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socialdemokratiet

Medlemstur til Christiansborg
Socialdemokratiet i Faxe inviterer til medlemstur til Christiansborg, hvor 
Mogens Jensen vil være vært for en rundvisning og politiske drøftelser.

Program (ca.-tider):

16.20 Afgang Karise - SuperBrugsen
16.30 Afgang Faxe - 3F
16.40 Afgang Rønnede - Meny
16.50 Afgang Dalby - Shelltanken
17.00 Afgang Haslev - Stationen

18.15 Ankomst Christiansborg
18.30-19.30 Rundvisning
19.30-20.30 Samtale og kaffe
21.00 Afgang hjemad 

Der serveres sandwich og en øl/vand i bussen

Det er gratis at deltage i turen.

Tilmelding, herunder hvor man står på bussen, skal ske til 
Henning på Henning1512@yahoo.dk 
eller til Lissie på lissie.andre@gmail.com 
senest 20. november
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tag 
en ven

i hånden
Af Lissie Andréa

 formand

Der er forskel …
Mange siger, at der ikke er forskel på de 
politiske partier og at det er lige meget, 
hvem man stemmer på. Intet kan være 
mere forkert.

Der er grundlæggende værdier og 
ideologi til forskel. I Faxe er det senest 
kommet til udtryk med vedtagelse af 
budget 2019.

Flertalsgruppen har vedtaget en ned-
sættelse af skatten med 0,1 % Man kan 
kalde det symbolpolitik, men man skal 
ikke tage fejl af, at det i virkelighed er 
et markant udtryk for en ideologisk hold-
ning. Det er ikke en tilfældig beslutning 
og det er ikke en tilfældig beslutning, når 
den socialdemokratiske byrådsgruppe 
vælger at forlade budgetforhandlinger-
ne.

Den socialdemokratiske gruppe er 
ikke gået fra forhandlingerne uden at 
have bidraget til at finde besparelser for 
30 millioner kroner for at få et budget i 
balance.

Man kan frygte at en skattenedsæt-
telse nu medfører forringelser af den 
borgernære velfærd i de kommende år, 
hvor der vil være et betydeligt under-
skud på budgetterne fra 2020. 

Vores grundlæggende holdning er, at 
vi skal sikre velfærd frem for at give skat-
telettelser og det samme siger et flertal 
af befolkningen i gentagende menings-
målinger.  I stedet for skattelettelser skal 
vi arbejde på at forbedre servicen i hele 
den offentlige sektor, så borgene kan få 
den velfærd, som de fortjener.

En robust velfærdsstat er fundamen-
tet for et stærk samfund i balance – det 
gælder på landsplan og i Faxe Kommu-
ne. Derfor har bestyrelsen for partifor-
eningen også givet byrådsgruppen den 
fulde opbakning til deres beslutning.

Tag en ven i hånden
Fortæl din familie, venner og andre du 
kender om denne forskel og byd dem 
ind i fællesskabet.

Det er lige nu muligt at blive gratis in-
troduktionsmedlem resten af 2018. Giv 
en ven muligheden for at lære os at ken-
de og for at blive en del af vores fælles-
skab.
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Kære socialdemokrater  
i Faxe Kommune
Jeg synes naturligvis, at det er vigtigt 
også med socialdemokratisk indflydelse 
i EU. Det er vigtigt at stemme på vore 
kandidater til Europa Parlamentet. Her 
betyder det meget at have set og mødt 
kandidaterne in persona og derved op-
leve kandidaten tæt på med de mulighe-
der, det giver for at stille spørgsmål og 
høre debatten fra vore medlemmer.  

Når disse selvfølgeligheder er poin-
teret, vil jeg hermed beklage dybt, at to 
annoncerede møder i Faxe by med Chri-
stel Schaldemose ikke er blevet til no-
get. Det første, fordi CS blev forhindret. 
Det andet, fordi der ikke havde været til-
melding nok. Jeg er ikke på Facebook, 
så mit kendskab til mødet stammer fra 
Socifaxe-NYT nr. 3 Juli 2018 s.6. Her 
stod der ikke noget om tilmelding! 

Kære Eva
Først tak for dit læserbrev og dine for-
slag.

Vi er kede af, at vi var nødt til at afly-
se debatmødet med Marianne Vind og 
Christel Schaldemose. Der vil selvfølge-
lig blive inviteret til et medlemsmøde om 
EU, når de to kandidater kan afsætte tid 
til at komme til Faxe.  Vi vil også gerne 
prøve at få et lokale, så mødet kan gen-
nemføres i Haslev.

Vi har i et vist omfang brugt Facebook 
til at slå arrangementer og begivenhe-
der op. Vi er klar over, at alle ikke er på 
Facebook. Bestyrelsen har derfor, for 

For en sikkerheds skyld kontakte-
de jeg formanden, så jeg – en gammel 
kvinde – undgik at køre fra Haslev til 
Faxe by og retur forgæves.

Ærgerligt, ærgerligt, at Britta Thom-
sen p.g.a. stemmeslugeren Morten 
Messerschmidt ikke blev genvalgt.  Hun 
dukkede op med passende mellemrum 
her i sin vælgerskare. Engang i Røn-
nede var vi ganske få fremmødte. Britta 
gennemførte mødet i fin stil. Andre mø-
der med BT fandt sted her i Haslev med 
– om ikke mange – så dog et rimeligt an-
tal tilhørere.

Jeg har et nogenlunde, men noget 
fjernt indtryk af Christel Schaldemose, 
og nu er jeg nået til formålet med det-
te indlæg:   Hvad med at arrangere et 
møde med hende i socialdemokratisk 
regi eller måske i debat-regi her i Ha-
slev!

Venlig hilsen 
Eva Kjær, Gildringeparken 27, Haslev

ikke at stå i samme situation omkring til-
melding til kommende arrangementer, 
besluttet at udsende et kort nyhedsbrev 
hver måned.

Nyhedsbrevet vil blandt andet indehol-
de beskrivelse af arrangementer og ak-
tiviteter og fremover altid med kontakt-
personer, hvortil man skal tilmelde sig.

P.t. arbejder vi på at få opdateret mail-
adresser på alle medlemmer, så alle får 
de samme oplysninger.

Venlig hilsen
Lissie, formand

 Læserbrev

Svar
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Indlægget kommer som på bagkant af 
den gennemførte kampagnedag der er 
afholdt i partiforeningen søndag d. 28. 
okt. 2018.

Ole, Flemming og jeg var i gruppe 
sammen og fik, som de øvrige 2 grup-
per på kampagnedagen, til opgave at 
udarbejde et kampagneforslag ud fra 
den model der blev præsenteret af Ida 
Marker.

Som de to andre grupper gik vi til op-
gaven med stort engagement og ildhu, 
og hurtigt valgte vi at arbejde på at øge 
antallet af medlemmer, som aktivt delta-
ger ved byrådsmøderne.

Det er vigtigt med øget fremmøde og 
kommentering i den offentlige debat på 
de emner som bliver behandlet under 
byrådsmødet. Det er det fordi synlighed 
for vores socialdemokratiske politik skal 
kendes og udbredes - sammen skaber 
vi engagement og flytter samfundet.

Medlemmerne skal have en direkte 
mulighed for at påvirke beslutningerne 
for kommunen. Det er vigtigt for med-
lemmerne og for de indvalgte at de føler 
at de kan blive hørt.

Dertil har byrådsmedlemmerne brug 
for, at beslutninger bliver taget på det 
bedst mulige og bredest mulige argu-
menterede grundlag. Medlemmer skal 

opleve at deres ideer, viden og argumen-
ter bliver reelt og aktivt medinddraget. Vi 
skal fremstå stærkt som fællesskab og 
gruppe i relation til byrådsarbejdet. Et 
øget fremmøde og en aktiv medlemsde-
bat vil påvirke fællesskabsfølelsen posi-
tivt. Det giver mening at være medlem, 
hvis man bliver inddraget og får en mu-
lighed for indflydelse. Byrådsgruppen 
har brug for at medlemmerne er synlige 
og bakker op. Det giver ikke mening og 
det styrker ikke engagement, hvis man 
ikke bliver hørt.

Vi ønsker at flere af vores lokale so-
cialdemokratiske medlemmer deltager 
og er med ved byrådsmøderne – ved 
konkret fremmøde eller ved virtuel del-
tagelse.

Konkret er det vores målsætning, at 
der fra 1. januar 2019 deltager 4 med-
lemmer på hvert byrådsmøde ved frem-
møde i byrådssalen, og dertil at mini-
mum 4 medlemmer deltager virtuelt ved 
at kommentere på debatten via kommu-
nens livetransmittering via Facebook.

Budskabet er, at et socialdemokratisk 
medlemskab er et medlemskab til indfly-
delse på dit lokalsamfund.

Målgruppen for vores kampagneakti-
vitet er medlemmerne og byrådsgrup-
pen, der i højere grad skal interagere og 

Artiklen er skrevet af 
Camilla Meyer, men er 
skrevet på vegne af:

Ole Hartmund, 
Flemming Olsen 
og Camilla Meyer
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samarbejde, for sammen at opnå suc-
ces på socialdemokratiske ideer og em-
ner.

Vi vil være mere synlige ved øget 
fremmøde i byrådssalen og kommente-
ring under byrådsmødets transmittering.

De praktiske handlinger på vores kam-
pagneide knytter sig til og bygger på ak-
tive makkerskaber.

Handling: 
• Der skal være min. 4 medlemmer 

som deltager hver gang der er by-
rådsmøder – målet skal være opnået 
ved byrådsmødet i jan. 2019

• Der skal være min. 4 medlemmer 
som aktivt kommenterer på live-trans-
mitteringen via kommunens Face-
book-side og i den offentlige debat i 
tilknytning til byrådsmødet      
 

Vi har brug for alle medlemmer - Vil du 
være med, skal du kontakte:

Flemming Olsen tlf. 2086 2531 hvis du 
vil deltage ved et byrådsmøde – Flem-
ming vil som tovholder sikre, at der min. 
er 4 medlemmer der deltager og møder 
frem ved byrådsmøderne.

Rene Tutak tlf. 2331 2129 hvis du vil 
deltage i den virtuelle kommentering 
– Rene vil som tovholder sikre, at 3-4 
medlemmer mødes ved et dagligstue-
møde (under byrådsmødet) og støtter 
hinanden i sideløbende drøftelse af em-
nerne op imod vores partipolitiske hold-
ning og kommenterer på kommunens li-
ve-transmission på Facebook.



© Leif Jensen
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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/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 forenin-
gens formand Lissi Andréa 
på  lian@faxekommune.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 mailadres-
se; eller hent bladet på vores 
hjemmeside - socifaxe.dk.
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Voksende 
modsætninger 
mellem flertal og 
opposition i Byrådet
Af Knud Erik Hansen

 gruppeformand

Borgmester og flertalsgruppe 
ikke interesseret i brede aftaler
Her, ¾ år efter det borgerlige flertal 
overtog ledelsen af Faxe Kommune, kan 
det konstateres, at man ikke prioriterer 
brede politiske løsninger og ikke ønsker 
en egentlig politisk dialog med opposi-
tionen i almindelighed og byrådets stør-
ste parti, Socialdemokratiet, i særdeles-
hed, selv om både borgmester Ole Vive 
og Venstres gruppeformand, Michael 
Rosendahl, kort efter kommunalvalget 
lovede bredt samarbejde.

Kun når man internt i flertalsgruppen 
er uenig, som i sager som spildevands-
rensning i det åbne land og principper 
for etablering af solcelleanlæg, eller når 
man skal af med en rabiat udvalgsfor-
mand som Steen Petersen, har man 
brug for vores stemmer. 

Uskønt forhandlingsforløb 
omkring budgettet
Efter 3 meget lange møder endte vi 
med at forlade forhandlingerne, da fler-
tallet ultimativt krævede en skattened-
sættelse. Faxe Kommune har en solid 
økonomi, men er stadig en fattig kom-
mune med lavt indtægtsgrundlag, og 
kommunen ser ud til at få store udfor-
dringer allerede i 2020, derfor fandt vi 

en skattenedsættelse – selv om den var 
lille – for et dårligt signal til borgerne, når 
det sandsynligvis bliver nødvendigt med 
besparelser på servicen allerede næste 
år. Der mangler mindst 30-40 mio. kr. i 
2020!

At det borgerlige flertal vægtede en 
ideologisk betinget skattenedsættelse 
højere end en bred budgetaftale, do-
kumenterer tydeligt flertalsgruppens 
manglende vilje til bredt samarbejde. 
Det blev understreget på byrådsmødet i 
oktober af, at borgmesteren - på en kritik 
af i forhandlingerne at spille med lukke-
de kort om en mulig reserve til service - 
blot henviste til, at han var glad for, at de 
partier, der stod bag ham i konstituerin-
gen, roste ham. Hermed indirekte signa-
leret: ”Oppositionens holdning rager mig 
en høstblomst”.  Det er et klart valg.

S, SF og EL tog ansvar trods 
bruddet
Inden vi forlod forhandlingerne, lykkedes 
det S, SF og EL at påvirke forløbet på en 
række vigtige punkter. Der kommer bed-
re normeringer i daginstitutionerne, de 
voldsomme besparelser på bibliotek og 
borgerservice bliver stærkt minimeret, vi 
undgår reduktion af puljer på kulturom-
rådet, vi bliver i Gate 21, der spares ikke 
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på de ældres tøjvask, der indføres ikke 
brugerbetaling for kørsel til dagcenter, 
og rehabiliteringsindsatsen på Grøndal-
scentret reduceres ikke. Vi fastholder 
kommunens stærke alkoholforebyg-
gende og -behandlende indsats, og der 
bliver ikke skåret i SSP-indsatsen. Kom-
munen lukker ikke gæstedagplejen, vi 
afskaffer ikke naturvejlederen, og trods 
beskæringer opretholdes et SFO-tilbud, 
som ikke mange andre kommuner kan 
matche. Endelig er vi særligt glade for, 
at der ikke pilles ved lærernes arbejds-
tid midt i forhandlingerne om en egentlig 
arbejdstidsaftale. 

Det ville derfor have været utrovær-
digt, hvis vi ikke ved afstemningen i by-
rådssalen havde fast-holdt vores opbak-
ning til udgiftsbudgettet. 

Ingen egenbetaling for anbrag-
te børn, akutpladser til ældre 
uden betaling m.m.
Selv om vi har svært ved at få aftaler i 
hus med det borgerlige flertal, arbejder 
vi selvfølgelig videre til gavn for borger-
ne. Her et par eksempler: 

Ved en stærk indsats af vores med-
lemmer i socialudvalget, Christina Birke-
mose og Laura Andréa, er det lykkedes 
at få afskaffet egenbetaling for anbragte 
børns fritidsjob og få sat fokus på lange 
sagsbehandlingstider i sager om børn 
med handicap. 

I Senior- & Sundhedsudvalget har Ca-
milla Meyer og Steen Andersen kæmpet 
hårdt for at få afskaffet ældres egenbe-
taling ved ophold på en akutplads.

Den socialdemokratiske byrådsgrup-
pe vil sammen med den øvrige opposi-
tion fortsætte det konstruktive arbejde til 
gavn for borgerne – især de svageste.



© Leif Jensen
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Bevilling til bedre bemanding 
på plejecentrene
Vi har i Faxe Kommune fået 3,42 mio. 
kr. til at sørge for bedre bemanding i æl-
dreplejen.
 Midlerne kommer til Faxe Kommune 
via finanslovsaftalen for 2018. Her blev 
afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre be-
manding i hjemmeplejen og på pleje-
centre rundt i de danske kommuner.

Pengene skal i videst muligt omfang, 
og under hensyntagen til medarbejder-
nes ønsker, anvendes til at opjustere 
arbejdstiden for deltidsansatte medar-
bejdere og til ansættelse af nye medar-
bejdere i fuldtidsstillinger.

At bedre de lavtlønnede og deltids-
ansatte social og sundhedshjælpere og 
-assistenters ansættelsesvilkår, samt at 
skabe mere tid til alle medarbejderes di-
rekte kontakt med den ældre borger, er 
begge dele hjertesager for Socialdemo-
kratiet.

Derfor er Steen Andersen og jeg som 
socialdemokratiske byrådsrepræsen-
tanter i Senior og Sundhedsudvalget 
glade for, at både social og sundheds-
hjælpere og -assistenterne på kommu-
nens plejecentre bliver tilgodeset med 
midler fra puljen.

Der er nu mulighed for at få ændret 
en deltidsstilling til en fuldtidsstilling og 

midlerne giver også rum for ansættelse 
af ekstra kolleger på plejecentrene.

Steen Andersen og jeg havde også 
håbet, at en mindre andel af midlerne 
(ca. 1 mio. kr.) kunne være brugt til den 
udfordrede sygepleje.

Det ville vi, da vi er stærkt optaget af, 
hvordan vi i kommunen kan ruste os 
yderligere, til fortsat at levere god pleje 
og sygepleje på et fortsat fagligt højt ni-
veau til alle borgere - også de borgere 
som kommunen dagligt skal hjemtage 
fra sygehus.

I Faxe Kommune hjemtager vi i øget 
udstrækning borgere som udskrives fra 
sygehus, fordi de er medicinsk og læ-
geligt færdigbehandlet. Men på trods af 
udskrivelse fra sygehus, har mange fort-
sat et komplekst sygepleje- og plejebe-
hov, når de udskrives. Det er behov som 
kommunen forventes at kunne hjælpe 
borgeren med. 

På grund af det fortsatte og stigende 
behov for bistand fra en hjemmesyge-
plejerske med særlig viden og kompe-
tence, havde Steen Andersen og jeg, 
foruden at kunne øge antallet af ansatte 
i plejen, også ønsket at kunne øge an-
tallet af sygeplejersker i akut og palliativt 
team. Vi er ærgerlige over at vi ved be-
slutning om udmøntning stod alene med 
dette synspunkt. 

Nyt fra
Senior & 

Sundheds-
udvalget

Af Anne Camilla Meyer
 byrådsmedlem



Socifaxe•NYT     Side 11

Sygeplejerskerne møder flere og flere 
af de svageste og sygeste borgere. Bor-
gere som kommunen skal hjælpe og lin-
dre i borgerens nærmiljø.

Det er vigtigt, at kvaliteten af pleje og 
sygepleje er i top, og at der også for sy-
geplejerskerne er tid til de flere og eks-
tra svære opgaver. 

I Senior & Sundhedsudvalget blev der 
opnået enighed om, at tilgodese social- 
og sundhedshjælpere og -assistenter på 
plejecentre - hvilket Steen Andersen og 
jeg støtter.

Men desværre lykkedes vi ikke med 
også at øge antallet af sygeplejersker i 
akut og palliativt team. Flertalsgruppen 
ønskede noget andet.

Steen Andersen og jeg havde helst 
delt midlerne mellem områderne, så sy-
geplejen var tilgodeset med 2 stillinger 
og social- og sundhedshjælpere og -as-
sistenter på plejecentrene havde fået 
lidt mindre, men fortsat til ca. 7 stillinger 
yderligere. 

Den komplekse sygepleje er et kom-
munalt opgaveområde i vækst, og derfor 
er det for os uforståeligt, at flertalsgrup-
pen ikke ønsker at tilgodese sygeple-
jens akut og palliationsteam med en an-
del af de eksternt finansierende midler. 

Midler til det stigende antal og ekstra 
tunge sygeplejeopgaver må derfor fin-
des på anden vis og på et uvist senere 
tidspunkt.

Vi tror ikke, at det kommer til at vare så 
længe, før behovet vil vise sig. 

Vi er kede af at flertalsgruppen ikke 
var med på, at dele bevillingen, så også 
de vigtige opgaver sygeplejen løfter ift. 
akut og paliationsteam kunne imøde-
kommes.

 
Værdighedspolitikken skal 
gælde alle ældre – med og 
uden handicap
Alle kommuner skal udarbejde en vær-
dighedspolitik hver 4. år - en gang i hver 
valgperiode. 
 I Senior og sundhedsudvalget har 
Steen Andersen og jeg tidligere på året 
med det øvrige udvalg taget stilling til en 
procesplan for redigering af den eksiste-
rende værdighedspolitik. 

I tilknytning til procesplanen har en 
bred gruppe af interessenter været ind-
draget forud for, at der til sidste byråds-
møde lå et udkast til en revideret vær-
dighedspolitik til byrådet beslutning.

I år er Værdighedspolitikken, foruden 
emner som livskvalitet, selvbestemmel-
se, kvalitet, tværfaglighed og sammen-
hæng i plejen, mad og ernæring og en 
værdig død - også beskrevet med et 
emne som vedr. samarbejdet med pårø-
rende. Emnet pårørende er der i år krav 
til også at inddrage og beskrive i værdig-
hedspolitikken. 

I processen har der været afholdt dia-
logmøde med Ældrerådet, Handicaprå-
det, Firvillighedsrådet, Udsatterådet og 
Bruger- Pårørenderådet, samt et bor-
germøde og et temamøde med os by-
rådspolitikere fra henholdsvis Senior & 
Sundhedsudvalget samt Socialudvalget.

Særligt det sidste er jeg rigtig glad for, 
at vi fra socialdemokratisk side oplever, 
at vi er blevet mødt og imødekommet 
med. Det har været vores store ønske, 
også at få inddraget det sociale områ-
de i værdighedspolitikken, og i den ef-
terfølgende udmøntning af værdigheds-
midlerne. 

Brugere fra det sociale område udtaler 
via Handicaprådet, at de, som vi, ligele-
des ønsker det understreget, at alle æl-
dre - med eller uden handicap - og uan-
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set bopæl og boform bør være og nu vil 
være omfattet af værdighedspolitikken.

Desværre er budgettet til de konkrete 
indsatser allerede fuldt udmøntet. Der-
for vil vi ikke lige med det første se ind-
satser direkte målrettet de afsnit, som 
også relaterer sig til de handicappede 
ældre. Det vil først blive i næste udmønt-
ning, at vi kan få indflydelse og se fuld 
effekt af denne politiske beslutning om, 
at også det sociale område skal tilgode-
ses med værdighedspolitikken og vær-
dighedsindsatser.

Men jeg kan love så meget, at vi fra 
vores respektive udvalgspladser i hen-
holdsvis Socialudvalget og Senior & 
Sundhedsudvalget vil holde et vågent 
øje med, at der som følge af værdig-
hedspolitikkens udviderede målgruppe 
også tildeles værdighedsmidler til ind-
satser, som også ældre handicappede 
kan gøre brug af.
 
Vi kæmper for gratis akutplad-
ser på Grøndalscentret
 I det seneste års tid har der fra Steen 
Andersens og min side i Senior og 
Sundhedsudvalget været rettet et skarpt 
fokus på anvendelsen af de midlertidige 
aflastningspladser på Grøndalscentret i 
Haslev.

Senest havde vi en sag oppe på ud-
valgets møde den 25. september 2018, 
hvor vi med stor beklagelse desværre så 
os nødsaget til at hæve sagen (sag 76) 
om anvendelse af pladserne på Grøn-
dalscenteret til Byrådet.

Sagen var desværre beskrevet, så 
den mildest talt, var noget svær at fin-
de hoved og hale i. Under udvalgsbe-
handlingen var det ikke lige til at vurde-
re, hvad det egentlig og helt konkret var, 
vi skulle tage stilling til. Ligesom vi op-
levede uvished om, at det var en sag, 

som var blevet dagsordensat på initiativ 
fra socialdemokratisk side, med afsæt i 
den landsdækkende mediedebat, som 
der har været hen over sommeren.

Uvisheden blev endvidere total, da 
indstillingen alene var fremskrevet som 
en drøftelse i forhold til anvendelsen af 
de eksisterende pladser og ikke som en 
beslutningssag.

I vores optik er sagens kerne, at det 
bør være gratis at være på et akutop-
hold på Grøndalscentret. Det skal det, 
fordi et akutophold træder i stedet for en 
gratis sygehus- eller hospitalsindlæg-
gelse.

Som bekendt er det heldigvis for os 
alle, gratis at modtage ydelser og be-
handling med afsæt i Sundhedsloven - 
fx er en indlæggelse på et offentligt sy-
gehus fortsat gratis. Det er i vores øjne 
en af grundpillerne i vores velfærdsmo-
del - Det skal vi værne om.

Det paradoksale opstår derfor, når 
vi i kommunerne i denne tid i stigende 
grad fremstilles, som den store løsning 
af presset på sygehusene. Det forven-
tes, at vi kommunalt modtager og over-
tager endnu flere opgaver fra sygehuse-
ne. Også selv om det er opgaver, som vi 
tidligere anså som komplekse og kræve 
særlige sygeplejefaglige kompetencer, 
som kun sygehuset kunne stille med.

I den nationale og lokalpolitiske de-
bat bliver vi som kommune italesat til at 
løfte de mindre komplekse opgaver tæt 
på borgerne i nærmiljøet, således at sy-
gehusenes sengepladser kan bruges til 
de syge borgere med det største behov 
for højt specialiseret behandling og eks-
pertbistand. Og det er vi nok alle sam-
men enige om rimeligheden i.

Men med denne argumentation bliver 
kommunerne presset. Vi skal til at etab-
lere nye ordninger og ydelser, som kan 
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bevilges borgerne i stedet for en syge-
husindlæggelse.

Idealet er, at vi i kommunerne, i videst 
muligt omfang, sørger for, at borgerne 
slet ikke kommer til at behøve en syge-
husindlæggelse. Vi skal i større stil fore-
bygge sygdom, og når sygdom opstår, 
skal vi i større udstrækning, i stedet for 
sygehusindlæggelse, eksempelvis be-
vilge borgeren et midlertidigt akutophold 
og dermed "indlægge" borgeren på en 
midlertidig kommunal døgnplads.

Mette Frederiksen og vores parti kal-
der det mere "nærhospital". Jeg er ikke 
helt sikker på, om jeg rigtig bryder mig 
om det udtryk, men ideen er god nok. 

Essensen er, at vi skal opruste i kom-
munerne. Flere skal behandles lokalt 
i kommunerne, fremfor på sygehuset 
langt væk, og vi skal i øget udstrækning 
holde borgerne hjemme, i stedet for at 
de er indlagt på sygehuse fjernt fra de-
res pårørende.

Vi i kommunerne forventes at tage 
over, der hvor der ofte er behov for me-
get sygepleje og pleje - men ikke er be-
hov for en læge og et sygehus med alt 
dets udstyr og ekspertise. 

Når kommunen bevilger selve det mid-
lertidige døgnophold (altså sengen og 
rummet), er det i kommunen ikke læn-
gere en seng og en stue med tilknytning 
til Sundhedsloven, som på sygehuset. 
Det er nu et tilbud til borgeren med til-
knytning til Serviceloven. Og når noget 
bevilges jf. Serviceloven, så må der ger-
ne opkræves egenbetaling fra borgerne 
- i modsætning til en sygehusindlæggel-
se som ydes jf. Sundhedsloven, hvor der 
ikke må opkræves egenbetaling.

En del kommuner opkræver derfor 
egenbetaling, fordi det har været muligt. 
Egenbetalingen kan fx været for mad, 
linned, vaskeklude, transport og andet.

Men en del kommuner er også ophørt 
med at opkræve egenbetaling fra bor-
gerne, når de tilbydes et akutophold. Ud 
fra argumentet om, at vi som ansvarli-
ge politikere reelt ønsker at flere borgere 
vælger vores lokale alternativ til en dyr 
og unødig indlæggelse på sygehus.

Det er det sidste - egenbetalingen for 
ophold på akutplader - som vi i den so-
cialdemokratiske byrådsgruppe mener, 
at også vi i Faxe kommune bør drøfte og 
beslutte fjernet. 

Punktet var dagsordensat på Senior- 
og Sundhedsudvalgets møde den 25. 
september, hvor vi desværre så os nød-
saget til at hæve sagen, så den kunne 
drøftes af byrådet på møde den 11. ok-
tober.

Vi mener ikke, at det skal være et 
spørgsmål om egenbetaling svarende til 
en årlig samlet frivillig kommunal takst-
finansieret indtægt på et beløb af ca. 
17.000 kr., som skal sætte en stopper 
for, at vi fjerner et hindrende og para-
doksalt incitament for at Hr Hansen eller 
Fru Frederiksen vil tage imod et ophold 
på en af vores kommunale akutstuer, 
frem for at lade sig indlægge på et gra-
tis sygehus.

Vi mener, at der bør være gratis. Der 
bør ikke opkræves penge fra de ældre, 
når de lader sig indlægge på vores kom-
munal akutpladser. Det skal også være 
gratis, så borgere ikke af en økonomisk 
grund fravælger det nære ophold i kom-
munen og i stedet vælger at anvende et 
dyrt hospitalsophold, hvor stuen bedre 
kunne være brugt til en alvorlig syg pa-
tient.

Vi lægger vægt på, at vi i kommunen 
går med udviklingen. Vi bør bidrage, når 
der fra centralt hold, fra alle sider i Fol-
ketinget, kræves mere "nærhed i sund-
heden". Men det skal i praksis ikke give 
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de svageste ældre borgere en ringere 
service eller en merudgift!

Da baggrunden for indlæggelse på en 
af vores kommunale akutpladser, kan si-
destilles med en sygehusindlæggelse, 
bør borgeren 100 % friholdes fra egen-
finansiering også når de ligger på en 
akutplads - derfor stillede vi på byråds-
mødet den 11. okt. følgende ændrings-
forslag: Faxe kommunen afholder fra 
d.d. alle udgifter i tilknytning til ophold 
på en akutplads.

Desværre blev vi nedstemt i byrådssa-
len, og sagen blev sendt tilbage til for-
nyet behandling i Senior- og Sundheds-
udvalget.

Under debatten i byrådssalen var det 
tydeligt, ja faktisk blev det på det nær-
meste besluttet af flertalsgruppen, at 
udskille akutpladserne fra den nuvæ-
rende organisering og i stedet etablere 
disse gratis på Lindevejscentret. Dette 
skete på trods af at sagen blev tilbage-
sendt til fornyet udvalgsbehandling. Det 
positive er dog, at alle nu øjensynligt vir-
ker enige om, at akutophold skal være 
gratis også i Faxe Kommune.

Sagen om akutpladserne vil Steen 
Andersen og jeg fortsat forfølge i Se-
nior og Sundhedsudvalget på kommen-
de møder.

Vi vil holde fokus på, at det nære sund-
hedsvæsen, inklusiv de opgaver som 
flyttes til kommunerne, ikke skal med-
føre dårligere service til borgerne eller 
mere brugerbetaling.

Grøndalscentret har over år, med flek-
sibel anvendelse af forskellige opholds-
typer, opnået nyttig erfaring og en høj 
tværfaglig ekspertise, som borgerne på 
Grøndalscentret drager stor nytte af.

Det skal vi ikke sætte over styr ved en 
organisatorisk opsplitning, hvor særligt 
den sygeplejefaglige specialviden, ved 
flytning af akutpladser til Lindevejscen-
tret, risikerer at blive fjernet fra Grøndal-
scentret.

Steen Andersen og jeg håber, at sa-
gen, på trods af den haltende behand-
ling, alligevel på det kommende ud-
valgsmøde kan opnå bred støtte fra et 
enigt flertal i Senior- og Sundhedsud-
valget. Vi ønsker, at der træffes en bred 
beslutning om, ikke kun at fjerne egen-
betalingen for akutophold, men også at 
bevare alle de midlertidige døgnpladser, 
hvor de er. Vi ønsker og vil kæmpe for, 
at Grøndalscentret bibeholdes som et 
unikt rehabiliteringscenter.



Tid til eftertanke ...
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At møde kendisser har aldrig påvirket 
mig, og jeg troede, jeg var ganske uan-
fægtet af den slags ”ståhej” – lige indtil 
jeg var på kongres for første gang. Det 
var en kæmpe oplevelse at være med 
til. Det gav et kæmpe sus i kroppen og 
rummet var FYLDT af energi og spæn-
ding, da vores Formand gik ind igennem 
den røde dør til salen, hvor vi alle sam-
men sad og ventede.

Jeg har aldrig kunnet navnene på 
bands, filmstjerner eller reality stjerner, 
men allerede i den første pause gik det 
op for mig, hvor mange år jeg egent-
ligt har været ”bidt” af politik. Jeg kunne 
navnene på samtlige politiske kommen-
tatorer og kunne naturligvis genkende 
samtlige politikere. Jeg var ”starstruck” 
for første gang i mit liv. 

Stemningen, de mange energifyldte 
medlemmer og alle de dygtige menne-
sker samlet på ét sted.

Og hvor vil jeg hen med det? 
Jeg vil derhen, at alle de mennesker 
der var samlet i den sal, alle de mange 
hundrede mennesker (og så har jeg ikke 

nævnt de mange tusinde der fulgte med 
hjemmefra), vi kæmper for én sag – et 
mere rødt samfund, med gode, sunde 
socialdemokratiske værdier. 

Vores parti står samlet, vi har lige 
præcis den Formand, som vi skal have 
og vi er KLAR – klar til valgkamp og klar 
til Børnenes Statsminister!

Ikke mindst mærkede man den posi-
tive og optimistiske stemning d. 28.10., 
hvor Faxe Partiforening havde arrange-
ret en fantastisk kampagnedag til Hallo-
ween i Faxe. Vi var mange på gaden, og 
det var fantastisk opløftende at se vores 
røde jakker i hele Faxe by. Vi delte rig-
tig mange roser og foldere ud, og ikke 
mindst talte vi med mange borgere, som 
deler vores synspunkter. Et stort tak til 
Faxe Partiforening for at arrangere og 
bakke op om denne gode aften!

Sidste møde i Faxekredsens folke-
tingsvalg-strategigruppen gav mig sam-
me optimistiske fornemmelse. Mange 
gode ting falder på plads for os i disse 
tider. Der kommer løbende nye medlem-
mer, DSU er gået ind i vores kampagne, 
vi har været en del på gaden, folk tager 

Nu skal vi 
vinde det 
folketingsvalg!
Af Tanja Larsson

 folketingskandidat i Faxekredsen
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pænt imod os, vi har de rigtige budska-
ber, alle 3 partiforeninger løfter i sam-
let flok og mange af de borgere vi taler 
med, er klar til at vælte Løkke og klar 
til, at den politiske kurs atter skal sæt-
tes mod et fokus på alle de mennesker 
og alle de områder, der har været så for-
sømt de senere år.

Vil du hjælpe?
Kunne du have lyst til at bidrage med 
stort eller småt til kampagnen, så tøv 
ikke med at tage fat i din partiformand 
eller kampagneleder Erling Johansen 
på tlf. nr. 40354201.

Det kan være du har lyst til at hjæl-
pe med at omdele nogle foldere i nog-
le postkasser, bage en kage, lave noget 

kaffe, skrive et oplæg til et læserbrev, 
købe en valgaktie, gå på gaden sam-
men med mig, arrangere at jeg besø-
ger en forening du er medlem i, invitere 
til et kaffemøde hjemme hos dig sam-
men med naboer eller venner – hvad 
som helst så kontakt mig på telefon nr. 
20772377. Alle hænder er nemlig vel-
kommen, og vi har brug for dig. 

Vi er Socialdemokrater, vi kan meget 
alene – men vi kan mere, når vi er sam-
men!

Kære venner, det er tid til forandring, og 
vi er den forandring, der efterspørges. 
Nu skal vi vinde det folketingsvalg!



© Leif Jensen
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Bestyrelsen
Socialdemokrater i Faxe Kommune

Formand:
Lissie Andréa
Skuderupvej 5, 4640 Faxe
3084 3008, lian@faxekommune.dk
Næstformand:
René Tutak
Vitus Berings Vej 1B, 
4654 Faxe Ladeplads
2331 2129,  tutak70@hotmail.com
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
Bestyrelsesmedlemmer:
Kristen Olesen
Alfavej 6, 4654 Faxe Ladeplads
2176 1898, krol@faxekommune.dk 
Jens Hvidemose
Violvej 8, 4690 Haslev
2019 3811, hvidemose@mail.tele.dk 
Henning Poulsen
Jagtvej 9, 4653 Karise
2334 3446, henning1512@yahoo.dk
Ole Hartmund
Frederiksmindevej 9, 4640 Faxe
4013 6482, olh@live.dk

Spids pennen
... og skriv et indlæg!

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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aktivitetsplan
efterår/Vinter 18/19
30. november  klokken 16.00-18.00
Vores folketingskandidat, Tanja Larsson ønsker glædelig jul, og byder på et glas 
gløgg, på Gefionpladsen i Faxe Ladeplads.

4. december  klokken 16.00 
Tur til Christiansborg, tag en ven med til borgen, og mød mediepolitisk ordfører 
Mogens Jensen. 
Info og tilmelding se opslag i bladet.

6. december  klokken 18.00-21.30 
Bestyrelsesmøde 3F Faxe, Rådhusvej 73 

13. december  klokken 18.30
Byrådsmøde, Byrådssalen Søndergade 12 D Haslev.

16. januar  klokken 18.30-21.30 
Bestyrelsesmøde 3F Faxe, Rådhusvej 73

7. februar  klokken 18.30
Byrådsmøde, 
Byrådssalen Søndergade 12 D Haslev

12. februar  klokken 18.30-21.30
Bestyrelsesmøde 3F Faxe, Rådhusvej 73

14. februar  klokken 19.00-22.00
AOF holder EU vælgermøde på Biblioteket i Haslev

7. marts  klokken 18.30-21.30
Bestyrelsesmøde 3F Faxe, Rådhusvej 73

Foreløbige deadline til de næste  
numre af Socifaxe-Nyt:
14. januar 2019
1. april 2019
15. august 2019
15. oktober 2019
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keha@faxekommune.dk - 3050 2026 

Tanja Larsson
larss@faxekommune.dk - 2077 2377

Christina Birkemose
cbirk@faxekommune.dk - 8111 1860

Camilla Meyer
came@faxekommune.dk  - 4040 4973

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

Bestyrelsen er lige nu i gang med 
at opdatere vores medlemslister, 
og i den forbindelse vil vi i løbet af 
efteråret, og vinteren, kontakte jer, 
for at være sikker på at vi har de 
rigtige kontaktoplysninger.

Hvis du vil hjælpe os, må du me-
get gerne sende kontaktoplysnin-
ger på mail til os, 

enten til Lissie Andréa 
(lian@faxekommune.dk), 
eller René Tutak 
(tutak70@hotmail.com)

I samme forbindelse vil vi gerne 
vide om i har lyst til at hjælpe, med 
forskellige opgaver i løbet af året, 
det kan være både stort og småt. 

Vi står overfor 2 valgkampe in-
den længe, og har brug for al den 
hjælp vi kan få, så meld gerne til-
bage, hvis du har lyst, så finder vi 
ud af hvilke opgaver, vi skal løse.

Fælles er vi stærke!
Hvis du er på Facebook, så gå 

gerne ind og like vores side »So-
cialdemokratiet i Faxe kommune«

Opdatering af medlemsoplysninger


