S-nyt

Socialdemokraterne
Region Sjælland

s
Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk

2

EU skal skabe arbejdspladser

I Europa-Parlamentet arbejder jeg for flere
arbejdspladser i Danmark - på ordentlige
vilkår, uden social dumping. Med to nye lovforslag styrker EU-Parlamentet kampen.
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Susanne Lundvald ny gruppeformand

Den nye regionsrådsgruppe valgte Susanne
Lundvald som gruppeformand. Hun fortæller
om sig selv og sine politiske visioner.
Af Susanne Lundvald

Af Britta Thomsen
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Ambulancekørsel: En offentlig opgave

Socialdemokraterne og et stort flertal af danskerne ønsker ambulancekørsel på offentlige
hænder. De borgerlige vil udlicitere og dermed
give monopol til en privat virksomhed.
Af Annemarie Knigge
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Britta arbejder på fuld kraft

Dagbladet Politiken bragte søndag den 18.
maj 2014 en opgørelse over danske EUparlamentsmedlemmers fravær ved udvalgsmøderne. Britta og andre MEP’er mener at
opgørelsen er helt misvisende.
Brev fra Britta Thomsen
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Statsministeren i Ringsted 7. maj

På repræsentantskabsmødet den 7. maj gav
Helle Thorning-Schmidt en politisk orientering
og besvarede spørgsmål fra de delegerede.
Der var kampvalg om formandsposten og
pladserne i hovedbestyrelsen.
Af Knud Henning Nielsen
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EU skal skabe flere – og bedre - arbejdspladser i Danmark
Af Britta Thomsen, spidskandidat for Socialdemokraterne i Region Sjælland
Europa-valget 2014 handler først og fremmest om arbejdspladser. Hvordan får vi skabt nye arbejdspladser efter krisen og hvordan sikrer vi, at de arbejdspladser er på gode
vilkår. Det er de to spørgsmål, som fylder mest i debatten
rundt omkring i Danmark.
Det passer mig godt, for arbejdspladser er en grundlæggende del af mit arbejde i EU. Gennem mit arbejde i Energi- og
Industriudvalget forsøger jeg at få hele Europa med i den
grønne omstilling. Både for klimaets skyld, men også fordi
vi i Danmark er verdensmestre i at producere grønne energiløsninger og sælge dem til resten af verden.
For at sige det simpelt, så er de vindmøller og termostater,
som man ser rundt omkring i Europa meget tit produceret
på danske fabrikker.

Britta Thomsen
Region Sjællands stemme i EU

Danske arbejdsvilkår
Men som socialdemokrat i Europa-Parlamentet arbejder jeg ikke kun for flere arbejdspladser i
Danmark. Det skal også være bedre arbejdspladser på ordentlige vilkår. I den forbindelse har vi
særligt én udfordring, som vi i EU også skal hjælpe med at løse: social dumping.
Problemet opstår, når arbejdsgivere bruger arbejdskraft fra udlandet og aflønner på udanske
vilkår, og på den måde underbyder lokale medarbejdere. Det skal ikke være muligt på den måde
at snyde sig til underbetalt arbejdskraft.
Social dumping koster både den udenlandske medarbejder som snydes for en fair løn, danskeren
som får unfair konkurrence og statskassen som snydes for skatteindtægterne fra en ordentlig
løn.
Nye værktøjer til kampen imod social dumping
Derfor skal social dumping bekæmpes hårdt af regeringen, men i høj grad også i EU. Allerede i
1996 vedtog vi i EU en lov, der skulle sikre, at arbejdere fra udlandet skulle have samme løn og
vilkår som lokale arbejdstagere. Men det er tydeligt for alle, at denne lov ikke løste problemet.
Derfor har vi fra parlamentets side optrappet kampen imod social dumping. Med to nye lovforslag i løbet af det seneste halve år får vi fremover bedre mulighed for at sikre, at alt arbejde i
Danmark er på danske vilkår.
Jeg tror, at der skal endnu mere til, og vi skal være klar til at hjælpe fra Europa-Parlamentet.
Vi socialdemokrater har altid støttet fagbevægelsens kamp mod udspekulerede arbejdsgivere, og
det skal vi også gøre på europæisk plan.
Den europæiske fremtid
På trods af de udfordringer er EU stadig et stærkt og godt fællesskab, som vi skal være glade
for.
De problemer vi skal løse i Europa, skyldes hverken EU-landene eller EU som helhed. Problemet
er de borgerlige politikere, som sætter virksomheder over lønmodtagere. Profit over mennesker.
I Bruxelles arbejder jeg for et bedre EU. Et Europa, hvor vi sammen skaber grønne job i Region
Sjælland, sikrer vores gode arbejdspladser og slås for vores svageste.
Jeg håber, at I vil støtte mig den 25. maj.
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Britta Thomsen kommenterer artikel i Politiken den 18. maj 2014

Kære socialdemokrat i Region Sjælland
Du har måske læst en historie i søndagens Politiken eller i andre danske medier om fravær ved
udvalgsmøderne i Europa-Parlamentet. Der fremgår det, at jeg har en fraværsprocent på 56.
Men Politikens opgørelse er misvisende.
De tager nemlig ikke højde for, at jeg er fuldt medlem af 2 udvalg. Industri- og energiudvalget
og Ligestillingsudvalget. De to udvalg holder ofte møder samtidig, og man kan jo som bekendt
ikke være to steder på samme tid.
Jeg er det eneste danske medlem af Europa-Parlamentet udover Søren Søndergaard, der er
fuldt medlem af to udvalg. Alle de andre er kun medlemmer af et udvalg og stedfortræder, derfor har de lavere fravær.
I Ligestillingsudvalget har jeg en fraværsprocent på 22. Det nævner Politiken ikke!
Lad mig slå fast: Jeg bruger lige så meget tid, hvis ikke mere, på udvalgsarbejdet som mine
kolleger.
Grunden til at jeg har valgt at være fuldt medlem i to udvalg er, at mine kollegaer har udvist
mig den tillid, at de har valgt mig som deres formand i Ligestillingsudvalget og som deres forhandler på klima- og energipolitik.
Det har givet mig stor indflydelse og har gjort, at jeg har skabt resultater til gavn for danskerne
og mine vælgere.
Men det har også betydet, at jeg har måttet prioritere min deltagelse i møderne og nu uretmæssigt bliver hængt ud i Politiken og andre medier.
Det er vigtigt for mig, at I som mit bagland ved, at jeg bruger al min tid på at skabe resultater i
Europa-Parlamentet. Jeg er stolt af mit arbejde og mine resultater.
Samtidig skal der lyde en kæmpestor tak til de rigtig mange af jer, der bruger så meget tid på
at hjælpe med valgkampen.

De bedste hilsener
Britta

Redaktøren takker for indlægget
og kvitterer med et eksempel til
efterfølgelse.
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Ny gruppeformand: Susanne Lundvald
Hvem er jeg, ja jeg er jo bare et heldigt menneske, som har
fået den spændende opgave at være talsmand for den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet.
Min baggrund er, som du kan læse her:
Født i Odense 28. januar 1955.
Vokset op i Herlufmagle som den midterste af 5 søskende,
her lærte jeg at sætte pris på sammenhold og nødvendigheden af at dele. Mine forældre understøttede og opfordrede os
til at hjælpe de svage, og de lærte os at det er nødvendigt at
kæmpe for retfærdighed, og at det er ok at stå på sin ret.
Jeg er i dag gift med Peder på 25. år, har 2 børn og 2 børnebørn og bor i Næstved.
Jeg er selvlært ventilationsingeniør og har det seneste år haft arbejde som administrerende direktør i en lille virksomhed i Sorø.
Jeg er som person pragmatisk og arbejder på at finde løsninger på de problemer jeg møder. Jeg
er stædig og giver ikke op, og jeg løber ikke fra arbejdet, selv om det bliver svært. Jeg hader
uretfærdighed og tager oftest de svages parti, de stærke kan jo selv.
Min politiske drøm er at skabe et samfund hvor der er plads til alle, i respekt for at vi er forskellige og har forskellige muligheder.
Hvorfor så regionsrådet. I det ideelle samfund er alle raske og alle har arbejde. Derfor er mit
politiske mål at skabe og fastholde arbejdspladser i de områder hvor folk bor. Desuden vil jeg
skabe et sundhedstilbud, der fordeles så retfærdigt som muligt ud fra, at dem som har størst
behov selvfølgelig kommer forrest i køen, men også at alt hvad der ikke er svært skal være
nært. Vi skal værne om miljøet og ikke køre unødigt rundt efter behandlinger, som med fordel
kunne placeres på et sundhedscenter eller hos familielægen.
Regionen skal påtage sig rollen som dem der skaber og fastholder samarbejdet mellem vore 17
kommuner. Vi skal i Region Sjælland invitere til sammenhold, og vi arbejder på at finde en fælles identitet ud fra, at sammen kan vi mere end hver for sig.
Region Sjælland har brug for åbenhed imod vore naboer. Vi ønsker at invitere nye virksomheder
indenfor, ligesom vi gerne står til rådighed med arbejdskraft, råstoffer og rent drikkevand for
hovedstaden i Danmark. Vi skal prioritere Femern Bælt, Østersøen og Øresundsamarbejdet højt,
men samtidig sikre at vore naboer også respekterer og anerkender Region Sjælland.
Politik er at ville, og derfor skal vi politikere i højere grad bestemme hvilke løsninger vi vil have.
Og ikke lade os diktere af økonomien hver gang. Vi skal turde have hjertet med og ikke kun
lommeregneren.
Susanne
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Vi ønsker ambulancekørsel og arbejdspladser på offentlige hænder.
Ligesom et overvejende flertal af danskerne.
Af Annemarie Knigge, regionsrådsmedlem
På årets andet møde i februar behandlede regionsrådet sin første store politiske sag. Bølgerne gik højt, da der skulle tages stilling til den fremtidige
strategi for ambulancekørsel i Region Sjælland.
Det borgerlige flertal stemte for et udbud af ambulancekørslen i 3 midlertidige områder, svarende nogenlunde til de gamle amter. Dette angiveligt
for at sikre Roskilde Brandvæsen en mulighed for at vinde et udbud.
S, SF og EL stemte imod et frit udbud af ambulancekørslen, fordi det med stor sandsynlighed vil
resultere i et monopol på området, hvilket kunne medføre for høje priser på længere sigt, samt
at det i øvrigt ikke ville sikre Roskilde Brandvæsen en reel chance for at vinde et udbud.
En frisk undersøgelse udført af Altinget viser, at kun 39 % af befolkningen ønsker mere udlicitering på sygehusområdet, mens 61 % svarer nej til spørgsmålet. Jeg er enig i, at vi skal fastholde er godt og velfungerende offentligt sygehusvæsen, som ikke bruger udlicitering som princip,
men når det giver mening med bedre kvalitet og lavere pris.
Bølgegangen fra regionsrådssalen forplantede sig til den lokale presse, og den fortsatte i Roskilde Avis i de seneste måneder. Roskilde Avis mener nemlig, at de lokale repræsentanter i regionsrådet fra S og SF stemte for at udelukke Roskilde Brandvæsen fra regionens ambulancekørsel.
Vi ville i stedet sikre en del af ambulancekørslen på offentlige hænder og samtidig sikre Roskilde Brandvæsens kompetencer og arbejdspladser ved at forhandle med Roskilde Kommune om
en hjemtagning til Region Sjælland.
Den borgerlige flertalsgruppe mente, at vores holdning var ensidig og ideologisk og beskyldte
sågar vores side i regionsrådssalen for at fremture marxistisk!
Argumentationen fra S og SF havde nu ikke meget med marxisme at gøre. Vi ønsker blot ikke
et monopol og vil gerne hjemtage en del af opgaven. Rigsrevisionens rapport om den præhospitale indsats peger netop på, at når regioner selv har ansvaret for en del af ambulancekørslen,
kan det sammen med udbud være med til at holde priserne på ambulancekørsel nede.
S og SF stemte for at udsætte sagen for at få belyst de økonomiske fordele ved at hjemtage en
del eller hele ambulancekørslen. Men det ville det borgerlige flertal ikke være med til, de havde
meget travlt med at få udliciteret opgaven.
Når man kender resultatet af det sidste udbud af ambulancekørsel, hvor Roskilde Brandvæsen
tabte til Falck, skal man være mere end almindelig optimist for at tro på, at Falck ikke igen
kommer med så lavt et tilbud, at der reelt ikke er andre, der kan komme i betragtning. Og har
Falck først monopol på al ambulancekørsel i Region Sjælland, så er den direkte indflydelse for
Region Sjælland på kvalitet og især pris meget lille.
Når det gamle regionsråd har besluttet at ændre på de i dag 6 gældende områder, til i fremtiden 4 (de 4 akutsygehuses distrikter), vil Roskilde Brandvæsen - ifølge Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse - slet ikke have lov til at byde i ny udbudsrunde. Ambulancekørsel er tæt forbundet til vores sygehuse, og derfor er det usandsynligt, at de borgerlige efter 2020 skulle ændre på sygehusplanens 4 ambulanceområder, for ellers vil regionens sygehusplan slet ikke kunne hænge sammen.
Jeg mener, at det jeg og gruppen har stemt for er:
- bedre mulighed for sammenhæng mellem det præhospitale område og akutmodtagelserne
- en reel konkurrencesituation og ikke et privat monopol
- beskæftigelsen i berørte områder nu og fremover via virksomhedsoverdragelse
- at kvaliteterne i Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste videreføres.
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Repræsentantskabsmødet den 7. maj 2014
Af Knud Henning Nielsen
Det årlige repræsentantskabsmøde med delegerede fra regionens kredse og partiforeninger blev afholdt den 7. maj i Ringsted Kongrescenter.
Mødets højdepunkt var statsministerens indlæg med efterfølgende spørgsmål og kommentarer fra de delegerede.
Desuden fik vi mundtlig årsberetning fra regionsbestyrelsen,
regionsrådsgruppen og regionens medlemmer af Hovedbestyrelsen. Britta Thomsen gav en beretning fra EU-Parlamentet.
Der var også udarbejdet skriftlige beretninger, som blev udsendt før mødet. Også formanden for DSU i Region Sjælland
gav en mundtlig årsberetning .
Foreningens regnskab for 2013 og budget for 2014 blev præsenteret af kassereren og godkendt
uden spørgsmål eller bemærkninger. Materialet var udsendt før mødet.
Det udsendte forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. Arbejdsudvalget skiftede dermed
navn til Forretningsudvalget, og udvalget blev udvidet fra 5 til 6 medlemmer på grund af den
voksende mængde af opgaver.
Søren Grejsen Nielsen ønskede at stoppe som formand. Han fik en afskedsgave og en stor tak
for mange års indsats for Socialdemokraterne. Han takkede for gaven og takketalen - og for det
gode samarbejde i bestyrelsen og HB-gruppen.
Der var 2 kandidater til formandsposten. Et flertal valgte Ida Marker, Næstved som ny formand og
medlem af Hovedbestyrelsen.
Christian Kryger, Roskilde blev
genvalgt som næstformand.
Knud Henning Nielsen, Greve blev
genvalgt som kasserer.
Til den ny plads i Forretningsudvalget blev valgt Flemming Meyer
Kjærgaard, Ringsted.

Her ses en del af de delegerede den 7. maj 2014
De øvrige 2 i Forretningsudvalget blev i 2013 valgt for 2 år: sekretær Jytte Thorup Nielsen, Ringsted og uddannelsesansvarlig Lise Lotte Møller, Vordingborg.
Der var 5 kandidater til 3 pladser i Hovedbestyrelsen. De delegerede valgte Lise Lotte Møller,
Vordingborg (ny), Morgan Krüger, DSU (ny) og Jens Bagge, Faxe.
Per Nielsen, Køge blev genvalgt som revisor.
Alle deltagere fik udleveret det omfattende debatoplæg ”Alle skal med”.
Mødet blev gennemført i god ro og orden. Vi takker dirigent Henning Blok Madsen for indsatsen.
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