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Boliger, der er til at betale, fremfor sænkning af villa-skat
Af Michael Vindfeldt, viceborgmester (S), Frederiksberg
Der har været en del diskussion om Socialdemokratiets forslag om flere almene boliger frem for en
sænkning af grundskylden.
Lad mig starte med fakta: Der er 1600 villaer og rækkehuse på Frederiksberg. Der er 53.000
lejligheder.
Vi synes grundskylden/villa-skatten er høj på Frederiksberg, og at den stiger meget over de
kommende år. Men det er et problem, der blev skabt på Christiansborg. Og det skal løses på
Christiansborg.
Vi har derimod et helt andet og meget presserende problem på Frederiksberg. Nemlig, at vi oplever
at færre og færre lønmodtagere med mere almindelige lønindkomster har råd til at bo i vores dejlige
by. Færre sygeplejersker, færre politibetjente. Færre Sosuer, færre folkeskolelærere. Færre
pædagoger og færre håndværkere. Sådan kunne jeg blive ved. Men er det den by, vi ønsker? Hvor
læreren i den lokale skole ikke har råd til at bo her? Eller hvor politimanden heller ikke har det?
S siger nej til at sænke villa-skatten, fordi vi hellere vil bruge pengene på at sikre 240 nye familieboliger
i form af lejelejligheder, der er til at betale. For 240 lejligheder er faktisk præcist det antal, vi kunne have
fået for det beløb (56 mio.), som Konservative med flere bruger på at sænke villa-skatten over 4 år.
Vi socialdemokrater har den tilgang til politik, at vi er sat i verden for at gøre det, som ud fra helheden
er den bedste anvendelse af de begrænsede skattekroner. Og her er vi socialdemokrater ikke i tvivl.
Der er langt mere brug for, at vi får flere boliger, der er til at betale end at de 1600 villaer får penge tilbage
i skat.
Regeringen har da også i finansloven for 2017 neutraliseret stigningerne i grundskylden – hvorfor skal
vi så også lokalt sænke den?
Det er jo dejligt, at der også er forskelle i politik til tider, og man må sige, at det er der i forhold til dette
emne. Andre har en anden holdning, end Socialdemokratiet har. Det er jo helt fair - det hedder
demokrati. Og derfor kan de jo fx stemme på Konservative, som i valget mellem at sænke villa-skatten
eller at sikre flere lejeboliger, der er til at betale, valgte de 1600 villaejeres interesser.
Socialdemokratiet valgte anderledes, for vi vurderer nu engang, at Frederiksberg som helhed har mere
brug for flere boliger, der er til at betale ned villaer til 7+ mio., som skal slippe billigere i skat. Og fordi
vi ikke vurderede, at det er rimeligt, at de 53.000 familier i lejlighederne skal betale for den
skattesænkning, som primært kommer villaejerne til gavn.
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
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LA-populisme udstilles med Thyra Frank
Af rådmand og folketingskandidat Sine Heltberg (S), Frederiksberg

Vores nye ældreminister, Thyra Frank, kom i modvind, da hun ikke kunne redegøre for, hvorfor de
ældre ikke har fået det bedre på trods af den såkaldte ”værdighedsmilliard” fra sidste års finanslov.
Nogen synes, hun har fået en lidt barsk behandling. Jeg synes nu bare, sagen illustrerer, at hendes
udnævnelse er et populistisk fupnummer, der skal signalere, at Liberal Alliance interesserer sig for
andet end at give de rigeste skattelettelser. Thyra Frank skal give LA et mere menneskeligt ansigt.
Problemet er bare, at da Thyra Frank drev sit plejehjem på Frederiksberg, kostede det 25 pct. mere
end kommunens øvrige plejehjem. Så retorikken om, at alle plejehjem skal drives, som hun drev Lotte,
harmonerer meget dårligt med LA’s krav om besparelser i den offentlige sektor. Faktisk ville det ifølge
beregninger fra KL koste 4,5 mia. kr. at drive alle plejehjem til den pris, Thyra Franks plejehjem
kostede.
Thyra Frank er måske nok et offer for LA's populisme. Men det er hendes eget valg, at hun har ladet
sin popularitet misbruge af et politisk parti, der ønsker at skære på kernevelfærden for at bruge flere
penge på skattelettelser og billigere biler til de rigeste.

Møde om EU's sociale dimension
Hvordan skal vi bekæmpe skattely og undgå social dumping? - På kongressen i september
tilkendegav Mette Frederiksen, at de socialdemokratiske partier i EU må gå sammen om at få sat
en stopper for store virksomheders skatteunddragelser, og i november foreslog Henrik Sass
Larsen etablering af skatteunion og mindsteløn for alle i EU - for at undgå ræset mod bunden, som
vi har set med selskabsskatten.
(Se: http://www.b.dk/nationalt/socialdemokrater-vil-vaere-eu-skeptiske-det-er-helt-paa-maanen).
Børnepenge og dagpenge over grænserne - I december spillede EU-kommissionen ud med et
forslag til koordinering af social sikring.
Men hvordan går det med den sociale dimension af EU? Hvordan går det med at sikre
arbejdsmiljø og standarder på arbejdsmarkedet, og hvad sker der med den danske model?
(Se EU-parlamentets om kampen mod social dumping: http://mediacontent.sd.publicus.com/pdf/
SD1953843921.PDF).
I samarbejde med AOF har vi arrangeret en paneldebat mellem næstformand i LO, Arne Grevsen
og EU-parlamentariker Ole Christensen omkring udfordringerne til Socialdemokratiet og
fagbevægelsen omkring EU’s sociale dimension. Michael Vindfelt, 2. viceborgmester på
Frederiksberg, byder velkommen og styrer ordet.
Kom og deltag i debatten den 12. januar i Medborgerhuset, Medborgersalen, Danasvej 30B, kl.
19-21.
Du kan tilmelde dig arrangementet her:
https://www.aof-fk.dk/kurser/Foredrag+og+debat/Debat+og+dialog/4177524/
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Nytårshilsen fra Rådhuset
Af Michael Vindfeldt, viceborgmester (S), Frederiksberg

Et ryk til højre
2016 har politisk været et år, som vi nok ikke kommer til at huske tilbage på med glæde. Fra Brexit over Trump,
til det mest blå regeringsgrundlag i nyere tid. Ja, udviklingen har drejet mod højre.
Flertallet på Frederiksberg Rådhus har drejet med. Her taler borgmesterpartiet, de konservative, mere om biler
end om cykler. Det handler mere om udlicitering af plejehjem og salg af svømmehallen, end det handler om
hjemmelavet mad på plejehjemmene eller flere pædagoger i daginstitutionerne.
Budgetforhandlingerne viste da også igen i år, at de konservative valgte alene at realitetsforhandle med
højrefløjen. Vi socialdemokrater siger det ikke, fordi vi er bitre. Vi er blot ærgerlige over, at vi ikke bredt og hen
over midten kan samarbejde på rådhuset til gavn for hele Frederiksberg. Som vi kunne under tidligere
borgmestre.
Flere boliger, der er til at betale
Atter i år var det et stort tema, at grundskylden stiger på Frederiksberg. Derfor valgte højrefløjen at sænke
grundskylden for 56 mio. over de kommende 4 år. Men samtidig valgte regeringen med finansloven også at
sænke grundskylden generelt. Resultat? At skatten på primært villaer falder til næste år.
Socialdemokraterne mener, at i stedet for at sænke skatten for de 1600 villaer, der er på Frederiksberg, så
skulle man hellere sætte turbo på at få bygget flere almene boliger på Frederiksberg – lejeboliger, der er til at
betale for mennesker med en almindelig lønindkomst. Fordi vi tror på, at det har en værdi, at vi har en by, hvor
der både bor lagerarbejdere som læger – og hvor der er boliger, der er til at betale for fx sygeplejersken,
politibetjenten, håndværkeren og skolelæreren. Det forslag stillede vi til budgetforhandlingerne, men desværre
blev vi nedstemt.
Socialdemokratiet har derfor også foreslået, at kommunen sammen med de almene organisation afdækker
mulighederne for mere alment byggeri på Frederiksberg.
S-prioriteter er klare til valg
2017 er jo kommunalt- og regionalt valgår. Socialdemokratiet er ved at afpudse det sidste, så vi er klar til valg.
Vi står stærkt i meningsmålingerne, og grundlæggende ønsker et flertal af vælgerne jo ikke det benhårde opgør
med velfærdssamfundet. Tværtimod er det jo faktisk lige blevet kåret som den mest danske af alle danske
værdier.
Vi har en fornemmelse af og tro på, at der er grøde i vælgerhavet. Og vores prioriteter er klare. Vi går efter mest
muligt indflydelse, og det ligger der selvfølgelig i borgmesterposten, men generelt er det vigtigste mål for os
at komme med i et bestemmende flertal efter valget. Ikke for vores egen skyld, men fordi vi så er i en bedre
position til at kæmpe for vores socialdemokratiske prioriteter.
Fordi vi vil have skolemadsordning på Frederiksberg og flere pædagoger og pædagogmedhjælpere i
daginstitutionerne. Fordi vi vil have hjemmelavet mad på alle byens plejehjem. Fordi vi vil sikre et godt miljø,
flere cykelstier og mere genbrug. Og fordi vi vil sikre flere almene boliger, så vi får en mere blandet by.
Jeg og den øvrige rådhusgruppe glæder os enormt meget til det kommende år. Og
vi glæder os til valgkampen sammen med jer. Vi håber, at mange har lyst til at give
en hånd med. Om det så er en time, en dag eller en uge, kan vi bruge det alt sammen.
For kun når vi står sammen er vi stærke og kan vi blive stærkere.
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!
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Formandens nytårshilsen
Af Erik Jensen, fmd. Socialdemokratiet på Frederiksberg

Debatmøder om partiets nye principprogram, 1. maj møde med bl.a. folketingsmedlem Pernille
Rosen-krantz-Theil, debatmøde med forfatteren Lars Olsen om hans bog Klassekamp fra oven,
grundlovsdag med chefredaktør Christian Jensen, Politiken, Sommerafslutning med besøg på
Revymuseet og fællesspisning i Søndermarken, besøg på rådhuset og en tur i rådhustårnet med vores
egne politikere, på Christiansborg igen med Pernille Rosenkrantz-Theil, julefrokost på Café Cadeau,
møde med Poul Schmidt om hans nye bog om Viggo Kampmann og de løbende møder om
kommunens ældrepolitik, for at nævne de fleste af de mange medlemsaktiviteter, der har været i det
forgangne år. Socialdemokratiet på Frederiksberg er medlemmernes parti, både når vi laver aktiviteter
og når vi laver politik! Sådan er det nu og sådan skal det være i fremtiden! Vi er et parti med mange
aktiviteter, en stor energi og en god medlemsfremgang. Vi har siden maj måned fået næsten 60 nye
medlemmer. Bedre opbakning kan vi ikke forlange. Velkommen til alle jer der er kommet ind i partiet,
det er vi glade for.
Vi var tæt på et folketingsvalg, troede vi. Plakaterne var i hus og vores folketingskandidat Sine Heltberg
var i den grad klar til valgkamp, men så fik vi den nye trekløverregering og gassen gik af ballonen på
mere end en måde.
På de indre linjer fik vi i april både valgt en ny bestyrelse, valgt vores borgmesterkandidat 2.
viceborgmester Michael Vindfeldt og vores mangeårige medlem af kommunalbestyrelsen Grete
Andersen som æresmedlem. Noget forsinket fik AOF Frederiksberg/København en ny bestyrelse med
Lene Hastrup Paludan som formand til at videreføre det gode spor oplysningsforbundet kører i. En stor
tak til Jørgen Bech, der har ydet en stor indsats for at få genrejst AOF.
I 2017 står der kommune- og regionsrådsvalg på programmet. Her ligger valgdatoen fast, den 21.
november, og vi har et stærkt kandidathold. Kandidaterne skal godkendes på den ekstraordinære
generalforsamling den 4. februar (se omtalen af generalforsamlingen). Alle aktiviteter i 2017 skal på
den ene eller anden måde understøtte valget.
Det er vigtigt, at vi får det optimale ud af den medvind partiet p.t. har på landsplan! Vi har den rigtige
politik for Frederiksberg, som Michael Vindfeldt skriver om andetsteds. Vi har et stærkt kandidathold.
Vi skal væk fra den højredrejning, der har været de sidste år på Frederiksberg, vi skal have en mere
solidarisk politik!
På bestyrelsens vegne siger jeg tak for et godt år til jer alle og ser frem til et aktivt og arbejdsomt valgår
2017, hvor vi går efter at få en ny partifarve på borgmesterposten. I ønskes alle en glædelig jul og et
godt nytår.
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Ekstraordinær generalforsamling - Reserver dagen!

Husk at der er ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. februar kl 10-13
hvor vi skal vælge og opstille vores kandidater til det kommende kommunal- og
regionsvalg.
- jo flere der kommer jo bedre.
Generalforsamlingen vil foregå på KU.BE på Dirch Passers Alle 2, og der vil
være brunch for tilmeldte.

Fællesbestyrelsen
Erik Jensen, Formand,
Iben Cort Eiby, Næstformand
Hanne Illum, Sekretær
Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig
Marie Louise Knuppert, Kasserer
Anna Sofie Munck, kampagneansvarlig
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt
Andreas Røpke, WEB-master
Uffe B Rasmussen, politiske følgegrupper
Jørgen Mørup Pedersen, 1. suppleant
Flemming Hansen, 2. suppleant
Bo Kømler, 3. suppleant
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen

21 72 58 00, erje1234@gmail.com
38 33 22 77/ 20 29 28 63, ibce35@gmail.com
28 34 87 04, illumhanne@gmail.com
33 97 14 04, iodgaard@kranen.dk
23 96 36 79 mlk@oao.dk
21 29 51 35, annasofiemunck@gmail.com
28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
61 77 13 79 roepke@outlook.com
24 24 16 75 ufferasmussen@yahoo.com
30 55 76 23 joergenmp@outlook.dk
38 86 87 79 hansflemming@gmail.com
20 21 79 33 bokomler@hotmail.com
28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fremtidige aktiviteter
Januar
12. Åbent debatmåde om social dumping og social dimension i EU, oplæg ved Næstformand i LO
Arne Grevsen og MEP Ole Christensen, Medborgersalen, Danasvej 30B, kl. 1900-2100
12. Debatmøde om principprogrammet. Ungdomshuset, Geislersgade 17, 2300 S, 19-22
18. Fællesbstyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 19-21
26. Debatmøde om principprogrammet. Hytten, Saxtorphsvej 1, 2500 Valby, kl. 19-21
Februar
4. Ekstraordinær generalforsamling, KU.BE Performance-salen, Dirch Passers Alle 2, kl. 10-13
14. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 19-21
23. Rundvisning på Rådhuset for nye medlemmer. Tilmelding til Erik Jensen på
erje1234@gmail.com
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