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Socialdemokraterne udenfor budgetforlig
Af Katrine Lester, Gruppeformand
Socialdemokraterne uden for budgetforlig
Socialdemokraterne var allerede på budgetforhandlingernes første dag ude af forhandlingerne – uden reelt at være
kommet til forhandlingsbordet. Vi blev nemlig mødt med et ultimativt krav om at skulle acceptere en sænkning af
grundskylden i omegnen 0,5 – 1 promille. Samtidig havde vi aftenen forinden på Berlingskes hjemmeside kunnet
læse, at der allerede var en aftale mellem K, V, RV og DF. Det er en helt urimelige måde at forhandle på, og vi er
som bekendt ikke enige i at man lokalt på Frederiksberg skal sænke grundskylden.
Det borgerlige flertals grundskyldsænkning kommer overraskende, fordi såvel de konservative som de radikale
inden sidste års kommunalvalg var stærke modstandere af at sænke grundskylden. Især de Radikale gjorde det til
en mærkesag, men det er de så løbet fra i mellemtiden.
Socialdemokraterne havde på forhånd noteret os tre hovedtemaer, som vi ønskede at få igennem ved
budgetforhandlingerne:
1. Nej til tvangsprivatisering af plejehjem. Konkret har flertallet besluttet at spare 6 mio. kr. svarende til 10 % af
driften på to plejehjem, Frederik d. IX’s hjem og Dronning Anne-Marie Centret. Det vil berøre hundredvis af svage
ældre, der kun har begrænset mulighed for at råbe op. Vi er imod udlicitering af kernevelfærd!
2. Skolemadsordning på alle skoler. Fordi mætte børn lærer bedst. Vi ønsker en ordning, hvor man for et fast
månedligt beløb kan få et sundt måltid mad hver dag – ordningen skal sammenlignes med den ordning, der er i
næsten alle daginstitutioner i dag.
3. Distriktsgaranti for daginstitutioner. Fordi der skal være tid til familien. Det bør være muligt at få en
daginstitutionsplads tæt på sit hjem, så man ikke skal rakke hele byen igennem i myldretiden for at hente og bringe
sine børn.
Derudover havde vi selvfølgelig en række mindre krav til forhandlingerne, herunder at en række af de spareforslag,
forvaltningen har foreslået, blev taget af bordet.
Enhedslisten og SF var ude af forhandlingerne samtidig med os, mens Liberal Alliance gik fra forhandlingsbordet
kort efter. Det er efterfølgende kommet frem at budgetpartierne – K, RV, DF & V – har sænket grundskylden med en
halv promille og dækningsbidraget (en erhvervsskat) fra 6 til 5 promille. Samle set svarer de borgerliges sænkninger
af skatten, inkl. sænkningerne fra sidste år, ifølge deres egen pressemeddelelse til 378 mio. kr. i årene 2015-2018.

Medlemsmøde om Budgetforhandlingerne
Hvis du vil vide mere om budgettet kan du komme til medlemsmøde d. 16. september på Rolfsvej
10 kælderen, kl. 19.
Vi forventer at gå på gaden d. 4. oktober for at gøre Frederiksberg-borgerne opmærksomme på
vores budgetforslag. Sæt derfor allerede kryds i kalenderen nu – alle hænder gør en forskel!
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Fakta om grundskyld

Grundskylden er den skat, man betaler af sin grunds værdi. Bor man i hus, betaler man hele
værdien selv, mens den i lejligheder fordeles på de enkelte lejligheder, enten via huslejen eller via
fællesudgifterne. Jo større grundareal pr husstand, desto mere betaler man. Derfor betaler en
villaejer mere i grundskyld end en beboer i en lille lejlighed.
Grundskylden er i modsætning til ejendomsværdiskatten ikke ramt af skattestoppet. Og dog. Der
blev nemlig under Fogh-regeringen indført et årligt loft over stigningen. Loftet betød, at
grundskylden ikke steg i takt med boligpriserne under prisfesten i 00’erne, og derfor er der et
efterslæb, der nu ganske langsomt bliver indhentet. Vores regering videreført det årlige loft over
stigningen i grundskyld, og det betyder at grundskylden max må stige må 7 % om året. Reelt er
der tale om, at grundejere har fået en rabat på deres grundskat, der nu langsomt bliver mindre år
for år. Der er dog også, og det er vigtigt at holde fast i, tale om sammenlagt meget voldsomme
stigninger over de kommende år.
Det er kommunen, der opkræver grundskylden, der i 2014 på Frederiksberg var 27 promille af
grundens vurdering. Men det er ikke Frederiksberg, der får lov til at beholde pengene for at
grundskylden i kroner og ører stiger med 7 %. De penge går nemlig i statskassen. Derfor mener
Socialdemokraterne på Frederiksberg rådhus også, at der skal findes en landspolitisk løsning på
de stigende værdier. Vi foreslår konkret, at man fastfryser grundskylden og i stedet indfører en
beskatning af fortjenesten ved salg af boliger.

Alle skal med
Af Sine Heltberg, folketingskandidat og medlem af
kommunalbestyrelsen
I forrige uge var jeg med til at tvangsfjerne tre børn. Tre børn af forældre
der ikke kan magte opgaven. Tre børn med en usikker fremtid, for hvem
svaret på det helt afgørende spørgsmål i livet; hvor skal jeg vokse op? er
usikkert. Når man ser 8-årige børneøjne lyse af utryghed og uvished, mens
fremmede mennesker afgør barnets skæbne, er man inde i kernen af vores
velfærdssamfund. Det som vores parti altid skal måles på – hvordan
behandler vi de svageste i vores samfund.
Og nu er der kommet et nyt socialdemokratisk udspil Alle Skal Med *, med
en række forslag til nye indsatser mod negativ social arv. Udspillet skal vedtages på kongressen
den 20.-21. september, og som optakt var handels- og udviklingsminister Mogens Jensen forbi
Frederiksberg den 3. september og give en peptalk om de fire fokusområder i udspillet; øget
indsats for de små børn og deres forældre, opkvalificering af ufaglærte, sammenhængende byer
og boligområder og fokus på, hvordan foreningslivet og demokratiet kan få alle med.
- fortsættes på næste side

* http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?
site=kongres&func=article.view&id=745920&menuID=745916&menuAction=select&topmenuID=727505
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En effektiv omgang gruppearbejde førte til en række ændringsforslag som eksempelvis, at
privatskoler skal tage et større socialt ansvar, at kommuner skal kunne sælge byggegrunde billigt
til almene boliger og andre billige boliger og at frivillige mentorordninger, hvor erhvervsaktive
håndværkere støtter svage elever på erhvervsskolerne, udbredes til hele landet, bl.a. ved hjælp af
fagforeningerne. Vores forslag bliver nu indsendt til partiet, og så er det op til kongressen at
beslutte, hvor meget der skal med i det endelige udspil.
Dejligt igen at få sat fokus på det politiske arbejde. På baggrund af debatten opfordrede Mogens
Jensen til, at vi laver vores egen Frederiksberg version af Alle skal med. Den opfordring er hermed
givet videre. Skulle nogen have lyst til det, er de mere end velkomne til at kontakte mig på tlf.
29729656 eller sihe01@frederiksberg.dk – så smøger vi ærmerne op sammen.

Et metro-synspunkt
I A-nyt i august fortaltes bl.a. om metroens lyksaligheder, hvilket ikke kan undre, da det var kundedirektøren
fra Metroselskabet – tænk hvis hun sagt det modsatte!
Et andet synspunkt omkring metroen er, at det er den dyreste form for bymæssig kollektiv trafik, man kan vælge,
både når det gælder økonomien og miljøet.
Økonomien, fordi den københavnske metro (45 km.) – nuværende og cityringen, samt metro til Nordhavn og
Sydhavn – koster 57 milliarder i alt. Og letbanenet (95 km.) i hele Storkøbenhavn (inkl. Ring 3 letbanen) koster
16 milliarder. Forskel: 41 milliarder – og det er MANGE penge.
Havde man valgt letbaner, var hele København og omegn blevet dækket. I resten af Europa har man for længst
set fidusen med letbaner. At udenlandske erfaringer viser, at letbaner tiltrækker ca. 20% flere passagerer, når
de erstatter busser, hvorimod den københavnske metro stort set kun tiltrækker buspassagererne på grund af
manglende parkeringspladser ved metrostationerne, gør det kun endnu mere bedrøveligt at bruge 41 milliarder
ekstra på den dyre metroløsning. Og så er det vel en tanke værd, hvorfor letbaner kører rundt i alle europæiske
storbyer og hovedstæder undtagen Tirana – og København.
Miljøet, fordi letbanen ikke forurener i byen i modsætning til busserne og bilerne. Og fordi der kommer færre
biler på gader og veje i modsætning til metroen, der flytter den kollektive trafik ned under jorden og giver plads
til endnu flere biler oven på jorden, da buslinjer på stribe bliver nedlagt. Det nævnte letbanenet vil begrænse
biltrafikken med 20% og spare mange tusinde busafgange om dagen i hovedstadsområdet. Det vil betyde et
markant fald i byens forurening, der især vil komme de mange cyklister til gode, som hver dag indånder de
skadelige partikler fra biler, busser og bilkøer, der kører tæt forbi.
I Frankrigs hovedstad, Paris, der har et veludbygget metrosystem, besluttede man før sommerferien, at bilerne
kun må køre hver anden dag i byen (ulige datoer ulige nummerplader og omvendt). Og hvorfor? P.g.a.
forureningen, da der var kommet for mange biler ind til byen – den kollektive trafik var jo forvist til det
underjordiske.
Løsningen er ikke mere metro, men i stedet udbygning af letbanen i hele Storkøbenhavn med fortrinsret til de
300-350 passagerer, der er i hver enkelt letbane i stedet for een bilist i hver bil og 50-60 i luftforurenende busser.
Tænk, hvis vi kan få de unødvendige biler ud af byen og bilisterne ind i letbanen, metroen, s-toget,
regionaltoget. Tænk, hvis det ekstra spor på Køgebugtmotorvejen bliver brugt af letbanen, der kan transportere
de tidligere bilister ind til byen fra de P-huse, som ligger langs motorvejen. Tænk, hvilken forurening vi alle bliver
fri for. Og husk at tanker er en forudsætning for idéer, der kan løse problemer.
Benny Haugshøj
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Flagdag
Af Rune Nicolaisen, A-nyt redaktør og udsendt

Flagdagen den 5. september er en årligt tilbagevendende
begivenhed siden 2009, hvor Danmark officielt takker sine udsendte
soldater, som har været ude og løse opgaver på vegne af Danmark
og vores internationale alliancer, det forgange år.
Igen i år blev der afholdt flere officielle arrangementer i København,
ligesom arrangementet har bredt sig til hele landet, hvor mange
kommuner afholder deres eget tilsvarende arrangement, bl.a. på
Frederiksberg.
Undertegnede har i år været udsendt til både missionen ved Syrien,
for at fjerne Assads kemiske våben, og til Afrikas Horn, hvor der
Mogens Jensen deltog
stadig er styrker til stede for at forebygge pirateri. Jeg deltog derfor i
også i receptionen efter
paraden på Christiansborg, og havde ikke mulighed for at være
paraden på Christiansborg
med til vores lokale arrangement.
Der var allerede fra om formiddagen parade ved mindesmærket på Kastellet, hvor der blev
nedlagt kranse til minde for de faldne, og Mogens Lykketoft holdt tale.
Derefter var der mindegudstjeneste i Holmens Kirke, hvor alle pårørende til de faldne var
inviteret. Her var Mogens Jensen med som regeringens repræsentant, hvor han holdt en fin
tale til de pårørende og de udsendte soldater. Siden 5. september sidste år har Danmark
mistet én soldat.
Dagen sluttede på Christiansborgs Slotsplads, hvor (næsten) alle udsendte soldater fra det
forgange år stillede op, og der blev holdt taler af Forsvarsministeren, Rigspolitichefen og
Forsvarschefen. Ud over soldater, har Danmark også de senere år stillet folk fra politiet,
SKAT og beredskabsstyrelsen til rådighed i de internationale missioner.
Forsvarsministeren understregede bl.a., at der var stor glæde over, at flagdagen er blevet
noget man fejrer og markerer i hele landet, og ikke kun på Christiansborg. Det kan vi også
glæde os over på Frederiksberg.
De sidste par år er der også gjort mange tiltag for at forbedre forholdende og behandlingen af
de hjemsendte, som har fysiske eller psykiske mén, og også her er Frederiksberg involveret
med Veteranhjemmet på Roskildevej.
Som deltager og tilskuer er det tydeligt at mærke, at der er stor opbakning til de udsendte,
uanset politisk holdning. Og det skal vi holde fast i.

Har du input, billeder eller artikler som du gerne vil have med i næste nyhedsblad, så send
det til mig på mail
rrn82@hotmail.com
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Af Michael Vindfeldt, Rådmand
VK og DF gambler med velfærd
Frederiksberg kommune med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i spidsen har
valgt at tvangsudlicitere bl.a. driften af flere plejehjem til private. Målet er i sagens natur
at spare penge - som måske endda kan bruges på at sænke personskatten igen.
Imidlertid kan udlicitering af borgernær kernevelfærd, som fx plejen på et et plejehjem,
vise sig at blive en dyr fornøjelse for kommunens skatteborgere. Man gambler desværre
med velfærden.
Det er nemlig sådan, at private firmaer kan gå konkurs, og ingen vil vel for alvor mene,
at kommunen ikke i en sådan situation vil skulle tilkalde vikarer og overtage driften? Til
en langt højere pris.
Lyder det urealistisk? Det er det desværre ikke. Således er der konkurs-eksempler fra
både Kolding, Odense, Køge,Viborg, Vejle, Solrød, Hørsholm og Allerød, hvor private
leverandører er gået konkurs. Blot for at nævne nogle. Hundredevis af borgere er blevet
ramt af disse konkurser, og skatteborgerne har flere steder måtte se ind i store
ekstraregninger, fordi det offentlige skulle feje op efter private, der gik konkurs.
Hvad er mon V, K og DFs svar til borgere, der måtte blive bekymrede for denne
tvangsudlicitering af borgernær kernevelfærd? Har de borgerlige tænkt sig at aftale med
firmaerne, at de ikke må gå konkurs? For hvis det er svaret - så må man vist lidt længere
ud på landet for at få nogen til at tro på den.

Aktiviteter i september og oktober
16/9: Medlemsmøde om det kommunale budget (og andre lokalpolitiske sager kl. 19-‐21)
20-‐21/9: Kongres, Aalborg.
28/9: Politisk gåtur på Frederiksberg kl. 13 -‐15 hvor rådmand Michael Vindfeldt fortæller på
udvalgte steder i kommunen (husk tilmelding til Eva, e.k-‐j@mail.dk)
30/9: Rundvisning i Folketinget kl. 19-‐21.
8/10: Fællesbestyrelsesmøde kl. 18-‐19. samt politisk medlemsmøde 19-‐21
25/10: Politisk konference og fællesspisning kl. 13-‐22: Kick-‐off for folketingskampagne.
29/10: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-‐21.

5

Nyhedsbrev 15. september 2014

