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35. årgang

Kalenderen
Februar
1.
7.
10.
11.
10
25.
26.

Smidt ud og hvad så !!

Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
Kredsens nytårskur i Taastrup, Taastrup Ungdomsskole, Taastrupgårdsvej 12, Kl. 18.30
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl.
19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00
Deadline for s-posten
S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30
Møde med Kathrine Alexandrowiz,
Musisk rum, Herstedøsterskole kl.
19.00

Så er er sildemøde igen
1. februar i foyeren
Kl. 11-13

Læs borgmesterens kommentar
Lars Gaardhøjs kommentar til

Akuttelefonen 1813
1. møde i EU-valgkampen

Kathrine Alexandrowiz,
d. 26. februar
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Smidt ud og hvad så !!!
Næppe havde vi lagt nytårsaften bag os, før Albertslund et
par dage var på dagsordenen i
medierne. Borgmesteren havde foreslået, at kriminelle skulle smides ud af kommunen.
Det er en meget forenklet omskrivning af en meget vanskelig problemstilling. Medieomtalen udsprang af, at boligadministrationsselskabet BO-VEST i
forlængelse af, at tre meget
hårde fængselsdomme bl.a. for
brandene her i byen, valgte at
opsige de pågældende familiers lejemål.
Den mulighed eksisterer i henhold til lovgivningen, og den
benyttede BO-VEST sig af. Effektueringen af opsigelserne
afventer, at der falder dom i
Landsretten. Sagerne er nemlig anket.
Opsigelsen af lejemål er selvfølgelig en voldsom indgriben i
en families liv og bringes kun i
anvendelse i meget få og alvorlige sager - og kun efter, at
der er faldet dom.
Hensigten er selvfølgelig, at
fællesskabet - boligorganisationen - har en redskab til at
sætte en familie ud og skabe

ro i et boligområde.
Spørgsmålet er nu om familien
via den kommunale boliganvisning skal kunne få anvist en
bolig? Mit grundlæggende svar
er nej. Med mindre særlige forhold taler for det. Der kan være
børn eller sociale omstændigheder, der gør, at vi både kan
og skal stille en bolig til rådighed. Og så gør vi det selvfølgelig.
I skrivende stund er det endnu
uklart, hvilke muligheder kommunen har, så vi må se, hvordan sagen lander endeligt.
Men det er helt afgørende, at vi
får sendt et entydigt politisk
signal om, at vi bakker op om
vores almene boligområder og
det har konsekvenser, hvis man
begår hård kriminalitet. Det er
et vigtigt signal til de mange af
borgerne som bor alment.
Med venlig hilsen
Steen Christiansen
Borgmester
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1813 fik en hård fødsel, men skal nok blive
stor og stærk.
Året 2014 betyder to store ændringer for borgerne i region
hovedstaden.
For det første
har vi indført
”visiteret adgang” til vores
akutmodtagelser, så du skal
ringe inden du tager på akutmodtagelsen (tidl. skadestue).
For det andet har Region Hovedstaden hjemtaget lægevagten, så du nu skal ringe 1813,
når din egen læge har lukket.
Og hvorfor nu det? Hvad drejer
det sig egentlig om?
Regeringen har pålagt regionerne at indføre ”visiteret adgang”
til vores akutmodtagelser d.v.s.
man ringer 1813, når man bliver akut syg eller kommer til
skade. Og det er efter min mening faktisk en ret god ide. Vi
ved at der i dag kommer rigtig
mange unødvendigt til vores
akutmodtagelser, d.v.s. personer, som slet ikke skulle være
mødt frem, men i stedet skal gå
til egen læge dagen efter, eller
selv ”behandle” ved at putte en
bullen finger i sæbevand frem

for at møde op. God rådgivning over 1813 vil forhåbentlig
medføre færre unødvendige
fremmøder i vores akutmodtagelser, og dermed vil ventetiden for de ”rigtige” skader reduceres.
Der ud over – og det er det
væsentlige – så betyder en
”visiteret adgang” over 1813,
at når man ringer ind, så kan
1813 oplyse dig om hvor der er
kortest ventetid og henvise dig
til den akutmodtagelse, du
vælger. Ventetiden starter
oven i købet i telefonen, og er
der f.eks. 3 timer, ja, så kan
du vente et par timer derhjemme, før du tager af sted. Det
giver et bedre forløb med mindre stress for dig, men også for
personalet på akutmodtagelsen.
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Den anden store omvæltning
er, at Region Hovedstaden har
hjemtaget lægevagten fra lægerne (PLO), som tidligere
drev den. Baggrunden er at vi
vil have et samlet og såkaldt
en-strenget akutsystem, d.v.s.
én indgang til behandling samlet på vores hospitaler.
PLO deler denne ambition,
men de er dybt uenige i måden, vi gør det på. For når din
egen læge har lukket, og du
ringer 1813 er det ikke en læge, men en specialuddannet
sygeplejerske, der tager telefonen. Han eller hun spørger
ind til dit problem for at finde
frem til hvilken hjælp, du skal
have.
- Måske kan du ”behandle dig
selv” og opsøge egen læge dagen efter.
- Måske skal du komme ind på
en akutmodtagelse.
- Måske skal du have en læge
eller en ambulance ud.
Det klarer 1813.
Er situationen livstruende skal
du som altid ringe 112, hvor
det i øvrigt også er sygeplejersker, der tager telefonen. Sygeplejerskerne sidder ved
skærme, hvor de noterer dine
oplysninger og er der tvivl om
hvad, der skal gøres, kan dit
opkald sendes videre til en læge. Desværre mener PLO at
det er uforsvarligt at sygeple-
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jersker tager telefonen, og opfordrer deres medlemmer til
ikke at arbejde for 1813.
Vi har derfor haft svært ved at
rekruttere læger, desværre. Generelt har lægerne været meget
krigeriske i læserbreve og på
Facebook, ja, nogle førte endda
valgkamp for den konservative
spidskandidat, da K er enig med
PLO om at sygeplejersker ikke
kan tage telefonen.
På den baggrund var vi derfor
meget spændte på hvordan
1813 ville komme fra land nytårsnat.
Og lad mig sige det lige ud. Vi

kom dårligt fra start. Vi har haft
tekniske problemer, vi har undervurderet antal opkald og det
har vist sig, at samtalerne har
taget længere tid end ventet.
Medierne har været fulde af historier om lange ventetider, og
som altid, når der er pressestorm, også ukorrekte historier.
Som sagt har PLO anbefalet deres medlemmer ikke at arbejde
for os, og vi hører også om, at
de læger, der så gør det allige-
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vel, modtager mange hademails fyldt med ukvemsord fra
andre læger.
Og nogle få læger har endda
drevet decideret chikane mod
1813 med hundredvis af opkald, hvor lægerne enten smider røret på, eller skælder sygeplejersken ud.

dingen, forbedrer teknikken, så
vi i april når vores mål om, at
90% af opkaldene af taget inden for 3 minutters ventetid.

Den adfærd er naturligvis helt
uacceptabel, og det har vores
nye regionsrådsformand Sophie
Hæstorp Andersen også meldt
klart ud.

Alligevel er vi optimistiske. For
vi kan se, at ventetiden er faldende, og vi er sikre på det
hænger sammen med at vores
personale simpelthen bliver
mere erfarne og hurtigere.
I den kommende tid har vi
blikket stift rettet mod at få
ventetiden på 1813 ned. Men
vi skal også følge op på kvaliteten, så det bliver det løft, vi
ønsker.
Derfor håber jeg også lægerne
vil være med, og ikke bare være imod. Vi har brug for dem.

Den slags må stoppe. 1813 er for folk,
der er syge, og derfor skal man ikke
ringe telefonfis uanset hvor sur man er.
Men sure lægers chikane undskylder ikke ventetiden. Det
har været for ringe, og derfor
har vi fremlagt en handlingsplan, hvor vi bl.a. øger beman-

Sildemøde d. 1. februar
Biografens foyer
Kl. 11-13
Her er der tid til en god snak med
de lokale politikere
om dine ønsker for vores by

Erfaringen de første 2 uger har
været, at 30-48% kom igennem inden for 3 minutter, så
der er et stykke vej.

Lars Gaardhøj er regionsrådsmedlem (A)
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Chikane
Debatten om 1813 har været voldsom. Den nye model kom nu heller ikke godt fra start.
Lægerne ville fastholde deres vagtlægeordning, som givetvis også
var økonomisk lukrativ. Borgerne blev holdt foran, så man troede,
at man nærmest ville være livstruet, hvis ikke man fik en læge i
røret, når man ringede til akuthjælpen.
Jeg tog det nu roligt, hvis jeg ringer til min praktiserende læge, så
hænger jeg også i ventekø, før jeg kommer igennem til…..en sygeplejerske!!
Så 1813 var ikke nogen revolution set fra min stol i model.
Men startskuddet var ikke optimalt – ventetiden blev lang, og der
var teknikale problemer o.s.v.
Det bliver bestemt brugt af visse læger til endnu en skræmmekampagne: alt hvad bedre før – også honoreringen?
Nu er det så blevet afdækket, at nogle læger minsandten har ringet
utallige gange til 1813 – ren chikane, så alt det her med borgernes
sikkerhed m.v., havde altså ikke afsæt i borgerhensyn, men alene i
egen pengepung.
JKJ
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Eu skal bekæmpe social dumping
Dette er oplægget til
Kathrines møde med os
d. 26. februar
EU skal være mere socialdemokratisk. Vi har for længe ladet
de borgerlige i Europa bestemme for meget. Det skal være
slut. Derfor er det også optimalt at EU-Parlamentet her i
januar vedtog nye regler om
offentlige udbud. Regler som vi
kan bruge til at bekæmpe social dumping i Danmark.
EU har slået fast, at billigst ikke
er bedst, når det offentlige bruger penge. Derfor kan der sagtens stilles krav til løn- og arbejdsvilkår. Herunder arbejdsklausuler og kædeansvar.
Kædeansvar er vigtigt, fordi

Kom og mød
Kathrine
Alexandrowiz
D. 26. februar
Kl. 19.00—21.30
Musisk rum
Herstedøster Skole

hovedleverandører ved f.eks.
store byggeprojekter eller i
rengøringsbranchen hæfter for
underleverandørers eventuelle
snyd eller manglende lønudbetalinger.
Derfor bare kan hovedleverandøren ikke lukke øjnene for social dumping ude på arbejdspladserne.
De, der vinder kontrakterne, er
også dem som er ansvarlig for
det bliver udført korrekt. De
almindelige hovedleverandører
vil ikke blive ramt,
men de fupfirmaer der udliciterer til social dumping
eller en lyssky dagsorden
skal ryste i bukserne.

Side 10

S-posten

Det er en fordel for reelle ordentlige firmaer, der bliver
presset på levebrødet af plattenslagere, der spekulerer i at
bruge billigere underleverandører. Dem beskytter vi ved, at
indføre kædeansvar.

Det lover godt for 2014. Vi har
allerede nu planlagt mange aktiviteter, hvor vi skal diskutere
en masse politik, dialogmøder,
aktivisttræning, paneldebat,
arbejdspladsbesøg og gammeldaws hygge.

Socialdemokraterne skal sikre
et kædeansvar, så firmaerne
har ansvar for, at de ikke bruger underleverandører, der ikke
opfylder arbejdsmarkedets regler. Men vi skal gå endnu længere endnu og give de faglige
organisationer mulighed for at
kontrollere forhold og føre sager, selvom ingen arbejder tør
anmelde forholdene.

Sammen sikrer vi, at Socialdemokratiet får et flot valg. Vi har
ikke mange penge, til gengæld
er vi et kæmpe netværk aktive
og frivillige. Det bliver vores
styrke. Der er plads og brug for
alle og mange muligheder for
dig.

Det er med Socialdemokraterne
ved roret, at social dumping
skal bekæmpes. Vi skal gøre
det hele, noget skal besluttes i
kommunerne, andet i folketinget eller EU. Men fælles er, at
vi er forrest, når det gælder at
sikre danske arbejdspladser
under ordentlige forhold, og at
vi giver danske virksomheder
lov til at konkurrere uden snyd
og social dumping.
Bliv
en
del
af
EUvalgkampen
Der er brug for alle til EuropaParlamentsvalget. Vi skal videreføre det flotte resultat fra
kommunalvalget og styrke
sammenholdet frem mod Folketingsvalget i 2015.

Skriv til Kathrine på kathrine@stem-alex.dk og følg med
f a c e b o o k . c o m :
www.facebook.com/
StemAlexiEU
Fakta: Kathrine Alexandrowiz, selvstændig erhvervsdrivende med rådgivningsfirmaet
Kathalyst og kandidat til Europa-Parlamentet. Har også været programleder for en nødhjælps-NGO i Sydøstasien og
politisk assistent for ThorningSchmidt. Hovedbestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet
2000-2006. Cand. scient. pol.,
32 år og kæreste.
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Meddelelser fra kassereren
Medlemmer, der er fyldt 62 år, kan betale nedsat
kontingent.
Tidligere har dette været muligt for medlemmer på 60 år og derover, men partiets hovedbestyrelse har sat aldersgrænsen for
nedsat kontingent op til 62 år. Den nye bestemmelse har virkning
fra 2014.

Er du nævning eller domsmand

Så skal du huske at betale partiskat
Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4 % i
partiskat af alle bruttobeløb
modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører også
nævninger og domsmænd.

Husk
Beløbet for år 2013 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på
konto
5326 - 0304512
Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2014
Iflg. Vedtægterne som blev vedtaget på Generalforsamlingen april
2007
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Det kontanthjælpssystem, vi kender i dag,
har slået fejl.
Af

Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister
Der er lige nu flere end 50.000
unge under 30 år på kontanthjælp i Danmark. Langt de fleste af dem har ikke en uddannelse. Og fire ud af ti af vores
helt unge kontanthjælpsmodtagere har forældre, der selv har
været på kontanthjælp. Alt for
mange overlades til sig selv, og
dårlige levevilkår hos mor og
far risikerer at gå i arv til næste
generation. De mønstre skal vi
bryde ved at tage fat på de
grundlæggende sociale problemer, der omgiver mange af vores kontanthjælpsmodtagere.
Til nytår træder den nye kontanthjælpsreform i kraft. Målet
med reformen er, at unge får
en uddannelse, og at flere
voksne får mulighed for at blive
en del af et arbejdsfællesskab.
Og så skal vi tage særligt hånd

om de udsatte borgere i kontanthjælpssystemet, der i dag
slet ikke får nogen hjælp.
De vigtigste punkter i reformen
er:
Vi afskaffer kontanthjælp for
unge og indfører i stedet uddannelseshjælp på SU-niveau
til dem, der er klar til at begynde på en uddannelse. Sideløbende får de mere støtte, så vi
hjælper dem med at gennemføre og få papir på deres evner.
De unge, der ikke er klar til en
uddannelse endnu, sættes ikke
ned i ydelse. Men får fremover
en bedre hjælp, end den de får
i dag, så de på sigt kan starte
på en uddannelse.
Voksne med alvorlige sociale
eller helbredsmæssige problemer, som i dag slet ikke får en
indsats, skal fremover have en
bedre og mere tværgående
hjælp. De får blandt andet ret
til én koordinerende sagsbehandler, så de ikke skal løbe
spidsrod mellem kommunens
kontorer.
Enlige forsørgere eller unge
mødre, der står i en sårbar situation, får fremover særlig

S-posten
støtte og økonomisk hjælp.
For de voksne, der er klar til at
tage et arbejde, skruer vi nu
ned for meningsløs aktivering
og indfører i stedet intensiv
jobsøgning og krav om, at man
arbejder for kontanthjælpen.
Kontanthjælpen er det nederste
økonomiske sikkerhedsnet i
Danmark. Derfor er udgangspunktet, at den skal gives til
dem, der ikke kan forsørge sig
selv, eller som ikke kan blive
forsørget af deres ægtefælle.
Det vil fremover også gælde
dem, der bor og lever sammen
i et parforhold, men uden at
være gift.
Hvis man kan, skal man forsørge sig selv og sin familie, uanset om man har papir på hinanden eller ej. Men alle er sikret
forsørgelse svarende til to personer på kontanthjælp. Det vil
sige knap 28.000 kr. om måneden, når parret har børn. Dertil
kommer så, at mange typisk
kan få boligstøtte og børnecheck.
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Vi påstår ikke, at det her ikke
kan være svært. Og som socialdemokrater vil vi altid være optaget af, at vi har et ordentligt
socialt sikkerhedsnet i Danmark. Men det er samtidig vigtigt, at kontanthjælp bliver en
kortvarig ydelse i stedet for at
være et livsvilkår for så mange
mennesker.
Vi skal turde stille krav og have
forventninger til hinanden som
mennesker. Til gengæld må vi
aldrig opgive vores udsatte borgere.
Vi tror på, at alle med den rigtige hjælp kan udvikle sig og på
sigt blive en del af et arbejdsfællesskab. Men vi ved også, at
for nogle skal hjælpen i lang tid
handle om at udvise omsorg og
stor tålmodighed.
De, der har evnerne, har også
pligten til at tage en uddannelse
eller et arbejde.
Mens de, der har brug for
hjælp, har ret til en bedre indsats og ret til ikke at blive opgivet af samfundet.
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KALENDER:
Februar
1.
7.
10.
11.
10
25.
26.

Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
Kredsens nytårskur i Taastrup, Taastrup Ungdomsskole, Taastrupgårdsvej 12,
Kl. 18.30
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00
Deadline for s-posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
Møde med Kathrine Alexandrowiz, Musisk rum, Herstedøsterskole kl. 19.00

Marts
11.
17.
17
24.
25.

Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30
Deadline for s-posten
Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

26. ?? Medlemsmøde om børneområdet / den ny folkeskolereform
se nærmere i næste nummer

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@steenpoulsen..dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Miravænget 45, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 25 39 83 23
E-mail: fj@miljoeogklima.dk
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 40 50 85 07
E-mail:
Steen.Christiansen@albertslund.dk

Miljø- og byudvalg
Børne– og skoleudvalg
Beskæftigelsesudvalg
17,4 Innovation og velfærd

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

Tlf.: 61 79 05 76
E-mail:
Trustdogan@yahoo.dk

Folkeoplysningsudvalg (F)
Kulturudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
lindrandager@gmail.com

Børne– og skoleudvalg (F),
Økonomiudvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
Jens.Mikkelsen@albertslund.dk

Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg
Velfærdsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 21 64 93 50
E-mail:
pawjensen950@hotmail.com

Velfærdsudvalg (F)

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Tlf.: 43 62 18 49
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Velfærdsudvalg
Miljø– og byudvalg
17,4 Innovation i byen (F)

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48

Tlf.: 25 39 83 23
E-mail:
Fj@miljoeogklima.dk

Kulturudvalg (F)

Lars Toft Simonsen
Pilehusene 110
2600 Glostrup

Tlf.: 31 60 72 15
E-mail:
toftsimonsen@hotmail.com

Miljø– og byudvalg
Børne– og ungeudvalget

Qasir Mirza
Blokland 18 1. th

Tlf..: 53 60 63 28
E-mail:
Qasir@Blokland.dk

1. Suppleant

Hakima Lasham Lakhrissi
Løven kvt. 8.b

Tlf.: 27 34 06 10
E-mail:
Hakima-l@hotmail.com

(F)

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Sophie Hæstorp Andersen
Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Partiforeningens bestyrelse
Formand

Majbritt Brander (f)
Faklens Kvt. 8 A
Tlf.: 42 29 26 20

E-mail:
Majbritt.Brander@skolekom.dk

Næstformand

Karin Kring Jensen (f)
Præstehusene 56
Tlf.: 53 57 01 90

E-mail:
Karin.Kring@mail.dk

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: 52 30 78 09

E-mail:
elseboel@stofanet.dk

Sekretær:

Steen Poulsen (f)
Rytterhusene 50
Tlf.: 43 64 65 94

E-mail:
sp@steenpoulsen.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 43 42 01 64

E-mail:
Britta.Schneider.Joergensen
@skolekom.dk

Claus Heje
Pilehusene 104
Tlf.: 35 36 37 89

E-mail:
Ch_dk@hotmail.com

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 25 39 83 23

E-mail:
fj@miljoeogklima.dk

Gert Nielsen
Galgebakken Vester 1 –8A
Tlf.: 43 64 88 52

E-mail:
gn@bl.dk

Jane Nannberg
Svanens Kvt. 3 B
Tlf.: 61 31 06 03

E-mail:
jnannberg@yahoo.dk

Nikolaj K. Carlsen
Morbærhaven 5-88

E-mail:
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

Aage B. Jensen
Nyvej 69 1. mf
Tlf.: 43 62 24 74

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Hakima Lakhrissi
Løvens Kvt. 8.b
Tlf.: 27 34 06 10

E-mail:
Hakima-l@hotmail.com

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

