Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Som I sikkert har luret – kære medlemmer – skriver Marianne Bjørn, Johannes Videbæk og jeg
på skift dette lille referat til jer, hver gang der har været byrådsmøde.
Vi prøver at sætte fokus på de lokale sager, og dem som I måske ikke kan læse om i avisen
onsdag eftermiddag.
Og denne gang var det så min tur.
Men der var – sandt at sige – ikke meget at skrive hjem om.
Årets sidste møde tog lige knap 40 minutter, og dagsordenen handlede mest om at få ryddet
op i de sager, der skal forbi byrådet.
Og der var ikke noget særligt af lokal interesse.
Så tillad mig denne gang at berette om en af de ting, som vi debatterer bravt udenfor
byrådssalen.
Asylansøgere – Flygtninge – Afviste asylansøgere:
(Dette er skrevet alene ud fra hukommelsen, så hæng mig helst ikke op på detaljerne.)
Der kommer i øjeblikket rigtig mange asylansøgere til Danmark. Blandt andet fra Syrien.
Når de ankommer og søger om asyl, skal myndighederne vurdere, om de kan få asyl. Det
tager myndighederne i gennemsnit 6 måneder at træffe en afgørelse, om de kan få asyl, eller
deres asylanmodning skal afvises.
Hvis de får asyl, kan de blive i Danmark og betegnes herefter som flygtninge.
Hvis de bliver afvist, skal de rejse hjem igen.
Mens de er asylansøgere og venter på at få deres sag afsluttet, bor de i Sandholm-Lejren.
Men her er ikke plads nok.
Så derfor skal der i de kommende måneder bo 600 asylansøgere ved Beredskabsstyrelsen i
Herning på HP. Hansens Vej, mens de venter på at få deres sag afgjort.
Det er en statslig opgave, som ret beset ikke kommer Herning Kommune ret meget ved, men
mon ikke de alligevel kommer til at fylde i lokalområdet.
Hvis de bliver godkendt som flygtninge skal de fordeles mellem landets kommuner efter nogle
forholdstal, hvor vi i Herning Kommune i 2015 modtager 196 flygtninge og i 2016 knap 300
flygtninge.
Disse flygtninge er Herning Kommunes ansvarsområde. – Dem vender jeg tilbage til.
Hvis de ikke får asyl, skal de tage hjem. Det er bare ikke så let. Derfor sidder der rundt
omkring i landet (bl. a. i Sandholmlejren) nogle afviste asylansøgere, som ikke vil eller ikke kan
tage hjem.
Og da der ikke er mere plads i Sandholmlejren har regeringen nu besluttet, at de skal bo i
Statsfængslet Kærskovhoved ved Ikast, indtil de vil eller kan tage hjem.
Det er en statslig opgave, som ret beset ikke kommer Ikast Kommune ret meget ved, men mon
ikke de alligevel kommer til at fylde i lokalområdet.
Tilbage til de 196 flygtninge, der kommer til Herning Kommune i 2015 og de 294 flygtninge, der
kommer i 2016.

Det er Herning Kommunes ansvar, at de får et sted at bo, at de lærer dansk og at de får et job.
Dilemma nr. 1: Vi har indtil nu været ret gode til at finde nogle steder, hvor disse flygtninge kan
bo midlertidigt, men nu kniber det, så alle gode forslag modtages med glæde.
Jeg mener, at vi bør sprede flygtninge ud over hele Herning Kommune, frem for at klumpe
dem sammen i Herning By.
Jeg anerkender, at det kan give problemer med transport, men hvis disse flygtninge har kunnet
finde vej fra Syrien til Danmark, kan de vel også finde vej fra Abildå og ud til Herning Centeret,
hvor sprogskolen ligger.
Dilemma nr. 2: Det er vigtigt, at flygtningene hurtigt lærer at tale dansk, hvis de skal integreres
i det danske samfund. Derfor bruger flygtningene mange timer på sprogskolen. Men
konsekvensen af denne prioritering af tid gør, at kun 2 % af flygtningene har et job efter et år.
Og hvis man først har siddet 6 måneder på et asylcenter og derefter 1 år på en sprogskole, har
man jo vænnet sig til, at blive forsørget af det offentlige, og så er det måske svært at komme i
gang med et arbejde.
Så jeg går og spekulerer på, om vi ikke kunne sende de flygtningene, der kan engelsk, noget
hurtigere ud på arbejdsmarkedet.
Måske kender du en, der kunne tage en flygtning i arbejde. Jeg tror der følger alle mulige og
mærkelige tilskud med.
Dilemma nr. 3: Når de ”unge syriske mænd” har været her i en rum tid, får de lov til
familiesammenføring.
Så skal vi have skiftet deres midlertidige bolig ud med en – større – permanent bolig.
Og hvor finder vi den, til mand og kone og måske et par børn, der formentlig ikke har for
mange penge at betale med.
Indtil nu er vi helt godt med i Herning Kommune, men hvis vi ikke allerede nu tænker tanker,
bliver vi snarest overhalet af virkeligheden.
Og så går det fra at være vanskeligt, til at være meget svært. Det er derfor denne opgave
optager os så meget, og det er derfor, vi får brug for alles gode ideer.
Jeg håber, at ovenstående har vagt din interesse, og hører meget gerne din mening. Du kan
sende den til mig på kefa@dbu.dk.
Og så til noget helt andet.
På fredag kl. 11.00 indvier vi en skovrejsning ved Lysgård Sø.
Hvis du ikke har noget bedre at give dig til – og vejret ellers arter sig – kunne det være så
hyggeligt, hvis du ville hjælpe mig med indvielsen.
Jeg holder en tale, så du skal bare være der, og vurdere, om det nu er en god ide at rejse en
skov netop der.
Det tror jeg i øvrigt, det er.
Hvis du kommer, giver jeg kaffe og juleboller.
Til slut er det vel ved den tid, hvor man godt kan tillade sig at ønske god jul og godt nytår.
Tak for jeres opbakning i 2015. Jeg ser frem til jeres engagement og interesse i 2016.

Og så håber jeg, at vi ses snart. Hvis ikke, så i det mindste til generalforsamlingen i Vildbjerg
Venstre mandag den 29. februar kl. 19.00.
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig
Kærvænget 10
7480 Vildbjerg
Tlf.: 40 321 123
www.falkenvig.dk

