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Alle gode socialdemokrater ønskes et 
godt nytår. Det nye byråd har haft de-
res første byrådsmøde. Desværre er 
det ikke med Knud Erik som borgme-
ster, som alle nok ved. Selv om vi fik et 
godt valg og gik 2 mandater frem, så var 
det ikke nok. Venstre, borgerlisten, LA 
og DF dannede en flertalsgruppe. De 
tog også selv alle udvalgsformandspo-
sterne og fordelte imellem sig. Dermed 
har det brede samarbejde lidt skibbrud. 
Et bredt samarbejde, som Knud Erik var 
bannerføre for i sine år som borgmester.
Set fra min stol, så er det et flertal, der 
må få sine udfordringer, når der skal 
findes løsninger på mange punkter bla 
spildevandsrensning i åbent land og in-
tegration af flygtninge. Med DFs meget 
markante udmeldinger om disse emner i 
valgkampen i minde, så bliver det spæn-
dende at se, hvordan flertalsgruppen vil 
finde deres ben at stå på, når der skal 
besluttes noget i byrådssalen.

Vi har fået valgt en stærk byrådsgrup-
pe, som er klar til at tage kampen op 
for at få indflydelse. Antallet af gruppe-
møder er fordoblet, for at skabe en god 
sammenhængskraft i gruppen og dens 
arbejde i de forskellige udvalg. Og der er 
blevet taget fat i arbejdet fra dag et med 
stor energi.

Godt Nytår
 
Af Jens Hvidemose
 formand

Der skal lyde et stort tillykke alle de 
valgte til vores byrådsgruppe:

Knud Erik Hansen: gruppeformand, 
økonomiudvalget, Børn og læringsud-
valget, 

Camilla Meyer: økonomiudvalget, Se-
nior og sundhedsudvalget, 

Tanja Larsson: Beskæftigelse og in-
tegrationsudvalget, Plan og kulturudval-
get, 

Christina Birkemose: Teknik og miljø-
udvalget, Socialudvalget,

Finn Hansen: Beskæftigelses og inte-
gratiosudvalget, Teknik og miljøudval-
get,

Per Thomsen: Plan og kulturudvalget, 
Beskæftigelses og integrationsudvalget,

Steen Andersen: Beskæftigelses og 
integrationsudvalget, Senior og sund-
hedsudvalget,

Laura Andréa: Børn og læringsudval-
get, Socialudvalget, formand for SSP-
styregruppen.

Den gode fremgang, som vi fik ved 
valget er et resultat af en valgkamp med 
stor indsats og energi. Vi var på gaden 
med flere arrangementer bl.a. Rød fre-
dag, hvor der blev talt med folk og dels 
roser, foldere mm ud. Der var omdeling 
af foldere, dør-til-dør eller i postkasser, 
deltagelse i et hav af valgmødearrange-
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menter og ophængning af plakater. Der 
blev ydet en stor indsats. Der var lagt en 
god plan i en drejebog og udformet et 
flot valgprogram. Og jeg vil gerne sige 
tak til alle som deltog i disse aktiviteter.

Efterfølgende er vi gået i gang med 
at evaluere valgkampen. Først med en 
skriftlig del, derefter afholdte vi et eva-
lueringsmøde med Matias Bredde fra 
partikontoret som mødeleder. Fællesle-
delsen er nu i gang med at samle disse 
resultater for en videre diskussion på et 
nyt møde. Så vi kan stå godt rustet til 
næste valgkamp.

Nu er vi gået ind i 2018 og det er tid for 
generalforsamlinger. 

Onsdag den 14. marts afholder vi vo-
res generalforsamling. 

Klokken 17.45 vil der være fællesspis-
ning og generalforsamlingen vil starte 
klokken 19.00. I den forbindelse er der 
forskellige valg. Og vi skal ekstraordi-
nært finde en ny formand. Efter længe-
re overvejelser, så er jeg kommet til den 
konklusion, at det er på tide, at der skal 
en ny formand til at styre foreningen. 
Jeg er fortsat med i arbejdet, men øn-
sker en anden til at tage dirigentstokken.

Vi står med mange udfordringer foran 
os i 2018, og når vi står sammen så skal 
vi nok få fremgang.

Sammen er vi stærke


Som I muligvis har læst i den skrevne 
presse, blev Knud Eriks »borgmester-
portræt« afsløret forud for februar må-
neds byrådsmøde.

Otte år samlet i ét billede
Det er et meget flot billede, der på bed-
ste måde illustrerer de »spor« som Knud 
Eriks 8 år ved rorpinden i Faxe Kommu-
ne har sat sig.

Tak Knud Erik for din store indsats for 
alle borgere i Faxe Kommune.

Lad dit portræt være en inspirations-
kilde for kommende generationer af 
borgmestre og byrådspolitikere!



Borgmester- 
portrættet
Af Leif Jensen, Dalby

Har du mulighed, så kig forbi byråds
salen og bliv glad over det dejlige bil
lede. En fantastisk borgmester portræt
teret af en suveræn lokal kunstmaler 
Denis Virlogeux fra Faxe Ladeplads.
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Hvor transport er en forudsætning for 
at medarbejderne kan udføre deres ar
bejde, er det en opgave for ledelsen at 
sørge for, at alle medarbejdere har ad
gang til et egnet transportmiddel.

 
Derfor holder vi i den socialdemokra

tiske byrådsgruppe fast i, at kommunen 
nødvendigvis skal stille det tilstrækkeli
ge antal kommunebiler og tjenestecyk
ler til rådighed  Medarbejderne skal re
elt kunne benytte et egnet kommunalt 
transportmiddel i embeds medfør for ar
bejdets effektive udførsel.

 
For at sikre arbejdsmiljøet, økonomien 

og trygheden for borgeren skal det være 
undtagelsen fremfor reglen, at medar
bejderen, for at kunne udføre sin ger
ning, må benytte sin private bil mod kør
selsgodtgørelse. Der bør kun i særlige 
og enkeltstående tilfælde køres tjene
stekørsel i privat bil  fx hvis medarbej
deren på grund af handicap har behov 
for en bil med særlig indretning. 

 
Udgangspunktet for tilkendegivelse af 
ovenstående holdning tager afsæt i Pia 
Paaskes (FOA) spørgsmål til byrådet 
den 18. januar 2018. 

Her blev byrådet spurgt til rimelighe-
den i afregning af lav kørselstakst til 
medarbejdere, som bruger deres egen 
bil i arbejdet, fordi de ikke kan få stillet 
en tjenestebil til rådighed. Ved byråds-
mødet vakte spørgsmålet ikke stor de-
bat, men Knud Erik Hansen svarede på 
spørgsmålet, og vi tør godt tage stilling. 
I de forløbne uger har spørgsmålet til 
gengæld været genstand for heftig de-
bat ved møder og på sociale medier. Fra 
den socialdemokratiske byrådsgruppe 
ønsker vi derfor at tilkendegive vores 
holdning til spørgsmålet.

 
Baggrund for godtgørelse til 
statens laveste takst
Sagen begyndte flere år tilbage (2011 
og 2015), hvor kommunen ændrede ret-
ningslinjer i forhold til udbetaling af kør-
selsgodtgørelse til medarbejdere. De 
medarbejdere der bruger privat bil, når 
de kører ud og yder service til borgerne, 
får en godtgørelse svarende til statens 
laveste takst. Tidligere fik de godtgørel-
se til statens højeste takst. Pia Paaske 
(FOA) hævdede under indlægget ved 
byrådsmødet, at medarbejdere fortsat, 
ved ansættelsen og under ansættelses-
samtaler, angiveligt bliver spurgt til, om 

Der skal være nok 
kommunebiler til 
medarbejderne!
Af Camilla Meyer
 byrådsmedlem
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de kan stille deres private bil til rådighed 
i forbindelse med varetagelse af deres 
arbejde. Altså er der fortsat medarbej-
dere i usikre jobsituationer, som føler sig 
presset til at sige ja til brug af egen bil, 
og således ikke kræver deres ret til eg-
net tjenestekøretøj. Kommunaldirektør 
Thomas Eriksen svarer efterfølgende til 
byrådet, at det er et aktivt tilvalg fra de 
ansatte, hvis de vælger, at bruge deres 
eget køretøj i den daglige tjeneste i kom-
munen og ikke et krav fra kommunens 
side.

Som det fremgår, så er problemet så-
ledes set fra ledelsesside ikke eksiste-
rende. Men fra den socialdemokratiske 
byrådsgruppes side stiller vi os tvivlen-
de i forhold til rigtigheden heraf. 

 
Vi vil have kørselsområdet 
undersøgt
Vi ønsker at få undersøgt: 
 Om der reelt er nok kommunale bi-

ler til medarbejdernes rådighed? 
 Om medarbejderne, med ledelses-

mæssigt krav og opbakning, reelt kører i 
de aktuelt tilstedeværende kommunebi-
ler, frem for egne biler? 
 Om forbruget til udbetaling af kør-

selsgodtgørelse til medarbejdere er ble-
vet mindre og svarer til byrådets be-
slutning fra 2015, hvor leasingbiler blev 
fremhævet som en billigere og bedre 
løsning fremfor udbetaling af kørsels-
godtgørelse?

Faxe Kommune har over de seneste 
år leaset et stigende antal biler. Leasing-
løsningen er ifølge ledelsen, og jf. be-
slutningsgrundlaget fra 2015, i disse år 
særdeles attraktiv, fordi leasingomkost-
ninger er meget lave. Det er billigere for 
kommunen at lease biler, end at betale 
medarbejderne godtgørelse for at køre i 
private biler. 

Men ifølge Pia Paaske (FOA) er der 
i den virkelige hverdag ikke tilstrække-
ligt med biler til medarbejdernes rådig-
hed. Derfor er der fortsat en del medar-
bejdere, som i mangel på kommunebil, 
føler sig forpligtet til at køre i den priva-
te bil. Det gør de for at kunne løse de-
res arbejdsopgave i borgernes hjem, og 
for ikke at lade borgeren i stikken uden 
hjælp til tiden.

Medarbejderne skal have lige ret og 
adgang til tjenestebil. 

Som medarbejder er det sin sag, at 
stå op mod ledelsen og gøre krav på en 
kommunebil. 

Et tilstrækkeligt antal kommunebiler 
stiller alle medarbejdere lige, idet ingen 
dermed er afhængig af at eje en privat 
bil, for at blive, eller vedblive som, ansat 
i Faxe Kommune.

Det er plausibelt og retfærdigt, at nog-
le få medarbejdere, som har en særlig 
grund (fx et handicap), får lov at køre i 
deres egen private bil. I disse særlige til-
fælde skal medarbejderen kompense-
res med kørselsgodtgørelse.  

Bilen sikrer godt arbejdsmiljø og giver 
tryghed via den visuelle identitet

Kommunen skal sikre medarbejder-
nes arbejdsmiljø - også under arbejds-
betinget transport. 

Tjenestebiler er en del af arbejdsplad-
sen, og bilerne skal leve op til gælden-
de regler og krav vedr. arbejdsmiljø, ser-
vice og sikkerhed. 

Bilerne er desuden en del af kommu-
nens visuelle identitet. Når der kommer 
en bil med kommunens logo, så er ingen 
i tvivl om, hvorfra der kommer besøg. 
Med ens kommunebiler fremstår kom-
munen visuelt professionel. En kommu-
nebil med logo medvirker til borgernes 
tryghed. Det er ikke hvem som helst, 
som ankommer i kommunebil.
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Pengene skal primært bruges 
til borgerservice
Kommunen er forpligtet til altid at vælge 
den billigste løsning først. I 2015 blev 
kommunens bilpark udvidet, med bag-
grund i, at det er den billigste og bedste 
kommunale løsning. Det er et argument, 
som direktionen fortsat fastholder. 

Det er ikke en kommunal opgave in-
direkte at medfinansiere ansattes pri-
vate bil. De penge, som er besluttet og 
afsat på kommunens budgetter, er til 
service til borgerne som fx pleje og om-
sorg, men de skal også dække udbeta-
ling af eventuelle godtgørelser. Selv om 
det for nogle medarbejdere synes nemt, 
og måske også mere bekvemt, at køre i 
den private bil, så medvirker en veltilret-
telagt tjenestekørsel i velfungerende tje-
nestebiler til at sikre service af god kva-
litet til borgerne. Det er vores holdning, 

at medarbejderne bør møde ind på ar-
bejdspladsen, og derfra tage et egnet 
kommunalt tjenestekøretøj ud til borge-
ren.

Vi vil holde fast i det  
besluttede 
Det er besluttet, at alle medarbejdere, 
der løser opgaver får sat et passende 
transportmiddel til rådighed. Det er en 
fornuftig beslutning af flere af ovenstå-
ende grunde. Derfor må vi også sørge 
for, og holde fast i, at det reelt er hvad 
der sker. I kan regne med, at vi vil følge 
op på dette emne. Derfor har vi allerede 
på det seneste møde i økonomiudvalget 
rejst spørgsmål til sagen. Der skal være 
ordnede og rimelige forhold for kommu-
nens medarbejdere. 



© Leif Jensen

Brug naturen  også når den ligger  
uden for kommunen!
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socifaxe•nyt

er det lokale medlemsblad for alle 
Socialdemokrater i Faxe kommune 
og omdeles til vores medlemmer 
ca. 4 gange om året.

Har du kommentarer eller ind-
læg til Socifaxe•nyt, så send dem 
til Leif, der layouter bladet.

Det sker bedst på mail og gerne 
vedhæftet billeder.

leif Jensen
Nøddevænget 20, dalby

4690 Haslev
—  —  —

leif.jensen@dalbynet.dk
+45 2129 8672

Følg os og deltag i  
debatten på Facebook

socialdemokraterne i Faxe kommune:
https://www.facebook.com/groups/socifaxe/

Mød os på Facebook
Socialdemokraterne i Faxe 
kommune er på Facebook. 

Vi har en lukket gruppe, som 
du - som medlem - kan blive 
en del af. Find gruppen og søg 
om medlemskab, og så er du 
snart klar til at modtage lokale 
nyheder her.

Få nyheder på mailen
Du kan vælge af få de lokale 
S- nyheder på mail. 

Send en mail til foreningens 
formand Jens Hvidemose på 
 hvidemose@mail.tele.dk, så 
kommer er du hurtigt med på 
»mail listen«.

Ønsker du at få Socifaxe•nyt 
på mail, så skal du bede om 
det på sammen mailadresse; 
eller hent bladet i vores Face-
bookgruppe.
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Flot socialdemokratisk valg
Vi havde som socialdemokrater et rigtig 
godt kommunalvalg i Faxe Kommune 
den 21. november. Med 5.781 stemmer 
gik vi frem med 998, det rakte til 29,2% 
af stemmerne og en fremgang på 2 til 8 
mandater i byrådet. 

Det er en fremgang på 4,8%, og vi er 
meget tæt på de 30% af stemmerne, 
som altid må være målet for Socialde-
mokratiet i en landkommune som vores.  
Til sammenligning fik vi i 2005 28,8%, i 
2009 26,2% og i 2013 24,4%. Der er alt-
så tale om det bedste socialdemokrati-
ske valg i den nye kommunes tid.

Som spidskandidat og borgmester 
hentede jeg 2.018 stemmer. Det betød, 
at mere end hver 10. borger har stemt 
personligt på mig, og det var i øvrigt en 
fremgang i personlige stemmer på 30%.

Hvorfor mistede vi så borgmesterpo-
sten og blev sendt i opposition? Det gjor-
de vi først og fremmest, fordi Faxe er en 
borgerlig kommune, og denne gang lyk-
kedes det ikke at lave en aftale om kon-
stituering med et eller flere partier som 
i 2009 (Borgerlisten) og 2013 (Venstre 
og Konservative). Aftalerne med SF, En-
hedslisten og Konservative var på plads, 

men det gav kun 11 af de nødvendige 13 
mandater for at få flertal. 

Venstre havde meldt ud, at man gik 
100% efter borgmesterposten og sat-
sede på en konstituering med det sto-
re blå valgforbund. DF havde ikke meldt 
noget klart ud, men det lå i luften, at 
man ville gå med Venstre, mens Borger-
listen mange gange havde erklæret, at 
man kun var i valgforbundet for at undgå 
stemmespild og ikke havde valgt side.

Vi havde op til valget konstruktiv dia-
log med Borgerlisten og DF, men på 
valgnatten viste det sig, at især uenighe-
derne om integration og rensning af spil-
devand i det åbne land gjorde en aftale 
med DF umulig, og Borgerlisten valgte 
blåt, sikkert mest som pay back for ikke 
at komme med i konstitueringen for 4 år 
siden. 

Markant konstruktiv oppositi-
onspolitik
Det nye flertal med borgmester Ole 
Vive i spidsen valgte at holde mindre-
talsgruppen helt ude af konstitueringen, 
selv om Socialdemokratiet er byrådets 
største parti med vores 8 mandater. Det 
er bemærkelsesværdigt i forhold til 2005 

Fra ledelse af 
kommunen  
til opposition
Af Knud Erik Hansen
 gruppeformand
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og 2009, hvor det største parti, Venstre, 
heller ikke var med i flertallet. Begge 
gange fik Venstre alligevel 2 udvalgsfor-
mandsposter og blev derfor hurtigt en 
konstruktiv samarbejdspartner i byrådet.

Der er på den korte bane ikke meget, 
der tyder på, at borgmesteren og den 14 
mand store flertalsgruppe ønsker et re-
elt samarbejde med os 11 i mindretal-
let. Vi er derfor alle indstillet på en både 
markant og konstruktiv oppositionspoli-
tik. 

Vi vil naturligvis søge så meget af vo-
res politik fra valgprogrammet gennem-
ført og i særlig grad markere os med 
grøn profil og en human integrations-
politik. Det betyder, at de første og stør-
ste markeringer fra vores side har været 
omkring spildevandsrensning i det åbne 
land, hvor DF og LA markerer sig som 
Fair Spildevands forlængede arm, (Kan 
Venstre og Borgerlisten holde til det?) 
og i forhold til integration af flygtninge, 
hvor udpegningen at Steen Petersen 
som formand for »Beskæftigelse & Inte-
gration« er en ren provokation. Vi pege-
de derfor (uden held) på Nellie Bradsted 
fra Venstre som alternativ formandskan-
didat.

Spændende ny byrådsgruppe
Tre unge socialdemokratiske kvinder 
bragede ind i byrådet med fine stemme-
tal, så ligestillingen i byrådsgruppen er i 
top med en sammensætning af 4 unge/
yngre kvinder og 4 hel- og halvgamle 
mænd! 

Vi har gennemført en grundig demo-
kratisk proces, hvor alle har fået plads 
i 2 stående udvalg, mens 7 ud af 8 har 
fået enten 2. viceborgmesterposten 
(Christina Birkemose), formandsposten 
i SSP-udvalget (Laura Andrèa) eller en 
næstformandspost (Per Thomsen, Be-

skæftigelse & Integration. Tanja Lars-
son, Plan & Kultur. Camilla Meyer, Se-
nior & Sundhed. Finn Hansen, Teknik & 
Miljø. Knud Erik Hansen, Økonomi). De 
resterende 2 næstformandsposter gik til 
SF og Enhedslisten, mens Konservati-
ve fik næstformandsposten i Faxe For-
syning.

Vi måtte desværre sige farvel til Inger 
Andersen efter 24 års fantastisk indsats 
for borgerne i kommunen. Inger er dog 
heldigvis 1. suppleant og deltager der-
for fast i gruppens møder med sin store 
erfaring.

Vi holder gruppemøde og fællesmøde 
med de 3 andre fra Mindretallet 2 gange 
om måneden, så alle kan være top for-
beredt til henholdsvis udvalgsmøder og 
økonomiudvalgs-/byrådsmøder.

Vi glæder os til at komme i gang med 
arbejdet!



Et «suk« fra 
bladets layouter:

Er du træt af at se 
mine billeder som 
»fyld« i bladet, så 
send mig nogle af 
dine gode billeder.
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Godt nytår til jer alle! 
Da 2017 randt ud og klokkerne ringede 
året 2018 ind, tog jeg det traditionelle 
spring ind i det nye år, omgivet af venner 
og familie. Men »springet« var unæg-
telig lidt anderledes denne nytårsaften, 
end alle de andre år. 

Jeg hoppede ind i min første periode 
som vælgernes repræsentant i byrådet i 
Faxe kommune, medlem af Socialudval-
get, Teknik- og Miljøudvalget  og 2. vice-
borgmester.

Tak for den tillid, I har vist mig, både 
som partikammerat, kandidat, under-
vejs i valgkampen og på valgdagen, 
hvor 267 medmennesker satte deres 
kryds ved mig. 

Jeg er blevet spurgt mange gange ef-
ter valget, om jeg føler mig klar. Man for-
venter hurtige og entydige svar fra politi-
kere, på ethvert givent spørgsmål. 

Men på spørgsmålet om jeg føler mig 
klar, må jeg tage tiden til hjælp, kigge 
indad og mærke efter, inden jeg svarer. 

Jeg er kommet til den konklusion, at 
hvis det »at føle sig klar« betyder, at 
man uden tøven eller tvivl i sit sind er 
parat til at påtage sig ansvar for borger-
nes hverdag og kommunens udvikling, 
så er »klar« ikke noget jeg er. 

Måske vil jeg ikke nå til følelsen af 
»klar«. Men jeg gør det alligevel. 

Det ansvar, vi påtager os som med-
lemmer af Socialdemokratiet, som kan-
didater og som medlemmer af Byrådet, 
er både stort og alvorligt. 

Det er for mig et ansvar af den slags, 
som kræver at man både skal kunne 
bøje og strække sig, for at leve op til det. 

Det er et ansvar som kræver, at man 
sætter sig ind i detaljerne og formår at 
bære detaljerne ind i de politiske øn-

et nyt  
fællesskab

Af Christina Birkemose
 byrådsmedlem
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sker og visioner, vi som parti har for, 
hvilken retning vi skal gå i. Beslutninger, 
der træffes i byrådet, har indflydelse på 
mange menneskers liv og muligheder - 
eller mangel på samme. Derfor er det 
vigtigt, at vi hver især får lov at kigge 
indad og mærke efter og føle, at ansva-
ret trykker på skuldrene. Det må det ger-
ne. Det skal det faktisk helst gøre, me-
ner jeg. 

Valgkampen har vist mig, at vores par-
ti ikke har råd til at én eneste plads står 
tom i vores partiforeninger rundt om i 
landet, således også her i Faxe. 

Vi har »plads for alle der vil«, men 
mere end det, vi har BRUG for jer alle. 

Vi har brug for hvert eneste medlem 
og hvert eneste medlem har en rolle at 
spille i vores parti, i bestyrelser, netværk 
og til vores møder. Det lyder næsten 
som en appel, og ja, det er det også. 

Frem mod de kommende valg har vi 
nemlig brug for endnu flere medlemmer 
og nye kandidater, der ønsker at gøre en 
forskel. 

Hvis vi, for at bruge formand Mette 
Frederiksens ord, skal få Danmark til 
at hænge sammen igen, har vi brug for 
at flere slukker TV’et, og går til nærme-
ste Socialdemokratiske partiforening og 
melder sig ind! 

Ind i dialogen og arbejdet for at bevare 
og styrke Danmark som velfærdssam-
fund. Flere har allerede meldt sig ind ef-
ter valget, og vi håber endnu flere kom-
mer til. 

Vi byder jer hjertelig velkommen! 
I den nye byrådsgruppe har vi væ-

ret fælles om at fordele posterne på en 
måde, der sender et klart signal til nu-
værende og kommende medlemmer og 
kandidater om, at her kan du deltage, 
her er der plads til engagement og et nyt 
fællesskab.

Socialdemokratiet har historisk set al-
tid stået vagt og værn om fællesskabet. 
Vælgerne har denne gang signaleret 
meget klart og tydeligt, at dét er ved at 
komme på mode igen. 

I år 2018 ønsker mennesker et nyt 
fællesskab, ét, hvor vi ikke holder skiltet 
med »SOLIDARITET« i den ene hånd, 
og kniven bag ryggen med den anden 
hånd. For sådan har mange desværre 
oplevet de seneste 17 år i dansk politik, 
på alle niveauer, i form af utallige fattig-
domsskabende reformer og forringelser 
af velfærdssystemet: Fra Skat, over Fol-
keskolen, Beskæftigelsesreformer, re-
former af Sundhedssektoren - ja, der er 
mange eksempler. 

Så det er ikke længere nok at sige 
»fællesskab« til denne gruppe medmen-
nesker. 

Som jeg ser det, består en stor del af 
vores opgave nu i at afbøde de værste 
konsekvenser af den udvikling, vi har 
set udfolde sig i praksis, og genrejse et 
ægte fællesskab, med begge hænder. 

Jeg er stolt over at være en del af et 
parti, der tager ved lære af tidligere ti-
ders fejlslagen politik og tydeligt viser, 
at vejen til at styrke og samle Velfærds-
samfundet ikke går gennem skattelettel-
ser, men gennem et stærkt fællesskab, 
hvor alle har en plads og en rolle at ud-
fylde. 

Jeg ønsker jer alle det bedste for året 
2018, med tak for året der gik!
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Dette var overskriften for en konference, 
der blev afholdt i fællessalen på christi-
ansborg, lørdag den 27. januar 2018.

Her var en masse socialdemokrater 
samlet, for at lytte, og diskutere emner-
ne som var på dagsordenen.

EU og legitimitetskrisen over 
for befolkningen
Her lagde professor Dorte Sindbjerg 
Martinsen ud med at konstatere, at iføl-
ge alle undersøgelser er der en stigende 
enighed i befolkningen, om at EU, er det 
rigtige sted at løse de globale problemer/ 
udfordringer vi står overfor, det er ikke i 
orden, når beslutninger tages uden om 
det politiske system, og derfor er det en 
vigtig opgave for EU politikerne, at sørge 
for politisk involvering hele vejen rundt, 
så der opstår et folkeligt ejerskab af de 
vigtige beslutninger EU står overfor de 
kommende år.

Skattesnyd og skattesvindel: 
Konsekvenser i kroner og øre
Thomas Rasmussen Tørsløv, PhD-
stipendiat i international beskatning, 
kom med en kort forklaring på hvordan 
det kan lade sig gøre for de multinatio-
nale firmaer, at placere deres overskud 
i skattely, i lande hvor der ikke betales 
selskabsskat, men også inden for EU, 
hvor bl.a. Luxemburg, Holland, og Irland 
tilbyder de multinationale virksomheder 

en meget lav selskabsskat. Dette be-
tyder at 45% af de multinationale sel-
skabsskatter havner i skattely, hvilket 
svarer til 1.400 mia. kr. - det er rigtigt 
mange skattekroner, der går tabt.

Dette sker fordi den europæiske skat-
telovgivning ikke er fulgt med udviklin-
gen, globaliseringen gør det nemmere 
for virksomheder at flytte penge mellem 
landene, og derved opnå en lavere skat.

En mulig Europæisk løsning, kunne 
være at lave en aftale om at beskatte 
virksomhederne der hvor forbruget er, 
uanset om firmaet, så ligger i et andet 
land.

Social dumping ... 
set fra skurvognen
Simon Villumsen 3F, begyndte med at 
fortælle om Københavnske byggeplad-
ser, hvor det nærmest var umuligt at 
komme ind og kontrollere, og når de en-
delig fik adgang, var det på rundtur med 
»de høje herrer«, hvilket betød, at dem 
de gerne ville tale med var forduftet, når 
de nåede frem.

Den økonomiske kriminalitet i forbin-
delse med underentrepriser på de sto-
re byggepladser er eksploderet, der er 
så lidt kontrol, og der er ikke mange der 
bliver opdaget, dette resulterer i euro-
pæiske momskarruseller, hvor der hav-

Socialdemokratiske 

prioriteter
for fremtidens EU
Af René Nielsen
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ner op mod 1.600 mia. kr. i de forkerte 
lommer.

Det skal være nemmere at inddrive 
gæld i EU, og så skal de sociale klausu-
ler udbredes til at gælde i hele EU, ind-
føre Oslomodellen, og endelig en fælles 
indsats mod økonomisk kriminalitet.

EU som klimastormagt
Susanne Kuehn Rockwool, EU betrag-
tes af resten af verden som en seriøs 
samarbejdspartner, på klimaområdet, 
og vi har i mange år været førende, og 
innovative på dette område, men vi skal 
være skarpe, for at bevare denne posi-
tion. 

Det er vigtigt af EU fortsat prioritere 
dette område højt, og tager lederskab 
i det globale samarbejde, frem mod de 
kommende klimamål 2030.

Flygtninge og migrantkrisen, 
og EU's rolle
Morten Lisborg migrantekspert. Det er 
blevet tydeligt for alle, at Dublinforord-
ningen ikke virker, når der kommer pres 
på de Europæiske grænser, gør landene 
hvad de mener er det rigtige hver især, 
og ikke som aftalt, en af de store op-
gave for EU i det komme år er at finde, 
og blive enige om en samlet løsning der 
virker, for et er sikker presset på vores 
grænser fortsætter.

Internationalt, gælder det om at yde 
hjælp i nærområderne, og derigennem 
få et asylsystem der fungere, og kontrol-
lerer flygtningestrømmen.

Nationalt er grænsekontrollen genind-
ført, og der arbejdes på at gøre det min-
dre attraktivt at være flygtning i landet, 
da man i forbindelse med flygtninge-
strømmen fra Syrien, oplevede en stør-
re andel af økonomiske flygtninge, end 
man hidtil har set.

Disse 5 emner blev diskuteret i grup-
per, og skal være med til at udforme op-
lægget til en solidaritetpagt, som hen 
over foråret, og sommeren skal disku-
teres i partiet, og endelig besluttes på 
Kongressen i Aalborg 22.-23. septem-
ber 2018.

Så nu gælder det om at komme frem 
med sine holdninger til det europæiske 
samarbejde, og fremtiden i EU.

Møde om EU
Faxe partiforening og EU parlamen-
tariker Christel Schaldemose, invitere 
til møde om EU og solidaritetspagten, 
Torsdag den 7. juni klokken 19 til 21, 
nærmere om hvor det bliver kommer på 
hjemmeside og Facebook.



Christel Schaldemose
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indkaldelse til

Generalforsamling
Socialdemokrater i Faxe Kommune
Onsdag den 14. marts 2018
klokken 19.00 i 3f, Rådhusvej 73 - 4640 Faxe 

dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent - forslag Flemming
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning (formanden)
 5. Byrådsgruppen beretning Camilla Meyer
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Valg af formand Jens Hvidemose (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af kasserer Marianne Hansen (modtager genvalg)
 9. Valg af  medlemmer på valg er for 2 år: 

Henning Poulsen (modtager genvalg), Finn Østergård (modtager 
ikke genvalg), Mette Thiim (modtager ikke genvalg) og for 1 år (p.t. 
ikke besat)

 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

Sussanne Henriksen/Sven Erik Kristensen  
& Søren Lindehøj/Erik Nielsen

 12. Valg af 7 delegerede til regionsrepræsentantskabsmøde
 13. Fastsættelse af kontingent
 14. Vedtagelse af aktivitetsplan
 15. Nedsættelse af udvalg
 16. Indkomne forslag
 17. Evt.

Husk  

tilmelding  

til spisning!
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Spids pennen
... og skriv et indlæg!

spisning før 
generalforsamlingen
I forbindelse med generalfor-
samlingen vil der blive arrange-
ret spisning og lidt at drikke. 

Tirsdag den 14. marts  
klokken 17.45 i 3f i Faxe. 
Det er nødvendigt at tilmelde 
sig til spisningen senest den 11. 
marts til Jens Hvidemose på

 Mail: hvidemose@mail.tele.dk
 Mobil: 2019 3811

Tid til eftertanke ...

© Leif Jensen
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Medlemsmøde om trafiksikkerhed
I Faxe kommune er der de seneste år anlagt mange vejbump.
Er det den rigtige løsning?
Derudover drøfter vi »trafiksikkerheden« i vores kommune.

Mødet afholdes i april
Tid og sted kan ses under »debat« eller »kalender« på vores 
hjemmeside »socifaxe.dk«, eller kontakt mig på:
 Mobil: 2392 4619
 Mail: stana@faxekommune.dk

Trafikvenlig hilsen
Steen Andersen
byrådsmedlem

Trafiksikkerhed er andet og mere 
end »vejbump«.

© Leif Jensen
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Formand:
Jens Hvidemose
Violvej 8, 4690 Haslev
5631 1476 - 2019 3811
hvidemose@mail.tele.dk 

Kasserer:
Mariane Hansen
Dådyrvej 4
4690 Haslev
2943 5485
luller@post11.tele.dk

Sekretær:
Flemming Olsen
Kvædevej 8, 4690 Haslev
2086 2531
jefo@haslevnet.dk 

Bestyrelsesmedlem: 
Henning Poulsen
Jagtvej 9, 4653 Karise
2334 3446
henning1512@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem: 
Finn Østergård
Egedevej 45 B, 4640 Faxe
3169 4424
fiosa2222@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Ole Hartmund
Frederiksmindevej 9
4640 Faxe
4013 6482
olh@live.dk 

Bestyrelsesmedlem: 
Mette Thiim
Skuderløse indelukke 3, 
4690 Haslev
2281 5418
methi@naestved.dk

Bestyrelsen 
for

socialdemokraterne  
i Faxe kommune
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Bliv medlem af Socialdemokratiet
... og få indflydelse på morgendagens Danmark!

Du  finder en  indmeldelsesblanket  på 
www.socialdemokraterne.dk

Eller ring  til  Jens Hvidemose  
på  5631 1476

A

Bestyrelsen for Fællesledelsen i Faxe kommune

 Formand Jens Hvidemose 
Violvej 8, 4690 Haslev, 2019 3811 - hvidemose@mail.tele.dk 

 Næstformand Erling Johansen 
Terslev Møllevej 42, 4690 Haslev, 5599 7100 - erj@nnf.dk 

 Kasserer Tommas Jørgensen 
Dådyrvej 4, 4690 Haslev, 7255 4362 - luller@post11.tele.dk

 Sekretær Ketty Lærke Pedersen 
Borupvej 30, 4683 Rønnede, 2240 4489 - kettylp@gmail.com 

 Medlem Erling Hugger Jakobsen 
Elmeparken 24, 4690 Haslev, 2137 2412 - huggerhaslev@outlook.dk 

 Medlem Marian Bratløv Christensen 
Møllevej 32, 4683 Rønnede, 2859 3442 - marianbc@waoomail.dk 

 Medlem Finn Østergård 
Egedevej 45, 4640 Faxe, 3169 4424 - fiosa2222@gmail.com

Jeg vil gøre en forskel!
Hvad med dig?
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keha@faxekommune.dk - 3050 2026 

Camilla Meyer
came@faxekommune.dk  - 4040 4973

Tanja Larsson
larss@faxekommune.dk - 2077 2377

Christina Birkemose
cbirk@faxekommune.dk - 8111 1860

Finn Hansen
fihn@faxekommune.dk - 2923 0736

Per Thomsen
petha@faxekommune.dk - 5120 9574

Steen Andersen
stana@faxekommune.dk - 2392 4619

Laura Andréa
landra@faxekommune.dk - 4226 1210

© Leif Jensen


