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Til pressen.

SF Syddjurs har afholdt urafstemning for at få medlemmerne til at bestemme rækkefølgen
for de første pladser på stemmesedlen til Kommunevalget i november.
Da SF Syddjurs opstiller sideordnet, så er det de personlige stemmer der er afgørende for
hvem der bliver valgt ind i byrådet, og rækkefølgen på stemmesedlen er SFs medlemmers
prioritering.
Listen bærer præg af udstrakt genbrug, en genbrugsborgmesterkandidat, 4
genbrugsbyrådsmedlemmer. Det er jo Sund Fornuft at genbruge noget der har vist sig at
fungere godt, men der er også nye navne på listen.
Listen ser efter urafstemningen sådan ud:
1. Kirstine Bille, Balle, byrådsmedlem og borgmesterkandidat
2. Kim Lykke Jensen, Mørke, byrådsmedlem
3. Morten Siig Henriksen, Hornslet, byrådsmedlem
4. Jens Rasmussen, Dråby, tidligere byrådsmedlem
5. Helle Røge, Hornslet, byrådsmedlem
6. Jakob Feldtfos Christensen, Ryomgård, nyopstillet
7. Kasper Nissen, Knebel, nyopstillet
8. Ingrid Boldsen, Mårup, partiforeningsformand
9. Kristian Herget, Egsmark, tidligere byrådsmedlem
10. Kirsten Birkedal, Hyllested
11. Karin Alsgård Jensen, Tirstrup, bestyrelsesmedlem
12. Elisabeth Rasmussen, Hyllested, bestyrelsesmedlem
13. Jørgen Ringgård, Stabrand, tidligere formand

De 2 nye kandidater på listen Jakob Feldtfos Christensen, Ryomgård og Kasper Nissen,
Knebel, stiller vi op med glæde og forventninger, da de dækker nye områder of kommunen.

Opstillingsmotivation: Jakob Feldtfos Christensen
Da jeg blev født for snart 43 år siden i en lille landsby i Nordjylland
med en tømrerfar og en ufaglært mor, lå det på ingen måde i kortene,
at jeg skulle have en akademisk uddannelse, som den første i min
ellers ret store familie. Det lå heller ikke i kortene, at jeg skulle lære at
tale fransk og prøve at bo i Frankrig, Bruxelles og Kairo. På den måde
er jeg produkt af velfærdsstaten, og det er jeg utrolig taknemmelig for.
Det er også min vigtigste motivation for at stille op til kommunalvalget
2021 for SF i Syddjurs. Det er min mulighed for at give noget tilbage
til det samfund, som gav mig mulighederne for uddannelse og udsyn. Nu kan jeg bidrage til at alle
fremadrettet også vil blive taget hånd om, for kommunerne er storleverandører af velfærdsstatens
kerneydelser. Derfor vil socialpolitikken være mit fokusområde. Syddjurs Kommune er i en
spændende udvikling, men også en udvikling, som er skævt fordelt geografisk. Vi skal sikre
rammer, hvor der ikke bare er plads til alle, men hvor vi værdsætter forskelligheden. At vi giver
plads og mulighed, og hvor vi støtter, hvor støtten er nødvendig, og forstår, at mennesker og
fællesskaber er komplekse, og kræver komplekse løsninger. Der er ingen enkle løsninger, der passer
alle, og i en verden, der bliver stadig mere usikker og udvikler sig med rivende hast, skal vi
bedømmes på, hvordan vi som samfund ikke bare skaber gode løsninger for de mange, men særligt
for de få, som risikerer at blive tabt.
Regningen fra Corona-krisen, klimaforandringerne og de ændringer, som øget digitalisering og
kunstig intelligens vil føre med sig i de kommende år, kan ikke løses i byrådet i Syddjurs
Kommune. Men det er der, der skal findes løsninger på konsekvenserne af alle de ting i hverdagen
for kommunens beboere. Med mig i byrådet vil SF-Syddjurs få en kandidat, som kan sætte tingene i
perspektiv, kan finde løsninger på tværs og vil sikre, at løsningerne ikke går ud over de svageste i
samfundet.
Til dagligt bor jeg i Ryomgård med min mand Søren og vores to hunde Trille og Peanut. Jeg er
uddannet cand.mag. i religionsvidenskab og retorik. Efter min uddannelse har jeg hovedsageligt
arbejdet i administrationen på Aarhus Universitet og har det seneste års tid prøvet at starte egen
virksomhed, DIVERSIunity, hvor jeg arbejder med mangfoldighed og internationalisering i
forskningsverdenen, og jeg er medvært på podcasten ”The Diversity in Research Podcast”. I min
fritid er jeg ved at genfinde løbeformen efter en hælskade, jeg er en habil kok, og selv min gamle
moster har erkendt, at jeg nu er familiens bedste strikker.

Kasper Østvig Nissen
Knebel Bygade 12
8420 Knebel
kanis@syddjurs.dk
tlf. 21124830
Politiske fokus- og interesseområder i overskrifter:
Skole og institutioner:

- Jeg ønsker at arbejde for at bedre vilkårene for at drive folkets skole og børneinstitutioner i
kommunen. Lad os give ansvar og tillid tilbage til lærerne og pædagogerne, så de som
ansvarlige voksne kan tage de faglige og dannelsesmæssige valg, som de finder væsentlige for
børns udvikling, læring og trivsel.

- Mindre stress og pres udefra, så skolerne og institutionerne får tid og plads til at udvikle stærke
faglige, kreative og rummelige miljøer — til gavn for børn, voksne og lokalsamfund.
Arbejdsmiljø:

- Som arbejdsmiljørepræsentant har jeg i de seneste par år erfaret, at medarbejdere — kolleger i
mange forskellige jobfunktioner. Både rengøringsfolk, hjemmehjælpere, pædagoger og pedeller
med videre — får sværere og sværere ved at få tingene til at nå sammen — både tidsmæssigt
og opgavemæssigt.

- Det synes jeg, at vi skal lave om på, så det giver mening ude på de enkelte enheder, hvor
opgaverne skal udføres.

- Jeg tror på, at ledere og medarbejdere ude på kommunens arbejdspladser selv kan planlægge
og styre decentralt.

- Stop minuttyraniet og ineffektive skrivebordsløsninger. Arbejdsmiljøet kan sagtens blive bedre.
Landdistriktsudvikling:

- Min egen erfaring i forbindelse med Mols i Udvikling er, at Syddjurs Kommune — både på
politisk- og embedsmandsniveau — er meget interesseret i at understøtte civilsamfundene, så
kommune og lokalområde kan tage beslutninger sammen.

- Det samarbejde, mener jeg, skal udbygges i de kommende år, og jeg synes det er et skridt i den
rigtige retning, at landsbyklyngetanken er skrevet aktivt ind i kommunens udviklings- og
strategiplan.
Alle de andre ting:
Mange andre kommunale opgaver er også interessante. Hvordan sikrer vi den rigtige naturpleje i
kommunen? Hvordan med klimareduktioner og velfærdsdrift? Rent drikkevand? Hvad med unge
menneskers almene trivsel ovenpå et corona-år? En værdig ældrepleje? Og hvad med sygemeldte
og jobsøgende i Syddjurs Kommune? Jeg vil gerne arbejde for et samfund og en kommune, hvor
uligheden mindskes, hvor de bredeste skuldre bærer det største læs, hvor få har for meget og
færre for lidt.
Privat:

- Bosat i Knebel.
- 50 år.

- Gift med Alice. 3 store børn.
- Engageret i lokalsamfundet. Formand for Molshallen, næstformand i Mols i Udvikling og medlem
af Borgerforeningen Mols.

- Spiller oldboys-fodbold
- Svampejæger og lystfisker engang i mellem.

