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Fokus på:
Fremtidens 
Fællesskab
Af Lissie Andréa

 formand

Et par gode eksempler er Socialdemo-
kratiets forslag om at indføre en ny ret 
til tidlig folkepension, samt oplægget om 
»Nærheden tilbage«.
 
Ret til tidlig folkepension
Det skal gælde lønmodtagere, der er 
blevet nedslidte, og dem som har været 
længst tid på arbejdsmarkedet, fordi de 
typisk startede i en meget ung alder. De 
skal have mulighed for at gå tidligere på 
pension end andre.

Helt grundlæggende bør det være så-
dan i et velfærdssamfund som det dan-
ske, at man værdigt kan trække sig til-
bage fra arbejdsmarkedet. Det er kun 
rimeligt, når man i mange år har bidra-
get til samfundet og betalt skat. Alle for-
tjener gode år på pension med tid til 
børn, børnebørn og fritidsinteresser.

Sådan er det desværre ikke for alle i 
dag.

 Det gælder for rigtig mange danskere, 
at de har et arbejde, hvor de står op me-
get af tiden, er få på arbejde pga. dårlige 
normeringer, har tunge og skæve løft, 
arbejder på akkord, arbejder om natten 
eller udendørs i al slags vejr.

Nedslidning er for mange forbundet 
med et fysisk hårdt arbejdsmiljø. Det 
ændrer imidlertid ikke på, at et hårdt 
psykisk arbejdsmiljø også er nedsliden-
de.

Uanset hvorfor man bliver nedslidt – 
så fortjener man lige så gode senior-år 
som alle andre.

Socialdemokratiet foreslår en ny ret til 
tidlig folkepension. Det er første skridt 
til at sikre en mere værdig tilbagetræk-
ning. Det er et nybrud, at pensionsalde-
ren i Danmark dermed ikke vil være ens 
for alle. 

At dem, der er nedslidte eller har væ-
ret længst tid på arbejdsmarkedet, kan 
gå på pension tidligere end andre. 

Det er mere retfærdigt på den måde.
En ny ret til tidlig folkepension skal ses 

som et første skridt i retningen af at sik-
re alle en værdig tilbagetrækning fra ar-
bejdsmarkedet. 

Det er således en rettighed, der løben-
de kan udbygges.

Vi går til valg på politiske 
mærkesager og på at vise, 
hvad vi vil med fremtidens 
fællesskab.
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Hvad vil vi med Danmark?
... og hvordan får vi råd til det?

 
Vi vil have nærheden tilbage
I Partiets oplæg fra efteråret »Nær-
heden tilbage« er der fokus på stærke 
lokalsamfund og velfærd tættere på 
borgerne. 18 fokuspunkter giver So-
cialdemokratiets bud på, hvordan stærk 
centralisering kan vendes rundt, så det 
sikres, at der fortsat er velfærdstilbud 
tæt på borgerne. Der peges bl.a. på ud-
dannelsestilbud i hele landet og fokus på 
erhvervsuddannelserne, bedre nærpoliti 
og styrkede lokalsamfund, hvor beslut-
ningerne træffes tættere på borgerne.

Stem personligt
Udover de politiske sager går vi Faxe til 
valg på at få vores egen lokale kandidat 
valgt til Folketinget. Vi opfordrer derfor 
til, at I fortæller jeres netværk om Tan-
ja Larsson og at I de steder, hvor I kan 
komme til det anbefaler andre at gøre 
det samme og at I stemmer personligt 
på Tanja, når valgdagen kommer.

Vi har vores politik på plads. Vi er klar 
til valgkamp og til at byde en ny regering 
velkommen.



Indkaldelse til Generalforsamling 
i partiforeningen for 
Socialdemokratiet i Faxe Kommune
 
tirsdag den 19. marts klokken 19.00 i 3F Faxe
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

På bestyrelsens vegne
Lissie Andréa
formand

Spisning før generalforsamlingen 2019
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være  
spisning samme dag fra klokken 17.45

Tilmelding til spisning 
skal ske til Lissie 
på mail: lissie.andre@gmail.com eller på telefon: 3084 3008
Tilmelding til maden senest fredag den 15. marts

A
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Vi gik imod ufortrødent at fortsætte 
overvægtsindsatsen »Fra rund til sund«, 
fordi vi mener, at sundhedsindsatser 
skal bygge på bedst tilgængelig aktuel 
viden.

På byrådsmødet den 13. december 
2018 behandlede vi et punkt vedrøren-
de uændret fortsat sundhedsindsats til 
overvægtige børn - »Fra rund til sund«. 

Emnet blev byrådsbehandlet som føl-
ge af, at vi sammen med SF havde løftet 
sagen fra udvalgsbehandling til byråds-
behandling. 

Baggrunden var, at vi, som de øvrige 
i udvalget, fortsat ønskede en indsats 
målrettet overvægtige børn, men vi øn-
skede modsat flertalsgruppen, at få det 
nuværende projekts koncept afstemt 
metodisk til ny viden, inden det blev vi-
dereført og implementeret til drift som 
varig indsats. 

Overvægt er et massivt folkesund-
hedsproblem, og der skal ikke være 
skyggen af tvivl om, at vi fra Socialde-
mokratiet i Senior og Sundhedsudval-
get selvfølgelig også ønsker, at Faxe 
Kommune har en indsats til overvægti-
ge børn.

Men for os er det vigtigt, at en sådan 
forebyggende og behandlede sund-
hedsindsats løbende afstemmes, så 
den tager afsæt i og bygger på den for 

tiden bedst tilgængelige og aktuelle vi-
den (Best Practise). 

Som kommune er vi forpligtet til at sik-
re kvaliteten i vores sundhedsindsatser. 
Det gør vi vanlig vis ved, at vi ved tilret-
telæggelse og planlægning støtter og 
læner os op ad centrale myndigheders 
anbefalinger og retningslinjer. Ligesom 
vi foretager løbende koncepttilpasnin-
ger ud fra evaluering og effektvurdering.

I forhold til en indsats målrettet børn, 
er det særligt vigtigt, at vi er omhygge-
lige. Vi skal ikke eksperimentere med 
vores børn. Vi skal være omhyggelige 
fordi det er børn, og i nogen grad også 
udsatte børn med særlige behov. Men i 
dette tilfælde skal vi også være omhyg-
gelige fordi, det er et komplekst fagom-
råde med flere betydende faktorer, som 
mange eksperter har en mening om og 
løbende undersøger.

Der pågår hele tiden projekter og 
forskning - også om overvægt. Nyeste 
viden bør vi ved en evaluering inddra-
ge og vurdere, når vi som kommune skal 
vælge, hvordan vi fremadrettet vil gribe 
en sundhedsindsats an. Vi kan ikke bare 
tillade os, at fortsætte ufortrødent og 
ureflekteret med det samme, fordi det er 
let og bekvemt. Vi bør løbende overveje, 
om det vi gør, fortsat giver mening, og er 
det helt rigtige.

fra Rund 
til Sund

Af Camilla Meyer
 Byrådsmedlem
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Vi løftede denne sag til byrådet, idet vi 
ikke oplevede at flertalsgruppen ønske-
de at inddrage ny viden ved videreførsel 
og implementering af overvægtsprojek-
tet »Fra rund til sund«. De ønskede at 
fortsætte ufortrødent. 

Som ansvarlige politikere bliver vi nød 
til nøje at overveje, hvad det er der be-
virker, at vi en-til-en skal fortsætte med 
samme metodiske model - Holbæk-
modellen - når Sundhedsstyrelsen på-
peger, at der kan være andre modeller 
med mulige bedre tilgange. 

Vi mener ikke, at der i tilstrækkelig 
grad er fremvist en ønsket effekt af den 
nuværende metodiske tilgang - evalue-
ringsbilaget på sagen er meget kortfat-
tet. Den fremlagte sagsfremstilling og 
det vedhæftede bilag, gav set fra vo-
res side, kun i ringe grad viden nok til at 
træffe en beslutning.

Der manglede i denne sag mere viden 
og perspektivering, så vi blev overbevist 
om, at børnene med den igangværen-
de indsats får den størst mulige og ved-
varende effekt på deres udfordringer. Vi 
blev ikke bekendtgjort med forbehold for 
den nuværende model, og dermed blev 
hverken større eller mindre ændringer 
tilstrækkeligt overvejet. Vi blev i forbin-
delse med sagsfremstillingen ikke præ-
senteret for, at der snarligt foreligger ny 
og anden viden - viden som efter vores 
mening burde blive inddraget, inden vi 
bare videreførte projektindsatsen.

Flertalsgruppen (inklusiv de konserva-
tive) stemte på trods i byrådssalen. De 
valgte uden videre at videreføre og im-
plementere indsatsen til fast drift. Dette 
skete til trods for, at vi fortsat har tiden 
frem til sommer med den igangværen-
de projektindsats. Vi burde have afven-
tet med beslutning om den fremadrette-
de indsats - med viden om, at der meget 

snart kommer nye anbefalinger for over-
vægtsområdet fra Sundhedsstyrelsen til 
kommunerne. 

Vi er som kommune forpligtet til at 
læne os op ad Sundhedsstyrelsen som 
øverste myndighed - de må forventes at 
vide bedst. Vi bør som kommune ikke 
betvivle Sundhedsstyrelsen - deres an-
befalinger er borgernes garanti for kva-
litet.

Vi bør som kommune tilrettelægge vo-
res sundhedsindsatser jævnfør deres 
anbefalinger. 

Når vi ikke følger anbefalingerne, men 
lader de 1000 projektblomster blomstre 
vildt i det kommunale selvstyrets hellige 
navn, så risikerer vi ikke kun, at give bor-
gerne dårlig kvalitet og et ringere sund-
hedstilbud, men vi risikerer også at spil-
de de sparsomme forebyggelsesmidler 
på forkert tilrettelagte indsatser. Det er 
uambitiøst og uklogt.

På den baggrund var det vores hold-
ning, at udvalget i løbet af foråret, burde 
have haft mulighed for at behandle sa-
gen igen. Udvalget burde have haft mu-
lighed for at inddrage den nyeste viden 
og de anbefalinger, som snarligt kom-
mer fra Sundhedsstyrelsen.  

Børn og unge har selvfølgelig ret til 
at få en sundheds- og behandlingsind-
sats for massiv overvægt - men den skal 
være overbevisende ordentlig og følge 
»Best practice«. 

Jeg er ærgerlig over, at flertalsgrup-
pen fremturede beslutningen om den 
fremtidige overvægtsindsats til børn. 
Børnene fortjener, at vi havde taget en 
omgang mere med det indholdsmæssi-
ge i sagen, men sådan bliver det des-
værre ikke. 
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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 foreningens 
kasserer Marianne Hansen på 
 luller@post11.tele.dk, så kom-
mer 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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I dag er der 5 reelle stormagter i verden: 
USA, Rusland, Kina, Japan og EU. Des-
værre er ikke alle stormagterne demo-
kratier. 

Jeg tænker indimellem på, hvordan 
mon de østeuropæiske lande ville have 
udviklet sig, hvis de ikke var kommet 
med i EU så hurtigt efter muren faldt. 
Ville det være ren rå kapitalisme der 
kom til at regere landene? Eller ville de 
stadig have udviklet den demokratiske 
styreform der bygger på menneskeret-
tigheder?

Næsten ligegyldig hvor borgerligt et 
europæisk land blev, så har vi i Europa 
haft en grundlæggende værdi: Retssta-
ter der bygger på demokrati, hvor hån-
den holdes under de svageste i samfun-
det. Det samme sker ikke i tre stormagter 
Rusland, Kina og USA.

Præcis det menneskesyn er EU's styr-
ke. Europa skal være et godt sted at bo 
og leve for alle, ikke kun for de rigeste.

Derfor har vi også en fælles forpligti-
gelse til at stoppe regeringer i EU, som 
knægter demokratiet. 

Polens regering forsøgte at afsætte 
højesteretsdommere, som dømmer ef-
ter loven, og ikke efter en politisk dags-
orden. Det hører ikke hjemme i et de-
mokrati.

Ungarns begrænsning af pressefrihe-
den (fx så reel fakta op til sidste valg var 
begrænset), korruption er udbredt, over-

vågning af befolkningens kommunika-
tion på nettet og telefonen, manglende 
ligestilling og de mange ændringer (for-
ringelser) af forfatningen. Ungarn er for 
mig at se på vej direkte hen mod et dik-
tatur. Det er meget bekymrende for den 
ungarske befolkning.

EU skal efter min mening sanktionere 
de regeringer, som vælger vejen til dik-
tatur. De skal presses til at vende tilbage 
til at være en demokratisk retsstat, som 
fundamentet er i EU's grundlov. 

Det skuffer mig enormt, at der var dan-
ske Europa-parlamentarikere (DF’erne), 
der stemte imod at sanktionere lande, 
der ikke lever op til EU's værdier. Jeg 
forstår det simpelthen ikke. Argumentet 
for dem var, at Polen og Ungarn er EU-
kritiske, derfor skal der ikke sanktione-
res. Øhh selvfølgelig er de EU-kritiske, 
når EU›s grundlov bygger på det demo-
krati, som de regeringer er imod. 

Det er op til hvert land om de vil være 
en del af EU, men er man med, skal reg-
lerne i grundloven følges.

Jeg kommer aldrig til at støtte udemo-
kratiske regeringer.

Europa skal være et godt sted at leve, 
et trygt sted hvor der er ytringsfrihed og 
demokratiske rettigheder.



Demokrati 
Af Marianne Vind
 EP-kandidat for Region Sjælland

 Mail: mv@mariannevind.dk 
 Mobil: 2445 5446

Følg M
ariannes 

valgkam
p 

på Facebook
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Jeg foreslog på seneste møde i Social-
udvalget, at Faxe Kommune fremadret-
tet skal sikre sig, at de børnesagkyndige, 
der samarbejder med Faxe Kommune 
ikke har fået anmærkninger i Psyko-
lognævnet. Jeg fremsatte forslaget på 
baggrund af tragiske sager i andre kom-
muner, hvor én sagkyndig har behandlet 
flere anbringelsessager uden at leve op 
til faglig standard. 

Hvert år tvangsanbringes børn i pleje-
familier, også børn her i vores kommu-
ne. Det er et både krævende og vigtigt 
arbejde at vurdere, om et barn er så ud-
sat i sin familie, at det er nødvendigt at 
flytte barnet til en plejefamilie eller en in-
stitution.

Der ligger grundige undersøgelser 
bag hver eneste sag. Sagsbehandlingen 
tager tid og ressourcer, både fra barnet, 
familien og kommunens medarbejdere 
på børneområdet.

Når undersøgelser og dokumentation 
er lagt frem, kan sagens parter klage, og 
dermed få efterprøvet om afgørelsen er 
truffet på et korrekt grundlag.

Men det tager tid og selvom man får 
medhold kan det være vanskeligt at få 
korrigeret gamle oplysninger i børnesa-
ger. 

Oplysningerne er afgørende for den 
beslutning, der bliver truffet i deres sag. 
Derfor er det naturligvis vigtigt, at oplys-
ningerne er korrekte og retvisende. Her 
kommer valget af børnesagkyndige ind 
i billedet. 

For at vi kan stole på de afgørelser, 
der træffes af kommuner og andre myn-
digheder på ethvert område, er det nød-
vendigt og vigtigt, at vi stiller krav om 
at dem, vi samarbejder med, skal være 
lige så dygtige og utvivlsomt hæderlige, 
som situationen kræver. Børnenes tarv 
og retssikkerhed skal ivaretages på et 
højst ambitiøst niveau. 

Det er livsvigtige og altafgørende be-
slutninger, vi træffer på børnenes veg-
ne. Derfor skal vi i vores kommune na-
turligvis også samarbejde med pletfrie 
børnesagkyndige. Mindre kan ikke gøre 
det.



Børns 
Retssikkerhed

ved 
Anbringelser

Af Christina Birkemose
 2. viceborgmester
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»Hva’ hvor skal vi hen du?«
Sådan spurgte skærmtrolden Hugo i 
90’erne. 

Man fristes til at stille Lars Løkke det 
samme spørgsmål – for hvor skal vi 
egentligt hen med vores sundhedsvæ-
sen i Danmark? I 8 lange måneder har 
landets statsminister holdt hele sund-
hedsvæsnet fanget i ingenmandsland, 
fordi der ”lige om lidt” ville komme et re-
volutionerede sundhedsudspil.

Og hvad får vi så?
Vi får tilbuddet om at afskaffe den lo-
kale, demokratiske medindflydelse på 
sundhedsområdet, og vi får tilbudt en 
sundhedsreform, som, lige som SKAT, 
er en centraliseringsøvelse.

Jeg er enig med Lars Løkke, i det han 
ønsker at opnå, men når nu Venstre har 
haft magten stort set hele dette årtusin-
de, hvorfor har de så ikke gjort noget 
ved det tidligere? Hvorfor vente hele 8 
måneder på at forlange et fælles IT-sy-
stem, forlange en form for barselshotel 
eller forlange at sygehusene henviser til 
hinanden, når nu problemerne var iden-
tificeret?

Disse tiltag kunne SAGTENS være 
besluttet uden indførelsen af endnu en 
centraliseringsreform – som blot gør 
sundhedsvæsnet til et nyt SKAT, og af-
skaffer det lokale demokrati, og dermed 
borgernes medbestemmelse.

Socialdemokratiet, og os der er ansat-
te i sundhedsvæsnet, har i mange, man-
ge år gjort opmærksomme på netop de 
udfordringer, Lars Løkke tog op på pres-
semødet. De 6 milliarder kunne sagtens 
kanaliseres ud i Regionerne og Kommu-
nerne uden en centraliseringsreform.

Man skærer 205 stillinger i regionerne 
for at spare – men man glemte at fortæl-
le, at man på den anden side skal bru-
ge 293 nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg 
tvivler på, at de arbejder gratis.

Sundhedsvæsnet har hverken brug for 
endnu en omstrukturering eller centrali-
sering – blot 12 år efter den sidste – som 
kun vil bidrage med mere administration 
og ikke med flere varme hænder.

Det, som jeg og mine kollegaer har 
brug for, er ro. Ro til at passe vores ar-
bejde, ro til at fokusere på patienterne, 
ro til at lade de varme hænder arbejde, 
ro til at fokusere på vores kerneopgaver, 
nemlig patienternes og borgernes hel-
bred og genoptræning, og ikke mindst 
har vi brug for bedre arbejdsvilkår og 
flere kollegaer – brug de 6 milliarder på 
dét, ikke på en reform.



Hvor skal vi 
hen du?
Af Tanja Larsson

 folketingskandidat i Faxekredsen
 og fysioterapeut
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Hvor længe kan vi arbejde – hvor længe 
skal vi arbejde, det er to udsagn der dis-
kuteres heftigt og bestemt ikke altid går 
hånd i hånd.

Heldigvis er vores parti nu kommet på 
banen med et forslag der skal løse op 
på de tidligere politiske forlig, der bety-
der, at pensionsalderen i Danmark bliver 
Europas højeste.

Det er positivt, at vi gennemsnitligt le-
ver længere. Men med store såvel so-
ciale, geografiske som arbejdsrelatere-
de forskelle på levealderen, er det helt 
urimeligt, at udsatte grupper skal arbej-
de ligeså længe som akademikeren og 
højtuddannede i al almindelighed. 

Alle fortjener en værdig tilbagetræk-
ningsmulighed – og det kommer kun til 
at ske, hvis der tages højde for forskel-
ligheden i livsvilkårene. 

Så det er vigtigt og et udtryk for an-
stændighed, at der nu arbejdes på en 
model der tilgodeser de grupper der sta-
tistisk set har et kortere liv end andre.

Så ja, det er et budskab der glæder og 
et forslag der vejer tungt i den snarlige 
valgkamp – jeg er ganske sikker på, at 
der generelt er stor sympati for en diffe-
rentieret pensionsalder, så dem der har 
det sværest også får mulighed for et liv 
efter arbejdet.

Det var en skævhed, men der er også 
andre skævheder vi skal have rettet op 
på, når vores parti efter et valg, har gen-
vundet magten.

Den danske model står for skud
Det netop indgåede forlig, med nye reg-
ler om opholdskrav for dagpenge, har 
alvorlige konsekvenser for alle der ar-
bejder i udlandet og dem der overvejer 
at gøre det.

Reglerne gælder med tilbagevirkende 
kraft og er helt blinde for, om der er ind-
betalt til en dansk A-kasse i et, fem el-
ler tredive år. Så den der arbejder i ud-
landet nu eller har gjort det i løbet af de 
sidste 12 år, risikerer at stå i skudlinjen.

Det forholder sig nemlig sådan, at 
man skal have opholdt sig i Danmark el-
ler EU, fem ud af de sidste 12 år, for at 
kunne modtage dagpenge. Ordningen 
optrappes, så det i 2021 er 7 ud af 12 år 
kravet lyder på.

Men hvad medierne ikke har haft øje 
for er, at regeringen og Dansk Folkepar-
tis nye regel også risikerer at få ødelæg-
gende konsekvenser for det danske A-
kassesystem.

Det er en bombe under den danske 
model, når regeringen underminerer A-
kassesystemet. Fælles arbejdsløsheds-

Pensionsalder 
og opholdskrav
Vigtige budskaber i 
valgkampen!
Af Per Thomsen

 medlem af byrådet
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forsikring er en af hjørnestenene i den 
velfungerende arbejdsmarkedsmodel, 
som vi har opbygget i Danmark igen-
nem flere hundrede år. Jeg kan ikke lade 
være med at overveje, om det er gjort 
helt bevidst fra regeringens og Dansk 
Folkepartis side, eller om det bare er en 
glædelig sideeffekt for dem. 

Alt i alt er der meget uretfærdigt i den 
nye lov. Det mindsker den danske arbej-
ders muligheder for at tage til udlandet 

efter arbejde og nye erfaringer. Værst af 
alt risikerer det at underminere A-kasse-
systemet og på sigt den samlede dan-
ske model. 

Derfor er det glædeligt, at socialdemo-
kratiet har lovet at ændre regelsættet, 
når depechen overtages efter valget.

To ud af mange grunde til at ønske alle 
en rigtig god valgkamp …!



indkaldelse til Generalforsamling
i fællesledelsen for 

Socialdemokratiske foreninger i Faxe Kommune
Onsdag den 15. maj klokken 19.00 i 3F Faxe

Dagsorden ifølge vedtægterne
På bestyrelsens vegne

Jens Hvidemose 
formand

Spisning
I forbindelse med generalforsam-
lingen vil der være spisning. 
Den foregår onsdag den 15. maj 
fra klokken 17.45 i 3F i Faxe. 

Tilmelding
Det er nødvendigt at tilmelde sig 
til spisningen senest den 10. maj. 

Tilmeld dig til Jens Hvidemose
på mail: hvidemose@mail.tele.dk
eller telefon: 2019 3811

Husk  

tilmelding  

til spisning!
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Det var med store forventninger jeg tirs-
dag den 4. december 2018 stod og ven-
tede på »turbussen« ved Shelltanken i 
Dalby.

Bussen kom præcis klokken 16.45, og 
efter Dalby manglede vi kun de sidste 
deltagere, som stod på ved stationen i 
Haslev. Derefter gik turen mod Christi-
ansborg.

I bussen serverede Henning Poulsen 
- som i øvrigt også havde arrangeret tu-
ren - sandwich og drikkevarer og det var 
svært at forhindre den gode stemning 
og snakken i at brede sig. Dette også 
selv om mange af os ikke kendte hinan-
den på forhånd, for deltagerne var fra 
både Faxe partiforening og fra partifor-
eningen på Stevns.

Vi ankom planmæssigt til Christians-
borg og efter et grundigt sikkerhedstjek, 
hvor alle skulle gennem »slusen« som 
er kendt fra lufthavnene, førte Mogens 
Jensen an på en spændende rundvis-
ning på sin daglige arbejdsplads.

Det var en fantastisk rundvisning. 
Stedet oser af atmosfære og Mo-

gens krydrede den spændende rundvis-
ning med små sjove, belærende og ikke 
mindst muntre anekdoter.

Det var tydeligt, at Mogens kendte sin 
arbejdsplads og dens historie og at han 
elskede at fortælle om den - bedre guide 
kunne vi bestemt ikke have fået.

Efter rundvisningen var der kaffe og 
kage i Socialdemokraternes gruppevæ-
relse - og gruppeværelset er en oplevel-
se for sig selv. Væggene er udsmykket 
med store billeder af den danske kunst-
ner Jacob Brostrup, der gennem sine 
billeder fortæller arbejderbevægelsens, 
Danmarks og Socialdemokratiets histo-
rie siden 1871. Alene disse billeder var 
hele turen værd!

Under kaffen gik snakken livligt og 
der var masser af spørgsmål til Mogens 
Jensen, som forsøgte at svare på de tit 
underfundige spørgsmål efter bedste 
politikerevne.

Herefter gik turen hjemad.
Det var en rigtig spændende aften!
Tak til Henning Poulsen og Mogens 

Jensen for en helt eventyrligt dejlig tur til 
demokratiets højborg - en tur, der des-
værre blev skæmmet af, at ingen fra by-
rådsgruppen havde mulighed for at del-
tage.

Næste tur
Det er næsten som når man spiser fyld-
te chokolader - når man har spist én får 
man straks lyst til én mere!

Så ... hvorhen skal næste tur gå?
Jeg synes at en tur til Bruxelles og EU 

lyder rigtigt godt!


Christiansborg
en fantastisk  
arbejdsplads

Af Leif Jensen
 turdeltager
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Vi havde en helt utrolig dejlig tur 
til  Christiansborg - men der havde 
været plads til endnu flere!

© Leif Jensen

© Leif Jensen
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I Løkkes udspil til en sundhedsreform 
bliver kommunerne, særligt borgme-
strene, pålagt ekstra roller og opgaver. 
Løkke lægger op til, at borgmestrene 
skal sidde i sygehusenes bestyrelser. 
Her skal de deltage i ledelsen af og prio-
riteringen mellem sygehuse, kommuner 
og deres patienter. Uagtet at der findes 
mange dygtige embedsmænd og po-
litikere derude, bør det give anledning 
til erkendelsen af, at der næppe findes 
én person, der er dygtig nok til alt dette 
samtidig med at der fortsat skal drives 
kommunal drift og udvikling.

Man kan forestille sig situationer, hvor 
økonomien og kommunernes medfi-
nansiering af sygehusvæsenet vil blive 
stærkt udfordrede i den enkelte besty-
relse, og dermed er der også en bety-
delig risiko for, at behandlingskvaliteten 
vil blive meget forskellig fra område til 
område. Økonomien er i forvejen svær 
at få til at hænge sammen i disse små 
kommuner. I Løkkes fremtidsscenarie 
skal endnu flere opgaver end i dag, rul-
les som en bølge ud over kommunerne.

Allerede i dag har vi som samfund sto-
re udfordringer med at rekruttere det 
nødvendige antal medarbejdere til at le-
vere den kommunale service, vi har pligt 
til. Ikke mindst i mindre kommuner uden 
for hovedstaden, som her i Faxe kom-
mune, er dette en stor udfordring. FOA 
kom for nylig med en prognose for, at der 
om fem år vil være yderst kritisk mangel 
på hænder i den kommunale social- og 
sundhedssektor. At pålægge politikere 
såvel som ansatte endnu flere opgaver, 
vil næppe hjælpe på dét problem.

En anden af de helt store bekymrin-
ger knyttet til Løkkes drøm om et delt og 
opsplittet sundhedsvæsen er, at han og 
hans regering er fremkommet med en 
plan, der er helt blottet for stillingtagen til 
finansiering og drift af psykiatrien og de 
specialerede tilbud til mennesker med 
handicaps. De svageste mennesker er 
ganske enkelt hælt af brættet og er ikke 
en del af den fremtid, Løkke ser. I en tid 
med stadig stigning i antallet af menne-
sker, der rammes af psykiske sygdom-
me, er det et område, vi hverken men-

Sundheds-
reformen

Af Christina Birkemose
 2. viceborgmester
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neskeligt eller økonomisk har råd til at 
ignorere.

Det forestående valg er et skæbne-
valg, der drejer sig om meget mere, end 
detaljer og mangel på samme i et langt 
dokument undertegnet af Løkkes rege-
ring. Det er et valg, der konkret kan be-
tyde at mennesker ender med at stå helt 
uden hjælp, at kommuner ikke vil have 
mulighed for at løse de opgaver, der er 
os pålagt, hverken økonomisk eller set 
i et medarbejderperspektiv. Når det of-
fentlige ikke kan løse opgaverne, er det 
det offentlige system og dets ansatte, 
man belejligt kan skyde på. Der råbes 
”luk regionerne”, men hvad hvis det ikke 
er regionerne, men snarere den mange-
årige økonomiske udsultning af sund-
hedsvæsenet og den dårligt koordinere-
de overlevering af opgaver, der er og var 
problemet?

Den politisk styrede regionale organi-
sering er ikke færdig med at spille en rol-
le i det danske demokrati og i sikringen 
af vores sundhedsydelser. Om du bliver 
behandlet og hvordan, skal ikke afhæn-
ge af, hvilken personlighed din kommu-
ne har valgt at sætte i bestyrelsen for dit 
nærmeste sygehus.

I det hele taget bør vi være opmærk-
somme på, at jo mere en enkelt per-
son gives ansvaret og magten alene, 
des mere sårbart og skrøbeligt bliver 
det system, vedkommende skal lede. 
Den brede demokratiske forankring er 
grundlaget for det system, vi har brugt 
århundreder på at opbygge. Det er også 
den demokratiske forankring, der skal 
sikre forbedringerne af fremtidens sund-
hedsvæsen. 



© Leif Jensen
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Jeg ønsker at arbejde for, at vi skal have 
mere lighed i samfundet. Det gælder na-
turligvis også på sundhedsområdet! 

Jeg mener, vi bedst kan mindske ulig-
heden i sundhed ved at bruge vores res-
sourcer på at optimere, det system vi al-
lerede har – ikke ved at bruge en masse 
kræfter og penge på endnu en centrali-
seringsreform.

Løkke ønsker derimod at lægge ho-
spitalsopgaverne og driften ud til kom-
munerne. Det synes jeg er dybt foruro-
ligende! 

Statsministeren ønsker en mere ens-
artet behandling og kvalitet – jeg er enig. 
Men det tager lang tid før kompetence 
og kapacitet er på plads i kommunerne, 
det så vi efter kommunesammenlæg-
ningerne og nedlukningen af amterne i 
2007. 

Finansieringen af denne kabale er mig 
bekendt ikke på plads – skal denne ma-
nøvre betales ud af de 6 milliarder, som 
Løkke mener, han dels sparer ved at 
lukke regionerne?

Efter centraliseringen i 2007 mistede 
vi noget nærhed i sundhedssystemet. 
Udover at vi fik længere til sygehuse-
ne begyndte uligheden i vores sundhed 
også at stige – den ulighed er fortsat sti-

gende. Der er stadig større og større for-
skel på vores sundhed afhængigt af, om 
vi bor i provinsen eller i de større byer. 

Det er bl.a. en af grundene til, at jeg 
ikke går ind for mere centralisering af 
sundhedsområdet.

Jeg bliver urolig for varetagelsen af 
sygehusopgaverne og driften, såfremt 
dette komplekse område lægges ud til 
borgmestrene.

Hvordan skal borgmestrene, som i 
dag allerede arbejder fuld tid og har 
temmelig travlt, finde tid til at varetage 
så stort og vigtigt et område som syge-
husområdet er? 

Hverken Stevns eller Faxe kommuner 
er særlig store, i sammenligning med 
vores nabokommuner. Med hvilket man-
dat vil vores borgmestre kunne kæmpe 
for Stevns’ og Faxes interesser på det-
te område? Jeg frygter, at vi, i de min-
dre kommuner, ikke vil få meget at skulle 
have sagt.

Det er endnu en grund til, at jeg ikke 
går ind for Løkkes nye centraliserings-
reform.



kan 
 kommunerne 
løfte opgaven?
Af Tanja Larsson

 folketingskandidat i Faxekredsen
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Fakta
Mattias Tesfaye startede 16 år 
gammel på teknisk skole og blev 
hurtigt formand for murerlærlin-
gene i Århus Amt. I 2001 fik han 
svendebrev efter læretid i entre-
prenørkoncernen Skanska.

Mattias har arbejdet som ung-
domskonsulent for 3F med an-
svar for at oplyse om arbejdsfor-
hold for unge i folkeskolen og på 
tekniske skoler. Han har desuden 
arbejdet som faglig sekretær i 
byggebranchen med ansvar for at 
forhandle overenskomster og løn-
aftaler med arbejdsgivere.

Mattias er kendt som debat-
tør i Politiken og klummeskribent 
i Ekstra Bladet. Derudover har 
han udgivet den skønlitterære ro-
man »Livremmen« i 2005, debat-
bogen om social dumping »Vi er 
ikke dyr, men vi er tyskere« i 2010 
og debatbogen »Kloge Hænder - 
et forsvar for håndværk og faglig-
hed« i 2013. I 2017 har han udgi-
vet bogen »Velkommen Mustafa«, 
der fortæller historien om 50 års 
socialdemokratisk udlændingepo-
litik.

Mattias er særlig engageret i at 
hæve kvaliteten på erhvervsud-
dannelserne, i arbejdet mod so-
cial dumping og for udviklingen af 
den københavnske Vestegn, som 
et godt sted at bo, arbejde og dyr-
ke sine fritidsinteresser.

Socialdemokraterne i Faxe
Kommune indbyder til 
 offentligt møde med 

mattias tesfaye

Mandag den 25. marts
klokken 18.30-20.30

AOF (festsalen), 
Slagterivej 17, Haslev

Mattias er født i Århus. Han blev 
valgt til Folketinget i 2015 valgt i 
Københavns Omegns Storkreds
med 8545 personlige stemmer.

Mattias er politisk ordfører for:
 Erhvervsuddannelser
 Social dumping
 Udlændinge og integration

Mattias Tesfaye
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Bestyrelsen
Socialdemokrater i Faxe Kommune

Formand:
Lissie Andréa
Skuderupvej 5, 4640 Faxe
3084 3008, lissie.andre@gmail.com
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.

A
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aktivitets- og mødeplan:
Foråret 2019 
12. februar  klokken 18.30
Åbent bestyrelsesmøde 3F i Faxe, Rådhusvej 73

21. februar 2019  klokken 19.00-21.00
Socialdemokratiet i Region Sjælland inviterer til møde med Dan Jørgensen
3F i Faxe, Rådhusvej 73

23. februar  klokken 9.00 -11.30  
Kaffemøde uden dagsorden. Vi hygger og taler om løst og fast.
Haslev Bibliotek i mødelokale »Novellen«

3. marts  Vi deltager i Haslev Messen.

13. marts  Budgetmøde
Fællesledelsen afholder budgetmøde med deltagelse af byrådsgruppen

19. marts  klokken 19.00
Generalforsamling med spisning fra klokken 17.45
3F i Faxe, Rådhusvej 73

26. maj  Valg til EU-parlamentet

Foreløbige deadline til de næste numre af Socifaxe-Nyt:
1. april 2019  15. august 2019  15. oktober 2019

© Leif Jensen
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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  - 4046 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

© Leif Jensen


