Marts 2016
Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

Velkommen til generalforsamling
Om ikke lang tid vil du modtage en invitation til de årlige generalforsamlinger:
Kredsgeneralforsamlingerne i enten Falkoner-‐ og Slotskredsen afhængig af, hvor du er
registreret som medlem. Herefter generalforsamlingen for Fællesledelsen af
Socialdemokraterne på Frederiksberg. Alle vores aktiviteter er samlet i Fællesledelsen.
Generalforsamlingerne afholdes den 26. april i Metronomen, Godthåbsvej 33.
Kredsgeneralforsamlingerne i Falkoner -‐og Slotskredsen starter kl. 18.30 og den egentlige
generalforsamling for Fællesledelsen kl. 19.00.
Kom og deltag i generalforsamlingen, hvor du bl.a. kan høre beretning fra vores
folketingskandidat, kommunalbestyrelsen, regionsrådet og fra foreningens ledelse. Og så er
det i år, vi skal vælge vores borgmesterkandidat til kommunevalget i 2017.
Jeg håber på et stort fremmøde.
De bedste hilsner
Erik Jensen
formand for Socialdemokraterne på Frederiksberg
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Fælles Sundhedshuse
Af Pia Illum, Medlem af Region H

RegionH vision om fælles sundhedshuse:
'RegionH skal være på forkant med, at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, med borgeren og patienten
i centrum og med fokus på kvalitet og det sammenhængende forløb for borgeren og patienten.
Innovation og samarbejde på tværs af sektorer er essentielt for, at vi lykkes med den dagsorden. På
tværs af sektorer kræver det mod at afprøve nye løsninger og udfordre de eksisterende strukturer. Vi
vil sætte dagsordenen for udvikling af nye tværsektorielle tilbud, uafhængig af nuværende
organisatoriske rammer'.
Dette er en vision for fælles sundhedshuse i RegionH, som nu virkeliggøres på det gamle hospital på
Esrumvej i Helsingør, hvorfra man kan høste erfaringer til evt. kommende, fælles sundhedshuse i
RegionH, og her er det jo nærliggende, at tænke på Frederiksberg og Frederiksberg Hospital, og
glædeligt at høre, at Frederiksberg Kommune har lejet sig ind på Frederiksberg Hospital, for at samle
rehabiliteringen i de lokaliteter, som operationsgangen efterlader i løbet af efteråret.
Visionen om Fælles Sundhedshuse skal sætte rammen om fremtidens tilbud for borgere og patienter
uden for hospitalet i et koordineret samarbejde. Fælles Sundhedshuse skal integrere og koble
kommunale tilbud om sundhed, forebyggelse og rehabilitering sammen med behandlingstilbud fra
hospitaler og praksis.
Ved at samle kommunale og regionale sundhedstilbud i fælles sundhedshuse, vil mange borgere
kunne få dækket deres behov for sundhedsydelser, ved kun at skulle møde op på en matrikel.
En stor gruppe borgere og patienter, der modtager sundhedsydelser fra både hospital, alm. praksis og
kommune, og har et særligt behov for at samarbejdet fungerer mellem kommune og fagpersoner og de
har samtidig behov for ikke at bruge kræfter på at transportere sig alle mulige forskellige steder hen,
for at modtage sundhedsydelser. Det gælder særlig kræft og kronisk syge og ældre, svagelige,
medicinske patienter, som ofte har flere samtidige sygdomme, men også svangre og børn vil have
glæde af Fælles Sundhedshuse.
Et Fælles Sundhedshus kunne f.eks. huse aktiviteter til forebyggelse og akutpladser til
færdigbehandlede borgere fra hospitalet, som stadig er for svage til at være i eget hjem eller på
plejehjem, rehabiliterings-‐ og træningscenter, ambulatoriefunktioner, palliation, fod-‐ fysio-‐ og
ergoterapeuter, diætister og ernæringsvejleder, koordinerende, udgående og opsøgende teams,
apotek, røntgen, blodprøvetagning, praksislæger, speciallæger, tandplejer og tandlæger,
kiropraktorer, psykologer, jordmødre og svangre klinik, mødregrupper, patientskoler, base for
hjemmepleje, sundhedspleje, familierådgivning og telemedicin, socialrådgivere, misbrugsrådgivning,
frivillige organisationer og patientforeninger.

2

Nyhedsbrev 21. marts 2016

A

Nyhedsbrev
Socialdemokratiets principprogram 2017
Forslag fra Socialdemokraterne på Frederiksberg
Socialdemokratiets principper har i over hundrede år været frihed, lighed og solidaritet.

• Fællesskabet har skabt frihed og lighed for det enkelte individ gennem politiske og sociale rettigheder.
• Fællesskabet har muliggjort opbygningen af vuggestuer, børnehaver, folkeskole, gymnasier,
universiteter, AMU-‐centre og tekniske skoler og højnet befolkningens levevilkår og
uddannelsesniveau. Den vej skal vi fortsat gå -‐ i en verden, hvor den danske økonomi hænger tæt
sammen med andre økonomier, og en dygtig og veluddannet befolkning er en af betingelsene for at
undgå arbejdsløshed. Gennem lige og fri adgang til uddannelse skal vi sikre, at uddannelsesniveauet
stiger i Danmark, og at vi som land kan tiltrække nye arbejdspladser og fastholde dem, vi har i dag.
• Infrastrukturen skal fortsat udbygges med fælles løsninger: bedre og billigere offentlig transport,
landsdækkende adgang til internet, flere og bedre (ikke mindst arkitektonisk) almene boliger, og
forebyggelse af, at sociale problemer hober sig op. (ghettodannelse).
• Sikring af et fælles offentligt sundhedssystem, som giver fri og lige adgang for alle.
• Det øgede råderum for markedsmekanismer, som er skabt ad politisk vej i den offentlige sektor (New
Public Management), har belastet de ansattes arbejdsmiljø gennem intensivering af arbejdet og til tider
meningsløse dokumentationskrav. Også kvaliteten af ydelserne er kommet under pres. Den udvikling
må standses og rulles tilbage.
• Sikring af vore sociale sikkerhedsnet. Syge og handicappede er i dag under pres økonomisk -‐ et samfund
skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste medborgere. Vi skal genskabe et trygt
dagpengesystem, som kan muliggøre omstiling og sikre, at ledighedsperioder ikke ødelægger
menneskeskæbner og -‐fremtidsmuligheder.
Skattepolitikken danner grundlag for vore fælles løsninger. De bredeste skuldre skal bære de tungeste
byrder. Vvi skal ikke omfordele fra bund til top, men omvendt. Vi må prioritere at samarbejde
internationalt samarbejde om at lukke skattely og gøre op med multinationale selskabers særaftaler
og ræs mod bunden i forhold til skattebetaling. Vi må afsætte de nødvendige midler til at sikre
opkrævning og kontrol af skat.

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

3

Nyhedsbrev 21. marts 2016

A

Nyhedsbrev
Principprogram fortsat

Nedskæring af velfærdsstatens ydelser, begrænsning af befolkningens politiske og sociale rettigheder
og deregulering af arbejdsmarkederne er ikke en løsning på krise og recession -‐ hverken i Danmark
eller i EU. Det er kun i økonomiske modeller, at et øget arbejdsudbud altid skaber sin efterspørgsel og
arbejdsløshed ikke findes, simpelt hen pr. teoretisk antagelse. I virkelighedens verden skaber politik
baseret på den slags modeller, fattigdom og ulighed, og sparepolitikken skal erstattes med statslige
investeringsredskaber, såvel i Danmark som i EU.
• Demokratiet skal fortsat udvikles, såvel i Danmark som i EU. Offentlighedsloven skal revideres med
dette sigte, og vi skal arbejde for øget offentlighed og gennemsigtighed i partiregnskaber, skatte-‐ og
lønforhold og lovgivnings-‐ og forvaltningsprocesser. Offentlige høringer kan sine steder erstatte dyre
og langsommelige kommissioner.
• Demokrati hører også hjemme på arbejdspladsen -‐ ledelse bør foregå inden for rammer, som
fællesskabet sætter i forhold til de ansattes rettigheder og værdighed.
• Bankernes opgave er at formidle ressourcer mellem opsparing og nye økonomiske aktiviteter. Men
banker og andre finansielle aktører har formået at vriste sig fri af den samfundsmæssige regulering,
der var på plads før 1980'erne og kastet kræfterne ind i lukrativ spekulation. Det har øget uligheden
og skabt kriser og arbejdsløshed. Finanssektoren skal reguleres igen, både nationalt og internationalt,
nye finansielle produkter skal underkastes en samfundsmæssig vurdering omkring eventuelle
skadevirkninger, før de kan godkendes, opsparingsbanker og investeringsselskaber skal adskilles, og
de finansielle, spekulative strømme skal dæmpes gennem afgifter. ("Tobin-‐skat").
Pensionsselskaberne skal administrere deres midler med sigte på samfundsmæssig bæredygtighed og
demokratisk inddragelse.
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Annonceringer

Hvordan skal Socialdemokratiets kompas se ud fra 2017 og frem? Et nyt principprogram skal
styre kursen.
Kom og hør, hvilke bud vi er nået frem til -‐ og vær med til at lægge sidste hånd på inputtet til
forslag til principprogram 2017 fra Frederiksberg-‐kredsen:
Onsdag den 30. marts, kl. 19-‐21.30 på Café Cadeaux, H.C. Ørstedsvej 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har fået en Facebookside omkring principprogrammet. Søg på Facebook:
Socialdemokraternes Principprogram og tilmeld dig. Her kan du også give dit besyv med.

Fremtidige aktiviteter
Marts:
30: Møde om nyt S principprogram, Café Cadeaux, H.C. Ørstedsvej 28, Kl. 19-‐2130
April:
26. Generalforsamlinger, Metronomen, Godthåbsvej 33, kl. 1830-‐2200
Maj:
1. 1. maj arrangement. Metronomen, Godthåbsvej 33.
9. Åbent debatmøde med Lars Olsen om de socialdemokratiske værdier med udgangspunkt i Lars
Olsens bog ”Klassekamp fra oven.” Hovedbibliotekets Foredragssal, kl. 19-‐21.
18: Fællesbestyrelsesmøde
19. Fællesmøde om ældrepolitik, arrangeret af S, SF og Enhedslisten. Medborgerhuset, Danasvej 30B
kl. 19-‐21
23. Rundvisning på Bispebjerg Hospital. Regionsrådsmedlem Pia Illum fortæller om det nye
hospitalsbyggeri. Bagefter spiser vi frokost sammen. Vi mødes kl. 10.30.
Juni:
5. Grundlovsdagsarrangement på Femte Juni Plads.
16: Sommerafslutning

5

Nyhedsbrev 21. marts 2016

