. Og 
det er udfordringer vi har, på trods af at vi har lan-
dets højeste skattetryk. Der er altså områder hvor 
vi ikke gør det godt nok og hvor der må skæres fedt 
fra. Det vil vi lægge os i selen for at påpege. 
Til slut vil jeg opfordre Venstres medlemmer til at 
henvende sig, enten til mig, eller til et af gruppens 
medlemmer, hvis der er forhold man synes der skal 
fremmes, eller udfordringer man støder på med det 
offentlige.
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sempel hverken stemt for pensionsaftalen eller for 
kontanthjælpsloftet i Jobreformens fase I. 
Lykkedes det at samarbejde med Radikale Venstre 
eller Socialdemokratiet, vil det i så fald ikke være 
første gang, at Venstre samarbejder med dem om 
at sænke skatter og afgifter. Tidligere har Venstre 
sammen med SRSF-regeringen blandt andet været 
med til at gennemføre skattereformen i 2012. Den 
daværende regering kunne ikke finde opbakning til 
skattereformen fra Enhedslisten, og reformen end-
te derfor med at blive gennemført i et samarbejde 
med Venstre og Det Konservative Folkeparti. 
Konkret betød reformen dengang, at skatterne 
blev sænket med i alt 14 mia. kr. frem mod 2022. 
Beskæftigelsesfradraget blev markant forhøjet. 
Topskattegrænsen blev hævet. Det var mærkbare 
skattelettelser, der gavnede både beskæftigelsen 
og den enkelte dansker. Det er ingen hemmelig-
hed, at Venstre naturligvis gerne havde set endnu 
større skattelettelser dengang, men skattelettel-
serne var et skridt i den rigtige retning, og derfor 
slog Venstre til, da muligheden bød sig. 
Det brede politiske katalog, hvor fokus er på mere 
end blot en enkelt sag, gør, at de gamle partier har 
lettere ved at indgå i et forhandlingsforløb. Der er 
flere dagsordner i spil og flere parametre at skrue 
på for at nå frem til et kompromis, som alle parter 
kan være tilfredse med. 
De nyere partier har derimod alt andet lige et 
smallere fokus. Dansk Folkeparti har for eksempel 
et meget stærkt fokus på strammere udlændinge-
politik og bedre velfærd for de ældre. Alternativet 
har et stærkt miljø- og klimafokus som deres ho-

vedprioritet. LA er meget optaget af skattelettel-
ser. Enhedslisten har markante prioriteringer i for-
hold til at øge størrelsen på den offentlige sektor. 
Tiden er derfor inde til et opbrud i dansk politik. 
Et opbrud, hvor regeringen ikke længere lader sig 
styre af et enkelt partis på forhånd definerede 
krav. 
I Region Sjælland, hvor jeg netop er blevet valgt 
ind til Regionsrådet, har Venstre allerede vist ve-
jen og indgået en sådan ny alliance. Her er Venstre 
gået sammen med Det Konservative Folkeparti og 
Radikale Venstre og har skabt en ny stærk VKR-alli-
ance. Sammen agter vi at holde de øvrige partier i 
ørerne og kontrollere, at flertallet leverer konkre-
te resultater i Region Sjælland. 
For realiteten er, at Venstre og Det Konservative 
Folkeparti er ikke så langt fra det Radikale Ven-
stre og Socialdemokraterne, at enderne ikke kan 
mødes. Det gælder måske i særlig grad i forhold 
til EU-politikken, som uanset om man kan lide det 
eller ej, skaber rammen om meget af dansk politik. 
     Min opfordring skal derfor være, at Venstre 
sammen med de øvrige regeringsbærende parti-
er dvs. K, S og R i større grad finder sammen for 
til gengæld at mindske enkelsagspartiernes higen 
efter indrømmelser på netop deres område uden 
skelen til den større sammenhæng på den politi-
ske agenda. Det danske samfund er heldigvis hel-
ler ikke så enkelt, at alle løsninger kan defineres 
i enkeltsager. Tingene hænger sammen, og det 
kræver en sammenhængende politik. Og måske 
lige på det punkt – og kun på det - har Venstre det 
mest ”ekstreme” synspunkt i dansk politik. 

4

Af Sophie Løhde (V),
innovationsminister
 
Regeringen har præsenteret endnu en stor og am-
bitiøs indflytningsplan – Bedre Balance II. Med pla-
nen etableres 4.024 statslige arbejdspladser og op 
mod 1.000 uddannelsespladser i byer rundt om i 
hele landet. Regeringen ønsker et Danmark, hvor 
det er muligt at bo, arbejde og leve i hele landet. Vi 
har derfor taget en række initiativer for at skabe et 
Danmark i bedre balance. Vi har eksempelvis mo-
derniseret planloven, nedsat færgetakster og gen-
nemført en fødevare- og landbrugspakke.
Og nu præsenterer vi så endnu en ambitiøs indflyt-
ningsplan – Bedre balance II – der byggere videre på 
den første plan, som den daværende Venstre-rege-
ring stod bag. I 2015 flyttede vi 3.900 statslige ar-
bejdspladser fra hovedstadsområdet og ind i resten 
af landet. Det var den største samlede flytning af 
statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme.
Denne gang etablerer vi så endnu et historisk stort 
antal arbejdspladser uden for hovedstaden. Kon-
kret etablerer regeringen 4.024 arbejdspladser i 49 
byer rundt om i hele landet, og samtidig opretter 
vi 10 uddannelsesstationer med samlet op til 500-
1.000 studiepladser i f.eks. Hobro, Kalundborg, 
Rønne, Nykøbing Falster og Helsingør.
Som led i ’Bedre balance II’ kan byer som Hjørring, 
Viborg, Holstebro, Ringkøbing, Løgstør, Ribe, Mid-
delfart, Stenlille, Næstved, Nakskov og Holbæk nu 
se frem til at få tilført statslige arbejdspladser. Og 
Odense får gavn af den største enkeltstående flyt-
ning i denne omgang, når Miljøstyrelsen med 440 
arbejdspladser flytter til byen. Dertil kommer en 
stribe andre byer, hvor der også etableres arbejds-
pladser i større eller mindre omfang.
Når man gennemfører en så omfattende plan, kan 
det ikke undgås, at der vil være omkostninger. Det 
gælder både økonomiske og i en periode faglige - 
og ikke mindste menneskelige. For selv om det er 

arbejdspladser – og ikke mennesker – vi flytter, så 
kommer vi ikke udenom, at det vil være svært for 
mange medarbejdere og deres familier at beslutte, 
om de vil flytte med deres arbejdsplads til den an-
den ende af landet eller søge nye udfordringer af 
f.eks. familiemæssige årsager. Derfor er det også 
vigtigt, at vi behandler medarbejderne ordentligt 
og har respekt for den beslutning, som de i sidste 
ende træffer. Jeg føler mig dog helt overbevist om, 
at når vi om flere år gør det samlede regnskab op, så 
vil regeringens initiativer have gavnet hele landet. 
Indflytningen af statslige arbejdspladser vil nemlig 
være med til at skabe et Danmark i bedre balance – 
et Danmark, hvor en lang række forskellige faggrup-
per med en bred vifte af uddannelsesbaggrunde vil 
have mulighed for at udnytte deres specifikke kom-
petencer rundt om i hele landet. I regeringen vil vi 
have alle dele af landet med, og det er i det lys, at 
den samlede plan skal ses.
Succeshistorierne efter første indflytningsplan er 
da også flere. I eksempelvis Hjørring, som Statens 
Administration flyttede til som led den første flyt-
terunde, arbejder der i dag 220 medarbejdere, som 
bl.a. udbetaler løn til 55.000 statsligt ansatte og 
udarbejder regnskaber for ministerier og styrelser. 
Og da Statens Administration første gang slog fire 
akademiske stillinger op, kom der hele 210 ansøg-
ninger. Heller ikke inden for HK-området har det 
skortet på velkvalificerede ansøgere. For regerin-
gen er det en politisk prioritet at få et Danmark i 
bedre balance – et Danmark, der hænger sammen. 
For os er det kun rimeligt, at statens arbejdsplad-
ser er fordelt bredt i Danmark. Staten tjener nemlig 
alle danskere, og derfor skal statslige arbejdsplad-
ser også være tættere på borgere og virksomheder.
Med ’Bedre balance II’ har vi nu taget det næste 
store skridt mod et Danmark i geografisk balance. 
Det har mange tidligere regeringer talt om. Men i 
modsætning til dem sætter vi handling bag ord og 
gør noget ved det.
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Af Jakob Ellemann-Jensen.
Venstres politiske ordfører

Siden sommeren 2015 er 16.700 borgere kom-
met væk fra kontanthjælp. Der er skabt flere end 
100.000 private arbejdspladser. Vi har fået styr på 
asyltilstrømningen til Danmark. Og såvel erhvervs-
livet som sundheds- og ældreområdet er blevet 
styrket.
Det skal vi være stolte af, for det har vi en stor del 
af æren for.
Det går med andre ord godt i Danmark. Det går 
faktisk ret godt. Og med finansloven for 2018 når 
vi videre. Med større tryghed. Mere frit valg og fle-
re hænder på landets plejehjem. Og investeringer 
i infrastruktur.
Det er ingen hemmelighed, at Venstre og Dansk 
Folkeparti ser forskelligt på spørgsmålet om skat-
telettelser. Men der er alligevel en fællesmængde. 
Vi arbejder for skattelettelser til danskere med små 
arbejdsindkomster, så det bedre skal kunne betale 
sig at arbejde frem for at være på kontanthjælp, 
og så det bedre skal kunne betale sig at spare op 
til pension. Her skal vi nok kunne finde hinanden.
Men i Venstre har vi også en ambition om at give 
skattelettelser over en bred kam til danskerne på 
arbejdsmarkedet. Regeringen ønsker at give de fle-
ste danskere flere penge mellem hænderne. Men 
dér har vi oplevet, at vi løber hovedet mod Dansk 
Folkepartis mur. En sådan skatteaftale har Dansk 
Folkeparti nemlig valgt at koble sammen med 
forhandlinger om markante ændringer på ud-
lændingeområdet. 
Ændringer, som 
kræver både om-
tanke og grundighed.
Vi er enige med 
Dansk Folkepar-
ti i, at vi skal øge 
sandsynligheden 

for, at flygtninge kun er midlertidigt i Danmark. Vi 
skal stramme op på indfødsretsreglerne, og vi skal 
gøre op med parallelsamfund. Men det skal gøres 
ordentligt. Og det skal ikke gøres for at sikre frem-
drift i forhandlinger på skatteområdet.
Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor familier 
ikke må få mere luft i budgettet. Og jeg forstår ikke, 
hvorfor en SOSU-assistent eller andre ikke må have 
flere af de penge, de selv har tjent, til rådighed.
Ovenstående er nok det, der har fyldt mest i dansk 
politik de seneste måneder. Jeg er glad for, at vi nu 
får skilt tingene ad, så vi også kan komme videre 
med resten af dosmersedlen, der alene i foråret 
byder på ny medieaftale, ghettoplan, energiforlig, 
forsvarsforlig, og jeg kunne blive ved.

Regeringen er i arbejdstøjet og klar til 2018



Af Helge Fredslund
Gruppeformand

KV 17 er fortid nu, og 
de fleste kender resul-
tatet. For V var det nedtur, men 
ikke så meget som landstendensen. For andet 
valg i træk måtte vi sige farvel til et gruppemed-
lem. Det er aldrig rart, men vi er en gruppe der, 
på trods, tænker positivt og tænker frem mod 
KV 21. 
På forhånd havde Karina
Vincentz ikke ønsket genvalg og 
valgresultatet betød desværre 
også at vi måtte sige farvel til 
Jørgen Revsbech. Begge har 
gjort et kæmpe arbejde for 
Venstre i Odsherred Byråd. Med 
deres kreative og positive sind, 
har de hver på deres måde præget arbejdet, og beg-
ge har nydt stor anerkendelse, også af kollegerne fra 
alle de andre partier. I vil begge blive savnet. 
Til gengæld har vi fået tilført nyt blod i gruppen, idet 
Mathias. M. Hansen blev nyvalgt. Mathias er ung og 
meget engageret i det han laver, og lægger ikke skjul 
på hvad han mener om dette og hint. Så jeg spår 
ham en stor lokalpolitisk fremtid.  Velkommen til 
Mathias. 
Valget betød også at vores mangeårige frontkæm-
per, gruppeformand og borgmesterkandidat Mor-
ten Egeskov valgte at træde et skridt tilbage i grup-
pen. Gruppen opfordrede og valgte undertegnede 
som ny gruppeformand, vel vidende at fremtiden 
ligger bag mig, men måske netop derfor. Den kom-
mende tid skal derfor bruges til at finde Venstres 
næste bud på en borgmesterkandidat. Der skal fra 
mig lyde en stor tak til Morten, for de mange år 
som venstres frontkæmper. Du har kastet dig ind i 
adskillige kampe for at tilgodese de liberale værdi-
er i Odsherred Kommune. Senest har du været en 

meget dygtig og kompetent formand for MOK, hvor 
der endelig kom ledelse og fremdrift på området. 
Det er med stor ydmyghed jeg påtager mig op-
gaven som gruppeformand. En opgave 

som synes umulig  at komme 
efter. 

Som byrådets næststørste parti 
er vi det eneste oppositionsparti, 

hvilket vil sige at vi står uden for den 
konstituering som S, DF, SF, EL, L og R 

har indgået. Vi har dermed også en 
anden frihed til at markere liberal 
politik, end hvis vi havde valgt at 

være en del af konstitueringen. Jeg 
håber og tror at det vil kunne ses i den kom-

mende tid. 
Straks efter nytår afholdt vi et gruppemøde hvor vi 
lagde planen for den kommende tid. Vi vil i høj grad 
tage udgangspunkt i vores valgprogram, og det vil 
sige at vi vil arbejde for:

•  En mere erhvervsvenlig kommune
•  En friere folkeskole med rum til forskellighed
•  Unge skal i uddannelse eller arbejde
•  Ledelsesreform der betyder færre chefer og 

dermed mere tid til de ældre.

På trods af at der de senere år er kommet langt 
mere styr på økonomien i Odsherred Kommune, er 
der stadig udfordringer med at levere den velfærd, 
som jeg tror at alle byrådets partier gerne ville. Og 
det er udfordringer vi har, på trods af at vi har lan-
dets højeste skattetryk. Der er altså områder hvor 
vi ikke gør det godt nok og hvor der må skæres fedt 
fra. Det vil vi lægge os i selen for at påpege. 
Til slut vil jeg opfordre Venstres medlemmer til at 
henvende sig, enten til mig, eller til et af gruppens 
medlemmer, hvis der er forhold man synes der skal 
fremmes, eller udfordringer man støder på med det 
offentlige.
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sempel hverken stemt for pensionsaftalen eller for 
kontanthjælpsloftet i Jobreformens fase I. 
Lykkedes det at samarbejde med Radikale Venstre 
eller Socialdemokratiet, vil det i så fald ikke være 
første gang, at Venstre samarbejder med dem om 
at sænke skatter og afgifter. Tidligere har Venstre 
sammen med SRSF-regeringen blandt andet været 
med til at gennemføre skattereformen i 2012. Den 
daværende regering kunne ikke finde opbakning til 
skattereformen fra Enhedslisten, og reformen end-
te derfor med at blive gennemført i et samarbejde 
med Venstre og Det Konservative Folkeparti. 
Konkret betød reformen dengang, at skatterne 
blev sænket med i alt 14 mia. kr. frem mod 2022. 
Beskæftigelsesfradraget blev markant forhøjet. 
Topskattegrænsen blev hævet. Det var mærkbare 
skattelettelser, der gavnede både beskæftigelsen 
og den enkelte dansker. Det er ingen hemmelig-
hed, at Venstre naturligvis gerne havde set endnu 
større skattelettelser dengang, men skattelettel-
serne var et skridt i den rigtige retning, og derfor 
slog Venstre til, da muligheden bød sig. 
Det brede politiske katalog, hvor fokus er på mere 
end blot en enkelt sag, gør, at de gamle partier har 
lettere ved at indgå i et forhandlingsforløb. Der er 
flere dagsordner i spil og flere parametre at skrue 
på for at nå frem til et kompromis, som alle parter 
kan være tilfredse med. 
De nyere partier har derimod alt andet lige et 
smallere fokus. Dansk Folkeparti har for eksempel 
et meget stærkt fokus på strammere udlændinge-
politik og bedre velfærd for de ældre. Alternativet 
har et stærkt miljø- og klimafokus som deres ho-

vedprioritet. LA er meget optaget af skattelettel-
ser. Enhedslisten har markante prioriteringer i for-
hold til at øge størrelsen på den offentlige sektor. 
Tiden er derfor inde til et opbrud i dansk politik. 
Et opbrud, hvor regeringen ikke længere lader sig 
styre af et enkelt partis på forhånd definerede 
krav. 
I Region Sjælland, hvor jeg netop er blevet valgt 
ind til Regionsrådet, har Venstre allerede vist ve-
jen og indgået en sådan ny alliance. Her er Venstre 
gået sammen med Det Konservative Folkeparti og 
Radikale Venstre og har skabt en ny stærk VKR-alli-
ance. Sammen agter vi at holde de øvrige partier i 
ørerne og kontrollere, at flertallet leverer konkre-
te resultater i Region Sjælland. 
For realiteten er, at Venstre og Det Konservative 
Folkeparti er ikke så langt fra det Radikale Ven-
stre og Socialdemokraterne, at enderne ikke kan 
mødes. Det gælder måske i særlig grad i forhold 
til EU-politikken, som uanset om man kan lide det 
eller ej, skaber rammen om meget af dansk politik. 
     Min opfordring skal derfor være, at Venstre 
sammen med de øvrige regeringsbærende parti-
er dvs. K, S og R i større grad finder sammen for 
til gengæld at mindske enkelsagspartiernes higen 
efter indrømmelser på netop deres område uden 
skelen til den større sammenhæng på den politi-
ske agenda. Det danske samfund er heldigvis hel-
ler ikke så enkelt, at alle løsninger kan defineres 
i enkeltsager. Tingene hænger sammen, og det 
kræver en sammenhængende politik. Og måske 
lige på det punkt – og kun på det - har Venstre det 
mest ”ekstreme” synspunkt i dansk politik. 
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Af Sophie Løhde (V),
innovationsminister
 
Regeringen har præsenteret endnu en stor og am-
bitiøs indflytningsplan – Bedre Balance II. Med pla-
nen etableres 4.024 statslige arbejdspladser og op 
mod 1.000 uddannelsespladser i byer rundt om i 
hele landet. Regeringen ønsker et Danmark, hvor 
det er muligt at bo, arbejde og leve i hele landet. Vi 
har derfor taget en række initiativer for at skabe et 
Danmark i bedre balance. Vi har eksempelvis mo-
derniseret planloven, nedsat færgetakster og gen-
nemført en fødevare- og landbrugspakke.
Og nu præsenterer vi så endnu en ambitiøs indflyt-
ningsplan – Bedre balance II – der byggere videre på 
den første plan, som den daværende Venstre-rege-
ring stod bag. I 2015 flyttede vi 3.900 statslige ar-
bejdspladser fra hovedstadsområdet og ind i resten 
af landet. Det var den største samlede flytning af 
statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme.
Denne gang etablerer vi så endnu et historisk stort 
antal arbejdspladser uden for hovedstaden. Kon-
kret etablerer regeringen 4.024 arbejdspladser i 49 
byer rundt om i hele landet, og samtidig opretter 
vi 10 uddannelsesstationer med samlet op til 500-
1.000 studiepladser i f.eks. Hobro, Kalundborg, 
Rønne, Nykøbing Falster og Helsingør.
Som led i ’Bedre balance II’ kan byer som Hjørring, 
Viborg, Holstebro, Ringkøbing, Løgstør, Ribe, Mid-
delfart, Stenlille, Næstved, Nakskov og Holbæk nu 
se frem til at få tilført statslige arbejdspladser. Og 
Odense får gavn af den største enkeltstående flyt-
ning i denne omgang, når Miljøstyrelsen med 440 
arbejdspladser flytter til byen. Dertil kommer en 
stribe andre byer, hvor der også etableres arbejds-
pladser i større eller mindre omfang.
Når man gennemfører en så omfattende plan, kan 
det ikke undgås, at der vil være omkostninger. Det 
gælder både økonomiske og i en periode faglige - 
og ikke mindste menneskelige. For selv om det er 

arbejdspladser – og ikke mennesker – vi flytter, så 
kommer vi ikke udenom, at det vil være svært for 
mange medarbejdere og deres familier at beslutte, 
om de vil flytte med deres arbejdsplads til den an-
den ende af landet eller søge nye udfordringer af 
f.eks. familiemæssige årsager. Derfor er det også 
vigtigt, at vi behandler medarbejderne ordentligt 
og har respekt for den beslutning, som de i sidste 
ende træffer. Jeg føler mig dog helt overbevist om, 
at når vi om flere år gør det samlede regnskab op, så 
vil regeringens initiativer have gavnet hele landet. 
Indflytningen af statslige arbejdspladser vil nemlig 
være med til at skabe et Danmark i bedre balance – 
et Danmark, hvor en lang række forskellige faggrup-
per med en bred vifte af uddannelsesbaggrunde vil 
have mulighed for at udnytte deres specifikke kom-
petencer rundt om i hele landet. I regeringen vil vi 
have alle dele af landet med, og det er i det lys, at 
den samlede plan skal ses.
Succeshistorierne efter første indflytningsplan er 
da også flere. I eksempelvis Hjørring, som Statens 
Administration flyttede til som led den første flyt-
terunde, arbejder der i dag 220 medarbejdere, som 
bl.a. udbetaler løn til 55.000 statsligt ansatte og 
udarbejder regnskaber for ministerier og styrelser. 
Og da Statens Administration første gang slog fire 
akademiske stillinger op, kom der hele 210 ansøg-
ninger. Heller ikke inden for HK-området har det 
skortet på velkvalificerede ansøgere. For regerin-
gen er det en politisk prioritet at få et Danmark i 
bedre balance – et Danmark, der hænger sammen. 
For os er det kun rimeligt, at statens arbejdsplad-
ser er fordelt bredt i Danmark. Staten tjener nemlig 
alle danskere, og derfor skal statslige arbejdsplad-
ser også være tættere på borgere og virksomheder.
Med ’Bedre balance II’ har vi nu taget det næste 
store skridt mod et Danmark i geografisk balance. 
Det har mange tidligere regeringer talt om. Men i 
modsætning til dem sætter vi handling bag ord og 
gør noget ved det.
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Regeringen i
arbejdstøjet

Indflytning af
arbejdspladser skaber et
Danmark i bedre balance

8

Af Jakob Ellemann-Jensen.
Venstres politiske ordfører

Siden sommeren 2015 er 16.700 borgere kom-
met væk fra kontanthjælp. Der er skabt flere end 
100.000 private arbejdspladser. Vi har fået styr på 
asyltilstrømningen til Danmark. Og såvel erhvervs-
livet som sundheds- og ældreområdet er blevet 
styrket.
Det skal vi være stolte af, for det har vi en stor del 
af æren for.
Det går med andre ord godt i Danmark. Det går 
faktisk ret godt. Og med finansloven for 2018 når 
vi videre. Med større tryghed. Mere frit valg og fle-
re hænder på landets plejehjem. Og investeringer 
i infrastruktur.
Det er ingen hemmelighed, at Venstre og Dansk 
Folkeparti ser forskelligt på spørgsmålet om skat-
telettelser. Men der er alligevel en fællesmængde. 
Vi arbejder for skattelettelser til danskere med små 
arbejdsindkomster, så det bedre skal kunne betale 
sig at arbejde frem for at være på kontanthjælp, 
og så det bedre skal kunne betale sig at spare op 
til pension. Her skal vi nok kunne finde hinanden.
Men i Venstre har vi også en ambition om at give 
skattelettelser over en bred kam til danskerne på 
arbejdsmarkedet. Regeringen ønsker at give de fle-
ste danskere flere penge mellem hænderne. Men 
dér har vi oplevet, at vi løber hovedet mod Dansk 
Folkepartis mur. En sådan skatteaftale har Dansk 
Folkeparti nemlig valgt at koble sammen med 
forhandlinger om markante ændringer på ud-
lændingeområdet. 
Ændringer, som 
kræver både om-
tanke og grundighed.
Vi er enige med 
Dansk Folkepar-
ti i, at vi skal øge 
sandsynligheden 

for, at flygtninge kun er midlertidigt i Danmark. Vi 
skal stramme op på indfødsretsreglerne, og vi skal 
gøre op med parallelsamfund. Men det skal gøres 
ordentligt. Og det skal ikke gøres for at sikre frem-
drift i forhandlinger på skatteområdet.
Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor familier 
ikke må få mere luft i budgettet. Og jeg forstår ikke, 
hvorfor en SOSU-assistent eller andre ikke må have 
flere af de penge, de selv har tjent, til rådighed.
Ovenstående er nok det, der har fyldt mest i dansk 
politik de seneste måneder. Jeg er glad for, at vi nu 
får skilt tingene ad, så vi også kan komme videre 
med resten af dosmersedlen, der alene i foråret 
byder på ny medieaftale, ghettoplan, energiforlig, 
forsvarsforlig, og jeg kunne blive ved.

Regeringen er i arbejdstøjet og klar til 2018



21. marts kl. 18.00 Café-møde på Nokken
 Medlemsarrangement med spisning på Nokken
 Vi mødes til spisning på Nokken, Nykøbing Sj. Havn kl. 18.00
 Middag inkl. et glas vin/øl/vand samt kaffe kr. 200 pp.
 Talere: Formand for erhvervsforum Henrik Andersen
 samt en repræsentant for Nokken
 Tilmelding senest 15. mar. til Susanne Luckow tlf. 40268304

Ultimo maj/juni Virksomhedsbesøg på Troldebakkens frugtplantage
 Vi bliver vist rundt og får fortalt om platangen, som er kendt for
 dyrkning af store arealer med jordbær og æbler, som sælges
 både til engros og detail.
 Nærmere oplysninger følger 

Ultimo august/september Sommermøde 
 Der arbejdes på, at vi besøger Brandmuseet i Asnæs
 inden vi sammen hygger os med mad samt bliver inspireret
 og måske lidt klogere af en af vores dygtige politikere. 
 Nærmere oplysninger følger, når detaljerne er på plads.   

8. september kl. 10 Folkemøde i Odsherred Kommune på Den Rytmiske Højskole
 Der arrangeres stort folkemøde i Odsherred

Aktivitetsliste 2018
Arrangementerne er åbne for alle, såfremt der skal foretages valg kræver det medlemskab af Venstre

Aktivitetsliste 2018
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1. marts kl. 18.00 Generalforsamling Venstre i Odsherred
 Vi afholder generalforsamling på Hotel Højby Sø
 Kl. 18.00 Spisning for tilmeldte
 Kl. 19.30 Generalforsamling Venstre i Odsherred
 Det er nødvendigt at tilmelde til spisning kr. 200 pp 
 inkl. middag ét glas vin/øl/vand, kaffe og småkage
 Tilmelding senest 22. feb. til Susanne Luckow tlf. 40 26 83 04
 eller Hanne Pigonska tlf. 40 83 73 58

11. april kl. 10.00 - 14.00 Kom på besøg i Folketinget
 Venstre i Odsherred inviterer medlemmer og ledsager
 til besøg i Folketinget på Christiansborg. 
 Her vil vores regionale folketingsmedlem Jacob Jensen give os en
 orientering om den politiske situation, samt vise os rundt i nogle
 af de spændende lokaler på Christiansborg.
 Vi forsøger at have mulighed for at spise frokost i Snapstinget
 på Christiansborg, for egen regning. 
 Transport vil blive koordineret i deltagernes biler.
 Tilmelding senest den 1. marts til Erik Pedersen på
 email erp.58@hotmail.com, eller på mobil 24 94 29 19

19. april Opstillingsmøde til Europa-Parlamentet
 Sjællandsudvalg indstiller Linea Søgaard-Lidell, 30 år og
 uddannet journalist med en bachelor i europæiske studier.
 Linea arbejder i Vækstfonden med kommunikation. Bosat i København.
 Opstillingsmødet af holdes i Køge, tidspunkt og sted følger.

5. juni kl. 12.00 - 15.30 Grundlovsmøde på Hotel Højby Sø
 Kl. 12.00 er det buffet på hotellet for de der ønsker dette.
 Pris kr. 145 pr. pers plus drikkevarer
 Tilmelding til frokost senest 1. juni
 til Hanne Pigonska tlf. 40837358
 Kl. 14.00 starter selve Grundlovsmødet med restauratør af
 Det Vilde Køkken og skovrider Jørgen Stoltz samt venstres
 Jacob Jensen (mf) samt taler fra Det konservative folkeparti.
 Mødet afholdes på plænen ved Højby Sø.
 Du kan medbringe egen kaffe og stol evt. tæppe, hvis du vil sidde på
 græsset. Kaffe, the, øl og vand kan købes på hotellet.

SELSKABER
Hold jeres fest i et af vore
mange lyse og venlige lokaler
(plads fra 10-100 pers.)

OVERNATNINGER
30 flotte værelser, heraf
fire familieværelser og to
handicapværelser 

ELLINGEBJERGVEJ 1,  HØJBY
info@hotelhoejbysoe.dk  –  www.hotelhoejbysoe.dk

MØDER/KURSER
Mange møde- og grupperum 

fra 8 -100 pers. 

Gratis trådløs internet

Ring  til Ilse på
70 20 11 33


