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Horsens
Horsens og Syddjurs overtager
formandspost for østjysk samarbejde
HORSENS - I dag overtager
Horsens og Syddjurs Kommune sammen formandsskabet for det østjyske samarbejde i Business Region
Aarhus.
I de kommende to år skal
Horsens’ borgmester Peter
Sørensen (S) sammen med
Syddjurs borgmester Claus
Wistoft (V) stå i spidsen for
samarbejdet, der omfatter
12 østjyske kommuner, der
alle arbejder for mere vækst
i området.
Det skriver Business Region Aarhus i en pressemeddelelse.
Vækst, arbejdspladser og
livskvalitet er nøgleord for
Business Region Aarhus’ vi-

sion om at fremme det gode
liv for borgere i Østjylland.
- Vi kan se fra vores analyser, at østjyderne sjældent
tager hensyn til kommunegrænser, når de vælger arbejde, uddannelse, placerer
en virksomhed eller transporterer sig til fritidsinteresser og indkøb. Derfor er det
vigtigt, at vi fortsat har fokus
på mobilitet og infrastruktur,” siger Peter Sørensen.
Det nye formandskab, der
også omfatter en fast plads
Aarhus’ borgmester, Jacob
Bundsgaard (S), vil arbejde
videre med områder som
produktion og viden, turisme og ikke mindst en udvidelse af E45.

Morten Østergaard fastslog igen og igen vigtigheden af, at de unge er i stand til selv at skabe deres fremtid. - Man vurderer, at to
tredjedele af de job, vores børn i dag skal have som voksne, slet ikke eksisterer endnu. De skal selv være i stand til at skabe dem, for
sådan er det med et videnssamfund som det danske. Det er vigtigt, man hopper med på udviklingen og ikke holder sig tilbage, sagde
Morten Østergaard.
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På et år er Konservativ Ungdom i Horsens vokset fra otte til 68
medlemmer, oplyser lokalformanden. Partiet havde mandag
besøg af Søren Pape.
PrivatFoto

Søren Pape besøgte KU i Horsens
HORSENS - Mandag aften fik
den horsensianske afdeling
af Konservativ Ungdom besøg af partiformand Søren
Pape (K).
Han besøgte sine unge
partifæller for at holde oplæg om den aktuelle politiske situation, finansloven og
de konservatives 2034-vision, og det affødte en livlig
debat, skriver Horsens KU i
en pressemeddelelse.
Søren Pape står i spidsen
for partiet i en periode med

n

historisk lav tilslutning, men
det truer ikke partiets fremtid, mener formand for Horsens KU, Thomas Højgaard,
der forudser, at der er bedre
tider i vente.
- Vi skylder vælgerne, at
formidle vores politik bedre. Det har vi simpelthen ikke været gode nok til de seneste 10 år, men jeg mener,
at folketingsgruppen er godt
på vej i den rigtige retning,
udtaler han i pressemeddelelsen.

venstre så på grønt

Venstre i Horsens Kommune havde i aftes arrangeret møde på
Yding Grønt i Yding. Mødets formål var at sætte fokus på
rammerne for erhvervenes udvikling i kommunen. Deltagere ved
mødet var fra venstre borgmesterkandidat Martin ravn (v),
spidskandidat til regionsrådsvalget Carsten Kissmeyer (v) og
erhvervs- og vækstminister troels Lund Poulsen (v) (t.h.).
Politikerne fik indledningsvis en rundtur på virksomheden af
direktør Søren Flink Madsen.
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Fri spørgetime med
eksminister på scenen
Første dag oven på
efterårsferien bød
på fællessamlig
i Megascopes store
sal for eleverne fra
Horsens HF & VUC

”Danmark bliver et stillestående samfund, hvis vi kun stræber
efter at bevare det, som det er i dag. Imorgen skal ikke ligne
idag - vi skal hele tiden sørge for at udvikle og og skabe noget
nyt. Derfor er uddannelse noget af det vigtigste, vi har.”
Morten Østergaard (MF), leder aF radikale Venstre

Af Palle Herløv
pahe@hsfo.dk

HORSENS Samfundsfagselever fra Horsens HF &
VUC rykkede mandag formiddag for en kort stund
skoledagen nogle hundrede
meter hen ad Holmboes Allé, da Radikale Venstres leder Morten Østergaard gæstede Megascope-biografens
store sal.
Der var på forhånd lagt op
til et debatarrangement
med fokus på regeringens
vedtagne besparelser på uddannelsesområdet, og der
blev da også talt om uddannelse, men der blev så sandelig også talt om meget andet, da den tidligere uddannelses- og forskningsminister gav ordet frit oven på en
monolog, der emmede lidt
af tidlig valgkamp.
- Går du ind for fri cannabis til medicinsk brug?
Hvad vil I gøre for at sikre,
at folk, der bliver ramt af
kontanthjælpsloftet, fortsat
kan have en fornuftig tilværelse?

Hvordan vil I sikre, at folk
ikke ender med at bo på gaden?
Vil I sørge for, at studerende kan få tilsvarende billigere boliger, når der skæres i
su’en?
Og hvad med de der grise
og køer ude på markerne hvor meget forurener de
egentlig?
Jo, spørgelysten var ganske fin blandt eleverne, der
deltog som en del af undervisningen i samfundsfag,
men fokus lå mange andre
steder end på det, det hele
handlede om fra start: uddannelse.
Morten Østergaard forsøgte ellers ihærdigt at holde en rød tråd, når han svarede på elevernes spørgsmål. Om det lykkedes, er
svært at vurdere, men det
var tydeligt, at han for
længst har lært det vigtigste

kneb i politikernes A-B-C:
gentag dit budskab igen og
igen. Så bliver det husket.

Vend udfordringen
til en chance

- Vi skal satse på uddannelse. Der er stor arbejdsløshed
blandt Europas unge, og vi
risikerer at opleve det samme herhjemme, hvis ikke vi
er i stand til at tage udfordringen op og vende den til
en chance, sagde Morten
Østergaard med henvisning
til, hvordan f.eks. et land
som Kina kæmper med
mangel på rent drikkevand i
store områder. En forudsætning for at mennesker kan
leve, understregede han.
- Vi har mange dygtige folk
i Danmark, der ved en masse om vand og rensning af
spildevand. Den viden er
værdifuld for andre, så her
er noget, vi kan sælge. Det er

sådan, man skal tænke, sagde Morten Østergaard, der
havde flere eksempler med i
tasken.
Man kan næppe have siddet tilbage med nogen tvivl
om, at den radikale leder ikke går ind for regeringens
spareplaner for uddannelsessektoren, der er blevet
bedt om at skære 17 pct. af
budgetterne, ligesom mange andre offentlige områder
skal spare på finanserne.
- Det, at vi indførte skolepligt for alle for mere end
200 år siden (1814, red.), er
efter min mening noget af
det vigtigste, der er sket i
danmarkshistorien. Det vigtigste, min generation af politikere kan gøre, er derfor at
investere i uddannelse. Jeg
kalder det en generationsgave, sagde Morten Østergaard.

