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Velkommen til ca. 50 nye medlemmer

Af Erik Jensen, Formand Socialdemokraterne Frederiksberg

På trods af tabet af regeringsmagten ved folketingsvalget, så gik det godt for
socialdemokraterne, ikke mindst her på Frederiksberg. Os, der var aktive i valgkampen, fik
mange positive tilkendegivelser, så det varmeget opløftende at føre valgkamp.Denne positive
stemning har heldigvis også vist sig i forhold til tilgangen af nyemedlemmer. Velkommen til alle
nye medlemmer.

Vi – dvs. bestyrelsen – vil forsøge at tilrettelægge de kommende aktiviteter på en sådanmåde,
at vi tager hensyn til den nødvendige introduktion til alle nye medlemmer. Kom gerne med
forslag. De kan sendes til mig på erje1234@gmail.com.

Et af de kommende arrangementer bliver et besøg i Folketinget, primært for nye medlemmer,
hvor vi er vedat få enaftale påpladsmed tidligereudviklingsministerMogens Jensen.Vi håber,
vi snart kender datoen.

De mange nye medlemmer er også et godt tegn i forhold til den kommende kommunale
valgkamp. Her bliver en af vores største udfordringer at få overbevist vælgerne om, at de skal
stemme på samme måde lokalet som til Folketinget. Derfor er det vigtigt, at vi bruger tiden til
at vise, at der er et tydeligt alternativ til den nuværende politiske ledelse i Frederiksberg
Kommune. Det forberedende arbejde kommer bl.a. til at forgå på medlemsmøderne frem til
valget.

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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1. viceborgmester Morten Jung (RV) og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt (S)

Christiansborg har lige stået på den anden ende i forbindelse med årets kommuneaftale,
hvor en historisk svag venstre-regering med kun 34 mandater bag sig, havde forhandlet en
kommuneaftale hjem, som Finansudvalget skulle godkende. Imidlertid satte de
konservative hælene i, ikke fordi de var imod nulvækst, som er en del af aftalen, men fordi
de krævede sænkninger i boligskatterne.

Forløbet var uværdigt for vores folkestyre, og det endte med, at S og R sammen måtte
redde regeringen igennem. Skønt vi jo er imod de besparelser, V-regeringen nu får
gennemtrumfet over for kommunerne. Til gengæld blev der indgået en principaftale om, at
S, R, V og DF til enhver tid stemmer den aftale igennem, som en regering har forhandlet på
plads med KL.

Men det er ikke holdbart, at den til enhver tid siddende regering på den måde har carte
blanche til at forhandle en aftale igennem, som der ikke er et flertal for i folketinget.
Omvendt er det heller ikke holdbart, hvis KL ikke kan stole på regeringen som
forhandlingspart.

Systemet bør derfor nytænkes, så folketinget inddrages forud for forhandlingerne. Den
model, som i dag køres på fortrinlig vis i Europa-udvalget, hvor regeringen inden
forhandlinger i EU sikrer sig flertal for et forhandlingsmandat, bør kunne inspirere. For
hvorfor kan man ikke forestille sig samme model før kommune- og regionsforhandlingerne?
På den måde vil man sikre, at man på den ene side kan stole på regeringen som
forhandlingspart og på den anden side sikre at 90 mandater bakker op om aftalen.

Modellen kan måske også inspirere i KL, hvor forhandlingsdelegationen inden
forhandlingerne kunne få et forhandlingsmandat fra baglandet. Ikke kun forstået som KL's
bestyrelse, men som eksempelvis KL's delegerede. Med moderne teknologi vil man
således let og enkelt kunne bede de delegerede tage elektronisk stilling til et
forhandlingsmandat og på den måde også sikre, at det aftaleresultat, som KL kommer
tilbage med, nyder bred opbakning. Og at man føler dig ansvarlig for resultatet.

De tider, hvor kommunernes økonomi alene blev forhandlet bag lukkede døre i
finansministeriet bør være forbi, fordi så væsentlige aftaler om så store dele af
velfærdsdanmarks budget, kræver bred opbakning både i folketinget og i kommunerne.
Også før blækket på aftalerne er tørt.

Tværpolitisk læserbrev - Nytænk kommuneforhandlingerne
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Fremtidige aktiviteter

24. august: Seniornetværket kl.10-12 i Den Gule Villa.
26. august: Fællesbestyrelsesmøde kl. 18 – 19.30

Medlemsmøde om budgettet kl. 19.30 – 21.30. Danasvej 30B

9. september: Politisk medlemsmøde kl. 19-21: Tema: Kongresoplæg.

13. september: Cykeltur på Frederiksberg. 14.30 - 16.30. Michael Vindfeldt fortæller.
Tilmelding til Jørgen Mørup Pedersen på joergenmp@outlook.dk.

19-20/9: Kongres, Aalborg.

22/9: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21.

8/10: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21.

21/10: Politisk medlemsmøde kl. 19-21.

9/11: Seniornetværket kl. 10-12 i Den Gule Villa.

10/11: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21.

12/11: Orientering ved LO's nye ledelse - Udfordringerne for fagbevægelsen, kl. 19-21

19/11:Debatarrangement om retsforbeholdet med Morten Bødskov

En god mulighed for at mødes med partifæller i hyggelige omgivelser.
Se mere på
https://www.facebook.com/folkemodemon?


