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Hykleriet om Israels ambassadør

taburetten afslører hyk-
leriet i debatten om den
nye israelske ambassa-
dør Carmi Gillon. Dan-
mark modtog sidste år
en ambassadør, der har
langt mere problemati-
ske gerninger på sam-
vittigheden.

Hvad er værst? En israelsk
ambassadør, Carmi Gillon

med en fortid som chef for
sikkerherdstjenesten i et de-
mokratisk land? Eller en rus-
sisk ambassadør, Nikolay
Bordyuzha, med en fortid
som generaloberst i KGB? 

KGB's undertrykkelse
Hvis nogen skulle have
glemt det, så var KGB det
magtinstrument og volds-
apparat, som lederne af
Sovjetunionens kommuni-
stiske Parti (SUKP) havde
til rådighed for at beherske
sovjetsamfundet. 

KGB's opgave var at over-
våge det sovjetiske sam-
fund på alle niveauer og slå
til mod oppositionelle af en-
hver afskygning. Men orga-
nisationen holdt også øje

Af Christopher Arzrouni

med de øverste partiledere.
Siden midten af 1970'erne
fulgte KGB særlig nøje med
i de gryende nationalistiske
strømninger i de enkelte
unionsrepublikker. Desuden
administrerede KGB hele
tvangsarbejdssystemet. Det
skete gennem underafde-
lingen Gulag. 

Hemmeligheder
I perioden 1972-1991 var
kammerat Nikolay en af de
højest rangerende officerer
i KGB. Det har ikke været
muligt for os at finde ud af
præcis, hvad han bedrev. På
de russiske udenrigsmini-
steriums hjemmeside, står
der ikke engang at Nikolay
Bordyuzha har været topof-

ficer i KGB. Heller ikke, at
han fik sin eksamen fra
Novosibirsk Militære Efter-
retningsakademi i 1972. 

Lidt mere kendt er det, at
Nikolay Bordyuzha også
har en fortid som medlem
af Ruslands sikkerhedsråd.
Dette sikkerhedsråd havde
ansvaret for at nedkæmpe
den tjetjenske opstand. Det
skete (og sker stadig) med
en utrolig grusomhed på
begge sider. Amnesty In-
ternational oplyser i sin
rapport om Rusland fra
2001, at tusindvis af civile
er blevet slået ihjel – og at
der har været mange rap-
porter om tortur og sum-
mariske henrettelser.

Ambassadør i Danmark
Kammerat Nikolays seneste
post i Rusland var som chef
for præsident Jeltsins sekre-
tariat. Bordyuzha blev angi-
veligt fyret, fordi det blev u-
klart om Bordyuzha støtte-
de præsidenten eller davær-
ende premierminister Pri-
makov – en anden tidligere
KGB-mand.

I Danmark kender hykle-
riet ingen grænser. Venstre-
fløjen fordømmer Israels
nye ambassadør i Danmark,
Carmi Gillon. Men den
drømmer ikke om at stille
kritiske spørgsmål til andre
ambassadører i Danmark.
Måske fordi der er tale om
gamle venner?

Finansloven
Læs om ansvarligheds-
myten i dansk økonomisk
politik, og om regerin-
gens kyniske camoufla-
ge. Køb nu - betal sene-
re! - Det er regeringens
finanslovsforslag i en
nøddeskal.

Öresundsregionen
Kjell-Arne Landgren,
borgmester i Malmö gi-
ver sine visioner for re-
gionen, og Administre-
rende direktør i Diamler-
Chrysler, Anders Sundt
Jensen, fortæller om vir-
kelighedens problemer
mellem to lande hvor
embedsmænd og politi-
kere ikke vil samarbejde
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Kommune-
sammenligning
Vor udsendte medarbej-
der sætter spørgsmåls-
tegn ved om man får nok
for sine kommunale
skattekroner og beretter
om frit valg i kommu-
nerne. Du kan også læse
om Danmarks dyreste
kommune - Albertslund. 
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Kulturnat i
København
Det vælter med tilbud.
Besøg Venstre på Chri-
stiansborg, eller besøg
VU i Nørrevoldgade.
Oplev Venstres Warro-
om i København i loka-
lerne på Trommesalen 7,
eller tag på rådhuset og
besøg Borgerrepræsen-
tationsgruppen.
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Flere kommuner har
for længst bevist, at
det kan lade sig gøre at
føre liberal politik ind
på rådhusenes støvede
gange. Kommuner som
Græsted-Gilleleje, Gre-
ve, Lejre og Assens har
på hver sin måde vist
vejen.

I Farum Kommune er vi
også nået langt efter flere
perioders ihærdig indsats.
Et højt serviceniveau og en
lav skatteprocent skabes
nemlig ikke over en nat. På
den anden side kan liberale
kommunalpolitikere kom-
me langt ved at bruge de
erfaringer, som vi har gjort.

I Farum Kommune star-
tede indsatsen allerede i
begyndelsen af 1980'erne,
hvor kommunen var ved at
gå fallit efter for mange års
socialdemokratisk styre.
Ved kommunalvalget i
1985 havde borgerne fået
nok, og Venstre kunne her-
efter begynde en langsigtet
genopretningspolitik. 

Venstre rydder op
Genopretningspolitiken
har betydet, at serviceni-
veauet er blevet genskabt
og forbedret, så Farum iføl-
ge Indenrigsministeriets
nøgletal nu har landets
højeste serviceniveau. Sam-
tidig er det lykkedes at
reducere skatterne kraftigt.
I 1984 var det samlede
beskatningsniveau i Farum
Kommune på 21,52 pro-
cent. I dag er beskatnings-
niveauet på 19,44 procent
og til næste år falder det
yderligere, når vi sætter
skatten ned igen. Hvordan
kan det lade sig gøre?

For det første er admini-
strationsomkostningerne
reduceret til et minimum. I
starten af 1980'erne var der
over 220 ansatte på rådhu-
set, i dag er der under 80.
Reduktionen er foretaget
samtidig med, at alle med-
arbejdere har haft en tryg-
hedsaftale. Ingen er derfor
blevet fyret på grund af
rationaliseringer. Farums
administrationudgifter er 25
procent lavere end lands-
gennemsnittet.

For det andet er de passi-
ve udgifter til forsørgelse
massivt lavere i Farum end
i resten af landet. Vi ind-
førte en effektiv beskæfti-
gelsespolitik i slutningen
af 1980'erne, hvor alle der
ønsker bistandshjælp skal
yde noget for pengene. Det
kan være jobtræning, ar-
bejde eller danskundervis-
ning. Alene på denne konto
sparer kommunen ca. 60
mill. kr. om året.

For det tredje er Farum
suverænt den kommune,

der udliciterer mest. Ifølge
Indenrigsministeriets Nøg-
letal udliciterer Farum Kom-
mune 3,5 gange mere end
den gennemsnitlige kom-
mune. Vi har blandt andet
udliciteret hele det tekni-
ske område, plejehjemmet,
rengøringen, en række
dagsinstitutioner samt dele
af administrationen. Gen-
nem udlicitering sikrer Far-
um Kommune et højt og
veldefineret serviceniveau
til den lavest mulige pris.

Der er naturligvis flere
forklaringer på, hvorfor Fa-
rum Kommune har kunne
opnå så gode resultater.
Salg af bygninger, en stra-
tegisk erhvervspolitik samt
en offensiv kultur- og
idrætspolitik har på for-
skellig måde bidraget til
resultatet.

Kom til Farum
Alle kan ved selvsyn kom-
me til Farum og se resulta-
terne af vores politik. Man-
ge af resultaterne er meget

synlige i form af nye eller
gennemrenoverede kom-
munale bygninger og insti-
tutioner. På kommunens
hjemmeside kan man i ø-
vrigt også se resultaterne i
form af en lang række vide-
ooptagelser. Afslutningsvis
skal et par af de mere usyn-
lige resultater nævnes. Kom-
munen har nemlig en af
landets højeste kassebe-
holdninger målt pr. indbyg-
ger samtidig med, at Farum
er landets eneste kommune
uden nogen gæld. Liberal
politik betaler sig!

Eksemplets magt
Af Peter Brixtofte, borgmester i Farum Kommune
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Telefonliste

Københavns Amt
Lars Stolshøj
tlf. 4373 3565
e-mail: stolshoj@post.tele.dk
Homepage:
www.venstre.dk/amt/kbh

Formand
for amtsrådsgruppen
Bent Larsen
tlf.: 3963 0200
e-mail:
benlar@amtsraad.kbhamt.dk

Gentofte
Inés Wandel
tlf.: 3963 5501
e-mail: vinwa@ft.dk

Folketingskandidat
Tove Fergo, MF
tlf.: 3255 2550
e-mail: vtofe@ft.dk

Lyngby
Helge Sølgaard
tlf.: 4589 0682

Folketingskandidat
Flemming Oppfeldt
4495 6792

Ballerup
Ole Jørgensen
tlf: 4497 0148
e-mail: oleball@post11.tele.dk

Folketingskandidat
Pia Larsen, MF
tlf.: 4466 4858
e-mail: vpila@ft.dk

Glostrup
Hans Chr. Ellegaard (konst.)
tlf.: 4399 8183

Folketingsmedlem
Anders Fogh Rasmussen, MF
tlf.: 3337 4522
e-mail: anders@venstre.dk

Hellerup
Hans-Georg Nielsen
tlf.: 3962 0090
e-mail: gml@pip.dknet.dk

Folketingskandidat
Tove Fergo, MF
tlf.: 3255 2550
e-mail: vtofe@ft.dk

Gladsaxe
Vibeke Nielsen
tlf.: 4498 1286
e-mail:
vibnie@amtsraad.kbhamt.dk

Folketingsmedlem
Gitte Lillelund Bech, MF
tlf.: 3337 4544
e-mail: vgilb@ft.dk

Hvidovre
Bent Hansen
tlf.: 3678 8990
e-mail: bnth@ferrosan.dk

Folketingskandidat
Johnny Winsløw
tlf.: 3647 3247
e-mail:winsloew@post6.tele.dk

Amager
Tove Malzer
tlf.: 3253 2486
E-mail: tovemalzer@get2net.dk

Folketingskandidat
Marion Pedersen
tlf.: 3257 3067
e-mail: bilpartner-
amager@post.tele.dk

Rødovre
Lis Lykke
tlf.: 4491 7399
e-mail:
lis@newconnexion.dk

Folketingskandidat:
Kjeld Danneskjold- Samsøe
tlf.: 3964 0026
e-mail: kjeld@danneskiold.dk

VU i Storkøbenhavn
Peter Larsen
tlf.: 3969 7999

LANDBRUGSMØDE
med Chr. Mejdahl

Den 26. september 2001 kl. 18.00
på Havholm (fam. Thygensen),
Nonnemosen 10, Smørum Øvre.

18.00 Vi ser på marker og maskiner til planteavl.

19.15 Lettere bespisning med drikkevarer.

19.45. Foredrag og diskussion v/ Chr. Mejdal.

21.30. Kaffe og afslutning.

Pris kr. 40,- pr. person.
Tilmelding til Bent Lyngsø på tlf. 44 65 12 90 (aften).

Gentofte Venstres traditionelle 

”Gule-ærter møde”
holdes igen i år på Jægersborg kaserne,

Jægersborg Allé, Gentofte

Torsdag, den 10. oktober, kl. 18.30

Jens Hald Madsen, Venstres udenrigspolitiske ordfører,
medlem af Folketinget og af  Roskilde kommunalbestyrelse,
orienterer  om Folketingets åbningsdebat.

Der serveres gule ærter  med tilbehør,  pandekager m. is og
syltetøj, kaffe og småkager samt 2 øl eller vand .  Snaps kan
købes særskilt.

Pris : kr. 115 .

Bindende tilmelding senest d. 5. oktober til:

Regitze Fløystrup, tlf. 39 65 44 87

Aage Rask-Pedersen, tlf. 39 62 85 05 eller

Inés Wandel, tlf. 33 37 54 60 – e-mail: vinwa@ft.dk

A N M E L D E L S E :
"Det bliver sagt"

Af Bodil Kruse, bodilkruse@get2net.dk

"Det bliver sagt" - sådan lyder titlen på Kristian Ditlev Jensens
bog, der udkom i juni måned d.å. Bogen er hans beretning om
seksuelle overgreb fra en pædofil mand. Overgrebene stod på fra
drengen var ni til han var 13 år.

I debatten om seksuelle overgreb på børn er det sjældent, at bør-
nenes stemme bliver hørt. Her får vi beretningen om, hvad dren-
gen blev udsat for, hvem der svigtede og hvem, der tav stille - og
hvilke konsekvenser det har haft for drengen langt op i voksenal-
deren. Bogen er isnende klar i sin afdækning af hele forløbet og
den er samtidig præcis i sin beskrivelse af forfatterens baggrund i
det han kalder samfundets næstnederste trin. Begge forældre
har 7 års skolegang bag sig og har haft ufaglært arbejde på slag-
teri og med rengøring.

Forfatteren har selv udtalt, at han ønsker at bogen må føre til
politisk handling.
Her kan man pege på, at der stadig er en forening, der kalder sig
"Pædofilgruppen". Tilsyneladende kan den stadig virke lovligt,
selvom dens formål strider mod straffeloven. Her bør mennesker
fra Venstre gribe ind.

Videre kan man pege på, at børneporno i dag kan spredes via
Internettet, og at den teknologiske udvikling her har en grim
skyggeside, som rammer børn.

Jeg kunne ønske, at de mennesker, der er valgt af Venstre rundt
omkring vil gå foran i kampen for at beskytte børn mod disse over-
greb. Bogen bør læses af alle, der har med børn og unge at gøre.

Høstfest
i Ledøje-Smørum
Fredag den 2. november kl. 19.00

i Ledøje forsamlingshus,
Gl. Bakkevej 6, Ledøje.

Middag med efterfølgende musik
og dans til kl. 01.00.
Entré kr. 200 (alle er velkomne)

Fra kl. 17.30 er der rundvisning
blandt landsbyens gamle smukke huse.

Tilmelding senest den 20. oktober 2001 til:
Bent Lyngsø på tlf. 44 65 12 90 (aften).

HØSTFESTHØSTFEST
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• Kom og hils på Venstres formand Anders Fogh Rasmussen.

• Få en snak med Borgmester Søren Pind.

• Mød Venstres "top"-politikere på Christiansborg og Rådhuset.

• Mød nogle af Venstres kandidater til kommunalvalget.

• Vær med i sjove quiz'er.

• Deltag i vore konkurrencer og vind store præmier!

• Vi byder på en forfriskning.

• I øvrigt byder vi på andre spændende overraskelser,
som først afsløres på selve aftenen.

På 10 centrale steder i København vil Venstres kandidater
uddele en løbeseddel med program for Venstres arrangementer.

Besøg Venstre og VU under
kulturnatten i København

12. oktober 2001 kl. 18.00-24.00

Nyrup havde bekendtgjort, at ”folk gider ikke
høre på politik i sommerferien”, og mange af
hans egne partimedlemmer synes i første om-
gang at have taget ordene til sig. Andre partier
holdt sig ikke tilbage; agurketiden skal udnyttes
fornuftigt. Hen over sommeren udviklede den
politiske stemning sig nok ikke helt som Stats-
ministeren havde håbet, og om han har været
glad for, eller ked af, den selvordinerede som-
mermundkurv, kan man kun gisne om.

Efter Lykketofts kraftige kritik af Israel i for-
sommeren, et det nærmest komisk, at redningen
skulle komme fra den kant – det efterhånden
berømte interview med Carmi Gillon. Efter en
moderat journalistisk tilpasning var scenen sat: I
rollen som en glorværdig forkæmper for menne-
skerettigheder var Enhedslistens Søren Søn-
dergård sikret massiv og ukritisk mediedækning.

Mens diskussionen for og imod diplomaters
immunitet bølgede frem og tilbage i medierne
forholdt både Stats- og Udenrigsministeren sig
tavse. Det blev Frank Jensen, der første gang
brød regeringens tavshed. Med meldingen om at
Gillon ikke ville være beskyttet af sin diplomati-
ske immunitet, sørgede han for at holde bolden i
luften, indtil Lykketoft gav bolden endnu et
spark opad, da han senere dementerede Justits-
ministerens udmelding.

Det er en skam, at opfindsomheden ikke rakte til
en afledningsmanøvre, der kunne være gennem-
ført uden at skade Danmarks anseelse.

Behov for
en sag

Af Jens Frimand

BELÆGNINGSOPGAVER UDFØRES

Vi finder en løsning på

Opretning / omlægning / nylægning

af

indkørsel, terrasse, gange, trapper

eller andre opgaver.

Aftal tid til en besigtigelse af 

opgaven – stor eller lille:

4448 4145 / 4045 8145
AGRO-Service

v/Nis Petersen,

Nørreskovvang 57, 3500 Værløse

Rasmussens Skattedag
Skatteborgerforeningen har fornøjelsen af
at præsentere "Rasmussens Skattedag",
en både nøgtern og humoristisk gennem-
gang af en almindelig danskers skattedag.

Rasmussens Skattedag fortæller om både
skjulte og ikke-skjulte skatter vi som al-
mindelige skatteborgere støder på hver
eneste dag.

Navnet Rasmussens er naturligvis hel til-
fældigt valgt. Det er de mange skatter
Rasmussen skal betale imidlertid ikke.
De er resultatet af 30 års mangel på
politisk mådehold. Læs den!

Rasmussens Skattedag kan bestilles
hos Skatteborgerforeningen på tlf.: 
70 25 30 60, fax.: 70 25 30 59 eller
e-mail: info@skatteborgerne.dk.
Du kan også skrive til foreningen på
adressen: Skatteborgerforeningen,
Postboks 2276, 1025  København K

Her finder du os under kulturnatten:
Christiansborg - Venstres gruppeværelse på 2. sal.

Københavns Rådhus - I forhallen ved Rådhusets hovedindgang.
Trommesalen - Venstres lokaler - Trommesalen 7
Nørre Vold - VU's lokaler - Nørre Voldgade 82, 4.

Søren Pind

Anders Fogh Rasmussen
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På mange måder er der
blevet byttet rundt på
de traditionelle roller
mellem regering og op-
position i det seneste
års tid. Man skulle
næsten tro, at regerin-
gen allerede var gået i
opposition. Den lægger
ufinansierede forslag på
bordet. Og i mangel på
egne ideer sidder rege-
ringen og venter på op-
positionens forslag. Og
finansiering.

Det danske samfund har
brug for forandring nu. Der
skal sættes ind nu. Det kræ-

ver handling. Evnen til for-
nyelse. Og modet til at turde
tage fat om problemerne.

Det mod er der i Venstres
udspil til næste års finans-
lov, som er et oplæg til for-
nyelse, fastholdelse og ud-
bygning af det danske sam-
fund.

Venstre lægger vægt på
at få løst de akutte proble-
mer med lange ventelister
og for ringe offentlig servi-
ce: En kvart million dan-
skere venter i øjeblikket
mere end tre måneder på at
få behandling på sygehuse-
ne. Mange familier har svært
ved at få passet deres børn
og kan ikke få dagligdagen
til at hænge sammen. Æl-
dre oplever, at hjemmehjæl-
pen udebliver og må leve
med ikke at der ikke bliver
gjort rent, og at de ikke får
vasket tøj.

Venstre har en række for-
slag til bedre velfærd, som
bygger på følgende prin-
cipper:

• Alle skal frit kunne væl-
ge, hvor og fra hvem den
offentlige service skal
leveres. Patienterne skal
kunne vælge det syge-
hus, hvor der er de bedste
muligheder for behand-
ling. Børnefamilierne skal
have 12 måneders bar-
selsorlov og frihed til selv
at tilrettelægge orloven,
så den passer bedst mu-
ligt ind i familiens hver-
dag. De ældre skal have
en ordentlig pleje og om-
sorg med et menneskeligt
ansigt, og de skal selv
kunne vælge om hjem-
mehjælpen skal komme
fra kommunen eller et
privat firma. 

• Alle skal have lige mu-
ligheder for offentlig ser-
vice, uanset pengepun-
gens størrelse. Den of-
fentlige betaling for be-
handling skal følge pati-
enterne, så de kan blive
behandlet på et privat sy-

gehus eller i udlandet,
hvis det offentlige ikke
kan tilbyde behandling
inden for en given tids-
ramme. Børnefamilierne
får penge med, så de selv
kan vælge, hvem der skal
passe deres børn. O.s.v.

Kronefinansiering
nødvendig
Venstre vil sikre en ansvar-
lig økonomisk politik. Alle
forslag er finansieret krone
for krone. Det gælder også
flere penge til sygehusene,
længere barselsorlov og løft
til ældreplejen:

• 1,5 milliard kroner til
kortere ventelister findes
ved at mindske stignin-
gen i udgifterne til ud-
viklingsbistand. Det hand-
ler om at få mere kvalitet
i bistanden til de fattigste
lande, som har brug for
vores hjælp. Danmark er
med i verdens elite, når

Venstres finanslovsoplæg:
Brede aftaler om velfærd

det drejer sig om at yde
bistand. Det skal vi fort-
sat være. Men det er
vores ansvar at yde hjælp
til selvhjælp og styrke
vækstbetingelserne for
demokrati og menneske-
rettigheder. Det gør vi
ikke ved at støtte diktatu-
rer, hvor der igen og igen
bliver set stort på de mest
elementære menneskeret-
tigheder. Og hvor penge-
ne ikke kommer de fatti-
ge og trængende til gode.

• Udgifterne på 1,4 mia.
kr. til forlængelse af bar-
selsorloven finansieres
ved at få flere i rigtige
jobs og mindre hovedløs
aktivering. På den måde
kan der spares 1,5 mia. kr.
Alt for mange projekter
er til ingen verdens nytte.
Hovedløs aktivering er en
hån mod de ledige, og det
forhindrer virksomheder-
ne i at få ansat kvalifice-
ret arbejdskraft.

• 1/2 milliard kr. til at give
hjemmeplejen et mere
menneskeligt ansigt finan-
sieres ved at tage fat om
den knopskydning, der
er sket i staten, i form af
nye råd, nævn og puljer.
Antallet af råd, nævn og
puljer er voksen med næs-
ten to en halv gang siden
1980. Flere råd, nævn og
puljer er i dag enten
overflødige eller de har
overlappende formål og
funktion. Hertil kommer,
at flere af disse instituti-
oner med fordel kan læg-
ges ind under relevante
ministerier eller styrelser.

Venstres oplæg til for-
handlinger om finansloven
for 2002 indeholder en ræk-
ke konkrete forslag til for-
bedring af regeringens for-
slag til finanslov for 2002.
Der er tale om udvalgte
områder, hvor Venstre læg-
ger op til brede og holdbare
politiske aftaler.

Regningen er på vej

Regeringens finanslovs-
forslag er ufinansieret.
Regninger på mindst 2,8
mia. kr. er på vej.

"Køb nu – betal senere".
Det er regeringens finans-
lovsforslag i en nøddeskal.
Alligevel kalder finansmi-
nister Pia Gjellerup forsla-
get for "snusfornuftigt".
Hvad er der egentlig snus-

fornuftigt ved, at regerin-
gen forslår en masse nye
initiativer – og tager æren
for dem – men gemmer
regningen til senere for-
handlinger?

Myten om ansvarlighed
Gennem det seneste års tid
har regeringen gang på
gang angrebet Venstre for
at være et uansvarligt parti,
der fremsatte ufinansierede

forslag. Nu har regeringen
selv fremsat et finanslovs-
forslag uden at beskrive,
hvordan en række nye initi-
ativer skal betales!

"Det må vise sig under
forhandlingerne," siger fi-
nansminister Pia Gjellerup.
Regeringen foreslår nye
initiativer på boligområdet,
for de socialt svageste, for
forskningen o.s.v. Men de
nye initiativer er ikke fi-
nansieret. Pengene skal
findes i løbet af forhand-
lingerne senere på året. Re-
geringen skal oven i købet
også finde penge til en for-
længelse af barselsorloven,
som slet ikke er indeholdt i
regeringens finanslovsfor-
slag – selvom regeringen
ellers havde sagt, at den
også var med på ideen. 

Alt i alt ligger der reg-
ninger på mindst 2,8 mia.
kr. og venter på at blive

sendt afsted til borgerne.
Regeringen har antydet, at
pengene skal findes gen-
nem nye afgifter på borge-
re og erhvervsliv. Både SF
og Enhedslisten har allere-
de krævet, at Gjellerup
koncentrerer sig om at hen-
te pengene ind hos virk-
somhederne. Men hér er
det vigtigt at huske, at bor-
gerne under alle omstæn-
digheder kommer til at be-
tale. Virksomhederne kan
bare hæve priserne.

Kynisk metode
Vent med regningen. Og
lad som om, virksomhe-
derne betaler i sidste ende.
Den metode er ikke ny. De
senere år har Mogens Lyk-
ketoft forsøgt sig med sam-
me smarte trick. Han har
fremsat en masse nye for-
slag uden at fortælle, hvor
pengene skulle komme fra.

På den måde har regerin-
gen taget æren for de nye
goder – og til gengæld for-
søgt at fedte ansvaret for
nye skatter og afgifter af på
oppositionen – ikke mindst
Venstre.

Heldigvis er Venstres
skattestop et tegn på, at
man har gennemskuet Lyk-
ketoft kyniske metoder.

Desværre er der bare
udsigt til, at regeringen vil
kunne få det meste af sit
finanslovsforslag igennem
med venstrefløjen og CD.
Sådan gik det sidste år. Og
mon ikke CD igen i år er til
fals?

Camouflage
Regeringen gør meget ud
af at bilde folk ind, at dens
nye initiativer er store og
ambitiøse. Men faktisk lo-
ver regeringen meget mere,
end den kan holde. Den har

alt i alt sat én milliard kro-
ner af i en pulje, som både
skal bruges til forskning,
de socialt svageste, regio-
naltpolitik, erhvervslivet
o.s.v. Hvis en forsker
ønsker mere, kan regerin-
gen bare pege på den lille
pulje og sige: "Ja, se, vi har
tænkt på dig". Og det sam-
me hvis en erhvervsmand
eller en socialrådgiver har
et eller andet på hjerte.

Det er igen en smart
måde at bilde folk ind, at
regeringen har alle de rette
hensigter. Når pengene er
fordelt kan regeringen så
sige: "Vi havde tænkt på
jer, men de borgerlige ville
ikke være med". 

I de kommende måneder
bliver det vigtigt at afsløre
regeringens dobbeltspil.
Valgkampen er for længst
gået i gang.

Af Christopher Arzrouni

Af Thor Pedersen (MF),Venstres finansordfører
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Forud for kommunal-
valget beskriver tabu-
rettens udsendte med-
arbejder, hvordan de
enkelte kommuner kla-
rer sig i forhold til hin-
anden. Udgangspunktet
er "kommunale nøgle-
tal 2001"

Kommunerne i Københavns
amt er en broget flok. De
fleste er styret af socialde-
mokrater, nogle af konser-
vative – og en enkelt af
Venstre, nemlig Søllerød.

Søllerød har også den
laveste udskrivningsprocent
(19,1 pct.) mens de social-
demokratiske kommuner
Ballerup og Hvidovre lig-
ger i top (21,4 pct.). En hel
del socialdemokratiske kom-
muner har dog en udskriv-
ningsprocent på 20 eller der-
under. Det gælder Brønd-
by, Glostrup, Herlev, Al-
bertslund og Tårnby. Og to
konservative kommuner lig-
ger i den "tunge ende" nem-
lig Ledøje-Smørum og Val-
lensbæk med 20,9 pct. 

Med hensyn til ejendoms-
skatterne er billedet dog
mere entydigt. De social-
demokratiske kommuners
grundskyldspromille ligger
i top, mens de borgerliges
ligger i bund. Albertslund
opkræver de maksimale 24
promille, mens Gentofte op-
kræver de minimale 6 pro-
mille.

Noget for pengene?
Hvad får man så for sine
skattekroner? Det kan man
måle på mange måder. En
helt overordnet måde er at
se på "det beregnede skat-
service forhold". Det siger
noget om, hvor megen skat
man betaler, for den servi-
ce, man får. Landsgennem-
snittet er på 1,0. Hvis kom-
munens tal er på under 1,0
får man relativt mere servi-
ce for pengene. 

Kommuner som Brønd-
by (0,80), Værløse (0,84)

og Søllerød (0,86) er øjen-
synlig gode til at give bor-
gerne noget for de penge,
som de betaler i skat. Ge-
nerelt kniber det desværre
lidt mere i Ishøj (1,01),
Albertslund (1,00) og Led-
øje-Smørum (0,98). 

En anden måde at be-
dømme kommunerne er
selvfølgelig at sammenlig-
ne en række ydelser – f.eks.
skoler og hjemmepleje.
Klassekvotienten i Brønd-
by og Dragør er f.eks. på
under 20 elever. I Ballerup,
Gentofte, Rødovre og Tårn-
by er den på over 22. An-
tallet af ugentlige timer til
hjemmehjælp varierer u-
trolig meget. Ledøje-Smø-
rum giver 9,91 timer per
ældre.  Søllerød giver 2,25
timer per. ældre.

Frit valg?
I løbet af de senere år er
kommunerne begyndt at
åbne for frit valg af børne-
pasning og frit valg af
hjemmehjælp. Men kun godt
halvdelen af kommunerne i
Københavns Amt tilbyder
frit valg. Faktisk har en
række af de borgerlige
kommuner slet ikke indført
frit valg. Vallensbæk og
Værløse har ikke frit valg
af børnepasning. Lyngby-
Taarbæk, Vallensbæk og
Værløse har heller ikke frit
valg af hjemmehjælp.

Hér er der en oplagt mu-
lighed for at føre valg-
kamp.

Prognose
Professor Søren Risbjerg
Thomsen er Danmarks fø-
rende valgekspert. Han har
udarbejdet en prognose for
kommunalvalget i Køben-
havns Amts kommuner.
Prognosen viser, at Venstre
har gode muligheder. Vi
skulle gå frem i alle kom-
muner. I Værløse skulle der
endda være mulighed for at
blie større end de konser-
vative, som ellers har borg-
mesterposten. Men der er
ikke umiddelbart udsigt til,
at kommunerne skulle skif-
te side. I hvert fald ikke
som følge af borgernes
valg. Men man kan da ikke
udelukke, at enkelte kom-
muner skifter borgmester
som følge af rævekager på
tværs af fløjene.  

En helt uvidenskabelig –
men fornuftig – tommel-
fingerregel siger, at kom-
muner med mange almen-
nyttige boliger er socialde-
mokratiske, mens kommu-
ner med mange ejerboliger
er borgerlige. Dette møn-
ster passer meget godt på
kommunerne i Københavns
Amt – på nær for Gladsaxe,
Høje Tåstrup og Tårnby.
Her er over halvdelen af
boligerne ejerboliger. Alli-
gevel er der socialdemo-
kratiske borgmestre. Må-
ske understreger det mulig-
heden for, at Venstre kan
gøre ekstra indhug i væl-
gerskaren hér.

Forskellen mellem en
socialdemokratisk og en
Venstreledet kommu-
ne, blev endnu engang
bevist her i sommerfe-
rien,hvor de årlige kom-
munale nøgletal fra In-
denrigsministeriet blev
fremlagt.

Tallene fra Indenrigsmini-
steriet taler deres eget sprog,
for hvordan kan det forkla-
res, at Danmarks dyreste
kommune Albertslund, den
er mere end dobbelt så dyr
som den billigste kommu-
ne, der er Lejre Kommune?
Det er vel næsten overflø-
digt at nævne, at Alberts-
lund er socialdemokratisk
ledet, mens Lejre er Ven-
strestyret.

Det spørgsmål borgerne i
Albertslund og mange skat-
teborgere andre steder må
stille sig selv, det er meget
enkelt - får vi fuld valuta
for vore skattekroner? For-
valter kommunen vores

skattekroner på en utilfreds-
stillende måde, hvor der
ikke kan sættes rimelige
spørgsmålstegn ved kom-
munens effektivitet? I mit
tilfælde er der ikke tvivl i
mit sind om, at Albertslund
Kommune ikke har et ser-
viceniveau, der er mere end
dobbelt så god som i Lejre
Kommune. Forklaringen på
den markante forskel i ud-
gifter må være dårlig ud-
nyttelse af de indkomne
midler, skattekronerne, hvil-
ket gælder både kommu-
nernes egne indbetalte mid-
ler, men også midler fra ud-
ligningsordningerne.

Modargumentet
Modargumentet fra social-
demokratiet vil naturligvis
være, at der er udgifter i
Albertslund og lignende
kommuner som Brøndby,
Ishøj og Ballerup, som der
bestemt ikke er i Lejre og
mange andre borgerlige
kommuner. Serviceniveau-
et er selvfølgelig også høj-
ere? Det er naturligvis rig-
tigt, at der er sociale kom-
muner. Serviceniveauet er
selvfølgelig også højere?
Det er naturligvis rigtigt, at
der er sociale udgifter i
mange socialdemokratiske
kommuner, som ikke fin-
des tilsvarende i borgerlige

kommuner.  Men kan soci-
ale forhold forklare hele
forskellen på udgiftsniveau-
et? Udgangspunktet kan igen
være Albertslund Kommu-
ne, hvor man kan sammen-
ligne kommunen med an-
dre tilsvarende socialdemo-
kratiske kommuner i Kø-
benhavns Amt. Albertslund
ligger markant højere i
eksempelvis personalefor-
brug i forhold til alle andre
kommuner i amtet, men de
sociale nøgletal såsom eks-
empelvis ledighed, kontan-
thjælp og førtidspension er
faktisk på samme niveau
som andre lignende social-
demokratiske kommuner.
Konklusionen må være den
nærliggende, at der ikke er
styr på udgiftsniveauet i Al-
bertslund. Til skade for
kommunens borgere.

Albertslund er et særligt
eksempel, men det er be-
stemt ikke ensbetydende
med, at der ikke er behov
for at se på effektiviteten i
mange andre kommuner,
herunder også mange bor-
gerlige kommuner.

Konsekvenserne
Konsekvenserne af en dår-
lig ledet kommune er mang-
foldige - politik gør faktisk
en forskel - ressourcerne

skal bruges på den rigtige
måde. Er det ikke på tide at
vi får en udbudspligt for
kommunale opgaver i Dan-
mark?

Den offentlige produkti-
vitetsudvikling vil være la-
vere end i det private, når
den offentlige service be-
skyttes imod konkurrence.
Det betyder at den offentli-
ge sektors byrde på resten
af samfundet vokser. Ud-
bud er en måde at åbne det
offentlige marked gennem
konkurrence om opgaver-
ne. Udbud vil flytte opga-
ver til den private sektor,
men det vigtigste er kon-
kurrence om driftsopgaver-
ne. Det samlede resultat er
større effektivitet og der-
med et lavere skattetryk.
Til gavn for alle!

Det handler ikke om at
tvinge det offentlige til at
udlicitere bestemte opgaver
til private udbydere. Det
skal til gengæld være et
krav, at alle opgaver de bli-
ver testet af markedet gen-
nem en udbudspligt. Kon-
kurrencen må derefter vise,
hvem der skal løse opga-
ven. Udbudspligten vil gø-
re det synligt, hvad tingene
koster og eksponere udgif-
ten, hvis et politisk flertal
vælger en dyrere løsning
frem for en billigere
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Det har nu gått 14
månader sedan Öre-
sundsförbindelsen öpp-
nades under stor pom-
pa och ståt. Förvänt-
ningarna på utbytet
över sundet har varit
stora. Men bilden som
tonar fram i massme-
dia är att det inte blivit
som förväntat.

Anledningen till detta är be-
svikelsen över de få bilarna
på bron. Men då glömmer
man att den totala trafiken
över Öresund ökat med
över 20 procent. Resandet
mellan Malmö och Köpen-
hamn fördubblades och tåg-
trafiken över bron ligger 40

Öresundsregionen har alle möjligheter

procent över prognosen. Jag
tycker vi ska vara försiktiga
med att betygsätta integrati-
onen redan nu. Det är en
långsiktig och målmedveten
process, där det krävs ett
engagemang från alla delar
av samhället.

Som jag ser det har Öre-
sundsregionen alla möjlig-
heter att utvecklas till en
konkurrensstark europeisk
region. En region som kan
matcha andra nordeurop-
eiska storstadsregioner som
Stockholm, Berlin, Ham-
burg och Amsterdam. Sats-
ningen på Öresundsuniver-
sitet och skapandet av en
”science region” med ton-
vikt på läkemedelsindustri,

IT, miljö och livsmedel är
ett strategiskt drag.

Uppsving i
besöksnäringen
Om jag ska lyfta fram ett
par områden som känns
mycket positiva från ett
malmöperspektiv blir det
följande. För det första har
besöksnäringen i Malmö
fått ett kraftigt uppsving.
Under andra hälften av år
2000 ökade turismen med
14 procent och ökningen
hittills i år har varit lika
stor. Som jämförelse kan
nämnas att Stockholm har
ökat med sex procent i år.

En annan positiv sak för
Malmö är utvecklingen av
samarbetet med Köpen-
hamn. Våra städer har an-
tagit en gemensam vision
och en handlingsplan, som

syftar till att medborgarna
på lång sikt ska uppleva att
de bor och verkar inom ett
sammanhängande storstads-
område. För närvarande sker
samarbete inom utbildning,
brandväsen, miljö, stads-
byggnad, kultur m.m. 

Som ledamot i Öresunds-
komiteen vill jag peka på
att det sedan några år finns
ett mycket intensivt samar-
bete mellan Skåne och Själ-
land inom många olika om-
råden. Sedan 1996 har det
startats mer än 150 samar-
betsprojekt på tvärs över
sundet. Men det krävs ock-
så ett ökat politiskt arbete
och engagemang för att på-
skynda integrationen så att
vi får en gemensam arbets-
marknad och bostadsmark-
nad i Öresundsregionen. 

Effektivare integration
Ju effektivare integrationen
blir, ju mer framgångsrik
blir regionen då det gäller
att skapa nya jobb, ekono-
misk tillväxt och bättre
välfärd för invånarna. Det
har alla förutsättningar att
lyckas om vi utnyttjar våra
möjligheter på rätt sätt. Och
det kan göras med respekt
och ansvar för att människa
och miljö ska fungera til-
lsammans på ett långsiktigt
hållbart sätt i vår region.

Det finns två områden
som vi Öresundspolitiker
måste ägna oss särskilt åt
och ta ett speciellt ansvar
för. Två områden som hän-
ger nära samman. Det ena
är den folkliga förankrin-
gen av Öresundsregiontan-
ken. Det andra är harmoni-
seringsfrågan, d.v.s. att få

Som ordfører modtager
jeg mange og ofte vel-
menende gode råd om
den manglende trafik-
mængde på vejdelen af
den faste forbindelse
over Øresund.

Mange af de gode forslag
kommer ofte fra danskere,
der har eller vil bosætte sig
i Sverige. Som de siger, bo-
liger er billigere i Sverige
og tilføjer, at det er bilen og
skatten også, men de synes

at det er urimelig, at det er
så dyrt eksempelvis at køre
på arbejde i København el-
ler besøge familie og ven-
ner. Det er selvfølgelig syns-
punkter jeg kan have stor
forståelse for men vi er jo
nogen, som har påtaget os
det politiske ansvar for de
faste anlæg, både over Sto-
rebælt og Øresund. Vi hus-
ker jo, at forudsætningerne
for de faste anlæg var, at de
blev brugerbetalt og inden
for et overskueligt åremål.

Jeg vil godt medgive, at
fordi vi lægger et stykke
motorvej på pille eller hæn-
ger det op i barduner, kan
det se mærkelig ud, at lige
netop det stykke motorvej
skal være brugerbetalt, når
man ikke direkte betaler for
at køre på vores øvrige
motorveje. Var den politi-
ske aftale ikke blevet sådan,

så havde  vi ingen faste bro-
forbindelser haft i dag. Det
har vi nu og vi føler nær-
mest en national stolthed
over de store og flotte byg-
ningsværker, som vores to
faste broforbindelser er. 

Negativ egenkapital
Jeg forventer at debatten
vil fortsætte om, hvor det
rigtige prisleje er for at
benytte vore vejbroer. Med
det i mente, at driftresulta-
tet de første 6 måneder af
2001 for Øresundsforbin-
delsen var et underskud på
203,5 mio. kr. og egenkapi-
talen er ultimo juni negativ
med 264 mio. kr. (Perioden
egenkapitalbevægelse ved-
rører alene resultatet for 1.
halvår). Havde Øresund
Sund og Bælt været en pri-
vat virksomhed var den
allerede erklæret konkurs,

men nu undgår de det, for-
di den svenske og danske
stat har kautioneret for de
mere end 20 mia. kr. vi pt.
skylder alene for Øre-
sundsforbindelsen. Hertil
kommer, at Danmark alle-
rede skylder ca. 8 mia. kr.
for det danske landanlæg
ved Øresundsforbindelsen,
som vil vokse til en astro-
nomisk tal idet beløbet
med renters rente først skal
afdrages når Øresundsfor-
bindelsen begynder at give
overskud.

Så gode råd om at sætte
taksterne ned til det halve
og så håbe på dobbelt så
mange biler – det giver jo
ikke bedre økonomi og i
Helsingør ville de slet ikke
bryde sig om, at vi fjernede
hele grundlaget for færge-
forbindelsen. Dette ville
også stride mod regerings-

aftalen af 1991 mellem
Sverige og Danmark: 

Hovedprincipperne for
fastsættelse af priser på
Øresundsbroen.
• Virksomheden skal dri-

ves efter sunde økonomi-
ske principper.

• Forbindelsen har til for-
mål at fremme en rationel
udvikling af jernbanetra-
fikken mellem landene.

• Forbindelsen skal tage
hensyn til miljøet, således
at skadelige virkninger på
miljøet forebygges.

• Niveauet for taksterne
for anvendelse af færger-
ne over Helsingør/Hels-
ingborg er udgangspunkt
for takstfastsættelsen for
vejtrafikken.

• Sigtet er derudover, at
lokaltrafikken og integra-
tionen skal begunstiges.

Men der, hvor vi kan
gøre noget uden at bryde
nogen aftale, og som ville
have betydning for det
regionale marked omkring
Øresund, det er at tilpasse
den nationale lovgivning.

Det gælder bl.a. fri valg
af bolig og arbejdssted el-
ler etablering af virksom-
heder og filialer, ligesom
detailhandel, serviceudby-
dere og forlystelsesmarke-
det heller ikke foretager en
”normal ” kommunikation
i nærmarkedet omkring
Øresund.

Jeg er derfor også enig
med Sund og Bælts ledel-
se, når de fastslår, at der er
andet, der skaber mere tra-
fik på Øresund end ved at
sætte priserne ned, og lad
os så glæde os over, at vi
har fået en fast forbindelse
også over Øresund. 

Motorvej på piller og i barduner
Af Svend Heiselberg, MF, trafikpolitisk ordfører (V).

Av Kjell-Arne Landgren, Borgmester i Malmø

bort så många hinder som
möjligt för enskilda männi-
skor och företag som vill
utnyttja hela regionen. Jag
är helt övertygad om att
harmoniseringen också är
ett av de viktigaste verkty-
gen för att uppnå den fol-
kliga förankringen. Här må-
ste den svenska och danska
staten ta ett stort ansvar för
att undanröja alla hinder
och krångligheter i varda-
gen för enskilda människor
och företag.

Jag är säker på att inte-
grationen kommer att ta fart
på allvar då människor och
företag upptäcker alla de
nya möjligheter som regio-
nen erbjuder. Att de verkli-
gen kan dra nytta av alla
möjligheter utan att samti-
digt behöva brottas med
olika sorters problem.

Malmø by - Københavns nabo
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Hvorfor lytter politikerne
ikke til dem, der har
erfaringerne? Var de
smukke visioner om Øre-
sundsregionen blot en
ny udgave af Kejserens
nye Klæder? Eller må-
ske endnu et eksempel
på, hvordan politikerne
hellere jagter stemmer i
medierne end passer
deres egentlige opgave:
at være et folkevalgt
talerør, som sørger for
borgernes ve og vel?

Hos DaimlerChrysler har
vi rammerne, muligheder-
ne og viljen til at konkreti-
sere visionen - men den
kan ikke realiseres før der
kommer en dialog mellem
erhvervsliv og politikere.

Siden 1994 har Daimler-
Chrysler haft en fælles or-
ganisation for Danmark og
Sverige. Dengang lå det
svenske kontor i Stock-
holm og det danske i Hille-
rød. Det indebar mange

rejser, der kostede både tid
og penge. Derfor beslutte-
de vi i starten af 1998 at
fokusere vore dansk/sven-
ske aktiviteter i Øresunds-
regionen. Ikke mindst for
at udnytte den nærhed bro-
en ville give, den fantasti-
ske infrastruktur, regionen
har, og muligheden at re-
kruttere kompetent perso-
nale fra to lande. Samtidig
kunne vi fortsat være fy-
sisk til stede på begge vore
markeder.

Øresundsregionen
er hverdag
Så hos DaimlerChrysler
har Øresundsregionen væ-
ret hverdag i mere end 2 år.
Vi har kontorer for begge
ender af broen, hvor Han-
sen og Svensson arbejder
side om side. Hver tredje
medarbejder på kontoret på
Frederikskaj i Sydhavnen
er svensker; i  Malmø er
hver anden dansk. Den geo-
grafiske placering følger
opgaven og afdelingen, ik-
ke nationaliteten. Lige nøj-
agtigt det, visionen om Øre-
sundsregionen byggede på.

Vi er allerede meget langt
med den 'bløde' del af inte-
grationen. På gangene hos
os hører man det så kaldte
Øresundssprog, som forske-
re omtalte som muligt re-

Kunsten at sidde mellem to taburetter

sultat af den integration,
broen ville give regionen.
Vi går til svensk kräftkalas
og holder dansk julefrokost.
I kantinerne serveres mad
som passer både danske og
svenske ganer. Det kunne
alt sammen være en idyl-
lisk virkeliggørelse af den
vision, som gav os broen -
et smuk eksempel på at det
er muligt.

Lovmæssigt benspænd
Men alligevel er det som
om festen er stoppet. Gang
på gang løber vi ind i pro-
blemer af lovmæssig art,

som spænder ben for vort
ønske om en fælles perso-
nalepolitik for vore ansatte.
Det er svært for medarbej-
derne at gennemskue, hvil-
ke konsekvenser det får at
arbejde i nabolandet hvad
angår social sikkerhed, an-
sættelse og fremfor alt skat. 

Vi er tvunget til at lave
individuelle aftaler, fordi
hver medarbejders situati-
on er unik. Og vi er nødt til
at kompensere vore medar-
bejdere for de ekstra pro-
blemer det giver at bo i ét
land og arbejde i det andet
-  bare for senere at finde

ud af, at det bliver opfattet
som en gode, som vore med-
arbejdere bliver beskattet
af. Faktisk har vort revisi-
onsfirma næsten perma-
nent en af deres medarbej-
dere hos os for at rådgive
medarbejdere om de for-
skellige skatteforhold.

Vi ønsker ikke at føre
politik. Vi vil ikke vælge
side og sige, at det ene lan-
dets politik er bedre end
det andet. Men vi ønsker
en dialog. Mellem erhvervs-
livet, der har erfaringerne,
og de besluttende politike-
re i begge lande. Og frem-

Efter åbningen af det
indre marked er og vil
mønstrene for distribu-
tion af varer og kapital
i Europa ændre sig.
F.eks. har en virksom-
hed som Novo skåret
antallet af regionale
kontorer i Europa ned
fra 15 til 7. Tidligere
havde Novo et i hvert
land. Eksempelvis har
de nu samlet hele Nor-
den i Malmø.

Malmø har vundet nogle
arbejdspladser. Oslo, Stock-
holm og Helsinki har tabt.
Storbykonkurrence er blevet
en realitet i Europa. Derfor
er det vigtigt, at Køben-
havn bliver synligt i Euro-
pa.  Københavns problem er
bare, at det efter internatio-
nale standarder er en lille-
put by. Efter størrelse lig-
ger København og hoved-
stadsregionen alene som
nr. 70.  Derfor er Køben-
havn alene ikke interessant
som marked. Lægger man
derimod enhederne på beg-
ge sider af Øresund sam-
men, danner vi en region
på 3 mio. indbyggere. Det
gør os til nr. 20, og placerer
os foran de øvrige nordisk
hovedstæder.

Af Preben Bille Brahe, Borgerrepræsentant, medlem af Øresundskomiteen

Øresundsregionen: Et nationalt projekt

Samfundsmæssig
fremtidssikring
Væksten i hovedstaden de
sidste år afspejler virksom-
hedernes forventninger til
Øresundsregionen. Vi har
fået flere regionale hoved-
sæder til, som man ellers
ville forvente ville lokali-
serer sig i Stockholm. Li-
gesom virksomheder inden
for biotech og medico for-
venter, at foreningen af
dansk-skånske kræfter vil
skabe en konkurrencedyg-
tig og betydningsfuld bio-
tech cluster. Inden for
fødevareudvikling håber
man at dansk-svensk fælles
knowhow og produktud-
vikling vil kunne bevare
danske landbrugsvarer på
det europæiske marked, -

også efter at Polen og
andre østeuropæiske lande
bliver optaget i EU. 

Øresundsregionen er så-
ledes et nationalt projekt,
som handler om at skabe
og fastholde industri og
handelsområder, som vi el-
lers nemt kunne miste til
andre europæiske storbyer.
Øresundsbroen skulle der-
for gerne binde Skåne og
Sjælland sammen. Som det
er nu, har man erstattet en
geografisk barriere med en
økonomisk. F.eks. annon-
cerer et discountbureau for
tiden med billetter til Lon-
don til 174 kr. Det koster
stadig 230 kr. at komme
over Øresund i bil. Prisen
er absurd høj. Man skal

have lønforhøjelse på over
100.000 kr. for at tage job
på den anden side, alene
for at finansiere broafgif-
ten ved daglig pendling.
Toget er ganske vist billi-
gere. Men togets begræns-
ning er, at det kan binde
København og Malmø
sammen. Toget kan aldrig
binde Sjælland og Skåne
sammen. En rejse fra
Knäröd til Jægerspris tager
et par timer i bil, men en
dag med kollektive midler.

Retningsløs og
fodslæbende
Argumentationen for at
fastholde den høje pris er
hensynet til et par færger
og ønsket om brugerfinan-
siering. Det savner per-

spektiv og overordnet prio-
ritering, at man er parat til
at ofre dansk erhvervsud-
vikling af hensyn til en
færge, som i øvrigt er ver-
dens dyreste, målt i pris pr.
personkilometer. Lige så er
det vanskeligt at forstå,
hvordan folketinget glade-
ligt udbetaler over 215
mia. kr. årligt til det social
industrielle kompleks, men
ikke kan finansiere en
engangsinvestering på 20
mia. kr. til infrastruktur,
der kan løfte Danmark ind
i europæisk første division.
Der synes at være nogle
Christiansborg-strategier i
forretningen Danmark,
som uværgeligt får en til at
tænke på Damernes Maga-
sin i Korsbæk.

Af Administrerende direktør Anders Sundt Jensen

for alt mellem de danske
og svenske politikere - i et
klima, hvor begge parter er
parat til at give sig for at
finde en løsning på, hvor-
dan der kan drives virk-
somhed og arbejdes på
tværs af Øresund. Vi har
erfaringerne og dem vil vi
gerne dele ud af. Selvom vi
er glade over, at vore mar-
kedsandele for Mercedes-
Benz, Chrysler og Jeep er
væsentligt højere på Øre-
sundsbroen end på de dan-
ske og svenske veje, var
det jo ikke meningen at vi
skulle betale...

DaimlerCryslers hovedsæde i Københavns sydhavn.
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De seneste måneders
debat om boligmarke-
det har været præget
af en stadig mere fast-
låst situation, men ikke
mange har forsøgt at
anvise en løsning. Bolig-
køerne kan dog gøres
kortere ved enkle lov-
indgreb, også uden at
det går ud over nogen.

Kortere boligkøer. Flere bo-
liger på markedet og lavere
priser på ejerlejligheder.
Lyder det usandsynligt?
Det er det faktisk ikke - det
er blot hvad Vismændene,
Det Økonomiske Råd, for-
udser vil ske, hvis man
ophæver maksimalpriserne
på andelsboliger.

Det er ellers ikke en
melodi, der er spillet ofte i
medierne. Tværtimod. Gen-
nem de seneste måneder
har der været en stigende
debat om boligmangelen
for unge i de større byer.
Og der er ingen ende på
antallet af eksempler på
mennesker, som uforskyldt
havner i en håbløst lang
boligkø. 

Det er dog relativt nemt
at finde en forklaring på
den stærkt forringede situ-
ation på boligmarkedet.
Gennem nogle år har der
været stigende priser på
ejerboliger, samtidig med
at lejemarkedet er under-
lagt en maksimalprislov-
givning, der ikke åbner mu-
lighed for tilsvarende for-
dyrelse af lejeboliger.

Fornøjelsen ved tag over
hovedet er den samme uan-
set ejerformen, så umiddel-
bart burde beboeren være
ligeglad med om der er tale
om eje eller leje. Men da
det er mere interessant at få
en vare billigt end dyrt, sti-
ger presset på de billige
lejeboliger sammen med
priserne på ejerboliger.

Der er ikke boligmangel
At tale om egentlig bolig-
mangel kan man imidlertid

ikke, så længe mæglerne er
i stand til at levere ejerboli-
ger i den ønskede størrelse
mod betaling. Sandheden
er da også, at danskerne
allerede har flere, større og
bedre boliger målt i forhold
til indbyggertal end de lan-
de, vi normalt sammenlig-
ner os med. Problemet er
kun fordelingen af dem.

De mennesker, som kom-
mer i klemme i dette sy-
stem, har imidlertid krav
på, at der findes en løs-

ning. Men lejelovgivnin-
gen er nærmest umulig at
ændre på grund af alle mu-
lige pressionsgruppers ak-
tiviteter, så løsningen vil
næppe være en liberalise-
ring af lejeloven. 

Andelsboliger
er løsningen
Imidlertid fokuserer debat-
ten kun på leje- og ejerbo-
liger. Og dermed overser
man, at en del af løsningen
kunne ligge indenfor den
3. boligform - andelsboli-
gerne. 

Andelsboliger findes i
flere varianter. Den vigtig-
ste er ældre private udlej-
ningsejendomme, som ef-
ter lejeloven skal tilbydes

til lejerne på andelsbasis i
forbindelse med salg. 

Da udlejningsejendomme,
som følge af huslejeloftet, er
en dårlig forretning, så er
ejendommene tilsvarende
billige, og dermed er det
ofte en ren gave at få tilbudt
ejendommen på andelsbasis.
Talløse ejendomme bliver
overtaget på denne måde, og
antallet af udgør efterhånd-
en ca. 6% af de samlede
boliger i Danmark. 

Men andelsboliger er og-

Afskaf maksimalpriser på andelsboliger
Af Jens Frederik Hansen,Venstre i 1. kreds, Ryvang-kredsen.

så underlagt et prisloft ved
senere salg, og derfor er
der langt mindre omsæt-
ning i dem, end man kunne
forvente. Forklaringen på
det er igen enkel. Hvis man
først har trukket en gevinst
i boliglotteriet i form af en
billig andelsbolig, så opgi-
ver man den ikke, selv om
man i en periode ikke har
behov for den. 

Grotesk prisberegning
Typeeksemplet er den unge
studerende, der flytter sam-
men med kæresten, men
beholder sin lejlighed, for
det kunne jo gå galt i par-
forholdet. Men det betyder,
at en lejlighed kommer ud
af cirkulation, så køerne

bliver længere. 
Maksimalpriser på andels-

boligerne kunne forsvares,
hvis prisberegningen var så
nogenlunde fair og fornuftig,
men det er den ikke. Et
eksempel kan illustrere det. 

En andelsboligforening
vil gerne sørge for, at ejen-
dommen bliver holdt i
orden, og sparer derfor op.
Opsparingen indgår natur-
ligvis i foreningens egen-
kapital og derfor stiger den
lovlige pris på lejligheder-

ne med et beløb svarende
til den enkelte lejligheds
andel af opsparingen. Det
lyder rimeligt nok.

På et tidspunkt beslutter
man imidlertid at udbedre
nogle skader på taget og
bruger pengene på det.
Resultatet er, at andelene
falder i værdi med nøjagtig
det beløb, som man har
brugt på istandsættelsen. 

Hvis man i stedet havde
set stort på hullerne i taget
og brugt pengene på en
ombygning, som man kun-
ne kalde en "forbedring",
så ville andelsprisen ikke
falde. Og det fører til, at
man ofte pumper priserne
op ved at omdøbe istand-
sættelse til forbedring.

For at pumpe prisen op
kan man også klage over
den offentlige ejendomsvur-
dering, men som noget
ganske atypisk, så vil an-
delsforeningerne have vur-
deringen sat op og betale
mere i ejendomsskat. Så er
der noget galt!

Man kan også kræve en
betaling "under bordet",
men det er ulovligt. 

Umulige at skaffe
Netop fordi en andelslej-

lighed ofte sælges til pris,
der er en brøkdel af prisen
for en tilsvarende ejerlej-
lighed, så er de svære at få
fat på. Og den situation
udnyttes ved at lave kom-
plekse regler om opskriv-
ning til ledige lejligheder.
Hovedindholdet af disse
regler er, at man begunsti-
ger slægtninge til eksiste-
rende andelshavere, medens
folk udefra ikke har en
chance. 

Hvis man er tilflytter fra
en anden by, og vil have en
chance i dette spil, så skal
man skrives op i så mange
køer som muligt. Resulta-
tet er, at man får indtrykket
af en masse lange køer.
Men mange blot står i køen

for at sikre sig en plads,
hvis noget dukker op, som
er bedre end deres
nuværende bolig. At måle
boligkøens længde bliver
altså en umulig størrelse.

Boligministeren har
foreslået, at andelsforenin-
ger skal have pligt til at
indføre køsystemer, fordi
hun tror, at foreninger uden
kø-regler tiere fører til
overtrædelse af maksimal-
prisreglerne.

Afskaf årsagerne til køen
Det relevante er imidlertid
at afskaffe køerne fuldstæn-
digt, ved at eliminere årsa-
gen til deres opståen, nem-
lig maksimalpriserne. Vi
har afskaffet rationering af
alle mulige andre varer, og
virkningen har hver gang
været, at varerne pludselig
på ny findes i butikkerne,
så hvorfor ikke tage endnu
et skridt i den retning.

Afskaffelse af maksimal-
priser på andelslejligheder
vil med et slag åbne for en
boligreserve, som er ganske
stor. Og lovforslaget er en-
kelt - ophævelse af andels-
boligforeningslovens § 5!

Det er klart, at andelsbo-
liger pludselig vil stige i
værdi. De penge, som ind-
til nu er blevet betalt under
bordet, vil blive langet over
disken i fuld åbenhed. Og
den reelle pris for en an-
delslejlighed vil formentlig
ligge tæt på prisen for en
tilsvarende ejerlejlighed.
Men samtidig vil det med-
føre et fald i priserne på
ejerlejligheder i de større
byer. Men da der har været
voldsomme prisstigninger
de seneste år, så må den ned-
gang være til at leve med.

Man kan undre sig over,
at forslaget ikke er blevet
fremsat før, for det bakkes
op af den økonomiske
videnskab. De boligsøgende
vil få nemmere ved at finde
et sted at bo, og andelsha-
verne bliver rigere. Det bur-
de give glade vælgere.

WWW.DLC-Lydconsult.dk • DLC@DLC-Lydconsult.dk

Hvis prisen hæves for andelsboliger, så falder ejerlejligheder tilsvarende!
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Glad for
SF’s forslag

Lørdag den 11. august
forslog SF, at der skulle
ansættes professionel-
le besøgsvenner til at
besøge de ældre. Hjem-
mehjælperne skulle så-
ledes koncentrere sig
om rengøring og per-
sonlig pleje.

Da jeg hørte det i radioen,
blev jeg glad, og glæden
blev kun større af, at Soci-
aldemokratiet syntes at for-
slaget var sympatisk. 

Selve forslaget finder jeg
usmageligt. En professionel
ven, hvem vil have en pro-
fessionel ven? En ven som
skal have penge for at være

sammen med dig. I min
verden er en ven ikke no-
get, som man kan købe for
penge. Men venstrefløjen
er jo til dels undskyldt, idet
de formentlig forveksler
venner med kammerateri,
som jo i høj grad handler
om penge - andres penge. 

Grunden til min glæde
skyldes, at SF med sit for-
slag tydeligt viser, hvad det
er for et samfund, de øns-
ker. Det er et samfund, hvor
de erhvervsaktive brandbe-
skattes. De skal knokle for
at tjene penge nok og har
hverken tid til deres børn
eller forældre. Herefter bli-
ver vi alle sociale klienter,

Ballerup Revision
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•
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•
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som er afhængige af, at
samfundet passer og opdra-
ger vores børn og besøger
vores forældre. Hvad bliver
det næste? Skal vi have no-
gen til at passe vores børn i
weekenden?

Vejen frem er et sam-
fund, hvor de erhvervsakti-
ve ikke behøver at knokle
for at tjene til skatten, og
hvor der er tid til at være
sammen med sine børn og
besøge de ældre i familien.
Det ville også være en for-
del for samfundet, idet der
ville være færre utilpasse-
de unge og færre ensomme
ældre.

Det er tid til forandring!

Advokatfirmaet
Peter Hesselholt

RET & RÅD
Peter Hesselholt (H)
Annette Schepler (L)
Brian Bruun Hansen

Kontorets advokater er certificerede enten som
boligadvokat eller som erhvervsadvokat

Bydammen 8 · 2750 Ballerup

4497 1414
Fax 4466 1407

info@hesselholt.dk
www.hesselholt.dk

Michael Rosenmark,
Kandidat til Borgerrepræsentationen
for Venstre i København  

Trafik
- Tid til forandring

Venstre mener, at den
kollektive trafik og pri-
vatbilismen skal have
lige vilkår.

Det betyder, at tiltag, der
gavner privatbilismen og
tiltag der gavner den kol-
lektive trafik skal anlægges
og udføres på en sådan må-
de, at de ikke generer hin-
anden.

Det betyder også, at der
skal tages initiativ til anlæg
af en række overordnede
trafikanlæg, således at frem-
kommeligheden på vore ind-
faldsveje til København og
den tværgående trafik i
amtet forbedres væsentligt.

De vigtigste projekter,

som snarest bør udføres er
følgende:

• Udvidelse af motorring-
vej 3 og Køgebugtmotor-

vejen samt løsning af tra-
fikproblemerne i Frede-
rikssundfingeren.

• En tværgående skinnebå-
ren forbindelse fra Lyng-
by til Glostrup med til-
slutning til Nærumbanen
i nord og Ishøj/Køgebugt
i syd.

• Etablering af trafikinfor-
matik samt intelligente
traf ikstyringssystemer
på en række af vore
overordnede veje, såle-
des at trafikken kan af-
vikles optimalt.

• Etablering af rundkørsel
ved en række vejkryds,
hvor trafiksikkerheden

Kurt Damsted, fmd.Venstre i Kbh.s
Amts Erhvervspolitiske Udvalg
Kandidat til Amtsrådsudvalget 2001
Direktør, ingeniør og entreprenør

skal forbedres. Rundkør-
sler har ofte vist sig at
være den løsning, der
skaber størst trafiksikker-
hed.

God vedligeholdelse af
vore veje er også en forud-
sætning for høj trafiksik-
kerhed. Venstre vil sikre, at
der også i årene fremover
afsættes midler til asfaltar-
bejder, således at amtets
veje vil have en høj vedli-
geholdelsesstandard.

Venstre støtter også ger-
ne initiativer, der kombine-
rer brugen af egen bil og
kollektiv trafik, f.eks. ved
at anlægge parkeringsplad-
ser ved stationer, bushol-
depladser og større ind-
faldsveje, således at bilen
kan anvendes noget af
vejen og den kollektive
trafik den sidste del af rej-
sen.
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Det Konservative Fol-
keparti har her i august
fremlagt et nyt skole-
politisk oplæg. På de
store linjer harmonerer
oplægget godt med Ven-
stres seneste visionsop-
læg ”Fremtidens folke-
skole: faglighed, fleksi-
bel og fremadrettet”.
Eksempelvis mener Det
Konservative Folkepar-

ti og Venstre, at der er
behov for opstramnin-
ger af folkeskolens fag-
lige indhold og sikring
af et højt kvalitetsni-
veau på tværs af de
enkelte skoler.

Det Konservative Folke-
parti har siden 1993 været
udenfor indflydelse i spørgs-
målet om folkeskolen, da

partiet valgte at stå uden
for folkeskoleforliget og den
nuværende folkeskolelov.
Det Konservative Folke-
parti mente, at forliget ville
gennemføre lighedsskolen
– det mente Venstre ikke, så
i stedet indgik V, S, R, CD,
KrF og SF forlig på områ-
det.

Når jeg sammenligner V
og K’s seneste folkeskole-
oplæg, er begge partier eni-
ge om, hvad der er folke-
skolens centrale udfordrin-
ger: det faglige niveau i
folkeskolen skal højnes,
blandt andet ved at øge ti-
metallet i dansk og mate-
matik på de første klasset-
rin, fastsætte af mål for
indlæringen og foretage en
opstramning af læseplaner-
ne. Tilsvarende er vi enige
om, at det er forældrene,
der har ansvaret for børne-
nes opdragelse, og at ele-
vernes kontakt til erhvervs-
livet skal opprioriteres i
forsøget på at udvikle en
selvstændighedskultur.

Uenigheden eksisterer
dog stadig, når det drejer
sig om strukturen i daglig-
dagen – her ses nok tyde-

ligt forskellen på V og K.
Det Konservative Folke-
parti ønsker central styring
med 50 minutters lektio-
ner, men Venstre vil overla-
de den konkrete indretning
af skolernes hverdag til de
enkelte kommuner og sko-
ler. Allerede i dag gør man-
ge skoler eksempelvis brug
af moduler, der afviger fra
den traditionelle opdeling i
enkelttimer.

V ønsker
selvbestemmelse
Det Konservative Folke-
parti vil indføre traditionel
niveaudeling i to faglige ni-
veauer i udvalgte fag som
dansk, matematik, engelsk,
tysk og fysik. I Venstre me-
ner vi, at holddeling skal
anvendes mest muligt – og-
så mere, end det sker i dag.
Vi vil derfor afskaffe den
lovmæssige grænse for, at
der kun må holddeles i 50%
af timerne. Samtidig ønsker
vi holddeling efter niveau –
men ikke nødvendigvis i
kun to niveauer. Det skal
være op til den enkelte sko-
le eller kommune, at bestem-
me hvordan de vil organi-
sere sig.

Øget forståelse mellem V og K om folkeskolen
Af Gitte Lillelund Bech, MF (V), Uddannelsesordfører, valgt i Københavns Amt

Endelig ønsker Det Kon-
servative Folkeparti, at fri-
tagelsesmuligheden fra kris-
tendomskundskabs skal fjer-
nes. Det er vi i Venstre imod
– vi holder her fast i tros-
friheden, men opfordrer i
stedet lærere og ledere til
at tage en snak med foræl-
dre og børn, der ønsker fri-
tagelse, for at tilskynde dem
til at deltage i faget, da det
er en del af den danske kul-
turbaggrund og indeholder
mange diskussioner om dan-
ske værdier.

Det Konservative Folke-

partis folkeskoleoplæg teg-
ner godt for en fremtidig
borgerlig-liberal regering,
idet vi er enige i de store
træk om folkeskolen. For
Venstre er det er vigtigt
med en bred folkeskolefor-
ligskreds, så folkeskolen
ikke bliver kastebold mel-
lem højre og venstre side i
folketingssalen. Samtidig
ønsker vi at få Det Konser-
vative Folkeparti med
næste gang, der diskuteres
folkeskole, så vi sammen
kan sætte et stort fingeraf-
tryk på fremtidens folke-
skole.

V og K skal stå sammen om folkeskolen.

Integreret reklame og PR gi’r kampagnen større gennemslagskraft.
Hvordan? Læs www.newconnexion.dk, ring 39 15 02 05

eller send en e-mail til newcon@newconnexion.dk

Aldersrogade 3A . 2100 København Ø · Tlf.: 39 15 02 00 · Fax: 39 15 02 22
newcon@newconnexion.dk · www.newconnexion.dk

Få resultater,
du kun drømmer om!
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Den københavnske mafia
behøver ikke at skamme sig

Dette svar på Preben
Bille Brahes artikel i
sidste nummer må helt
stå for min egen reg-
ning, selv om  angrebet
på de københavnske
folketingsmedlemmer
var rettet mod samtli-
ge V-MF'ere valgt i
Hovedstaden såvel som
dem, der er valgt fra
andre partier.

Når man tænker på de mil-
liarder, der i de seneste år
er brugt på Øresundsbro,

Metro, Kgl. Bibliotek, Ej-
endomsselskabet Tor m.v.
og dem, som skal bruges i
henhold til de seneste for-
lig, f.eks. til skuespilhus,
udbygning af ringmotorve-
je o.s.v., må vi konstatere,
at Hovedstaden ikke er ble-
vet glemt. 

Nu skal jeg ikke her gen-
nemgå hele finansloven for
2001, men hvis man bla-
drer lidt i loven, vil man
f.eks. finde 1 milliard til
byfornyelse, hvoraf en stor
del går til København, 800
mill. kr. til Hovedstadens
Sygehusfællesskab, 2,4 mil-
liarder til højere lærean-
stalter i Hovedstaden, 350
mill. kr. til Det Kgl. Teater,
og mange andre poster kan
nævnes. 

Hvis man ser på, hvad
"den københavnske mafia"
har skaffet,  sammenlignet
med "den jyske mafia", be-
høver vi efter min mening
ikke at skamme os. Og det
er jo kun på trafikområdet
de jyske bevillinger er
skaffet. Det er snart længe
siden, at statslige arbejds-
pladser er udflyttet fra Kø-
benhavn. Der har været vil-
de planer om at flytte til
Jylland eller Lolland-Fal-
ster, men planerne er for
længst skrinlagt, fordi de
ansatte har sagt nej tak. 

Det ville være dejligt,
hvis taksterne på Øre-
sundsbroen, Metroen, S-
togene, Hovedstadens HT-
busser m.v. kunne nedsæt-
tes, men resultatet ville så

blive højere offentlig gæld
og/eller større skatter. Den
økonomiske situation kan
måske senere tillade sådan-
ne nedsættelser men efter
min mening ikke i dag. 

Det forekommer mig i
øvrigt, at udviklingen af
erhvervslivet i Hovedsta-
den er i god gænge og ikke
kræver ekstra støtte. Når
jeg går ind for øget udlici-
tering fra kommunerne, er
det ikke af hensyn til
erhvervene, men derimod
kvaliteten af og prisen for
den service og omsorg,
som borgerne modtager.
Noget andet er, at det
naturligvis også vil gavne
erhvervene i det lange løb. 

Der er dog eet punkt,

hvor jeg er enig med Pre-
ben Bille Brahe. Det er sik-
kert nødvendigt og retfær-
digt, at Det Skæve Dan-
marks kommuner også i
fremtiden skal have de 7

milliarder kr., som de i dag
får i udligning fra Hoved-
stadens kommuner, men
pengene bør tages fra stats-
kassen og ikke fra Hoved-
stadens skatteydere.

Af folketingsmedlem Inge Dahl-Sørensen(V).
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Ventelister med mere
end 3 måneders vente-
tid på sygdomsbehand-
ling, er lige så alenlan-
ge, som de var, da rege-
ringen tiltrådte i 1993.
Det måtte daværende
sundhedsminister Tor-
ben Lund (S) for nylig
erkende. Metoden med
bare at give sygehuse-
ne flere penge duer
ikke. Behov for foran-
dringer trænger sig på.

Det burde være en menne-
skeret at blive behandlet,
hvis man er syg. Derfor er
det vigtigt, at patienter får
frit valg af sygehus, så de
ikke bare er tvunget til at
stille sig i kø. Når pengene
følger patienten, vil ledel-
sen på sygehuset i højere
grad komme til at fokusere
på begreber som god servi-
ce, effektive patientforløb,
korte ventetider og et godt

fagligt omdømme. Ellers
vælger patient og praktise-
rende læge blot et andet
sygehus.     

Mindre rammestyring
I dag styres sygehusene af
en årlig aftale, hvori indgår
et sæt af aktiviteter og et
rammebudget med en ræk-
ke ventelister. Er tilgangen
af patienter, forbruget af
medicin eller tidsanvendel-
sen større end forventet, vil
disse ventelister stige.
Mange sygehuslæger bru-
ger dog deres fritid på at
behandle patienter privat
mod betaling. Kan de pas-
se deres daglige arbejde på
sygehuset ordentligt - for-
håbentligt. Men kunne man
forestille sig en virksom-
hed udsat for konkurrence,
der tillod sine nøglemedar-
bejdere at arbejde ved
siden af jobbet? Nej, vel.

Princippet om, at penge-
ne skal følge patienten, vil

skabe en sund kappestrid,
især hvis den private sektor
blev udvidet til at dække
10-12% af efterspørgslen.
Det kunne sikres gennem
fornuftige aftaler med sy-
gesikringen, der er en del
af amternes ansvar. 

Frit valg er for dyrt siges
der, men er det rigtigt, hvis
man anlægger en samfund-
søkonomisk betragtning?
Sygehusvæsenet vil koste
mere, men ofte vil syge-
dagpenge, tabt produktivi-
tet, arbejdsløshed og akti-
vering løbe op i summer,
der  overstiger, hvad det
koster at behandle syge
mennesker med rettidig
omhu. Står patienter længe
på venteliste kan sygdom-
men forværres, så både
behandling og genop-
træning bliver dyrere. Og
endelig vil den øgede kon-
kurrence formentlig føre til
en mere effektiv anvendel-
se af ressourcerne.

Ret til hurtig
behandling
Frit valg af sygehus giver
borgerne ret til at blive
behandlet, når de er syge.
Og valgfrihed skaber jo
ikke i sig selv flere syge,
da den praktiserende læge
kun visiterer sine patienter
til behandling, hvis der er
lægefaglig baggrund her-
for.

Det frie valg bør unders-
tøttes af elektroniske pati-
entjournaler og en opblød-
ning af de stive fagg-
rænser, så vi i højere grad
får en kultur, hvor patien-
tens tarv bliver varetaget
uden unødig skelen til
“hvis bord det er”.

En pragtfuld sommer
synger på sidste vers.
Den har ikke alene væ-
ret varm, den har været
rigtig varm, men Ven-
stre har ikke mistet pus-
ten. Derfor venter Ny-
rup fortsat på sin chan-
ce til at udskrive et fol-
ketingsvalg. Gallup har
på ingen måde været
ham til gavn.

Maj og junis målinger gav
A og medierne troen på, at
Nyrup var ved at genvinde
det tabte terræn, men han
mistede energien da som-
mervarmen tog til. Venstre
var fortsat stabil med en
tendens til fortsat frem-
gang.

Vi kommer tættere og
tættere på valget, hvilket
tydeligst ses og høres på de
mange angreb, der sættes
ind imod Venstres forslag.
Sommeren har ingenlunde
været en undtagelse, slet
ikke når det gælder frem-
tidens skattepolitik. Det er

tilsyneladende kun Ven-
strefolk der er istand til at
værdsætte værdien af, blot
at kunne stoppe udviklin-
gen af direkte og indirekte
skatter.

Statistisk klarer Danmark
sig fortsat flot, når skattet-
rykket beregnes som for-
holdstal af vort BNP. Det
beklagelige er blot, at ud-
viklingen i vort BNP des-
værre i al for stor ud-
strækning skyldes iværsæt-
telse af et større antal grøn-
ne afgifter. Det er statistisk
en værditilskrivning af pro-
duktionen, hvilket betyder
at det beregnede skattetryk
kun udgør ca. 50%. Dette
til trods for, at vi fortsat be-
taler ca. 70% af vor ind-
komst i skatter og afgifter.
Der er ikke mange penge
tilbage til dækning af den
reelle vareværdi!

Denne administrative op-
skrivning af vort BNP ud-
løser automatisk et større
beløb i u-landsbistand, et
område hvor Danmark alle

dage har ligget i spidsen.
Desværre må det samtdig
konstateres, at værdien for
befolkningen i en række
lande, der modtager denne
bistand, ofte er yderst over-
skuelig, grænsende til vær-
diløs.

Det vil således ikke ram-
me et utal af fattige i u-lan-
dene, at Venstre foreslår
1,5 mia. taget fra dette
område til hjælp for effek-
tivisering af sygehussyste-
met.

Den troværdige vej til
skattelettelser, går ganske
enkelt over et skattestop.
Denne opgave bør appelere
til alle ansvarlige politike-
re. Derfor virker det direk-
te panisk, når LO går ud og
kræver skattelettelser, og
det uden at sikre sig imod
en social skævvridning. Den
samme fælde er de Konser-
vative desværre også hop-
pet i, endnu engang, velvi-
dende at det ikke lader sig
gøre fra dag 1. Det gør Ven-
stres skattestop derimod. 

Frit valg af sygehus

En sommer
med tendens til hedeslag!!

Af Lars Stolshøj,Amtsformand

Amtsborgmesteren
Vibeke Storm har ligeledes
haft en varm sommer. Det
kom især til udtryk i hendes
”sommerbrev”, hvor hun
lover at slide lidt hårdere i
det, for at undgå valgfrihe-
dens uretfærdige væsen.

Hun lover en internatio-
nal behandlingsstandard på
rene og pæne sygehuse
med sund mad og ”ikke for
lange ventetider”. Vigtigst
af alt for hende er, at det
hele spiller på højeste ni-
veau, uden forskelsbehand-
ling af patienterne.

”Strukturændringer alene
og vidtløftige idéer om pri-
vatisering i mange afskyg-
ninger gør det ikke. Der er
for politikerne ikke anden
vej end det hårde slid”.

Magen til vrøvl skal man
lede længe efter, eller må-
ske man bare skal afvente
hendes efterårsbrev.

Ovenstående citat er et
soleklart bevis på, at ikke
alene Socialdemokratiet
men også Vibeke Storm

Rasmussen er kørt fast.
Fantasien og evnerne ræk-
ker ikke længere. Det kan
vælgerne ikke bydes, det er
tid til forandring.

Amtsrådsvalget
Venstre er klar til at hjælpe
Vibeke Storm af med hen-
des problemer, og det med
nye tanker for opgaveløs-
ningen, løsninger der står i
skærende kontrast til hen-
des og partiets evindelige
kantede måde at tænke på.
Ud med de traditionelle
skuffesystemer og erstat
dem med fleksibilitet og
valgfrihed.

Kandidatgruppen holder
møder hver 3.-4. uge frem
til november, og samtlige
møder bringer os tættere på
holdbare liberale løsninger
på amtets mange opgaver
og problemer.

Hjemmesiden
Amtets hjemmeside har
desværre været ramt af tek-
niske problemer, så omfat-

tende at det har været nød-
vendigt at udarbejde en ny.
Det er mit inderlige håb at
den er tilgængelig i læsen-
de stund, i skrivende stund
er vi stærkt optaget af at
samle de nødvendige op-
lysninger ind.

Støt kandidaterne
Uanset hvor mange midler
vi måtte have til valgkam-
pen, er det vigtigste at vore
medlemmer støtter op om-
kring de kandidater der er
opstilles til såvel byråd-
som amtsrådsvalget. Der
gøres bedst ved at du kon-
takter din loklaforenings-
formand og tilbyder din
hjælp, uanset om det er
som omdeler af pjecer, op-
hængning af plakater eller
bage en kage til næste
valgmøde.

Enhver hjælpende hånd
bringer os et vigtigt skridt
videre mod vore fælles
mål.

Fortsat god arbejdslyst!

Af Bent Larsen,Viceamtsborgmester (V), Københavns Amt.
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2001

20. september Kursus: Kandidater, der bliver hørt og set
Kl. 19.00-22.00, VU Nørre Voldgade 82.
Arrangør: Venstres UddannelsesForum (VUF)/Venstre i Kbh.
Tilmelding : Kontakt din lokalforenings- eller kredsformand. 

22.- 23. sept. Venstres Landsmøde i Odense Congres Center
Alle medlemmer er velkomne. Gæstekort kan købes for kr. 50
hos Venstres Landsorganisation på tlf. 45 80 22 33.

26. september Landbrugsmøde med Christian Mejdahl 
Kl. 18.00 på Havholm, Nonnemosen 10, Smørum Øvre.
Kr. 40 pr. person. Tilmelding nødvendig. Se annoncen side 2.

10. oktober ”Gule-ærter møde” med Jens Hald Madsen
Kl. 18.30 på Jægersborg kaserne, Jægersborg Allé, Gentofte
Entré kr. 115. Tilmelding senest 5. oktober 2001.
Se annoncen side 2.

12. oktober Kulturnat i København
Kl. 18.00 til 24.00. Se omtalen side 3.

2. november Høstfest i Ledøje-Smørum
Kl. 19.00 i Ledøje forsamlingshus, Gl. Bakkevej 6, Ledøje.
Entré kr. 200. Tilmelding senest 20. oktober 2001.
Se annoncen side 2.

20. november Kommunalvalg 2001

30. november Deadline for taburetten nr. 6 – december 2001

17. december taburetten udsendes fra Københavns Postcenter

Paki'er til
Venstre

Jeg længes tilbage til den tid
da en mand var en mand og
en dansker var socialdemo-
krat.

Dengang LO gik ind for
partistøtte. Dengang man
havde en fælles TV-avis, så
vi alle vidste det sammen og
havde noget at tale om på fa-
brikken.

Nu har jeg kun mit koloni-
havehus til at minde mig om
en svunden tid.

Verden er af lave. Se nu
ham der Anders Fogh Ras-
mussen fra Venstre. Nu er
han begyndt at rende rundt
på Nørrebro.

I de gamle dage var sådan
en bondeknøs hurtigt blevet
smidt ud af et par stærke
næver. Men nej. Nu render
han også rundt hos pakista-
nerne.

Det er godt nok ikke dem
alle sammen, der ved, hvem
han er – men han render
rundt mellem deres sorte
moustacher, mens deres børn
sidder lystigt og vifter med
V-flag.

I mine unge år vidste vi bå-
de, hvor vi havde Venstre og
pakistanerne. Venstre lugte-
de af komøg og pakistanerne
lugtede af hvidløg.

Vi sørgede for, at paki'er-
me fik offentlige ydelser, og
at de ikke lærte for meget
dansk. Faktisk lærte vi dem
kun det første bogstav i alfa-
betet.

Mere behøver man jo ikke,
når man skal sætte sit kryds.
Paki'ernes stemmer var vores
stemmer.

Men nu fører Venstre sig
frem alle hos de der sortsmu-
skede grønthandlere og pizza-
bagere. Klasseforrædderi –
det siger jeg. Nogle af dem er
også blevet direktører for fir-
maer og har sekretær. De for-
står ikke, at de blev sat på en
plads for at blive der.

Og straks er Anders Fogh
Rasmussen ude og fiske i
rørte vande. Render rundt på
Nørrebro. Han skulle sendes
hjem – til Jylland – så vi kan
få det som vi plejer og stadig
have paki'erne til at feje eller
endnu bedre: I et eller andet
beskæftigelsesprojekt hos
AOF. Hvad bliver det næste?

En dag bor der sortsmuske-
re i kolonihavehuset ved sine
af. Og så kommer Anders
Fogh Rasmussen rendende.
Jeg tror jeg emigrerer til
Costa del Sol, hvor solen den
danser en inciterende fla-
menco i min swimmingpool
– og keep cool har altid været
mit motto. Mit navn er Gün-
ther men folk dernede kalder
mig Otto.

Af Brokkeren


