
I forsøget på at få Aalborg Kom-
munes budget for 2015 til at 
hænge sammen, kalkulerer poli-
tikerne med papirpenge.

Det siger Henrik Flyvbjerg, 
fællestillidsmand for socialpæ-
dagogerne i ældre- og handi-
capforvaltningen, til Nordjyske 
Stiftstidende.

I budgetforslaget regner ma-
gistraten med, at der i 2015 ikke 
kommer en nettotilgang af før-
tidspensionister med behov for 
hjælp. Det sker på trods af, at 
netop førtidspensionsområdet 
de sidste par år har fået budget-
terne til at skride.

Stopper tilgangen af førtids-
pensionister, kan der spares 16 
millioner kroner. Stiger antallet 
derimod, skal pengene til deres 
hjælp tages ved at skære i hjæl-
pen til det nuværende antal, si-
ger rådmand Thomas Krarup (K).

Kommune regner 
med papirpenge

NOTITSER

FOA Frederikssund 
konfronterede i ons-
dags lokale politikere 
med virkeligheden på 
plejecentre, i hjem-
meplejen og på rengø-
ringsområdet.

FOA-afdeling i offensiven

Politikerne i Frede   rikssund  
fik kig ind i virkelig   heden

Mange loka-
le politikere 

vil gerne markeds-
prøve vores om-
råde.

SaNNE JOhaNSEN, FOa

FaKTa
 ■  FOA Frederikssund har omkring 

2800 medlemmer. Heraf er godt 
2400 erhvervsaktive.

 ■  Afdelingen organiserer blandt andet 
ansatte i ældreplejen, sosu-arbej-
dere  på sygehusene,  rengøringsas-
sistenter, pædagogmedhjælpere og 
dagplejere. Der er både offentligt og 
privatansatte medlemmer.

 ■  Fagforeningen er delt op i tre sekto-
rer: Social & Sundhed, Pædagogisk 
samt Service.

 ■  Afdelingen ledes af en bestyrelse 
på 14 medlemmer: 12 kvinder og to 
mænd.

 ■  Formand for afdelingen er Charlotte 
Jacobsen, næstformand er Mari-
anne Røgen.

FagFORENINg
ur@arbejderen.dk

P olitikerne i Frederikssund er 
glade for at udlicitere. Hele 

rengøringsområdet er allerede udli-
citeret og kommunens lokale FOA-
afdeling frygter, at der er mere udli-
citering på vej. 

For at konfrontere politikerne med 
nogle af konsekvenserne af udlici-
tering og diskutere situationen for 
FOA's faggrupper arrangerede FOA 
Frederikssund i onsdags et møde, 
hvor lokale politikere skulle svare på 
spørgsmål fra FOA-medlemmer. 

Byens Venstre-borgmester meld-
te afbud, men lovede at sende en 
anden Venstrepolitiker. Det skete 
dog ikke. Men der deltog politikere 
fra både Socialdemokraterne, Kon-
servative, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, SF og Borgerlisten.

De fik ting at vide, som de ikke 
vidste på forhånd, fortæler Sanne 
Johansen, næstformand i FOA's So-
cial & Sundhedssektor i Frederiks-
sund og tidligere fællestillidsre-
præsentant for hele ældreområdet i 
Frederikssund.

Der blev blandt andet diskuteret 
udlicitering og privatisering. 

- Kasper Andersen fra Dansk Fol-
keparti snakkede om, hvor glade 
borgerne er for den private hjem-
mehjælp, fordi de får den samme 
hjælper hver gang. Der var et af vo-
res medlemmer, som spurgte ham, 
hvorfor de ældre på plejecentrene 
ikke skal have lov til at møde den 
samme. Efter udliciteringen af ren-

gøringen til private firmaer er det 
hver gang en ny person, som kom-
mer for at gøre rent hos de ældre, 
siger Sanne Johansen.

Deltagerne i mødet fik ikke svar 
fra Kasper Andersen.

RINgERE RENgøRINg
De fremmødte fortalte også poli-
tikerne om, hvordan kvaliteten af 
rengøringen er faldet efter privati-
sering og hvor stærkt rengøringsas-
sistenterne må løbe.

- Et af vores medlemmer, der ar-
bejder på et plejecenter, fortalte, 
at hun på en aftenvagt, hvor der 
skulle komme en og gøre rent, op-
levede, at der kom hele seks for at 
klare rengøringen. Da hun spurgte 
hvordan, det kunne være, fik hun 
at vide, at det var fordi, der var 
kontrol dagen efter, fortæller San-
ne Johansen.

Hun oplevede, at politikerne var 
uvidende om, at det foregår på den 
måde og håber, at oplysningerne på 
mødet kan være med til at forhin-
dre flere udliciteringer. 

- Mange lokale politikere vil ger-
ne markedsprøve vores område – de 
vil se på, hvad de kan vinde ved at 
udlicitere. Vi er bekymrede for ud-
licitering i forhold til den praktiske 
hjælp i hjemmeplejen og måske 
også af omsorgen. Det kunne også 
være privatisering af et eller flere 
plejecentre, som det er sket andre 
steder, siger Sanne Johansen.

Mødet var meget strategisk place-
ret lige før politikerne skulle samles 
til møde om næste års budget. 

FOA-folkene fik også diskuteret 
fremtiden for deres faggrupper spe-
cielt inden for social- og sundheds-

området. Indenfor de sidste fem år 
er der sket et fald i antallet af ansatte 
indenfor social- og sundhedsområdet 
i Frederikssund. Mens der i maj 2009 
var 592 ansatte var tallet i maj i år 
nede på 537, viser tal fra Kommuner-
nes og Regionernes Løndatakontor.

Det er et fald på 55 ansatte sva-
rende til godt ni  procent.

Der er tale om en landsdækkende 

tendens. Fra 2009 til i år er antallet 
af social- og sundhedspersonale på 
landsplan faldet fra næsten 69.000 til 
knap 63.000. Der er forsvundet 5647 
job svarende til godt otte procent.

FæRRE vaRME hæNdER
Da de tal blev offentliggjort tidli-
gere på året kom det samtidig frem, 
at antallet af akademikere i kom-

Efter flere magre år begynder 
fædre igen at holde mere bar-
selsorlov. 

LO's næstformand Lizette 
Risgaard glæder sig over frem-
gangen, der viser, at fædre i LO’s 
a-kasser i snit holdt 25,5 dages 
orlov i 2012.

Men udviklingen går for lang-
somt, mener Lizette Risgaard. 
Hun så gerne, at Folketinget kig-
gede på barselloven og gav fæd-
rene stærkere kort på hånden.

– Noget tyder på, at fædrene 
holder igen med orloven, fordi 
de er bange for at miste jobbet. 
Det er helt galt. Fædre bør have 
ret til egen orlov alene med de-
res børn. En ret, der er til at for-
stå, og som ikke kan gradbøjes i 
krisetider.

Det er fædre med mellem-
lange og lange uddannelser, som 
holder længst orlov.

Regeringen har med opbaknin-
gen fra alle Folketingets partier, 
med undtagelse af Enhedslisten, 
indgået en ny aftale, der skal 
gøre tilværelsen nemmere for 
danske krigsveteraner og deres 
familier.

I april måned indgik partierne 
bag forsvarsforliget en tillægs-
aftale, hvor de blandt andet be-
sluttede at afsætte 25 millioner 
kroner årligt frem til 2017 til en 
styrket veteranindsats.

Nu er der afsat yderligere 30 
millioner kroner i år - penge der 
blandt andet skal bruges til at 
støtte ombygning og etablering 
af nye veteranhjem og soldater-
rekreationer.

Engangstilskuddet på 30 milli-
oner kroner finansieres inden for 
Forsvarets almindelige driftsbe-
villing på Finansloven for 2014, 
oplyser Forsvarsministeriet.

LO: Mere turbo på 
fædreorlov

Penge til 
krigsveteraner
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munerne er steget med 12 procent 
i samme periode.

- Der er blevet færre til at passe 
det stigende antal ældre i landet, 
og samtidig ansætter kommunerne 
flere kolde hænder til at kontrol-
lere de resterende varme. Det giver 
ingen mening i min verden, sagde 
Dennis Kristensen, formand for 
FOA på landsplan dengang.

I Frederikssund oplever de sosu-
ansatte også, at de ofte ikke får lov 
til at udføre opgaver, som de faktisk 
er uddannede til. 

- For eksempel fortalte en syge-
hjælper på mødet i onsdags, at hun 
på en nattevagt skulle tage sig af 
en patient med slemme sår. Hun 
kunne godt selv klare den opgave, 
men reglen siger, at hun skal til-

kalde en sygeplejerske, som den 
aften arbejdede i den anden ende 
af byen, og som man derfor skulle 
vente flere timer på, siger Sanne 
Johansen.

Der kom ikke konkrete løfter fra 
politikerne på mødet. Men FOA-
afdelingen er overbevist om, at de 
med den slags møder er med til at 
sætte en dagsorden.

Efter udlicitering skal de ansatte løbe stærkere, og kvalite-
ten af rengøringen falder. Foto er ikke fra Frederikssund.

Jeppe Bøje Nielsen

R egeringen forspilder ikke 
mange chancer for at hæv-

de, at man vil bekæmpe "ulig-
hed i sundhed”. Spørgsmålet er, 
hvem af de ulige der tæller? Og 
hvorfor de allermest ulige igno-
reres?

Set fra stenbroen er der mange 
gode grunde til at sætte ind til 
sikring af gadefolkets sundhed. 
De dør i hobetal i unødig ung al-
der. I gennemsnit hele 22 år tid-
ligere end gennemsnittet af dan-
skerne.

For stofbrugerne er det helt 
galt. Dem, der hvert år dør, bli-
ver ikke mere end godt 40 år i 
snit. Alt for mange af dem har 
alle de sygdomme, der kan ligge 
på dem. Alverdens betændelses-
tilstande og store væskende sår, 
der ikke vil hele. Og hiv og he-
patitis.

Særligt hepatitis C plager dem 
voldsomt. Op imod 90 procent 
er smittede, og kan herfra have 
udsigt til blandt andet lever-
kræft og tidlig død. Mange smit-
tes længe før, de kommer i kon-
takt med behandlingssystemet 
første gang. Også selv om det 
på ingen måde behøver at være 
sådan.

Vi ved nemlig fra hundredvis af 
internationale studier gennem år-
tier, hvad vi skal gøre for at fore-
bygge.Vi skal sikre let adgang til 
sprøjter og kanyler og alle andre 
fornødne remedier for stofafhæn-

gige, der fixer. Vi ved også, at en 
effektiv, landsdækkende sprøjte-
udlevering hurtigt er tjent ind. Og 
mere til.

Det koster nemlig uhyrlige 
summer for sundhedsvæsenet 
efterfølgende at skulle behandle 
de smittede. Alene medicinud-
gifterne til en hiv-behandling 
beløber sig til godt 100.000 kro-
ner hvert eneste år resten af 
den smittedes levetid. Og blot 
en enkelt 12 ugers hepatitis C-
behandling koster i dag en halv 
million kroner. Omkostninger til 
effektive sprøjteudleveringer er 
peanuts ved siden af.

Gadejuristen har netop of-
fentliggjort en kortlægning, der 
viser, at kun tre af landets kom-
muner udleverer sterilt injekti-
onsudstyr i overensstemmelse 
med anbefalingerne fra den in-
ternationale forskning. En tred-
jedel af kommunerne udleverer 
slet ikke. Og i de kommuner, der 
dog har en eller anden form for 
sprøjteudlevering, er der alvor-
lige mangler. 

I en artikel i Kristeligt Dagblad 
fremgik det, at Sundhedsstyrel-
sen vist gerne så, at kommunerne 
passede deres forebyggelsesfor-
pligtelse også på dette felt. Kom-
munernes Landsforening undlod 
at forholde sig til kritikken og 
krævede bare, som altid, flere 
penge.

Den socialdemokratiske ordfø-
rer gled af. Og sundhedsministe-
ren havde end ikke en kommentar 
til overs for de afslørede fatale, 
kommunale forhold.

Man kan engagere sig i sikring 
af den fornødne forebyggelses- 
og sundhedsmæssige indsats af 
omsorg for vores mest udsatte 
medborgere. Og man gøre det af 
omsorg for samfundsøkonomien. 
Her lades der hånt om begge 
dele.

Så meget for engagementet i 
bekæmpelsen af "ulighed i sund-
hed”. De mest ulige betaler pri-
sen.

Ikke alle ulige 
tæller lige meget

Gadefolket dør i gennemsnit 22 år tidligere end dan-
skerne som helhed. Men de er ikke i fokus i regerin-
gens bekæmpelse af ulighed i sundhed.

af Nanna W. gotfredsen, jurist og medstifter af gadejuristen

SOcIaL KOMMENTaR

Regeringen 
lader hånt 

om de allermest 
udsatte i bekæm-
pelsen af ulighed i 
sundhed.
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