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Landspolitisk beretning fra generalforsamlingen
Sine Heltberg, folketingskandidat Frederiksberg

Offentlig konflikt er regeringens ansvar
Jeg vil starte med at sige et par ord om den arbejdskonflikt, der måske er under opsejling i det offentlige. Jeg håber
inderligt, at forligsmanden finder en løsning. En konflikt vil genere en masse mennesker og skabe stor utryghed
blandt mange af vores ældre og svageste borgere.

Det er tydeligt, at det er en sag, vi i Socialdemokratiet har det lidt svært med. Vores partifæller i KL og Danske
Regioners bestyrelser har stemt for den omfattende lockout. Fra partiledelsen har der nærmest været radiotavshed.
Det har mange tolket, som om S ukritisk bakker op om regeringens linje.

Jeg har stor sympati for, at vi som parti vil bakke op om den danske model på arbejdsmarkedet, og at vi derfor lader
være med at score billige point undervejs i forhandlingerne. Det er den slags, der adskiller et ansvarligt parti som
Socialdemokratiet fra mere populistiske partier længere ude på fløjene.

Til gengæld håber og forventer jeg, at hvis der kommer en konflikt, vil Socialdemokratiet stille krav om, at et
lovindgreb skal være balanceret og ikke ensidigt til fordel for de offentlige arbejdsgivere.

Flygtninge og indvandre
Dag Hammarskjöld sagde, at FN ikke er til for at bringe menneskeheden i himlen, men for at redde menneskeheden
fra helvede.

Verden er uretfærdig. Krige, sult og nød burde være afsluttede kapitler i verdenshistorien. Men sådan er det ikke.
Når man ser ud over Europa, har Mette Frederiksen ret i, at det er helt afgørende, at folk har tillid til, at
Socialdemokratiet tager sig af deres bekymringer, når der kommer til globalisering, flygtninge og indvandre.

Omvendt må vi ikke svigte vores ansvar over for verdens allermest udsatte mennesker. Med udspillet om en
”Retfærdig og realistisk” flygtningepolitik har de danske socialdemokrater sat en dagsorden, vi kan være bekendt,
og fundet en balance mellem de to hensyn. Man kan altid diskutere enkelthederne i udspillet. Men jeg synes, vi kan
være stolte over, at vores parti kommer med et samlet bud på, hvordan udfordringerne kan håndteres.

Medier
Regeringen er kommet med et udspil til et nyt medieforlig, som det er svært at sige noget positivt om:
Danmarks Radio skal beskæres med 20 pct., TV2 skal privatiseres, TV2’s regioner skal beskæres, og Radio 24/7 skal
igennem hårde besparelser. Det er den modsatte vej, vi har brug for at gå. I en tid, hvor fake news vinder frem, og
vi udsættes for bevidste manipulations-‐kampagner fra Rusland og andre – så skal vi styrke kvalitetsmedierne, ikke
svække dem.
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Jeg håber, at Socialdemokratiet kan pille de værste tidsler ud af regeringens udspil, så resultatet bliver spiseligt.
Men hvis det ikke lykkes, bør Socialdemokratiet sige fra og stemme nej til medieforliget – så vi kan gå til valg på
sammen med resten af oppositionen at genoprette et stærkt DR og en stærk uafhængig presse.
Hovedstaden

En af forskellene på Socialdemokratiet og en række andre partier er, at vi er et parti for hele Danmark. Mange
partier går efter bestemte målgrupper – de unge, de gamle, de offentligt ansatte, dem der ikke kan lide at betale så
meget i skat.
Lige nu ser vi tendenser til, at partierne kappes om at gøre sig til over for provinsen. Selvfølgelig skal der være
balance i Danmark. Servicen skal være i orden, uanset om du bor i Fakse, Frederikshavn eller Fåborg. Der skal være
arbejdspladser og mulighed for uddannelse i hele Danmark.

Men det må ikke udvikle sig til Københavner-‐bashing, hvor man fremstiller det, som om en udflytning af Dansk
Sprognævn til Bogense er det, der skaber vækst og beskæftigelse på Fyn. Udkantsområderne skal sikres mulighed
for at have en tilfredsstillende offentlig service. Der skal være en infrastruktur, der fungerer overalt i Danmark –
også digitalt, med ordentlig bredbåndsforbindelse. Men hovedstaden er noget særligt, og de udfordringer, vi
oplever, skal tages lige så alvorligt som problemet med affolkning i andre landsdele:

-‐ Vi mangler billige boliger, så hovedstaden ikke udvikler sig til en rigmands ghetto.
-‐ Trængslen på vores veje kræver statslige trafikinvesteringer.
-‐ Nogle af landets hårdeste sociale problemer er koncentreret i hovedstadsområdet. Det skal man også
huske at tage højde for, hvis man på et tidspunkt bliver enige om en udligningsreform.

God politik er en politik, der samler Danmark.

Afslutning
Det er dejligt at være socialdemokrat, sagde Viggo Kampmann. Og mere præcist kan det jo ikke formuleres!

Kommunalvalget gav os 13 nye socialdemokratiske borgmestre, så vi suverænt nu er Danmarks største kommunale
parti. Og efter næste folketingsvalg er jeg overbevist om, at 5,7 mio. danskere har en socialdemokratisk
statsminister!

Jeg glæder mig meget til den kommende valgkamp. Til at komme ud og tale med folk. Lytte til deres historier. Til at
vise, at Socialdemokratiet også kærer sig om hovedstaden.

Men der er ingen valgkamp uden frivillige. Jeg har brug for jeres støtte. Jeg håber, I vil bakke op. Så vi sammen kan
sikre et godt valg for Socialdemokratiet og for Frederiksberg.

Tak for ordet!

I næste nummer vil Viceborgmester Michael Vindfeldts beretning blive bragt

Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)

Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Erik på erje1234@gmail.com



Nyhedsbrev A

Nyhedsbrev 30. april 20183

Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig
Garvede forhandlere fra det private arbejdsmarked har taget sig til hovedet over medievirakken de seneste uger
foran forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne på det statslige område stadig pågår i skrivende stund. Men i
sagens natur stiller det forhandlerne lidt anderledes, når vi har med opgaver at gøre, som borgerne har besluttet
at løfte i fællesskab via skattefinansiering, udenom markedet. Og når der samtidig er stærke kræfter, der
camouflerer utilstrækkelig ressourcetilførsel til disse opgaver under sloganet: ”det offentlige skal køre længere
på literen”…Så kan kvaliteten af opgavevaretagelsen komme i problemer. Det siger FTF, at den er, mere nogle
steder end andre.Derfor var - og er - det et godt forslag, at eventuelle sparede lønmidler vedkonflikt skal placeres
i en fond til velfærd og ikke kanaliseres tilbage til arbejdsgiver.

Det er glædeligt, at arbejdsgiverne i regionerne helt har frafaldet kravet om fleksibilitet i forhold til
ansættelsessted for sygeplejerskerne i det forlig, der er nået. Det krav burde regionerne aldrig have stillet, for
ligesom “sengefleksibiliteten”, der ikke gør forskel på placering af sengen med patienten mellem forskellige
afdelinger, (patientenkanaltså risikere at være indlagt på enandenafdelingendpatientensdiagnose foreskriver),
og den generelle mangel på sengepladser i psykiatrien og måske bredere (Aalborg Universitetshospital har
massive problemer for tiden), så vil det ødelægge vort offentlige sundhedsvæsen.Når det offentlige tilbud bliver
for ringe, så får privatiseringsbestræbelserne vind i sejlene – se f.eks. fødeområdet.

Man bør holde sig for øje, at minimalstaten selvfølgelig ikke er et opgivet projekt for Venstre. Så det er også
glædeligt, at ”privatlønsværnet”, som finansminister Corydon forlangte i 2015, og som chefforhandler
Flemming Vinther uheldigvis fik skrevet under på, nu er fjernet helt. Lønudviklingen får lov at følges ad i det
offentlige og i det private, og lønrammen kom i vejret, takket være musketéreden.

Moderniseringsstyrelsen har været udskældt fra flere sider i forløbet, og det var klart ikke hjælpsomt for
forhandlingerne i staten, at Moderniseringsstyrelsen - efter at arbejdsretsdommen om spisepausen i DR gik
arbejdsgiverne imod – bekendtgjorde, at de statsansatte akademikeres betalte spisepause var en kutyme, som
kunne opsiges med 3 måneders varsel. Men det var en naturlig følge af, at cheferne må være på evig jagt efter
papirbesparelser. På papiret ville en afskaffelse af kutymen siden 1921 kunne skaffe et øget arbejdsudbud og
potentielt store besparelser, hvis man som konsekvens fyrede en masse folk.

AC's chefforhandler, Lars Quistgaard, har nu måttet betale en smule for at få spisepausen ”expliciteret” i
overenskomsterne. TV2 News interwiede ham foran forligsinstitutionen fredag den 27. april om, hvad der dog
er hændtmeddenpiberygende, sindige akademiker i staten, siden akademikernenuopleves somnogle af demest
krigeriske blandt lønmodtagerne? Lars Quistgård svarede, at det, der er sket i den offentlige sektor, påvirker alle
grupper - også akademikerne, selvomde jo ikke har strejket de sidste 50 år. (Ogdengang var strejkerne vist noget
med ungdomsoprør og sådan)... Også akademikerne oplever i dag ekstrem kontrol, og forandringer, der reelt er
forringelser. I staten oplevede man masseafskedigelser for få år siden - noget man aldrig tidligere har set.
Tjenestemandsprivilegierne er en fjern fortid. Samtidig har akademikerne oplevet bølger af udflytning af
statslige arbejdspladser. Her er akademiske medarbejdere blevet behandlet som brikker i et skakspil, der har
skullet få tingene til at gå op for politikere på Christiansborg - ikke som de faglige kapaciteter, de har lagt sjæl
i at være på deres respektive, hidtidige arbejdspladser. Ja, svaredeQuistgård bekræftende: akademikerne har følt
en brutalitet hos arbejdsgiverne, som de ikke tidligere har oplevet.

Overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked
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Arrangementer
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Fremtidige aktiviteter

Maj
17. Medlemsmøde, 19-21. EU's sociale søjle, Medborgerhuset Danasvej 30B,
Medborgersalen
31. Medlemsmøde. Holbæks 25-årige borgmester Christina Krzyrosiak Hansen fortæller
om systemskiftet i Holbæk kommune, Kl.19-21. Medborgerhuset, lokale 1, Danasvej 30B
Juni
5. Grundlovsarrangement. Sted tilgår


