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Vi står overfor det vigtigste lokalvalg i årtier. Et valg der vil afgøre, hvem

der får serveretten for den fremtidige ledelse af de mange nye kommu-

ner i Danmark og ikke mindst for de 5 nye regioner.

At Danmark skulle ende med en inddeling i 98 kommuner, var der ikke

mange der forventede, da Venstre startede debatten i sommeren 2003.

Men processen skulle vise sig at blive langt mere visionær end mange

havde forventet og viljen til forandring har været udvist i stort omfang.

Vi må dog desværre konstatere, at kommuner der tidligere var blandt de

store, har haft svært ved at tolke de nye opgavers omfang, hvilket især

i Hovedstadsområdet har resulteret i et fåtal af sammenlægninger, skønt

man især på Vestegnen havde oplagte emner. Nu er det erstattet af den

berømte kattelem, en lem langt de fleste havde en sund skepsis overfor;

det er nemlig en løsning der ikke øger den kommunale evne til at løse

de mange nye opgaver.

Venstre står stærkt

På trods af en lille tilbagegang ved FV i februar 2005, så står Venstre

fortsat stærkt i Københavns Amt og den valgkamp vi nu er i gang med,

skal tydeligt vise, at vi har de bud på fremtiden vælgerne med rette kan

forvente af Danmarks største parti.

Det er os der på landsplan stiller dagsordenen, og det skal vi være dyg-

tige nok til at følge op i den lokale valgkamp.

Venstres næstformand Lars Løkke Rasmussen, har som

Sundhedsminister lagt stor energi i en forbedring af behandlingen i

sundhedssystemet og med det nye ansvar på dette område for primær-

kommunerne, så er det i sig selv et tema Venstre skal kunne udnytte

lokalt.

Region Hovedstaden

Det har været fantastisk spændende at få lov til at deltage i arbejdet

omkring tilblivelse af denne organisation og ikke mindst i arbejdet

omkring de mange kandidater.

Vi går til valg med en liste på 41 kandidater og jeg glædes især over den

gode stemning der er imellem dem, uanset hvilken del af regionen man

stammer fra. Alle er optaget af at skulle deltage i arbejdet for at skabe

et endnu bedre sundhedssystem i regionen.

VKO har indgået valgforbund og står samlet i Region Hovedstaden.

Husk at støtte jeres respektive kandidater i valgkampen til regions-

rådet!!

Se mere på www.v-rh.dk hvor I også kan finde vort valgprogram og en

præsentation af samtlige kandidater.

HJÆLP!!

Alle gode kræfter skal sættes ind i denne valgkamp og jeg skal derfor

opfordre alle de medlemmer der skulle have lyst og lidt tid til rådighed,

om at kontakte jeres lokale formand og tilbyde en håndsrækning.

Med ønsket om et godt valg for os og for fremtiden!

AF LARS STOLSHØJ, FORMAND FOR VENSTRE I KØBENHAVNS AMT

Nye grænser, nye opgavefordelinger!K
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Tilmelding: Etil Helle Barth på 4068 3875 eller heb@dgh.dk senest d. 28. november 2005
Entré: 60 kr. for rundvisning og foredrag om udstillingen »Kærlighedens Univers«. 

Kærlighedens Univers
Oplev Marc Chagall på kunstmuseet Arken i Ishøj

Onsdag den 7. december  2005 kl 15.50

For det 20. århundredes store jødisk-russiske maler
Marc Chagall (1887-1985) var livet og kunsten et
magisk univers.
På trods af verdenskrige og jødeforfølgelser beholdt
han troen på, at der er noget, der binder menneske-
ne sammen og giver dem håb: kærligheden.

ARKENs udstilling sætter fokus på Chagalls bud-
skab om kærlighed og tolerance. Med 186 værker –
maleri, tegning, grafik og skulptur – præsenterer
udstillingen Chagalls kulturelle åbenhed, religiøse
tolerance og kærlighed til livet.
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Valgdagen den 15. november 2005

bliver anderledes end normalt. Over

hele landet skal vi for første gang

stemme til regionsvalget, mens amts-

rådsvalg hører fortiden til. De nuvæ-

rende amtsråd fortsætter år 2006 ud,

mens det nye regionsråd først får den

endelige magt fra 1. januar 2007.

I 2006 foregår planlægningen i et

samarbejde mellem Amterne og

Regionsrådet.

Der skal kun vælges kommunalbesty-

relser til de nye kommuner og til kom-

muner, der ikke indgår i en sammen-

lægning. I kommuner, der sammen-

lægges, fortsætter de nuværende

kommunalbestyrelser også 2006 ud.

Kommunalbestyrelser i de nye kom-

muner får, i lighed med regionerne,

først overdraget ansvaret, når nytårs-

klokkerne ringer 2007 ind.

Hvis teknikken forvirrer, så tænk på

politikken. Især i de nye kommuner er

det ekstra vigtigt, at borgerlig sympati

også bliver omsat til en udfyldt stem-

meseddel i boksen, inden valglokaler-

ne lukker kl. 20.00.

Et
kompliceret
valg ?
AF JENS FRIMAND

ære
Venstremedlem
Politik er ofte fuld af fraser og løfter om »guld og grønne skove«. For mig er politik naturligvis også holdninger
og ambitioner, men lige så meget det at gøre det til virkelighed. Det visionære sammen med det lange seje træk,
er det, der skaber resultater – når man samtidig sørger for hele tiden at have øje for målet.

Vi skal have et sundhedsvæsen med fokus på et optimalt forløb for den enkelte patient, og vi skal skabe ulti-
mative arbejdsforhold. Vi skal hele tiden arbejde på at skabe kortere ventetider. Vi skal være klar til nye tiltag
baseret på moderne ledelsesprincipper som »Lean«, der øger effektiviteten, kvaliteten og aktiviteten – og som
samtidigt sikrer medarbejderne en fortsat udviklende og spændende arbejdsplads. På denne måde tilføres den
nødvendige dynamik og udvikling, når sygehusvæsenet i hele Region Hovedstaden smelter sammen til en enhed.

Jeg betragter det som en spændende udfordring at komme til at stå i spidsen for fusionen af de eksisterende
sundhedsvæsener. Jeg vil bruge alle mine kræfter på at gøre dem til en slagkraftig og effektiv enhed til gavn for
borgere og medarbejdere. Vi skal have fokus på at udvikle Hovedstaden i forhold til både uddannelse, infrastruk-
tur og erhverv. Vi skal udvikle og fastholde Københavns position som en moderne metropol i konkurrence med til-svarende europæiske metropoler.

Kampen om det politiske flertal og dermed posten som formand for Regionsrådet bliver hård.

Som formand vil jeg i et bredt samarbejde med de øvrige rådsmedlemmer og regionens kommuner sætte alt ind
på at gøre Region Hovedstaden til et forbillede.

Venlig hilsen

Jørgen Christensen
Venstres spidskandidat til valget i Region Hovedstaden

www.jc.venstre.dk

K

Jørgen Christensen er 55 år, gift med Vibeke og har

to børn – Maria-Louise på 18 og Mikkel på 15 år.

Har i 34 år været selvstændig.

Jørgen Christensen driver sammen med sin kone

en af landets største danseskoler. Det har givet ham

et veludviklet menneskekendskab, som ofte er

kommet ham til gode i sit politiske virke.

I 16 år har han været formand for danselærernes

brancheforening, foreningens internationale repræ-

sentant og bl.a. international dommer ved 8 EM- og

VM- finaler. Det er et arbejde, hvor der skal træffes

både hurtige og fair beslutninger.

Allerede i sin første periode som amtspolitiker blev

Jørgen Christensen i 2001 valgt til amtsborgmester

i Frederiksborg Amt.

Med brede budgetforlig har Jørgen Christensen

demonstreret sine evner til at skabe  resultater

gennem samarbejde med andre partier. Jørgen

Christensen har ved mange lejligheder vist både

»næse« og initiativ i det politiske spil.

Om Jørgen Christensen
Venstres spidskandidat til valget i Region Hovedstaden, amtsborgmester, Frederiksborg Amt
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Du har sikkert også hørt socialdemokrater, der har for-

søgt at opstille en besynderlig tese i skolepolitikken –

nemlig den om, at faglighed og social trivsel er hinan-

dens modsætninger. Jeg må medgive, at man sådan

set godt kan have en skole, hvor eleverne trives uden

at lære noget som helst – men det modsatte kan efter

min bedste overbevisning ikke lade sig gøre. Hvis ele-

verne ikke trives, så lærer de heller ikke noget.

Derfor er kamp mod mobning og øget fokus på de

sociale kompetencer en forudsætning for øget faglig-

hed.

På Frederiksberg er skolerne langt – men naturligvis

kan vi komme længere. Der arbejdes aktivt med triv-

sel, og forældrene inddrages. Vi har testet eleverne i

fem år i dansk og matematik, og resultaterne bliver

bedre og bedre år efter år. Vi har opstillet klare mål for

undervisningen længe før, det blev moderne. Vi blander

os fra kommunalbestyrelsens side i skolernes arbejde.

Lærerne er nøglen til en bedre folkeskole, og derfor

skal lærerne have det godt. Der er ingen, der vokser,

ved at blive dunket i hovedet, så i stedet fremhæver vi

det gode eksempel. For to år siden indstiftede jeg pri-

sen: »Colombusægget«, hvor vi belønner en lærer eller

et lærerteam, der har gjort noget ud over det sædvan-

lige. Det er en stor succes.

Vi lader skolerne konkurrere med hinanden – det får

det bedste frem i alle. Som det eneste sted i Danmark

har vi en overbygningsskole, hvor man kan vælge at

gå i de store klasser. De almindelige folkeskoler gør

derfor alt for at holde på eleverne, og det skaber bedre

skoler. Samtidig ser vi, at vores overbygningsskole er

så god, at den også tiltrækker privatskoleelever.

Jeg er faktisk så tilfreds, at jeg i modsætning til sko-

leborgmesteren i København – Per Bregengaard fra

Enhedslisten – ikke så meget som overvejer at sende

mine børn i privatskole.
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AF JAN E. JØRGENSEN (V), FMD. FOR BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET,
FREDERIKSBERG KOMMUNE, SPIDSKANDIDAT TIL FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

Stærkere
ledelse i skolen
Folkeskolen fylder meget i den kommunale valgkamp.

Flere undersøgelser har vist, at vi ikke klarer os godt

nok fagligt i forhold til lande, vi normalt sammenligner

os med. Et sted, hvor der er et klart forbedringspoten-

tiale, er i vores ledelseskultur. Vi har brug for en stær-

kere evaluerings- og ledelseskultur i den danske fol-

keskole.

Formålet med folkeskolen skal være klart for alle sko-

lens parter, så hver især kender og løfter deres for-

pligtelser. Staten skal fastlægge folkeskolens mål og

sikre de mest hensigtsmæssige rammer for, at den

kommunale folkeskole kan nå målene. Kommunen

skal påtage sig det overordnede ansvar for skolen,

løbende vurdere, om målene nås og følge op.

Skolelederen skal udføre en synlig pædagogisk

ledelse og sikre høj kvalitet på den enkelte skole. Den

enkelte lærer skal yde en kompetent undervisning og

løbende evaluere elevernes udbytte, så der kan sæt-

tes målrettet ind med en undervisning, som er tilpas-

set den enkelte elev. Forældrene skal arbejde sammen

med skolen om børnenes indlæring og adfærd.

Det afgørende er, hvad der sker ude på skolerne, i bør-

nenes hjem og i kommunalbestyrelsen. Der skal udvi-

kles en stærk evalueringskultur, en klarere markering

af god ledelse, og vi skal blive bedre til at lade den

gode praksis brede sig. Sker dette, er vi allerede nået

meget langt.

AF UNDERVISNINGSMINISTER BERTEL HAARDER

Vi ved, at ledelse gør en forskel på, hvor godt en skole

fungerer, og hvor meget eleverne lærer. På den enkel-

te skole er der behov for en stærk ledelse, som under-

støtter en høj pædagogisk standard og udvikling. En

ledelse, der sætter mål, vejleder, følger op og er i

løbende dialog med medarbejderne.

Ledelsesfunktionen i folkeskolen skal svare til ledel-

sesfunktionen andre steder i samfundet.

Skolelederen skal have indblik i elevernes resultater

som led i at vurdere kvaliteten af lærernes undervis-

ning. Det skal bl.a. ske gennem de løbende evalue-

ringer og obligatoriske test, samt de skriftlige tilbage-

meldinger til forældrene. Det er centralt, at der skabes

større åbenhed om, hvordan undervisningen forløber i

klasselokalerne, og at skolelederen aflægger besøg i

klasserne.

For mig er det uomgængeligt, at der må udvikles en

stærkere ledelseskultur, baseret på en stærkere eva-

lueringskultur, der igen er baseret på en stærkere

videnkultur. Vi skal bygge på viden om, hvad der vir-

ker, og ikke på formodninger.

Det er den kulturelle forudsætning for, at andre initia-

tiver kan lykkes og standarderne hæves. Heldigvis er

skolens mange parter indstillet på at bidrage til denne

forandring.

Trivsel og
lærdom følges ad
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15.000 flere indvandrere og børn af indvandrere

har fået arbejde siden 2001, flere føler at de taler

godt dansk og flere føler sig godt integreret.

Der er også flere, der er i gang med en uddannelse,

så regeringens fokus på sprog, uddannelse og arbej-

de, må siges at være en succes. Den lavere tilstrøm-

ning – der kommer nu en tredjedel i forhold til 2001

– har naturligvis betydet, at integrationspresset på

kommunerne er lettet betydeligt når det gælder

nyankomne. Det overskud det giver i forvaltningerne

skal nu komme de indvandrere og flygtninge, der

kom til landet i halvfemserne, til gode.

De blev jo mange gange mødt af et system, der ikke

forventede, at de nye kunne bidrage med noget, og

derfor er de havnet på langvarig kontanthjælp.

Perspektivløst for dem selv, skadeligt for børnene og

dyrt for de offentlige kasser.

Integrationsaftalen med DF fra juni betyder, at der de

næste år bliver afsat en halv milliard kroner så kom-

munerne kan give disse kontanthjælpsmodtagere

»en ny chance«. I nogle kommuner er det mere end

halvdelen af indvandrere på kontanthjælp, der ikke

har fået et aktivt tilbud det seneste år, så det er tid til

vende bunkerne på sagsbehandlernes kontorer.

Politikerne kan selv gøre noget ved at bakke de kon-

sekvente sagsbehandlere/jobkonsulenter op og sikre

et godt samarbejde med erhvervslivet. Der er også

gode erfaringer med at rykke konsekvente jobkonsu-

lenter ud i de boligområder, der har mange ledige. Og

hvis boligområdet er særlig problemfyldt, så kan

kommunalbestyrelsen indføre et stop for tilflytning af

nye kontanthjælpsmodtagere.

Det kan altid betale sig for kommunen at gøre en ind-

sats – man sparer kontanthjælp, får flere skatteind-

tægter og ovenikøbet er der belønning på 20.000 kr.

når en nyankommen består sine danskprøver, og

30.000 kr. når en nyankommen har haft et arbejde i

seks måneder. Regeringen vil derudover gerne beløn-

ne de kommuner, der gør en aktiv indsats for at få

dem, der har været i landet i mange år ud på arbejds-

markedet. Derfor bliver får de aktive kommuner

fremover refunderet 65 procent af udgifterne til

kontanthjælp, mens kommuner der ikke giver ledige

aktive tilbud kun får 35 procent refunderet.

Lige nu er der mange virksomheder, der melder om

ledige stillinger, og et voksende antal ledere i virk-

somhederne prioriterer at have en mangfoldig med-

arbejderskare. Hvis alle gør en indsats og sætter inte-

gration på dagsordenen, så er vi meget nærmere en

løsning på Danmarks integrationsproblem. Til gavn

for alle.
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Behov for kommunal
integrationsindsats
AF RIKKE HVILSHØJ (V), INTEGRATIONSMINISTER

De seneste års voldsomme prisstigninger på ejer-

lejligheder har medført, at almindelige lønmod-

tagere ikke længere har råd til at købe sig en

lejlighed i København. Det skal der laves om på.

Jeg vil arbejde for, at den enkelte andelsejer skal

kunne sælge sin andelsbolig som ejerlejlighed.

Hvis alle andelsboliger i København bliver solgt som

ejerboliger, vil antallet af ejerboliger stige fra 20% til

55%, og priserne på det frie boligmarked vil standse

deres himmelflugt, så mange flere kan være med.

Skyhøje kvadratmeterpriser stavnsbinder børnefami-

lierne.

Den store efterspørgsel og et ret begrænset udbud af

ejerlejligheder i København har sendt boligpriserne i

vejret.

Det er ikke længere ualmindeligt med kvadratmeter-

priser på 40.000 kroner for en familielejlighed i

København. Flere og flere familier vil gerne bruge

deres hjem som en opsparing. Derfor skal udbuddet

af ejerlejligheder i København stige markant, så vi

kan tilbyde flere af byens familier denne populære

boligform. Tusindvis af f.eks. børnefamilier i små

andelsboliger er således stavnsbundet til deres lejlig-

hed, fordi de ikke har råd til at købe en større lejlig-

hed, hvor der er plads til hele familien.

Derfor bør andelsbolighavere kunne sælge deres lej-

lighed som en ejerlejlighed på det frie boligmarked.

Bygge- og Teknikforvaltningen har beregnet, at der er

værdier i den københavnske andelsboligmasse for i

alt 150 milliarder kroner.

Alle bliver glade

Lad os starte med at gøre provinsen glad: Værdierne

i København er jo fremkommet ved den generelle

indsats, som også resten af landet har ydet, for at

København skulle have det godt (jo, den har skam

været der !). Vi indfører derfor en købsret for den

enkelte andelshaver. En købsret, der skal erhverves

af staten. Den koster f.eks. 30 % af en gevinst ved

salg af den andelsbolig, der nu altså sælges som

ejerbolig.

Disse midler går i statskassen. Ved en fuld udnyttelse

drejer det sig rundt regnet om 50 mia. kr. Penge, der

kan brugs på nye motorveje, tunneler, lufthavne etc.

over hele provinsen. Mon ikke København kan for-

vente at modtage halvdelen af midlerne? Herved er

vores havnetunnel-udfordring løst – og metroens 4.

etape...

Det københavnske boligmarked bliver også lykkeli-

gere. Priserne vil efter alt at dømme ikke falde – men

blot flade ud. I købet af kort tid vil det blive muligt for

de fleste at erhverve en ejerbolig i København. Og

samtidig vil der ikke være problemer med ventelister

og sorte penge. Det vil være et åbent marked.

Og så – nå ja, så er der kommunen. Den vil få en mia.

kr. ekstra om året i ejendomsskatter, da ejerboliger

betaler den slags, mens andelsboliger er fritaget.

Der er kort og godt tale om et forslag, hvor alle bliver

glade.

Sælg din andelsbolig som ejerlejlighed!
AF SØREN PIND (V), OVERBORGMESTERKANDIDAT, KØBENHAVN
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1. Jørgen Christensen

Hillerød

2. Bent Larsen

Klampenborg

3. Michael Lange

København

4. Knud Andersen

Hasle

5. Jens Hansen

Frederiksberg

6. Karin Falkencrone

Fredensborg

7. Sophie Løhde

Birkerød

8. Jens Ole Andersen

Hornbæk

9. Birgit Tystrup

Skodsborg

10. Lise Helweg

København

11. Lis Olsen

Frederikssund

12. Søren D. Sørensen

Taastrup

13. Lise Nielsen

Ølstykke

14. John Petersen

Smørum

15. Wallait Khan 

København

16. Kirsten Ambjørn

Frederikssund

17. Ilse Birk Nielsen

Bagsværd

18. Jesper Schou Hansen

København

19. Erik Sejersten

Jægerspris

20. Poul Brix

Charlottenlund

21. Thomas Bak Nielsen

Kokkedal

22. Ebbe Salling

Kastrup

23. Sigurd Troels Berg

København

24. Niels Olesen

Fredensborg

25. Henrik Bom Olesen

Kgs. Lyngby

26. Mads Krabbe

København

27. Hans Kurt Jacobsen

Helsinge

28. Søren Graversen

Dyssegård

29. Ole Peter Andersen

Gudhjem

30. Freddy Nielsen

Farum

31. Kerci Porbunderwalla

Kgs. Lyngby

32. Lis Truels Jensen

København

33. Tina Strand

Måløv

34. Kim Eskildsen

København

35. Hans Jørgen Lundbye

Hvidovre

36. Claus M.J. Hassing

Valby

37. Torben Skytte Raahede

Frederiksberg

38. Claus Mikkelsen Findinge

Kgs. Lyngby

39. Claus Gisselman Olsen

Rødovre

40. Rune Kjeldsen

Nærum

41. Jørn Phigalt

Helsinge
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i Region HovedstadenR
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Venstre vil udvikle Region Hovedstaden

som Danmarks vækst-lokomotiv

Derfor vil Venstre

• Oprette et vækstforum, som skaber fundamentet for

konkurrencedygtige og innovative erhvervsmiljøer

med spændende arbejdspladser.

• Skabe grundlaget for, at Region Hovedstaden til-

trækker nye internationale virksomheder.

• Sætte skub i forskningen i samspil mellem sygehu-

sene, universiteterne og regionens erhvervsliv. I

Venstre er vi overbevist om, at hvis vi bruger de

bedste erfaringer og den nyeste viden til at smitte af

på andre, så gavner det os alle. I Venstre er vi ikke

bange for samarbejde mellem det offentlige og det

private.

• Skabe rammerne for et kreativt og innovativt iværk-

sættermiljø.

• Skabe bedre rammer for turismen i alle dele af

Region Hovedstaden.

Venstre vil udvikle sundhedssektoren 

i Region Hovedstaden

Derfor vil Venstre

• Bevare regionens mindre sygehuse. Venstre vil

udvikle og ikke afvikle. Alle Regionens sygehuse

skal bevares gennem udvikling og specialisering.

• Etablere et Børnehospital. Behandlingen af børn

varetages i dag af 6 forskellige børneafdelinger – de

5 i København ligger indenfor en radius af 15 km.

Syge børn er ikke blot små syge voksne! Derfor skal

et børnehospital tage udgangspunkt i det syge barn.

Børnehospitalet skal blive et kraftcenter på behand-

ling, udvikling og forskning til gavn for syge børn

• Sikre at lægerne tilpasser deres åbningstider efter

patienterne. Vi skal stille større krav til de praktise-

rende læger, så det kommer patienterne til gode.

• Oprette tilstrækkeligt mange hospice-pladser og til-

byde hospice-service også i hjemmene.

• Indføre en mere effektiv akut behandling både

mobilt og på skadestuerne.

• Oprette en helikoptertjeneste. Vi skal sikre hurtigere

behandling til borgerne, også når de bor langt væk,

eller når trafikken er tæt.

Venstre vil skabe en langt bedre behandling for

budgettet på 23 milliarder kr.

23.000.000.000 kr. er mange penge. Det kræver, at vi

vælger politikere, som sammen med personalet kan

tænke nyt, så vi både får højere kvalitet og flere

behandlet med kortere ventetider inden for de nuvæ-

rende økonomiske rammer. Region Hovedstaden skal

have Verdens bedste sygehusvæsen!

• Vi skal sikre, at de handicappede og sindslidende

får trygge og værdige forhold med respekt for den

enkeltes ressourcer og behov.

• Vi skal skabe og understøtte en dynamisk udvikling

af hele regionen med flere spændende og udfor-

drende jobs.

• Innovation, uddannelse, vækst og nye iværksættere

skal være Regionens kendetegn.

• Vi skal medvirke til bedre trafikforhold.

• Og endelig skal vi sikre, at Regionen fortsat er et

attraktivt sted at besøge, arbejde, leve og bo i.

Venstre vil gøre Region Hovedstadens 

sygehuse til verdens bedste sundhedsvæsen!

R
V

 ‘05

Med Venstre i spidsen
for udviklingen af
Region Hovedstaden
SE ALLE VORE KANDIDATER OG HELE DET POLITISKE PROGRAM PÅ: WWW.V-RH.DK
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Vi skal den 15. november for første gang stemme til Regionsråd Hovedstaden.

Herved forsvinder hele sygehusområdet ud af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

(og ud af Borgerrepræsentationen i København). I stedet skal vi have valgt politi-

kere, hvis væsentligste opgave bliver sygehusvæsnet for regionens 1,6 millioner

borgere. Det bliver spændende og udfordrende, og det giver mange nye mulighe-

der for at skabe verdens bedste sundhedsvæsen.

En så vigtig opgave kræver, at også Frederiksberg bliver rigt repræsenteret i

Regionsrådet. Vi skal kæmpe for fortsat aktivitet på Frederiksberg Hospital. Vi skal

arbejde for et godt sundhedsvæsen, så patienter føler et sammenhængende

behandlingsforløb mellem de opgaver som Regionen skal varetage, og de opgaver

som Frederiksberg Kommune får ansvaret for.

Det er derfor vigtigt, at vi på Frederiksberg stemmer vores lokale kandidater i

Regionsråd Hovedstaden, jo flere stemmer desto større vægt vil der være bag

Frederiksberg stemme.

Jeg har brug for jeres personlige stemme. For jeres families og jeres venners

stemmer, så Venstre på Frederiksberg kan blive hørt i Regionsråd Hovedstaden.

Frederiksbergs stemme
i Regionsråd Hovedstaden
AF JENS HANSEN, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN

Vores opgave er at få en borgerlig ledet region her i Hovedstadsområdet med

Venstre for bordenden – som det største parti.

Det gør vi ved, at den borgelig fløj samler flere stemmer end Vibeke Storm

Rasmussen, der er den nuværende Amtsborgmester for Københavns Amt

(Socialdemokratiet).

Region Hovedstaden har to overordende opgaver:

1. Sammenlægning og drift af hospitalsvæsenet i regionen.

2. Etablering af et vækstforum, der skal udarbejde en udviklings- og vækststrategi

for regionen.

Venstres budskaber i forbindelse med opgaverne er meget enkle:

Verdens bedste Sundhedsvæsen

Fremtidens sundhedsvæsen skal drives som en moderne virksomhed med fokus

på »kundens« behov.

• Ethvert sygehus i Hovedstadsområdet skal være et effektivt behandlende syge-

hus – Vi vil udvikle og ikke lukke sygehuse, og det skal ske i samarbejde med

personalet.

• Vi ønsker, at der skal etableres et børnehospital, som skal blive et kraftcenter

indenfor behandling, udvikling og forskning til gavn for syge børn.

• På samme måde skal hovedstadens enkelte sygehuse tilbyde høj specialiseret

behandling – vi vil samle og sikre specialerne, for at kunden kan få den optima-

le behandling til korteste ventetid

• Vi vil gerne i samarbejde med kommunerne – hvis opgave det er – »skabe loka-

le sundhedscentre«, hvor kunden kan få en første hjælp. Dette kan f.eks. ske ved

at samle læger og øvrige terapeuter i samme huse.

Hovedstaden er vækstlokomotivet

– Erhvervsudvikling

Med en aktiv arbejdende bestyrelse skal Hovedstadens kommende Vækstforum

vise, at det er mennesker, som gør en forskel.

• Vilje til handling skal skabe et førende vækst-, videns- og iværksættersamfund i

Hovedstaden – vi skal stimulere selvstændighed og iværksætter i uddannel-

sessektoren fra nulte klasse til Ph.d.

• For at sikre de bedste vækstvilkår skal vi i endnu højere grad evne at tiltrække

investeringer, konferencer, virksomheder og turister til Hovedstadsområdet –

København er godt på vej til at blive kult. Vores investeringer gennem de sidste

år har givet hovedstaden et image på linie med Londons først i 90’erne.

MICHAEL LANGE, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN

R
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Vi skal gøre en forskel
i Region Hovedstaden
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Vi skal have modet til at høste de faglige og adminis-

trative gevinster – 16 sygehuse sammenlægges

under Region Hovedstaden – så kvaliteten øges, og

der bliver flere penge til behandling. Specialer, der

tager sig af alvorlige sygdomme skal samles. Erfaring

og dygtighed giver den bedste patientbehandling.

Bliver man alvorligt syg, spiller afstanden ingen rolle.

Samtidig skal vi bevare alle de nuværende sygehuse

i Regionen. De skal deltage i specialiseringen, men

også sikre, at almindelige sygdomme behandles i

nærmiljøet.

Regionen skal være vækstmotor for Danmark gen-

nem forskning, innovation, uddannelse og flere

iværksættere. Vi skal skabe og understøtte en dyna-

misk udvikling af hele Regionen med mange spæn-

dende og udfordrende jobs. Kreative miljøer som film,

design, fotografi, multimedier og lignende, skal styr-

kes.

Vi skal blive bedre til at udnytte den enorme

forskning, der finder sted på Regionens sygehuse –

så den både fører til bedre patientbehandling og nye

produkter, der kan patenteres.

Kan du huske dengang, hvor du ikke selv fik lov at

bestemme, hvilket sygehus du skulle behandles på?

Eller måske kan du huske dengang, hvor du blev par-

keret i månedsvis på ventelisterne? 

Det kan umiddelbart synes fjert i dag, men det var

realiteterne for bare få år tilbage, hvor Social-

demokratiet satte skatteskruen på danskerne og lod

sundhedsvæsenet løbe løbsk. I dag ser verden noget

anderledes ud, men alligevel er der stadig mange

områder, hvor godt kan gøres bedre.

For mig er de bedst mulige sundhedstilbud at finde

den rette balance mellem kvalitet, nærhed og økono-

mi. Kvalitet er først og fremmest høj faglig kvalitet,

men for mig også minimal ventetid og velfungerende

patientforløb med patienten i centrum.

Jeg mener, at borgerne skal sikres nærhed til deres

sundhedstilbud. Vi skal ikke ud og lukke en række

sygehuse i den nye region, og dermed sende en

masse mennesker ud på landevejene for at komme

til behandling og kontrol eller blot for at besøge deres

pårørende. Derimod skal vi samle de specialiserede

behandlinger, hvor fagligheden kræver det, og beva-

re de almindelige sundhedstilbud i nærheden af, hvor

borgene bor og lever – ikke mindst i tilfælde af akut

opstået sygdom.

Tag eksempelvis de to små sygehuse i regionen

Hørsholm og Frederiksberg, der har formået at

omstille sig i takt med udviklingen, og samtidig skabt

høj patienttilfredshed og kvalitet. Det mener jeg, skal

udnyttes frem for afvikles.

Min vision er, at fem gode enheder kan blive til én

endnu bedre. Når du skal sætte dit kryds den 15.

november til Region Hovedstaden så husk på, at hvor

der er vilje, er der også en vej – også når vi snakker

udvikling af sundhedsvæsenet.

Jeg glæder mig til at møde jer alle på gader og stræ-

der de næste par uger, hvor jeg vil gøre mit for, at

Venstre vinder valget den 15. november.

Rigtig god valgkamp!

Hvor der er vilje ...
AF SOPHIE LØHDE,
KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN

R
V
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Bevar regionens
sygehuse
AF BENT LARSEN, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN

22-årige Sophie Løhde er i dag Danmarks yngste

amtsrådsmedlem. Den 15. november er hun at

finde på Venstres liste til Region Hovedstaden

som nr. 7
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Alarmerende
mange fejl i
sagsbehandling

Nytænkning og udvikling er vigtige elementer, når vi

skal forbedre den kommunale service. I denne tid,

hvor kommunalreformen står for døren, er der, for

mig at se, ingen tvivl om, at de kommuner, der skal

gennem en sammenlægning, udover, - naturligvis -

store udfordringer og problemer, også har nogle for-

dele. I de debatter, som en sammenlægning medfø-

rer, vil »plejer« være død , når der skal argumenteres

og samarbejdes omkring den nye kommune.

Lyngby - Taarbæk er en af de kommuner, der ikke bli-

ver udsat for en sammenlægning. Derved går vi glip

af den begrundelse for at ny- og gennemtænke den

måde, kommunen fungerer på. Det, vi skal forholde

os til, er »alene«, hvordan de nye opgaver indpasses

i den eksisterende struktur. De muligheder, der ligger

i at bryde med gamle vaner og tankegange, er det

svært at få debatteret i en kommune, der ikke skal

gennem en sammenlægning.

Der er ellers nok at tage fat på i Lyngby-Taarbæk

Kommune. Selv om vi er landets 13 rigeste kommu-

ne, efter udligningen har fået sin del, har vi store pro-

blemer med at få økonomien til at hænge sammen.

Venstre ville gerne debattere udvikling og fremtid i

Lyngby - Taarbæk kommune, men De Konservative,

som vi tydeligvis godt kan samarbejde med på

Christiansborg, vil ikke, og dermed risikerer vi at tabe

kommunalreformens store muligheder på gulvet. Det

vil være til stor skade for kommunens borgere og

medarbejdere og for kommunes økonomi og udvik-

ling.

Borgernes retssikkerhed er truet, mener Venstre i

Glostrup. Den borgerlige gruppe har sendt revisions-

beretning og kommunens regnskab 2004 til ministeri-

er for at få en vurdering af de mange fejl.

Vi hører jævnligt fra borgere, der føler sig forkert

behandlet af socialforvaltningen. Og der er i år faldet

dom i 2 sager, hvor borgere ikke har fået korrekt

behandling. Glostrup Kommune tabte begge sager.

Den ene sag drejer sig om en nu 22-årig handicappet

mand, der efter 4 års kamp har fået Byrettens ord for,

at kommunens sagsbehandling er mangelfuld, og at

han var berettiget til førtidspension, da han fyldte 18

år.

I den anden sag fik en borger medhold i, at kommu-

nens lægekonsulent handlede ulovligt, da han i en

pensionssag gav sig til at stille en psykiatrisk diagno-

se på borgeren.

S og SF forsvarede længe »systemet«, men for et års

tid siden blev både kommunens socialchef og læge-

konsulenten sat fra bestillingen. Så nu kører det bare

for socialforvaltningen - eller gør det?

Den netop modtagne revisionsberetning for 2004

viser, at der stadig er alarmerende mange fejl i sags-

behandlingen:

• Kontanthjælp. 12 personsager er gennemgået,

hvoraf 1er uden fejl.

• Aktivering. 8 personsager er gennemgået,

hvoraf 2 er uden fejl.

• Revalidering. 8 personsager er gennemgået,

hvoraf 0 er uden fejl.

• Fleksjob. 6 personsager er gennemgået,

hvoraf 2 er uden fejl.

Men revisionen konkluderer: »Det er generelt vores

opfattelse, at der er gode forretningsgange for det

sociale område. Sagsgennemgangen for 2004 har

bl.a. medført, at forretningsgangen for individuelle

kontraktforløb er blevet strammet op.«

De borgerlige politikere er ikke enige. Med så stor en

procentdel fejl må man formode, at mange sager ikke

er afgjort korrekt. Vi har derfor ikke villet godkende

regnskab og revisionsberetning for 2004 og har i ste-

det sendt det til både Indenrigsministeren og

Socialministeren, som vi har spurgt: »Kan det virkelig

passe, at en kommune uden mindste påtale kan admi-

nistrere så lemfældigt? Er det acceptabelt? Hvilke

konsekvenser kan og vil ministeriet drage?«

K
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AF LEIF OLSEN (V), BORGMESTERKANDIDAT I GLOSTRUP

Innovation og
kommunalreform
AF SØREN P. RASMUSSEN (V), BORGMESTERKANDIDAT I LYNGBY-TAARBÆK
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Kommunalreformen og det nye Danmarkskort er ved

at se sin tilblivelse - også her fra Værløses side.

Værløse er blevet tvangsgiftet med Farum ind i en ny

Furesø Kommune, og jeg vil godt her benytte lejlighe-

den til at sige, at efter diverse stridigheder, specielt fra

Værløses side omkring dette tvangsægteskab, så er

forholdene efterhånden ved at blive normaliseret, tak-

ket være den gode aftale der blev tilvejebragt med

indenrigsministeriets mellemkomst.

Borgerne er ved at vænne sig til tanken om en fælles

kommune, og specielt i foreningslivet er der en spi-

rende optimisme om, hvad de kan ovre på den anden

side af Furesøen.

Det er en optimisme som vi fra politisk side har anspo-

ret til. For jeg tror at succesen for en ny kommune, og

det gælder ikke kun for Furesø kommune, er at

befolkningen på hver side af søen kommer til at lære

hinanden at kende – og det gør man bedst i en afslap-

pet atmosfæres i en forening.

Det politiske liv

I den politiske verden har partierne nu fundet sammen

og har fået opstillet deres lister. Det er dog ikke sket

uden sværdslag. Der har været mishagsytringer i alle

partier - også i Venstre – men efterhånden som vi har

lært hinanden at kende, fandt vi, at vi havde én fælles

sag: »At gøre Venstre til det førende parti i det nye

bystyre«.

Flyvestationen

En af de store udfordringer i Furesø Kommune bliver

at udvikle flyvestationen og dens areal. Det er et areal

på størrelse med Dyrehaven og en stor del af flyve-

stationen skal forblive som uberørt natur. Men der er

ca. 75.000 etagemeter bygninger allerede, og disse

skal selvfølgelig udvikles.

Dette er en kanon udfordring for det kommende by-

styre, og personligt går jeg efter et meget kreativt og

kulturelt miljø, som f.eks. en actionpark, hvor

befolkningen fra hele hovedstadsregionen kan få sig

en oplevelse ud over det sædvanlige.

Det skal her fra Værløse nu siges, at fortiden er lagt

bag os, vi ser fremad og vi glæder os til de nye udfor-

dringer og opgaver, som vil tilfalde den kommende

Furesø Kommune efter 1. januar 2007.

Hvad er forskellen mellem krig og politik? De våben

der bruges. Jeg ved udmærket godt, at det er en pro-

vokerende sætning at skrive. Det er også min mening

at provokere. Jeg ved også godt, at den sammenlig-

ning er, at sætte tingene lidt på spidsen – men jeg har

fanget din opmærksomhed.

Hele det politiske landskab ligger lige nu i politisk krig

for at vinde magten i kommunerne og i regionerne.

Det handler om at sætte dagsordenen og bestemme

hvilke våben, der skal bruges i krigen. Lykkes det

vores modstandere, både at bestemme dagsorden og

våben, kommer vi til at bruge megen energi på, at

svare igen på den dagsorden og med lignende våben.

Dermed glemmer vi budskabet i vores egen politik og

vores modstandere har bestemt hvad vi skal sige. Vi

deltager i krigen på modpartens præmisser og glem-

mer, hvorfor vi egentlig er i krig. Det er en rigtig smart

strategi for vores modstandere og vi skal passe på

ikke at falde i den fælde, at bruge samme våben som

dem. Jeg har i denne valgkamp mødt en del borgere

der mener, at politikerne bruger alt for meget tid og

energi på at føre krig mod hinanden, frem for at for-

tælle borgerne hvad de hver især vil. Det skal bemær-

kes, at det er borgere af forskellig politisk observans,

der har sagt det til mig - og de har ret.

Som politikere skal vi naturligvis være en del af denne

krig mellem partierne- men hvilken strategi og hvilke

våben bruger vi? Svarer vi igen på alt det modstan-

derne kaster ud i debatten, eller fortæller vi om vores

politik? Vi har rent faktisk nogle valg. Vi kan vælge ikke

at deltage på modpartens præmisser om negativt per-

sonfnidder på børnehaveniveau og lave vores egne

præmisser med politiske budskaber. Vi kan vælge, ikke

at lade os fange af den dagsorden som modparten

stiller i mangel på politik og lave vores egen dags-

orden, der handler om den service, vi vil give borger-

ne. Lad dem der vil slås gøre det, så laver vi politik.

Politiske budskaber er nok det mest effektive våben,

der kan bruges i en politisk krig.

Et tvangsægteskab
med optimisme
AF BORGMESTER JESPER BACH (V), BORGMESTERKANDIDAT, FURESØ KOMMUNE

Krig eller budskaber?
TINA JENSEN (V), BORGMESTERKANDIDAT, HØJE-TAASTRUP KOMMUNE



Region Hovedstaden skal være i front med at

styrke Danmark som vækstland - og have mere

fokus på at skabe flere jobs. Region

Hovedstaden skal være en konkurrencedygtig

storbyregion, der udnytter alle vækstcentre i

nærmiljøet.

Vestegnens bidrag:

I nogle af vestegnens kommuner er der fortsat

uudnyttede erhversarealer, som med fordel kan

indpasses i den samlede Region Hovedstaden.

Den ledige arbejdskraft på vestegnen vil ligele-

des kunne indgå i det stigende antal jobs, som

en udvikling af Region Hovedstaden vil kunne

medføre. Herunder er det vigtigt, at vi får skaf-

fet egentlige jobs til de borgere af anden etnisk

oprindelse en dansk, hvis problem er at de ikke

har et fast job. Alt andet lige vil en sådan udvik-

ling fremme integrationen i Danmark.

Bedre infrastruktur:

For at kunne effektuere væksten i Region

Hovedstaden kræves der en forbedring af infra-

strukturen i form af en yderligere udbygning af

motorvejsnettet med motorring 5 fra Hundige,

via Høje Taastrup og Ballerup til Hillerød, som vil

kunne aflaste motorvejene nærmere

København, ligesom motorring 5 vil kunne

fremme erhvervsudviklingen i områderne langs

denne strækning.

Udover den kommende udbygning af Metroen

med en cityring vil det være vigtigt at få gen-

nemført letbanen fra Ishøj via Brøndby, Glostrup

og Herlev- til Lyngby.

Region Hovedstaden er i konkurrence med

Sydsverige, Polen, Baltikum og Nordtyskland,

men med en effektiv indsats vil vi kunne klare

os i denne konkurrence.

12

Vestegnens bidrag til
Region Hovedstaden
AF SØREN D. SØRENSEN, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN
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Hos Ret & Råd får du vejledning og
saglig bistand – før det er for sent!

Advokaterne
Peter Hesselholt (H)
Annette Schepler (L)

Dorte Hesselholt, Adv. fm

Advokatfirmaet Peter Hesselholt
Bydammen 8 – 2750 Ballerup

Telefon 44 97 14 14 - Fax 44 66 14 07
E-mail: ballerup@ret-raad.dk - www.ret-raad.dk/ballerup

Sælg din forretning gennem os!
Formidling bygger på tillid. Vi hjælper dig med:
• Formidling & vurderinger
• Bevillinger & næringsbreve
• Erhvervslokaler & lejeforhold
• Rådgivning, finansiering & pantebreve

Vi har stor ekspertise i salg af alle typer forretninger, virksomheder
og butikker. Vi står til din rådighed gennem hele salgsprocessen.
Ring og aftal gratis møde for gennemgang af dine muligheder.

ERHVERVSKONSULENT KURT DAMSTED
DANSK ERHVERVS FORMIDLING APS
GAMMEL KONGEVEJ 109 · DK-1850 FREDERIKSBERG C
TLF. 33 25 33 96 FAX 33 25 33 97 MOBIL 22 82 13 15
E-MAIL KD@DEF-APS.DK · WWW.DEF-APS.DK
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Mulighed for
hjemmehospice
AF BIRGIT TYSTRUP, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN

Rekvirer brochure på: oma@wpmail.dk 
 

Se mere på: www.zuluøkonomirådgivning.dk 

ZULUøkonomirådgivning 
OLE MØLLER ANDREASEN 

Civiløkonom, HD 
 

Stadionvej 43 - (17) - Postboks 1337 - 2600 Glostrup 
Telefon 4345 2207 / 2631 9902 - oma@wpmail.dk 

Giv din økonomi førstehjælp... 

ZULU økonomirådgivning giver dig 

en reel og ærlig sparring omkring din 

privatøkonomi, og dine investeringer. 

Borgere med en uhelbredelig sygdom skal selv kunne

vælge, hvor de ønsker at afslutte deres liv.

Som sygeplejerske på en kræftafdeling gennem 37 år

ved jeg, at det betyder meget for både den døende og

de pårørende, at livet får en værdig og tryg afslutning

i omgivelser, de selv ønsker.

Flere og flere med en uhelbredelig sygdom ønsker at

afslutte deres liv udenfor et hospital. Ud af alle dem

der ønskede at dø i eget hjem under trygge forhold, er

det under 1/3 del, der har haft muligheden.

Formålet med hjemmehospice er at give uhelbredeligt

syge og døende en sidste tid, hvor den lindrende pleje

og behandling er optimal og tilrettelagt med udgangs-

punkt i den døendes og familiens ønsker og behov.

Sundhedsstyrelsen har lige udgivet en rapport som

siger, at 92 % af alle pårørende vurderer, at hjemme-

hospice har været en meget stor hjælp for deres afdø-

de og de pårørende selv.

Der skal være langt større mulighed for at få et hjem-

mehospice-team tilknyttet.
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PET mod
radikalisering og
rekruttering
AF HANS JØRGEN BONNICHSEN, CHEFKRIMINALINSPEKTØR I POLITIETS
EFTERRETNINGSTJENESTE 

London blev den 7. juli 2005 om morgenen ramt af

terrorangreb 4 forskellige steder i byen. 52 mennes-

ker blev dræbt og 200 andre blev såret.

Terrorangrebet understregede, at fokus på radika-

lisering og rekruttering til terrorisme med gode

grunde skal være et højt prioriteret emne for efter-

retnings- og sikkerhedstjenester i Europa og andre

steder i verden. Det, der var med til at gøre terror-

handlingen i London særlig skræmmende var, at

gerningsmændene på overfladen fremstod som så

mange andre unge mennesker, og bortset fra nogle

ungdommelige lettere konflikter med lovgivningen,

var de veluddannede og tilsyneladende velfungeren-

de og velintegrerede i det britiske samfund.

Det er PET’s opgave at gøre sit til at

forhindre, at noget tilsvarende sker i

Danmark. Derfor efterforsker og over-

våger vi en række radikaliserede per-

soner og miljøer. Formålet er selvsagt

afdække eventuelle intentioner og

kapaciteter, inden de måtte udvikle sig til en konkret

trussel.

Der er i Danmark en række risikogrupper, som har

vores særlige opmærksomhed, idet de kan være

vækstgrundlag for radikalisering og rekruttering til

terrorisme. Det drejer sig bl.a. om grupper af anden

eller tredje generationsindvandrere, der måske lever

i et kulturelt vakuum og føler sig dæmoniseret og

som har brug for et ståsted (politisk-religiøst-krimi-

nelt), hvor der findes et stærkt kammeratskab, der

gør at man føler sig betydningsfuld. Det er rodløse

unge mennesker, der efter omstændighederne kan

være lette ofre for vildførelse, radikalisering og i

værste fald rekruttering.

Forebyggelse vigtig

Det er PET’s opfattelse, at moderate minoritetsgrup-

per også har en forpligtelse til at medvirke til at

modvirke radikalisering ved at indgå i en konstruktiv

dialog og yde en aktiv indsats. At være medlem af et

demokrati og bevare et demokrati kræver faktisk en

aktiv indsats. Her er det også en opgave for PET at

medvirke til at skabe medspillere frem for modspil-

lere i kampen mod radikalisering og rekruttering til

terror og ekstremisme.

PET arbejder derfor vedholdende på at vedligeholde,

udvikle og skabe dialogfora, hvor alle samfunds-

grupper og religiøse retninger kan komme til orde.

Som eksempel kan nævnes foredrag for muslimske

ungdomsorganisationer, medvirken i muslimske

radio- og Tv-stationer, udsendelse af en folder på 7

sprog om terrorfinansiering, samt afholdelse af

Awareness-programmer for universiteter og højere

læreanstalter.

For nogens vedkommende er det desværre umuligt

at etablere en fornuftig kontakt,

uanset hvor meget respekt og for-

ståelse, der lægges for dagen. Her

kan der kun reageres ved overvåg-

ning, direkte konfrontation, efter-

forskning og strafforfølgning.

Udvis fornuftig opmærksomhed

En af de barske virkeligheder omkring efterretnings-

og sikkerhedsarbejdet er, at det aldrig vil kunne ude-

lukkes, at der vil kunne forekomme terrorangreb

uden varsel. Man behøver i den forbindelse blot at

nævne Madrid og London. En ting står dog fast. At

desto større medspil vi får fra den danske

befolkning, vel at mærke et medspil baseret på for-

nuftig opmærksomhed, desto større er chancerne

for at afværge et terrorangreb i Danmark.

14

Kulturnat på
Københavns Rådhus
Venstre i København bød på afslappende massage,

quiz og lyseblå slush ice til gæsterne i forhallen på

Københavns Rådhus under kulturnatten. Hvert

parti repræsenteret i Borgerrepræsentationen

havde en stand og kommunen havde i år suppleret

med egne stande fra bl.a. statistisk kontor. På

Venstres stand blev alle kandidater præsenteret på

storskærm og de fleste kandidater var også til

stede, så gæsterne kunne få sig en snak og et poli-

tisk budskab med hjem.

Pind vært for
Rudolph Giuliani
Søren Pind var 2. oktober vært for New Yorks tidli-

gere borgmester Rudolph Giuliani, som besøgte

København. Ombord på havnens båd Portus viste

Søren Pind alle de nye byggerier langs havnen,

som han haft ansvar for i sin tid som Bygge- &

Teknikborgmester.

Kandidater på tur
De 3 kandidater fra Vanløse-Brønshøj, Glen

Mandsberg, Martin Hirsch og Terje Kartvedt, fløjte-

de valgkampen i gang på Vanløse Station med en

fælles tur rundt i byen med Metroen - og den loka-

le presse.
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Terrortrussel
– det vigtigste er at være forberedt

Man kan forebygge men ikke forhindre terrorangreb.

I den Københavnske Metro er nøgleordene et gen-

nemtænkt sikkerhedsdesign og effektive bered-

skabsplaner.

Terrorangrebene i London og Madrid viser desværre

med al tydelighed, at det kan være meget svært at

forhindre terrorister i at slå til. Sikkerhed afhænger

derfor af andet og mere end at forhindre terror - det

handler i høj grad om at sikre, at et eventuelt angreb

gør mindst mulig skade.

I den københavnske Metro er sikkerheden tænkt ind

lige fra begyndelsen. Det er sket i form af tekniske-

og designmæssige løsninger, der sammen med et

effektivt og gennemprøvet beredskab gør Metroen så

sikker, som det er muligt - også når det gælder ter-

ror.

Røgudvikling 

Et terrorangreb kan udløse ildebrand. Men det farlig-

ste ved en brand er ofte røgudviklingen. I Metroen har

vi sørget for, at en række tekniske løsninger begræn-

ser farerne.

Vi kan styre retningen på ventilationen i tunnelen. Det

betyder, at vi kan sende røgen væk fra passagererne

- røgen »blæses« den ene vej i tunnelen, mens pas-

sagererne evakueres den anden vej.

De underjordiske stationer har perrondøre mellem

station og tunnel. I en nødsituation, forhindrer dørene

røg fra tunnelerne i at brede sig til stationsrummet og

omvendt.

Opstår der røg på selve stationen, vil den stige til

vejrs op under ovenlyspyramiderne. I en sådan situa-

tion åbnes pyramiderne automatisk, så røgen ledes

ud i det fri. Herved forhindres det, at luften på statio-

nen bliver tæt af røg. Computersimulationer og røg-

forsøg viser, at stationerne kan holdes røgfri i mere

end ti minutter, hvilket giver tid til at evakuere alle.

Endvidere er der etableret et selvstændigt system,

som kan holde stationernes nødtrapper røgfrie ved at

skabe overtryk.

På stationer og i tog er der som hovedregel anvendt

ikke-brandbare materialer. I de tilfælde, hvor dette

ikke har kunnet lade sig gøre, har man sikret, at

materialerne kun udvikler ikke-giftig røg. Evakuering 

Det er til enhver tid sikrest, at evakuere passagerer

fra stationer i stedet for gennem tunnelerne. I tilfæl-

de af brand eller andre former for røgudvikling vil

togene derfor normalt køre til nærmeste station. Hvis

evakuering via tunnelerne alligevel skulle blive nød-

vendig, vil nødbelysning og skilte vise vej til den nær-

meste udgang. Der er aldrig mere end 600 meter

mellem nødudgangene.

Beredskab

I samarbejde med politi, brandvæsen, alarmcentral

samt Hovedstadens Sygehusfællesskab, er der udar-

bejdet en detaljeret beredskabsplan, der tager højde

for stort set alle tænkelige ulykker. 1.300 personer -

politifolk, brandmænd, læger, sygeplejersker, Metro

Stewarder m.fl. - indgår i beredskabet. Inden

Metroens åbning blev der afholdt en række store

øvelser for at sikre, at planerne virker. Efterfølgende

afholdes der med jævne mellemrum øvelser, således

at planerne også holdes ved lige.

AF ANNE-GRETHE FOSS, VICEADMINISTRERENDE DIREKTØR I ØRESTADSSELSKABET
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GENTOFTE
Egil Rindorf, tlf.: 3965 5252, 
egil@rindorf.dk
Folketingskandidat:
Vakant

LYNGBY
Ove Kjær, tlf. 4542 2979, 
o.kjaer@paradis.dk
Folketingskandidat:
Beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen, MF
tlf. 3392 5800, chf@bm.dk

BALLERUP
Stig Rée, tlf. 4444 0926, 
reemanag@inet.uni2.dk
Folketingskandidat:
Pia Larsen, MF, 
tlf.: 3337 5438, vpila@ft.dk

GLOSTRUP
Hans-Christian Ellegaard, 
tlf. 4399 8183, ellegaard@mail.tele.dk
Folketingskandidat:
Statsminister
Anders Fogh Rasmussen, MF, 
tlf.: 3392 3300, stm@stm.dk

HELLERUP
Jens Martin Tarp, tlf. 3965 8285,
jens.tarp@natmus.dk
Folketingskandidat:
Vakant

GLADSAXE
Vibeke Nielsen, tlf.: 4498 1286,
vibnie@mail.dk
Folketingskandidat:
Gitte Lillelund Bech, MF
tlf.: 3337 4544, vgilb@ft.dk

HVIDOVRE
Jess Petersen, tlf. 4343 8615
jess.petersen@hotmail.com
Folketingskandidat:
Vakant

AMAGER
Tove Malzer, tlf.: 3253 2486,
tovemalzer@get2net.dk
Folketingskandidat:
Marion Pedersen, MF, 
tlf.: 3337 4562, vmarp@ft.dk

RØDOVRE
Flemming Jensen,  tlf. 4444 7735, 
fkj@nohau.dk
Folketingskandidat:
Kjeld Danneskjold- Samsøe, 
tlf.: 3964 0026, kjeld@danneskiold.dk
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Venstre
Søllerødvej 30
2840 Holte

Returneres ved varig adresseændring.
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Torsdag den 3. november

Kl. 19.30: Hvidovre Kommune, Lille Friheden:
Tværpolitisk debatmøde, arrangeret af grundejerforeningerne.

Kl. 19.00: Albertslund Rådhus:
Tværpolitisk vælgermøde med spidskandidater.

Kl. 20.00: Gentofte Kommune, Øregården Museum:
Tværpolitisk vælgermøde.

Mandag den 7. november

Kl. 19.00
- 22.00: Gladsaxe Bio:

Tværpolitisk vælgermøde med spidskandidater

Tirsdag den 8. november

Kl. 19.00
- 22.00: Rudersdal Kommune, Birkerød Gymnasium:

Partilederrunde med alle spidskandidater.

Onsdag den 9. november

Kl. 19.30: Rudersdal Kommune, Birkerød Rådhus, Store Sal:
Tværpolitisk vælgermøde om skolepolitik.

Torsdag den 10. november

Kl. 20.00: Dragør Kommune, Dragør Skole:
Tværpolitisk vælgermøde med spidskandidater.

Lørdag den 12. november

Kl. 11.00
- 13.00: Rudersdal Kommune, Valgcafé

på Birkerød Bibliotek

Søndag den 13. november

Kl. 13.30: Gentofte Kommune: Bellevue Teater:
Tværpolitisk vælgermøde med spidskandidater

Tirsdag den 15. november

Kl. 9.00
- 20.00: Kommunal- og regionsvalg 2005

Weekenden 26.-27. november

Venstres Landsmøde i Odense

Mandag den  5. december 

Kl. 19.30: Stengaard Kirke, havestuen:
Mød H. C. Andersen! Alle er velkomne.

Onsdag den 7. december 

Kl 15.50: Marc Chagall på kunstmuseet Arken i Ishøj.
Omvisning og foredrag om udstillingen »Kærlighedens Univers«. Entré: 60 kr.
Tilmelding  Etil Helle Barth på 4068 3875 eller
heb@dgh.dk senest d. 28. november 2005


