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Jens Peter Hansen 

• Gift • 3 børn • Aktiv motionist  

• Uddannet landmand & agronom 

• Arbejder på Videncentret for landbrug 
med forretningsudvikling & IT 

• I bestyrelsen for JMA A/S 

• Medlem af Venstre siden 1997 

• Byrådsmedlem siden 2001.  

• Sidder bl.a. i Miljø- og Teknikudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, LAG Randers, 
Randers Spildevand A/S og I/S Fælles 
Forbrænding (konstitueret fmd.) 

 

HOLDNINGER  

• Jeg stiller krav til den enkelte, til forældre, til offentlig Noget for noget. 
ansatte, men det ud fra en forudsætning om ordentlige rammer.  

• . Vi har hver især ansvaret for egen Sundhed er også personlig frihed
sundhed, men som kommune skal vi sikre rammer, der gør det let at 
leve sundt – vi har ikke råd til andet! 

• Jeg prioriterer nærhed for de små og faglighed for de store. Skoler. 

• Jeg vil bekæmpe enhver tendens Ansvar & kompetence skal følges. 
til at kommunens medarbejdere styres af procedurer og skemaer i stedet 
for egen erfaring og ansvarsfølelse 

• Udvikling er at investere, hvor ”udbyttet” bliver øgede Økonomi. 
velfærdsmuligheder fremover. 

 

 Aktiv politiker

Jeg deltager ganske aktivt i den 
politiske debat i form af 

• Sætter emner på dagsorden i 
byråd & udvalg 

• Aktiv i byrådssalen & på net 
• Mere end 40 debat indlæg 

 Resultater 

Jeg har gjort en forskel vedr. 

• Flere skal cykle mere 
• Husdyrgodkendelser 
• Udstykninger i landsbyer 
• Vindmølle tilladelser 
• Sikker skolevej  
• Boliger i det åbne land 

  

Dristig nok til at ville  –  dygtig nok til at kunne 
 

Jens Peter Hansen Asfergvej 13, Hvidsten 8981 Spentrup  •  •  
24 48 16 04 kontakt@jenspeterhansen.dk www.jens.peterhansen.dk   •   •  

Min VISION om vejen til en dynamisk kommune med mod på livet:  

 1. Kandidatur 

• Bidrager til en demokratisk proces – medlemmer bestemmer. 
 

2. Borgmesterkandidaten Jens Peter Hansen 

• Synlig & markant 
• Engagement & målrettet indsats 
• Politisk erfaring & troværdighed som ballast 
• Holdninger, der rækker ind over midten og dermed appellerer til 

flertallet af borgere i Randers kommune. 
 

3. Borgmesteren Jens Peter Hansen 

• Genskaber dynamik & mod på livet i Randers kommune: 
Borgere, erhvervsliv og det kommunale system trækker på 
fælles hammel. 

• Sikrer en sund økonomi, der giver plads til at investere i den 
udvikling, der på sigt vil højne vores velfærd. 

• Leder et bredt samarbejdende byråd, der lytter til borgerne, 
men samtidig udviser ansvarlig og handlekraftig ledelse – 
også når der skal træffes vanskelige beslutninger. 

• Politik baseret på fakta frem for følelser, hvor der er rum for 
debat inden efterfølgende konsensus og loyalitet mod trufne 
beslutninger. 

• Delegerer og decentraliserer – men sørger også for klare 
politiske mål. 
 

I 2021 vil Randers være kendt som kommunen hvor 

• Det er blevet lettere at være borger og drive virksomhed fordi 
o trafikken glider, 
o fritidsaktiviteter er i nærområdet, 
o offentlig-privat samarbejder fungerer. 

• Udgiftsbehovet er reduceret i kraft af  
o aktivt medborgerskab stimuleret af offensive politikere, 
o en trimmet forvaltning, der fokuserer på hvad der skaber 

positiv værdi hos borgere og erhvervsliv. 
• Smart City tænkningen har fortrængt ”sådan-plejer-vi-at gøre”, så 

kommunen er smartere i forhold til borgerne, smartere i forhold til 
miljøet, økonomi, erhvervsudvikling, innovation, kultur, osv. 


