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50 ÅR SOM POLITISK AKTIV

Syv fredage i træk kunne man høre et foredrag på AOF med Bjarne Overmark, hvor han øste ud af erfaringer og historier igennem 50 år som politisk aktiv og heraf 28 år som byrådsmedlem for Beboerlisten. Foredragsrækken kan snart ses på Beboerlistens youtube eller facebook-sider

VIA UNIVERSITY RANDERS,
JENS OTTO KRAGS PLADS 3

20. AUGUST 2021
1. OKTOBER 2021

God valgperiode for Beboerlisten
med alvorlige sager
Bjarne Overmark er veteran for Beboerlisten i byrådet med sine 28 år på pladsen. Han har siddet endnu en periode i
byrådet for Beboerlisten og gør status
over nogle af de vigtigste sager, hvor
Beboerlisten har haft en finger med i
spillet.

D

et er jo ikke sådan,
at Beboerlisten alene kan afgøre noget som
helst, understreger Bjarne
Overmark med det samme.
”Der skal minimum 16
stemmer til et flertal i byrådet, og derfor er samarbejdet med de øvrige par-

tier vigtigt. Som i mange
af de foregående valgperioder har Beboerlisten
arbejdet for de sager, som
vi mener er væsentlige for
borgerne i Randers. I den
seneste periode har der
været særligt fokus på en
rækker sager inden for ældre- og sundhedsområdet,

og det er også sager herfra,
jeg vil fremhæve blandt de
mange vi har været involveret i og eventuelt lagt
stemmer til beslutninger
om.

Huset Nyvang
”Plejehjemmet Huset Nyvang i Randers til særligt
plejekrævende
borgere
med blandt andet demens
blev en skandale, da det
viste sig, at forholdene
langt fra var, som det var
intentionen. TV2 havde
lavet skjulte optagelser
både her og på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, der dokumenterede
forholdene, men da de tilbød optagelserne til kommunen, blev de i første

omgang afvist og mødt af
en politianmeldelse. Her
måtte et flertal uden om
borgmesteren indkalde til
et ekstraordinært byrådsmøde med dette emne på
dagsordenen. Det betød,
at politianmeldelsen blev
trukket tilbage, og efter et
krav fra flertallet, blev en
meget omfattende og dybdegående undersøgelse af
ældreområdet igangsat.
Det betød også en merbevilling til området på
fem millioner kroner. Det
var et arbejde, der lykkedes med et samarbejde
på tværs af partierne, og
hvor både Velfærdslisten
og medlemmer af Venstre
lagde et stort arbejde i sagen.”

Hold dig orienteret på Youtube
Udover du snart kan se eller gense
Bjarne Overmarks syv foredrag
»50 år som politisk aktiv«, så kan
du på beboerlistens Youtube
kanal finde jævnlige videokommentarer til aktuelle sager på
byrådets møder.
Hold dig velorienteret - abbonér
på kanalen:
www.youtube.com/beboerlisten

Stjernehus-sagen
Her handler det om den
integrerede daginstitution
’Stjernehuset’, hvor en
randrusiansk
pædagogmedhjælper gennem 23
år blev sigtet for seksuelle
krænkelser af et barn efter
henvendelse fra et forældrepar.
”En sag, der blev håndteret helt forkert af de
ansvarlige på området og
medførte en lang række
afskedigelser af de ansvarlige i kommunen – blandt
andet Børnechefen og
lederen på stedet. Tre instanser vurderede sagen
og droppede den igen.
Kommunikationen mellem de berørte forældre i
institutionen og kommunen fungerede langt fra
optimalt, og her måtte vi
igen arbejde på tværs af
partierne for at få kommunen til at følge loven og
tage sit ansvar på sig. Her
var vi igen i Beboerlisten
stærkt involveret i sagen,
men kunne naturligvis
ikke alene gøre forskellen,
men sammen med de øvrige partier på vores side
i sagen, fik vi faktisk gjort
en forskel og arbejdet for
retfærdighed for den anklagede medarbejder. Han
blev i første omgang forflyttet til en anden stilling
i kommunen.
Det er en sag, der stadigvæk trækker spor på
grund
af
tvivlsomme
handlinger i forvaltningen
med flere anklager mod

de involverede byrådspolitikere i sagen, heriblandt
undertegnede.

Lidt udenoms-parlamentarisk succes
Bjarne Overmark vil også
gerne nævne en slags
udenoms-parlamentarisk
succes, som han regner
sin nylige foredragsrække
i blandt. Han har turneret
med sit foredrag om sine
50 år i politik med de mange erfaringer og historier,
der er kommet til igennem årene med politiske
venner, fjender og/eller allierede.
”Det har vel været en
succes, hvis man ser på
interessen.
Oprindeligt
var der kun planlagt fem
foredrag, men tilmeldingen var så stor, at foredragsrækken blev udvidet
til syv foredrag – syv fredage i træk. Der er meget
at fortælle om personlige
erfaringer og lærerige år
om både sig selv, de andre
og samspillet mellem de
involverede politikere og
frivilligt engagerede, som
også spiller en stor rolle i
hele den politiske organisering.”

Bedre forhold i daginstitutioner
for børn og voksne
Anette Andersen er kandidat for Beboerlisten og ansat
i en daginstitution, hvor hun mærker konsekvenserne af,
at udfordrede børn ikke får en nødvendig hjælp. Det går ud
over de øvrige børn, mens personalet også mærker et højere
arbejdspres.

Af hensyn til alle børn,
skal de udfordrede børn
have hjælp og bedre vilkår, siger Annette Andersen med det samme om
situationen i den institution, hvor hun arbejder.
Vilkårene har ændret sig
med årene, hvor der tidligere var specialtilbud med
særlige daginstitutioner
og skolepladser til børn,
der havde udfordringer
med at fungere i en hverdag sammen mange andre
børn.
”Med to-tre voksne på
hver stue og omkring 23
børn, så er der mange ting
at tage sig af. Børnene skal
have en dagligdag med pædagogiske tiltag, spisning,
samling og et trygt miljø,

hvor de kan lide at være.
Det kræver fuld opmærksomhed fra alle voksne,

”

Det er en stor
udfordring med
børn, der opfører sig meget anderledes – kravler på
væggene – siger man nogle
gange for at beskrive det.

og her er det en stor udfordring med børn, der opfører sig meget anderledes
– kravler på væggene – siger man nogle gange for
at beskrive det. Det tager
fokus fra de andre børn og
gør det svært at opretholde en rolig hverdag for alle
børn,” forklarer hun.

Behov for kompetent
faglig hjælp og sparring
Anette Andersen er tillids
repræsentant på den institution, hvor hun arbejder,
og hun mærker blandt
sine kolleger en stigende
frustration over arbejdspresset og følelsen af ikke
at kunne udføre sit arbejde tilfredsstillende. Der
skal ikke mange sygemeldinger til, før hele læsset
vælter, og både børn og
voksne får en meget belastende dag.
”Vi har behov for at
få kompetent hjælp og
sparring af fagligt professionelle på området, der

både kan hjælpe børnene
og sikre, at vi voksne får
de redskaber, vi har brug
for til at håndtere de udfordrede børn. Ofte har vi
fået en samarbejdspartner, der skal observere
børnene i tre måneder og
registrere alt det, vi ved i
forvejen. Det ender efter
lang tid med en handlingsplan, og pludselige er der
gået et år, uden at der er
sket noget. Personalet bliver trætte og udmattede,
og resultatet er et dårligere arbejdsmiljø, som ingen
kan være tjent med,” mener hun.

Større fokus på arbejds
miljø og rekruttering
Situationen
medfører
mange sygemeldinger og
dermed vikarer, som kan
være rare og arbejdsomme, men som ikke nødvendigvis har de faglige
kompetencer til at håndtere en stresset og ofte
kaotisk hverdag i institutionen. Det er vigtigt med

fast personale, som børnene er trygge ved, påpeger
Anette Andersen:
”Det er nødvendigt med
flere ressourcer til fagligt

”

Der skal ikke
mange sygemeldinger til, før hele læsset
vælter, og både børn og
voksne får en meget belastende dag.

tioner. Det handler om ordentlighed over for børn,
personale og forældre,
som skal være trygge ved
arbejdet og ved at aflevere
sine børn om morgenen.
Det opnår man ikke ved
at ignorere situationen og
ikke arbejde mere målbevidst med området. Det
gælder både rekruttering
og hensynet til det arbejdsmiljø, som skal gøre
det attraktivt at arbejde i
institution.”

kompetent personale, hvis
de udfordrede børn skal
være i almindelige institu-

Dobbelt op på pædagoger!
I Beboerlisten mener vi, at der
skal ansættes dobbelt så mange
pædagoger, som der på nuværende
tidspunkt er i kommunens daginstitutioner.
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Beboerlistens 10 krav til en
ordentlig ældrepleje:
1

Kasper Furh, Velærdslisten, Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten og Bjarne
Overmark fra Beboerlisten vil have flere penge tilført ældreområdet og have lavet en
langsigtet plan.

Ret til hjælp til at komme ud hver dag, hvis ikke
man kan selv. Det er bl.a. vigtigt for den ældres
sundhed. Ifølge undersøgelse fra Ældre Sagen
får kun 3 % af alle hjemmehjælpsmodtagere tilbud om ledsagelse.

2 Hjælp til indkøb, hvilket er meget væsentligt for
den ældres indflydelse på egen hverdag.
3 Hjælp til det daglige bad.

værdige forhold betyder.
Hvad er det for nogle specifikke ting, der skal ændres eller tilpasses, så de

”

Vi ser en tendens til, at lederne har mindre og mindre
føling med arbejdet i hverdagen, men vi får flere og
flere ledere på områdets
institutioner.

Ældreområdet trænger til
gevaldigt løft
Ordentlig og værdig omsorg for vores ældre er helt nødvendigt, men på trods af flere skandaler på området, er der
stadig ikke flertal i byrådet i Randers for en reel tildeling af
ekstra midler.

H

istorien, som gav national genlyd om forholdene på det topmoderne plejehjem med særlige
forhold til demensramte
ældre satte endnu en gang
spørgsmålet om, hvad vi
tilbyder vores ældre, som
i den grad har fortjent en
værdig alderdom på dagsordenen.
Ideen med Huset Nyvang
var rigtig god med helt
nye forhold, med moderne
ideer om de rette omgivelser og muligheder for de
ældre, men det hele faldt
hurtigt til jorden igen,
da først TV2’s skjulte optagelser af behandlingen
af de ældre så dagens lys.
Det var en længere historie, som både omfattede
afvisning af at se opta-

gelserne og dermed reelt
handle på situationen,
men også modstand mod
at foretage den nødvendige undersøgelse af forholdene på området. Blandt
partierne i valgforbundet
(Beboerlisten, Velfærdsli-

”

Ideen med Huset Nyvang var
rigtig god med helt nye
forhold, med moderne
ideer om de rette omgivelser og muligheder for de
ældre, men det hele faldt
hurtigt til jorden igen, da
først TV2’s skjulte optagelser af behandlingen af
de ældre så dagens lys.

sten og Enhedslisten) var
der fra begyndelsen op-

bakning til at se på sagen
og området. Det krævede
dog et alternativt flertal
uden om borgmesteren
for endelig at få gang i undersøgelsen.
”Det var ikke helt
ukendt for forvaltningen,
at pårørende havde klaget
over forhold, men det er
svært at bevise og konkretisere, og ofte bliver det
påstand mod påstand. Hos
Velfærdslisten har vi længe villet have flere hænder
i ældreplejen, som konsekvent er blevet skåret ned
hele tiden. I takt med, at
der kommer flere ældre,
er det ret åbenlyst, at der
vil komme problemer
med at leve op til standarderne på området. Det er
en udvikling, der bider sig
selv i halen, for jo mere

der skæres, jo dårligere
bliver arbejdsvilkårene, og
jo sværere bliver det at rekruttere ansatte til området. Jeg har selv været ude
i ’politikerpraktik’ og set,
hvor pressede medarbejderne er i hverdagen, og
jer er ikke engang sikker
på, at jeg har set det værste,” siger Kasper Fuhr fra
Velfærdslisten og tilføjer,
at han ikke var imponeret
over borgmesterens indsats i den sag.

Behov for en langsigtet
plan på ældreområdet
med nødvendige bevillinger
De tre partier i valgforbundet har længe ønsket
flere penge til området,
men det er ikke lige til at
få flertal for. Efter undersøgelsen og bevillingen af
de ekstra fem millioner til
området, som i sig selv var
en kamp at få igennem, så
er der ikke meget, der har
ændret sig blandt flertallet
i byrådet.

Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten peger
blandt andet på, at trods
de fem millioner til Huset
Nyvang, så er der ikke la-

”

Der er behov for
en
langsigtet
plan, som løser mange af
de problemer, vi står med
på området. Men foreløbig
kigger vi ind i en plan, der
går til 2023, hvor flertallet
ikke vil tilføre flere midler,
før den plan ligger færdig,
men der er ingen grund til
at vente, for vi ved, hvordan området er presset.

vet en ny aftale om hele
ældreområdet.
”Der er behov for en langsigtet plan, som løser
mange af de problemer, vi
står med på området. Men
foreløbig kigger vi ind i en
plan, der går til 2023, hvor
flertallet ikke vil tilføre
flere midler.
Men der er ingen grund til
at vente, for vi ved, hvor-

dan området er presset.
Derfor er vi heller ikke
med i budgettet. Der er
mange ting på området,
man bør kigge på, som for
eksempel ledelsens viden
om hverdagen i institutionen både dag og nat. Det
er relevant at have føling
med for at kunne vurdere
behov og ønsker og træffe
de rette beslutninger. Desuden må vi se nærmere på
området for efteruddannelse, hvor der er et stort
behov for blandt andet
mere uddannelse i pleje af
demente, som der bliver
flere og flere af på ældrecentrene rundt omkring.
Det gælder også vores
SOSU-skoler, hvor der bør
være mere undervisning i
omgangen med demente
beboere,” siger hun.

ældre får en mere værdig
behandling?
”Vi ser en tendens til, at
lederne har mindre og
mindre føling med arbejdet i hverdagen, men vi
får flere og flere ledere
på områdets institutioner.
Desuden kan man diskutere medarbejdernes kompetencer. For eksempel er
Nyvang et specialsted for
demente, men undersøgelsen viste blandt andet, at
uddannelsesniveauet var
meget lavt blandt medar-

bejderne,” siger han og
tilføjer, at at det kan være
en god ide at se på de andre ældre-institutioner i
kommunen og i resten af
lander, hvor det fungerer
og lade sig inspirere af det.

udvalgene, så vi kan følge
med i sagerne på nært hold
og give vores holdning til
kende. Det er vigtigt med
vores tætte sammenhold
i valgforbundet, hvor vi
kan sætte os sammen in-

Fortsat tæt samarbejde øger chancen for
gode resultater

Det
handler
også om at bevare og udbygge vores repræsentation i udvalgene, så vi
kan følge med i sagerne på
nært hold.

Bjarne Overmark fra Beboerlisten var også stærkt involveret i arbejdet med at
få en undersøgelse etableret, som kunne dokumentere nogle af udfordringerne på området og behovet
for flere midler. Først og
fremmest for de ældres
skyld, men sandelig også
for arbejdsmiljøet. Han
runder af med et par ord
om vigtigheden af samarbejdet mellem partierne
på dette område og i det
hele taget:
”Det handler også om
vores repræsentation i

”

den udvalgsmøderne og
afklare vores holdninger.
Derfor er det også vigtigt
at få mindst fire, men
gerne syv mandater ud af
de 31, og dermed få plads
i udvalgene. Vi håber, at
mange borgere er enige i
vores holdninger til blandt
andet ældreområdet.”

5 Hverdagstræning sammen med andre for at
modvirke ensomhed og det store forbrug af antidepressiv medicin blandt ældre.
6 Jævnlig kritisk gennemgang af medicinforbrug.
Sovemedicin og morfica kun efter konkret
lægekonsultation.
7 Tilbud om aktiv medvirken til madlavning og
indflydelse på madplan og muligheder for at
inddrage pårørende
8 Værdighed for den ældre på plejehjem. På
mange plejehjem er mere end halvdelen af beboerne ble-brugere. En andel der øges i takt med
dårligere normeringer. Der skal være tid til at
hjælpe den ældre på toilettet. Ble-brug skal kun
forekomme, hvis der ligger en sygdom bag, der
ikke kan behandles for.
9 Ældre på plejehjem har ret til udredning ligesom
alle andre. Mange sygdomme kan forveksles
med demens. F. eks. depression der hyppigt
overses blandt ældre.
10 Bedre rammer for sociale aktiviteter for ældre på
plejehjem. Det kunne være fællesarealer, hvor
man uforstyrret kan være sammen med besøgende, mulighed for at lave mindre måltider
sammen med besøgende, mulighed for at del
tage i aktiviteter, i nyttehaver og mulighed for at
have kæledyr.

Også nødvendigt med
syn på ledernes funktion og rolle
Kasper Fuhr påpeger,
at politikerne også bør
være mere klar på, hvad

4 Rengøring af en standard så den ældre kan
være bekendt at invitere gæster. Mangelfuld
rengøring af køkken og toilet øger risikoen for
sygdomme.

Det var ikke helt ukendt for forvaltningen, at pårørende havde klaget over forhold, men
det er svært at bevise og konkretisere, og ofte bliver det påstand mod påstand.
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Samarbejde og fortrolighed giver
gode demokratiske løsninger
Beboerlisten og flere socialdemokrater har sat hinanden stævne i Randers
Lejerforenings lokaler midt i Randers by
for at gøre status over den seneste byrådsperiodes samarbejdsklima ovenpå
en turbulent foregående periode med
skolelukninger og en tvivlsom omkonstituering.

D

er er kaffe på bordet, smil og muntre
bemærkninger imellem
Beboerlistens Bjarne Overmark, socialdemokratiets
Henrik Leth, Anker Boje
og tidligere borgmester
Henning Nyhuus, da vi
mødes til en snak om samarbejdet i byrådet. Lokalerne, der danner ramme
for snakken, er egentlig
meget velegnet, for det
er her, at de fire byrødder
sammen mange andre fra
byrådet ofte har siddet og
diskuteret aktuelle sager
og fundet frem til løsninger, alle kunne se sig selv i.

”

Der har været
adskillige sager,
hvor vi har kunne finde
hinanden i det her forum,
hvor der er en vis fortrolighed, og vi kan tale sammen
uden for citat på tværs af
partierne.
Det har givet en fortrolighed og kendskab til hinanden, og dette er grundlaget
for det gode samarbejds-

Forskellige holdninger
til Naturparken Randers Fjord

klima i byrådet, som de
alle er enige om karakteriserer den senest periode.
”Der har været adskillige
sager, hvor vi har kunnet
finde hinanden i det her
forum, hvor der er en vis
fortrolighed, og vi kan tale
sammen uden for citat på
tværs af partierne. Det giver resultater, som vi alle
kan stå inde for. Det så vi
blandt andet med Stjernehuset-sagen, som var en
af de vigtigste sager, fordi
den handlede om ordentlighed. Her var vi enige
om de reelle værdier og
grænserne for, hvad vi alle
ville være med til,” siger
Henning Nyhuus, kaster
en munter bemærkning
i retning af Bjarne Overmark om det fortrolige
rum og det gode samarbejde i netop denne sag.

Det drejede sig om
hæderlighed
Anker Boje supplerer
med, at det simpelthen
ikke handlede om politik,
men om hæderlighed.

grundvandsbeskyttelsen
i forhold til pesticider
som et eksempel på godt
samarbejde i gruppen. Et
emne, der ifølge flere omkring bordet, er en årlig
tilbagevende snak, hvortil
Bjarne Overmark tilføjer:
”I mine 28 år har det
været en tilbagevendende
snak, som hver gang skydes hen til, hvad statens
planer er. Men hvorfor har
vi ikke gjort noget tidligere?

Henrik Leth (S), tidligere borgmester Henning Nyhuus (S), Bjarne Overmark (L) og Anjer Boje (S) mødes til en snak om
samarbejdet i byrådet i lokalerne hos Randers Lejerforening,, der ofte har dannet rammen for snakke mellem dem og
mange andre byrådsmedlemmer i ugentlige møder.

”Her betød den sparring,
vi havde i gruppen omkring bordet, at vi vidste,
hvor vi havde hinanden,
og hvilken vej vi skulle gå
i sagen. Med de jævnlige
møder mellem os en gang
om ugen i perioder, lærte
vi hinanden at kende personligt, og så er det sværere at stå og råbe ad hinanden nede i byrådssalen
dagen efter.”
Henrik Leth tilføjer, at det
i denne sag simpelthen
forhindrede et justitsmord,
hvilket i sig selv er et ædelt
formål, og desuden også
har lidt at gøre med sagen
om Huset Nyvang.

Henning Nyhuus, medlem af byrådet for Socialdemokratiet, tidl. borgmester i Randers

”Her opstod der et flertal
uden om Socialdemokratiet, men visse folk i partiet pressede på for at få
sagen på rette kurs, hvilket blandt andet skete på
grund af det veletablerede
og gode samarbejde mellem os. Det førte til, at vi
var flere, der stemte for
undersøgelsen af området.

”

Med de jævnlige
møder mellem os
en gang om ugen i perioder,
lærte vi hinanden at kende
personligt, og så er det
sværere at stå og råbe ad
hinanden nede i byrådssalen dagen efter

Et sammenhold, der også
holdt, da der blev indgivet politianmeldelse og
opstod problemer med lækage omkring ansættelsen
af en ny leder på stedet.”

Ikke altid ekspert, men
klar til at lære
Hele denne snak udvikler
sig til en større samtale
om forholdene på ældreområdet og rekrutteringsgrundlaget, som er en del
af problemerne og årsagerne til de kritisable forhold
flere steder.
”Da jeg begyndte i Om-

Henrik Leth, medlem af byrådet for Socialdemokratiet

sorgsudvalget havde jeg
faktisk ikke den store viden på området, men jeg
har lært en masse og kan
se, at de ældre, der kommer på plejehjem i dag,
er ældre og har dårligere
helbred, hvorfor det også
nærmere er sundhedscentre, der er tale om. Det
fører igen til sagen om Nyvang, hvor intentionerne
og planerne var gode nok,
men ikke blev fulgt op af
de nødvendige midler over
tid og blev ramt af rekrutteringsproblematikken,”
siger Henrik Leth, der
også bevæger sig ud over
sundhedsområdet og nævner samarbejdet omkring

Nu vi er ved de mere natur-relaterede emner, så
bliver sagerne om Naturparken Randers Fjord og
Gudenås-udfordringerne
også bragt op. Alle går sådan set ind for naturparken, men diskussionen
løfter sig hurtigt i lokalet
og går på hegnet omkring
parken. Henning Nyhuus
ville have stemt imod parken, hvis han stadig sad i
byrådet, mens de andre
mere diskuterer det to meter høje hegn, der skal omkranse naturparken.
”Hvis der var vilde dyr
som for eksempel elge derinde ville det give mening,
men med en flok stude er
det helt galt med sådan
et højt hegn, der også er
meget dyrt. Der er personlige interesser på spil i den
sag, men hvis der kommer andre i naturparken
på et tidspunkt, så kan vi
da godt bakke op om et
højere hegn,” siger Bjarne
Overmark.

Gudenå-problematikken er vidt forgrenet
Når det kommer til Gudenåen, er der tale om en
sag med vide forgreninger
både geografisk og i konse-

kvenser for byen, området
og de mange beboere, der
allerede i dag har svært
ved at tegne en forsikring
på deres huse på grund af
placeringen og risiko for
oversvømmelse, Forklarer
Bjarne Overmark:
”De seneste mange år
har vi haft årlige oversvømmelser langs Gudenåen, som løber igennem
syv kommuner. Det gør
kun diskussionen vanskeligere, for hvis man foretager indgreb i form af grødeskæring, inddragelse af
landbrugsarealer eller fysiske ændringer omkring
åen for at regulere oversvømmelserne, så har det
konsekvenser flere steder
langs åen.”

Ikke altid som medierne fremstiller det
Gudenåen og problematikken med oversvømmelserne er der sådan set også
enighed om rundt om bordet, og på den måde får
vi sluttet en aften af, som
kom vidt omkring – også
flere emner end nævnt her
– men sådan er det med
gode kolleger, når der bliver åbnet for snakken om
det, de alle bruger en stor
del af deres fritid på, og
som engagerer dem hver
især. Heldigvis viser snakken, at selvom medier og
omgivelser kan give eller
få indtryk af, at bølgerne
går højt i byrådet, så er der
mellem en del af medlemmerne en fortrolighed og
kendskab til hinanden,
der gør, at det faktisk går
ganske godt og fredelig
for sig med en god tone
og med et samarbejde, der
skaber resultater til glæde
og gavn for borgerne i
Randers Kommune.
Alle håber, at samarbejdet mellem partierne om
bordet fortsætter efter valget, uanset hvem der nu
bliver valgt ind.

Bjarne Overmark, medlem af byrådet for Beboerlisten

Vigtige sager i
samarbejdet mellem
partierne i byrådet
Det gode samarbejde fungerer
mellem flere af partierne i byrådet,
og en del sager i den forgangne
periode har haft gavn af det, og
den fortrolighed som byrådsmedlemmerne har fået til hinanden.
Det har givet resultater.

anden beslutning om medarbejderens stilling
og i det hele taget om sagens håndtering.
Her var der igen enighed omkring bordet i
lokalet midt i Randers om det væsentlige i denne sag i forhold til medarbejderens situation
og kommunens håndtering. Nøgleordene var
ordentlighed og hæderlighed, som alle kunne
blive enige om at skulle leve op til også i denne
sag.
Det var i lige så høj grad moral som politik,
der bragte partierne sammen i denne sag.

Gudenåen

Huset Nyvang
TV2-programmet ’Plejehjemmene bag facaden’
afslørede ubehagelige og utilstrækkelige forhold
for ældre beboere på plejehjem i både Aarhus
og Randers. Her i kommunen var det huset Nyvang, det drejede sig om, og det blev en sag, der
krævede et omfattende samarbejde mellem Beboerlisten, Socialdemokratiet, Velfærdslisten og
enkelte andre for at få bragt sagen på ret kurs og
få draget de nødvendige konsekvenser for både
kommunalt ansatte i sektoren og i forvaltningen
for svigtene på området.
Her opstod der i første omgang et flertal uden
om Socialdemokratiet og siden med flere medlemmer fra partiet, der stemte for den nødvendige tilbundsgående undersøgelse, der ledte til de
personalemæssige konsekvenser og den ekstraordinære tilførsel af flere midler.

Stjernehuset
Den integrerede daginstitution Stjernehuset blev
ramt af en sag om anklager om seksuelle krænkelser af et barn fra en mandlig medarbejder. Først
blev han fyret, og siden blev sagen droppet af tre
instanser. Det førte imidlertid ikke til genansættelse i institutionen, men forflyttelse til en anden
stilling i kommunen. Det fik mange politikere på
banen både nationalt og lokalt med krav om en

Områderne langs Randers Fjord og Gudenåen
ved Randers by er udpeget som ét af ti områder i Danmark, hvor risikoen for store skader
og økonomiske tab ved en stormflod er størst.
Derfor er det også en tilbagevendende sag, hver
gang stormene og oversvømmelserne har været
forbi, men problematikken og løsningerne er
ikke så ligetil. Dels er det en delvis tværkommunal opgave mellem de syv kommuner, som
Gudenåen løber igennem, og dels er der mange
aspekter i forhold til muligheder for indgreb,
natur og hensyn til flere husejeres situation
med tilbagevendende oversvømmelse og problemer med at tegn forsikring m.m. Men arbejdet er i gang.

Naturparken Randers Fjord
Der har været fokus på de nationale naturparker, og Randers Kommune er også blandt dem,
der har sådan en i form af Naturparken Randers
Fjord, hvor et stort område er udlagt til natur
med dyr i området. Det samme gælder Nationalpark Fussingø, hvor en større gruppe borgere har protesteret mod planerne.
Her er det blandt andet et to meter højt hegn,
der skiller vandene, for er det virkelig nødvendigt?

Anjer Boje, medlem af byrådet for Socialdemokratiet
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Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslistens fælles budgetforslag er finansieret og ville betyde et stort løft til kernevelfærdsområderne i Randers Kommune. Tll gengæld har de bla. valgt
at benytte pengene, der ellers er sat af til ’Klimabroen’.

Frygt for ledelsen herskede i sagen fra Stjernehuset:

”Jeg begyndte at optage alt, hvad
der blev sagt”
Tillidsmand, Anette Andersen, oplevede et helt usædvanligt pres fra
ledelsen, fordi hun ikke makkede ret i
Stjernehus-sagen.

P

ædagogmedhjælper,
Anette Andersen, er
tillidsmand på Stjernehuset, og da hendes mangeårige kollega blev anklaget
for krænkelser, var hun i
chok ligesom sine kolleger.
De havde arbejdet sammen med den sigtede pædagogmedhjælper og hans
kone i en årrække og havde brug for at forstå, hvad
der foregik, og han ville
gerne forklare, hvad han
var anklaget for.

Ville høre hvad kollega
var anklaget for
”Jeg har skrevet rundt
til kollegerne i en messenger-tråd, at Rene har
noget på hjerte, og at han
gerne vil se sine kolleger
i øjnene og snakke. Og så
har jeg tilbudt, at de kan
komme hjem til mig,”
fortæller Anette Andersen.

Men ledelsen ønskede total tavshed om sagen.
Ledelsen var blevet underrettet om messengertråden af en anden medarbejder, og børnechefen
indkaldte Anette Andersen til et møde med ønske
om, at hun skulle aflyse
det aftalte arrangement.

”

Hun bliver ved
og ved, og jeg
tror jeg bliver siddende i
en time og et kvarter. Og
da jeg endelig giver op og
siger, at jeg nok skal gøre,
som hun siger, så vender
hun på en tallerken

”Hun bliver ved og ved, og
jeg tror jeg bliver siddende
i en time og et kvarter. Og
da jeg endelig giver op og
siger, at jeg nok skal gøre,
som hun siger, så vender
hun på en tallerken og siger, at det var da godt,” siger Anette Andersen.

Følte sig overvåget
I de ni måneder sagen varede, følte Anette Andersen sig overvåget.
Alt, der blev sagt på
medarbejdermøderne,
kom videre til ledelsen
på få timer, og hun havde
adskillige samtaler med
ledelsen, som hun i dag
fortryder, at hun ikke har
optaget.
Da sigtelsen endelig frafalder, og pædagogmedhjælperen stadig ikke må
komme tilbage på Stjernehuset, tager DR-programmet, 21 Søndag, sagen op.
Anette skriver et opslag
på Facebook om sagen,
hvor hun beder folk tænde
for 21 Søndag, hvis de vil
se, hvordan en medarbejder bliver slagtet af kommunen.
Opslaget resulterede i,
at hun blev kaldt til tjenstlig samtale, og denne gang
medbragte hun både optager og advokat.
”Jeg begyndte at optage
alt, hvad der blev sagt. Der
var ingen, der tog notater
af min tjenstlige samtale,
og selvom jeg selv havde
optaget den, så måtte
jeg rykke for referatet i
et godt stykke tid,” siger
Anette Andersen.

Der gik to måneder, før
Anette fik referatet udleveret.
”Det var ordret i samme
rækkefølge, så det er helt
sikkert også blevet optaget, for der var ingen, der
tog notater,” siger Anette
Andersen.

”

Anette ”skal bare
have lov at dumme sig så meget, så vi til
sidst kan sige farvel”.

Da Bjarne Overmark senere fik fuld sagsindsigt,
viste det sig, at Anette er
omtalt i flere mails.
Blandet andet var der en
mail mellem dagtilbudslederen og børnechefen,
hvor de meget tidligt i

Det kræver et flertal af de 31 mandater
i byrådet at få et budget igennem.
Selvom der er et stykke vej til at samle
mandaterne, så er de tre partier i valg
forbundet klar med et budgetforslag,
der tilfører velfærdsområdet de nødvendige midler.

S

idste år var byrådet
ikke så langt fra at
kunne stemme et alternativt budget igennem. Det
ville have givet et bredt
løft på de fleste områder
og særligt til velfærden,
men også medført flere
cykelstier og andre fremsynede løsninger.
Sådan gik det som bekendt ikke, og det brede
budgetforlig blev vedtaget.

Sagsindsigt afslørede
fortielser
Anette bad også om aktindsigt i sin egen personalemappe og eventuelle
korrespondancer om hende i sagen, men hun fik
beskeden, at der ikke var
yderligere omtale af hendes person.

Byrådsflertallets budget afsætter alt for få
midler til velfærd

Anette Andersen stiller op til byrådet for Beboerlisten,
fordi sagen har vist hende, hvor vigtigt det er at have
politisk indflydelse.
Den anklagede pædagogmedhjælper er i dag renset
for mistanke og tilbage på sit job på Stjernehuset.

forløbet nævner, at Anette ”bare skal have lov at
dumme sig så meget, så vi
til sidst kan sige farvel”.
Nu stiller hun op til
byrådet for Beboerlisten,
fordi hun gerne vil støtte
listens arbejde med at holde forvaltningen og dens
ledelse til ansvar.

”Sagen på min arbejdsplads har vist mig, hvor
vigtigt det er at have politisk indflydelse – uden dén
indflydelse er jeg sikker
på, at min arbejdsplads
ikke eksisterede den dag
i dag,” siger Anette Andersen.

”

Problemet med
de store flertalsbudgetforlig er blandt
andet, at det bygger på
nogle pessimistiske forudsætninger, der får det til at
se ud som om, besparelserne er nødvendige

”Problemet med de store
flertalsbudgetforlig
er
blandt andet, at det bygger
på nogle pessimistiske forudsætninger, der for det til
at se ud, som om besparelserne er nødvendige, men

sådan forholder det sig
ikke”, mener Kasper Fuhr,
kandidat for Velfærdslisten.
”Faktisk har Randers
Kommune
efterhånden
en del penge, som gør, at
vi ikke er i nærheden at
komme tæt på grænsen
for, hvornår staten træder
ind og en eventuel administration af kommune
kommer på tale, men det
skulle man tro, når man
ser på, hvad man er parat til at bruge i budgettet – også på de områder,
der virkelig trænger til et
løft. Vi har vist omkring
580 millioner kroner i
kommunekassen,
men
flertallet har en ide om at
spare op til for eksempel
’klimabroen’ over Randers Fjord. Det er ikke en
ide, hverken Velfærdslisten, Beboerlisten eller
Enhedslisten støtter, så vi
er naturligvis imod denne
let ’skjulte’ opsparing. Vi
mener alle, at pengene
kunne bruges meget mere

fornuftigt til velfærd og
mere klimavenlige løsninger til offentlig trafik
og cykelstier m.m.,” siger
han.

Skjulte besparelser i
flertallets budget
Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten tilføjer, at der blandt flertallet er denne her ide om,
at trods nedskæringer i
grundbudgettet, så fremstår det som om, at der tilføres midler til velfærdsområderne.

”

De fleste nedskæringer
foregår via det store
grundbudget, som
er
sværere at gennemskue.
Et eksempel er Huset Nyvang, hvor man tilførte
fem millioner i ekstra bevillinger, men man kan se,
at der skæres 35 millioner
over de næste fire år.

”De fleste nedskæringer foregår via det store
grundbudget,
som
er
sværere at gennemskue,
så selvom man tilfører
ekstraordinære midler til
nogle områder, så kan de
sagtens rammes af generelle besparelser på området. Et eksempel er Huset
Nyvang, hvor man tilførte

fem millioner i ekstra bevillinger, men man kan
se, at der skæres 35 millioner over de næste fire
år,” siger hun og suppleres
af Kasper Fuhr, der kalder
det en form for omvendt
’Brixtofte’, i det kommunen nærmest skjuler den
store opsparing og forsøger at male det dystre billede af kommunens økonomi.

Klar finansiering af
valgforbundets budget
Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslistens fælles budgetforslag er finansieret og har til gengæld
valgt at benytte pengene,
der ellers er sat af til ’Klimabroen’. Desuden er der
sparet på brug af konsulentbistand og blandt antallet af ’niveau2-ledere’ i
kommunen – ledere mellem det øverste cheflag
og laget under. Cheferne
skal ganske enkelt være
tættere på virkeligheden i
hverdagen ude på de kommunale arbejdspladser.
”Desuden foreslår vi
tilførsel af flere pædagoger og såkaldt ’varme
hænder’, mens antallet
af akademikere skæres
ned. Det er ikke en helt
nem øvelse, for vi har tidligere foreslået at fjerne
specifikke ledere, men
det mødte modstand sam-

”

Desuden foreslår
vi tilførsel af flere
pædagoger og såkaldt ’varme hænder’, mens antallet
af akademikere skæres
ned.

tidig med, at vi nu bliver
beskyldt for at være ukonkrete. De mange ledere i
kommunen gør det også
sværere at placere et ansvar, som eksempelvis i
sagen om Huset Nyvang,”
fortæller Kasper Fuhr.

Spændt på de mange
sagers indflydelse på
stemmerne
De tre kandidater, Bjarne
Overmark fra Beboerlisten, Kasper Fuhr fra
Velfærdslisten og Frida

Valbjørn Christensen fra
Enhedslisten er godt klar
over, at de er langt fra et
flertal for deres forslag
på nuværende tidspunkt,
men det er et spændende
valg, hvor man kan være
usikker på, hvor meget de
landspolitiske tendenser
slår igennem på lokalt
plan.
Alle er enige om, at den
siddende borgmester på
forunderlig vis har formået at holde sig ude af konflikter, og det øger naturligvis chancen for et godt
valg. På den anden side så
har de mange sager nationalt og lokalt med Huset
Nyvang peget på udfordringer på velfærdsområdet, som bør tydeliggøre,
at prioriteterne skal være
rigtige, når man træffer
beslutninger på borgernes
vegne.

Det handler om prioritering
- Der ER råd til velfærd
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Skandalefirmaet Verdo skal
tilbage på kommunale hænder
Skandalen om forsyningsselskabet
Verdo har haft et længere forløb, men
det har endnu ikke fundet sin afslutning.
Derfor er tanken om genkommunalisering også stadig relevant for Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten.

D

et er omkring 100
år siden, at tanken
om et offentligt elværk opstod, og med varme som
spildprodukt blev værket
siden til et kraftvarmeværk, der ved årtusindskiftet og siden kommunalreformen leverede varme til
90 procent af befolkningen i Randers. Senere blev
værket flyttet til havnen i
byen for at tilføre aktiviteter til havnen og undgå
den tunge transport til
værket gennem byen, fortæller Bjarne Overmark
fra Beboerlisten og fortsætter:
”I slut 90’erne kom der
et EU-direktiv, der fastsatte, at kommuner ikke
måtte tjene penge på forsyning. Verdo ’hvilede
økonomisk i sig selv’, men
kommunale politikere fik
hurtigt ideen om at privatisere selskabet, selvom
det ikke var nødvendigt,
og herefter gik det galt i
med økonomien og borgernes pris for varme og
el m.m. Det er en lang
historie med mange dele
om kommunale politikeres egeninteresser og et
selskab, der begyndte at
bruge de mange penge i
selskabet til besynderlige
investeringer i udenlandske virksomheder – blandt
en engelsk træflisfabrik
med en enorm produktionskapacitet. Det gav over
15 år økonomiske tab på
omkring 900 millioner

kroner. Hele strukturen i
selskabet med en bestyrelse, der stod for ansættelsen
af direktøren, men ellers
ikke havde muligheder for
indsigt i regnskab og drift
m.m., gjorde, at jeg blandt
andet i min egenskab af
kommunal bestyrelsesrepræsentant ikke kunne få
adgang til de papirer, jeg

”

Det er en lang historie med mange dele om kommunale politikeres egeninteresser og
et selskab, der begyndte
at bruge de mange penge i
selskabet til besynderlige
investeringer i udenlandske virksomheder

meget gerne ville se for at
kunne gennemskue regnskab, transaktioner og beslutninger i Verdo.”

Grundig gennemgang
af tyve års regnskaber
er foreløbigt resultatet
Kasper Fuhr fra Velfærdslisten tilføjer, at da Verdo
var på kommunale hænder, hed det sig, at direktøren var den lavest lønnede
direktør – nogle forhold
der har ændret sig med
toplønninger og gyldne
håndtryk siden privatiseringen, siger han og fortsætter:

Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten

”Det har efterhånden udmøntet sig i skandalen om
de 20 års for høje og angiveligt ulovlige opkrævninger af penge fra borgerne/
forbrugerne i Randers
Kommune. Gennem et
ihærdigt arbejde De Konservative og flere repræsentanter fra vores partier
i valgforbundet (Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten) er det lykkedes
at få et krav igennem om
en grundig gennemgang
af tyve års regnskaber, så
forbrugerne kan få tilbagebetalt det korrekte beløb.
Det er en sag, der, som
Bjarne også siger, har
mange grene og skaber
mistanke om lokale politikeres ønske om at tilgodese både sig selv og venner i erhvervslivet m.m.
Det kan være svært at
bevise, men der er mange
eksempler som for eksempel ansættelsen af en
ny direktør, hvor ingen
rigtig kunne få indsigt i
selve ansættelsen. Det var
i hvert fald til en god løn,
og frasalget af Verdos værdier fortsatte. Blandt andet
solgte man el-delen for at
betale en del af den gæld,
selskabet havde stiftet ved
sine dispositioner og investeringer i andre forretninger.”

Valgforbundets krav
om genkommunalisering mangler stadig
flertal
I dag er der ikke flertal for
en genkommunalisering
af selskabet, men det er
stadig et forslag fra Beboerlisten, Velfærdslisten og
Enhedslisten, så Verdo kan
komme tilbage til en fornuftig drift med henblik
på at sikre energiforsyning
til forbrugerne i Randers

Min første aften med Randers
byråd

El- og varmeforsyningen skal tilbage på kommunale hænder, hvis det står til de tre
partier i valgforbundet

Kommune - istedet for
som nu at bruge en stor
del af forbrugernes penge
på hovedløse investeringer i andre aktiviter.
Frida Valbjørn Christensen og Bjarne Overmark
peger på, at det for borgerne i kommunen i dag kan
være svært at gennemskue
det med energiforsyningen og priserne. Helt aktuelt er der meget fokus på
stigende energipriser og

Bjarne Overmark, Beboerlisten

varsel om en kold vinter
også i økonomisk forstand
for borgere i hele landet
og Europa. Derfor mudres
billedet lidt, når talen falder på Verdos historie, og
de store økonomiske tab,
fejlinvesteringer og deciderede svindel, som privatiseringen har ført med
sig.

ninger igennem årene i
form af lavere aktuelle
energipriser, men hvad
med dem, der har boet i
kommunen og betalt for
meget i flere år – og omvendt får dem, der lige er
flyttet til kommunen også
gavn af det. Er det den rigtige måde at gøre det på,”
spørger Frida Valbjørn
Christensen.

”I dag kompenseres forbrugerne for fejlopkræv-

Kasper Fuhr, Velfærdslisten

Som nummer 5 på Beboerlisten havde
jeg egentlig ingen ambitioner om at
komme i byrådet og havde aldrig fulgt
et byrådsmøde. Men efter en lang aftens i Randers byråd, som efterlod mig
med en dårlig smag i munden, så er jeg
nu mere motiveret end nogensinde for
at komme ind og blande mig i den førte
politik.

Af Mads Bloch
Byrådskandidat for
Beboerlisten

P

å byrådsmødet oplevede jeg en sand opvisning af ærgerlige tilgange til den lokalpolitiske
gerning, som jeg i hvert
fald kan sige, ikke vil være
gældende for mig.
Adskillige repræsentan
ter fra de store byrådspartier S og V spenderede
hele byrådsmødet med at
kigge ned i deres tablets
og mobiltelefoner.
De tog ikke ordet, og de
kiggede ikke engang op på
dem, der havde ordet.
Blandt dem, der faktisk
tog ordet, var der en overvældende lyst til at blive
polemisk og sammenblande nationale emner

med lokalpolitiske emner.
Fred være med, at man
har sine paroler, men hvad
godt skal de gøre i en byrådssal?
Nogle få sager tog dog min
opmærksomhed ved deres
behandling.

Sagen om Bus 918X
Først havde vi Bjarne Overmark, som fremhævede
det flotte arbejde af studerende Rasmus Vinther,
der har resulteret i, at bus
918X kom på dagsordenen.
Bjarne Overmark fremhævede det faktum, at nogen sov i timen, da Midttrafik meddelte, at de ville
afskaffe en af de vigtigste
pendlerruter til Aarhus.
Det mest kontroversielle standpunkt kom fra
Venstres Jens Peter Hansen, som slet og ret mente,

at det var brugernes egen
skyld, at sagen var kommet så langt.
Jens Peter Hansen mente, at det var brugerne af
busruten, som havde sovet i timen, og ikke havde
indleveret en tilstrækkelig
mængde høringssvar til
beslutningen.
Men sagen er vel nærmere, at ingen havde forestillet sig, hvad Midttrafik
havde i sinde?
Og kun på grund af Rasmus Vinthers arbejde for
at bevare ruten, var det
endt på byrådets dagsorden.

Aktiv jobindsats skal
ikke ende i job
Derefter havde Frida Valbjørn et forslag til afstemning, og debatten i salen
virkede egentlig både positiv og konstruktiv.
Punkterne omhandlede
den aktive jobindsats,
hvor Frida og Enhedslisten
foreslog, at der skulle gøres en ekstra indsats for
de borgere, som træffer af
blive ramt af 225-timers
reglen, og at Randers skal
føre statistik for, hvor
mange praktik- og aktiveringsforløb, der faktisk
munder ud i fast arbejde.
To punkter, som umiddelbart virker helt fornuftige, fordi de skal sikre, at
vores borgere ikke ender i

fattigdom eller formålsløs
aktivering uden udsigt til
job.
Men
trods
støtten,
så stemte både S og RV
blankt på Enhedslistens
forslag om, at aktiv jobindsats ikke skal munde ud i
formålsløs aktivering.
En repræsentant fra S,
som er ansat i jobindsatsen, fremhævede endda,
at de mister et redskab,
hvis forløbene ender i fastansættelser.
”Som fagperson er det
vigtigt, at jeg har et redskab at bruge, når jeg
gelejder folk videre i systemerne,” lød socialdemokratens forsvar for, at
den aktive jobindsats ikke
skal ende i job.
Afstemningen
endte
med 9 imod, 7 for, mens
hele 15 socialdemokrater
stemte blankt – er det virkelig dét, vi vælger vores
repræsentanter til?

Fordummende debat
om biodiversitet
Frank Nørgaard (DF) havde
som formand for Miljø- og
Teknikudvalget et punkt
på dagsordenen angående
kommunens forsøg med
biodiversitet og ’Vild med
Vilje’.
Han mener, at projektet
har grebet om sig, og at
det både er blevet ’grimt’

Mads Bloch - Det var svært at vide om man skulle grine
eller græde over debatniveauet i byrådssalen

og ligefrem farlig, fordi
det også har givet en øget
tilvækst af den giftige
plante eng-brandbæger.
Snakken i byrådet fortsatte med at handle om
skønhedsidealer,
mens
nærmest ingen formåede
at holde sig til det simple
faktum, at hvis biodiversitet hverken kan være i
by eller land, så er den ret
ilde stedt.
Eng-brandbæger
blev
gjort til en stor skurk, selvom den er en naturlig del
af dansk flora, og i øvrigt
er primær fødekilde for
200 insektarter.
Selvfølgelig skal vi holde øje med planten, hvis

den spreder sig hastigt i
områder med hø-marker,
men derudover, så er det
altså en plante, som vi bør
hilse velkommen, hvis vi
reelt ønsker at bidrage til
biodiversitet.
Jeg finder det skræmmende, at vores lokale
politikere sover i timen,
når det handler om vores
infrastruktur, aktivt modarbejder at den aktive jobindsats udmunder i et
job, og derudover har meget lidt styr på, hvad ”vild
med vilje” og biodiversitet
i det hele taget går ud på.
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- Det må være muligt at
gøre tingene bedre

Politikken kom ind med
modermælken
Luna Munk, 28 år, bor i Randers C, og er
den yngste kandidat for Velfærdslisten

L

una Munk er en af de
unge kandidater, som
mange byråd mangler for
mangfoldighedens skyld.
Ung, kvinde, mor og erfaren med mange holdninger til institutioner og velfærdsområdet, hvor hun
blandt andet har arbejdet
som SoSu-hjælper. Her
oplevede hun de arbejdsvilkår, som kun er blevet
værre siden da. Hendes far
har alle dage været engageret i politik, og i de senere år i Velfærdslisten.

”

Med mine erfaringer med, hvordan vi behandler de ældre,
så har jeg et behov for at
forsøge at komme ind i byrådet og gøre en forskel.

”Jeg har nærmest fået
politik ind med modermælken og har altid syntes, at det var pissespændende. Der er ikke mange
af mine venner og bekendte, der har været overrasket over, at jeg stillede op

denne gang. Jeg snakker
altid politik, og med mine
erfaringer med hvordan vi
behandler de ældre, så har
jeg et behov for at forsøge
at komme ind i byrådet
og gøre en forskel,” siger
hun.

Genkendelighed måske
en styrke
I dag studerer Luna Munk
Kommunikation og Digitale Medier i Aalborg, men
hvis du synes, at du kender Luna Munk, så kan det
enten være, fordi du har
set ’De unge mødre’, hvor
hun medvirkede, eller fordi du har læst hendes bog,
»Så gå dog fra ham«, med
hendes egne erfaringer
med et voldeligt forhold.
”Bogen handler om nødvendigheden af at bryde
det tabu, det er at tale om
disse ting, og i stedet for
talt om det. Det er ikke
bare at gå sin vej, og så er
al den fysiske og psykiske
vold glemt igen. Området
har optaget mig længe,
og jeg har arbejdet i en

kortere periode på et krisecenter og været med til
at samle penge ind Danner,” fortæller hun og
fremhæver sin deltagelse
i et realityprogram, som
en styrke og en måde, at
folk har fået kendskab til
hendes fejl, hvilket er lidt

”

Min deltagelse i
et realityprogram
som De unge Mødre ser jeg
som en styrke, hvor folk
har fået kendskab til både
min gode og dårlige sider,
hvilket er et godt alternativ til den normale politiske valgkamp, hvor det
handler om at sælge sig
selv som perfekt

et godt alternativ til meget politisk valgkamp, der
handler om at sælge sig
selv som perfekt.

Velfærdsområdet er
spændende
Luna Munk oplever hverdagen i institution gennem sine tre børn, og
det har fået hende til at
fokusere endnu mere på
det med, at vilkårene skal
være i orden for både vores børn og vores ældre.

”De ældre er virkelig vores
guld, som har skabt det
her samfund, så de fortjener en ordentlig og værdig
alderdom. Derfor er Velfærdslisten også det rette
parti for mig at repræsentere her til kommunalvalget. Jeg synes, at det nære
og lokale er spændende,
og desuden prikkede min
far også til og sagde, at der
godt kunne bruges nogle
yngre profiler hos Velfærdslisten,” siger hun.

Altid klar til at snakke
Når valgkampen er i gang,
står den på vælgermøder
på blandt andet en række
uddannelsesinstitutioner
– gymnasier og erhvervsskoler m.m., og det bliver
første gang, at Luna Munk
skal ud og møde sine vælgere face to face. Det er
ikke noget, hun har øvet
sig særligt på, men heller
ikke noget hun frygter, for
hun er vant til at snakke
for sig.
”Jeg har altid snakket
meget og plaget mine venner med politisk snak, så
jeg er vant til at have styr
på mine holdninger og forsvare dem. Et af møderne,
jeg skal til, er kun for kvindelige kandidater på Ran-

ders Bibliotek – hvis ellers
partierne har nogen kvindelige kandidater – og det
bliver meget spændende.”

Valgkamp bliver en
god erfaring
De unge kandidater for
Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten skal
alle som stort set ubeskrevet blade på den lokalpolitiske scene kæmpe mod
ældre og mere erfarne
kandidater, som måske
har gjort opmærksom på
dem selv igennem mange
år. De unge skal sprænge

listen, men det er ikke
noget, der tage modet fra
Luna Munk, som er klar
over, at det måske kun er
første skridt på vej mod en
politisk post.
”Uanset hvad, så bliver
det en god erfaring for
mig, og så er jeg klar til at
kæmpe videre og få flere
erfaringer og være klar til
næste gang, hvis det ikke
skulle lykkes denne gang.
Men med valgforbundet
mellem de tre partier har
vi en god platform i byrådet, og så må vi håbe på, at
vælgerne giver os et endnu bedre udgangspunkt
denne gang,” håber Luna
Munk.

LUNA MUNK mærkesager:
 Minimumsnormeringer i institutioner
og SFO’er
 Ordentlige forhold for børn og ældre
 Fokus på voldsramte kvinder og den
rette hjælp til dem

Du kan følge Luna Munk på Instagram,
hvor hun har over 30.000 følgere:
instagram.com/lunamunk_blog

Rasmus Vinther, 21 år, bor i Dronning
borg og er den yngste kandidat for
Beboerlisten

R

asmus Vinther har ingen politikere i familien og har ikke fået politik ind fra barnsben, men
han har altid stillet op til
elevrådene i folkeskolen
og siddet i bestyrelsen på
sit gymnasium i sin tid. Nu
studerer han Statskundskab i Aarhus og har erfaringer som blandt andet
sagsbehandler i Randers
Lejerforening på sit cv.
Han har længe tænkt på,
at mange ting måtte kunne håndteres anderledes i
vores samfund, og det er
nu endt som en af de helt
unge kandidater til byrådet i Randers Kommune
for Beboerlisten.
”Selvom man skulle tro,
at vi talte meget om politik på studiet, så taler vi
faktisk sjældent om politik. Der er ikke mange af
mine venner, bekendte
og studiekammerater, der
har samme interesse for
lokalpolitik, men de synes
da, at det er meget sjovt, at
jeg stiller op. For mig har
det været en naturlig ud-

vikling, som nu udspiller
sig her – for selvom det er
mit første valg, er det 100
procent ikke mit sidste
valg,” siger han.

Har kæmpet hårdt for
buslinjen til Aarhus
Måske er du rent faktisk
stødt på Rasmus Vinther
før, for en af hans mærkesager har været nedprioriteringen af buslinjen mellem Randers og Aarhus,
som har været en torn i
øjet på ham:
”Det var virkelig en forringelse af den offentlige
transport, som vi ellers
så gerne vil have mere af.
Hvis ikke den fungerer og
er effektiv, så vil flere jo
vælge bilen til. Det er en
mærkesag med den offentlige transport, som virkelig skal løftes og være nok
for folk, så vi får dem væk
fra bilerne og dermed får
mere plads og renere omgivelser,” fortæller han.

Klima vigtigt for alle –
men især unge
Klimaet er også en sag i sig
selv for Rasmus Vinther,
som den offentlige trafik
kommer ind under, men
som er et vigtigt tema for
mange unge. Derfor mener Rasmus Vinther også,
at det er vigtigt at stille
større krav på de områder, hvor kommunen har
indflydelse. Men han er
også klar over, at der dels
er lang vej til en plads i byrådet og dels er lang vej til
konkrete resultater af den
førte politik.
”Det er sjovt at være
med og engagere sig i de
emner, der optager én.
Som nævnt har jeg altid
været optaget af de fora,
hvor jeg har kunnet få
indflydelse på tingene og
bidrage til arbejdet for de
fælles interesser,” siger
han.

Blandt de unge, men
trækker gerne på de
erfarne
Der er ikke mange unge
kandidater i lokal- og regionalpolitik, og derfor er
Rasmus Vinther også en
velkommen kandidat hos

Beboerlisten. Her er mange ældre kandidater, der
har været med i mange
år, men selvom Rasmus
Vinther er et friskt pust
med nye ideer og ungdommeligt gå-på-mod, så har
han opsøgt nogle af de
mere erfarne kandidater
på Beboerlisten for nogle
gode råd:
”Jeg har talt med både
Kim Christensen og Bjarne
Overmark om det at stille
op til byrådet, og hvad der
venter i en valgkamp. Jeg
skal ud på en række gymnasier og erhvervsskoler
– blandt andet mit gamle
gymnasium. Det glæder
jeg mig til, og jeg prøver
at sætte mig godt ind i
stoffet, med det er klart,
at man ikke kan vide alt
om det hele. Jeg har mine
mærkesager, som jeg har
sat mig godt ind i, og så
må jeg svare ærligt, hvis
ikke jeg er helt sikker på
området, at jeg må kigge
nærmere på det, før jeg
har en klar holdning.”

Vigtigt at de unge også
får plads i byrådet
Beboerlisten er i valgforbund med Enhedslisten
og Velfærdslisten, og for

de unge kandidater er der
hård konkurrence om at
slå de velkendte mere garvede politikere. Listen skal
sprænges for, at der bliver
plads til de nye navne,
men Rasmus Vinther er
klar over, at det er første
chance, men han er klar
igen.
”Jeg ved, at det bliver en
hård kamp om pladserne,
men jeg håber, at nogle
af os unge kandidater
kan få flere unge vælgere
til at stemme på os – og
stemme i det hele taget.

Der er ikke mange unge i
kommunalpolitik, men i
virkeligheden er det her,
at mange af de problemer
og udfordringer mange af
os møder i hverdagen løses. Her er mulighed for at
kæmpe for at gøre en forskel og få indflydelse. Desuden er der også mange
emner, som måske ligger
os unge mere på sinde, og
som det kræver vores engagement for at få at gjort
opmærksom på og forhåbentlig gjort noget ved.”

RASMUS BØGH VINTHER
mærkesager:
 Aktiv omstilling til en grøn og bæredygtig kommune
 Gratis bybusser
 Bedre offentlig transport, så det rent
faktisk bliver et attraktivt tilvalg for
borgerne
 Gratis og hurtig psykologhjælp til børn
og unge.
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Beboerlisten
ønsker sig kompetencerne, men desværre kræver
det ressourcer, som ikke
normalvis tilbydes på skolerne.

”

Det bør være
kommunen
og
ikke de enkelte folkeskoler der står for at få visiteret børn til specialtilbud.
Tilbuddene bør også betales af den fælles kasse
og ikke som nu, hvor det
er skolen, hvor eleven har
gået, der står med regningen.

Opkvalificering af
lærerne
Alle skoler bør være i
stand til at kunne tilbyde
en form for opkvalificering til lærerne og ellers
bør eleverne de gå i en
særlig klasse, som varetager deres behov.

Kathrine Junski, kandidat til byrådet for Beboerlisten og folkeskolelærer på Søndermarkskolen - Bjarne Overmark, medlem af byrådet for Beboerlisten samt formand for unge og skoleudvalget gennem 10 år - Jørgen Schirmer Nielsen, tidligere uddannelseskonsulent hos Skolernes Udviklingscenter i Randers - Melita Dzafic, byrådskandidat for Beboerlisten, uddannet
folkeskolelærer og nyuddannet cand.pæd i pædagogisk filosofi.

Hvordan løser vi udfordringerne
på skoleområdet?
Vi har i Beboerlisten altid haft for vane at inddrage
relevante personer for at blive klogere på forskellige problemstillinger. For nogle uger siden mødtes Bjarne Overmark
med tre personer fra det randrusianske skolevæsen; en tidl.
uddannelseskonsulent, en mor til elever i folkeskolen og
aktiv lærer samt en nyuddannet, som endnu ikke er nået ud
og blive ansat.
Det blev til en lang debat om, hvor der var gode områder, men
også hvor der var behov for at tænke kreativt og anderledes.

Af Melita Dzafic
Byrådskandidat for
Beboerlisten, uddannet
folkeskolelærer og
nyuddannet cand.pæd i
pædagogisk filosofi.

S

elv har jeg som nyligt læreruddannet et
friskt og nyt perspektiv,
som udspringer af min undren over den store kløft

mellem teori og praksis.
Jeg har på nært hold oplevet, hvad det vil sige for
læreren at mangle tid til
forberedelse, og jeg har
opdaget hvordan læreren
kan motiveres af obligatoriske procedurer, som eleverne skal køres igennem,
men som læreren ikke
nødvendigvis selv er enig i
eller kan stå inde for.
Specielt for nyuddannede er tiden lille og ansvaret stort fra start, og meget

nemmere bliver det ikke,
når der er mange elever i
en klasse.
Min oplevelse er, at fagligheden nemt kan blive
sat på prøve. Det bliver
nemmere at ty til færdiglavede undervisningsmaterialer, fordi der ikke er
tid til at være kreativ og
grundig.
Katrine Junski taler fra
egen erfaring som både
lærer og mor, når hun

siger, at politikerne skal
lade skolerne være. Skolerne skal selv have lov til
at vurdere og handle ud
fra, hvad der virker på den
enkelte skole.

fremgår af følgeforskningen på skolereformen fra
2014, og det skyldes bl.a.
den kraftige økonomistyring af folkeskolen i dag.

”

Jørgen Schirmers bud en
på den store udfordring
for fagligheden for både
lærere og elever, lyder på
at adskille trivsel og læring. Dette kom vi til senere i samtalen.

Politkerne skal
lade
skolerne
være. De skal selv have lov
til at vurdere og handle udfra , hvad der virker på den
enkelte skole

Men er fagligheden
så blevet bedre på
skolerne?
Jørgen Schirmer, som har
mange års erfaring som
både underviser i folkeskolen og udviklingskonsulent på Skolernes Udviklingscenter, påpeger, at
der næsten udelukkende
er fokus på det faglige – vi
får det, vi måler, og vi måler på det faglige.
Men det blev eleverne
ikke dygtigere af, som det

Børn med specielle behov i den almindelige
undervisning
En anden problematik vi
diskuterede, var skolernes
håndtering af elever med
specielle behov i den almindelige folkeskole.
Jeg har endnu til gode
at føle mig sikker i min
håndtering af de elever,
som har brug for ekstra
indsatser i den daglige undervisning. Det må ikke

Katrine Junski påpeger,
at det ikke nødvendigvis er nok, at læreren får
et kursus i metoder til
håndtering af specialbørn.
Metoderne kræver tid, tålmodighed og ro, som ikke
er realistisk i folkeskolen
med så mange børn i klassen.
Inklusionsmodellen, som
trådte i kraft for 7 år siden,
er ifølge Katrine specielt
problematisk ift. visitationsprocessen, hvor det i
dag ikke er kommunens
ansvar, at børnene bliver

visiteret, selvom vi har ansvaret for folkeskolen.
Skolerne har ikke selv råd
til at sende eleverne ud af
huset og i specialtilbud. I
dag går 30 procent af det
samlede skolebudget til
bare at holde specialområdet flydende, og som modtræk til dette, så sparer
man på specialområdet.
Pengene, de går til de
normale klasser, hvor specialbørnene i stedet må
finde sig til rette.
Som følge opstår der stort
pres på det psykologiske
børneområde, fordi børnene nu skal diagnosticeres for at komme på specialskole, hvilket i mange
tilfælde er det bedste for
dem.

”

Vi bør have et
team fra specialskolerne, der kan rykke ud
og hjælpe lærerne på de
almindelige folkeskoler til
at håndtere elever, der har
problemer.

Problemet er bare, at specialskolerne bliver samlet,
så de bliver catch-all institutioner.
Bjarnes bud lyder på, at et
team fra specialskolerne
kunne rykke ud i normalområdet og hjælpe lærerne til at håndtere disse
elever, og i forhold til centraliseringen og lukningen
af skoler, peger han på Ålborg kommune, som har

valgt ikke at lukke en eneste skole siden kommunesammenlægningen.
Dette giver efter min mening virkelig stof til eftertanke.

Den store flugt til
privatskolerne
Bjarne overmark forklarer,
at flertallet forestillede sig,
at hvis vi fik færre skoler,
så fik vi flere penge til bedre kvalificerede lærere og
flere linjefagsuddannede
på større skoler.
Der skulle skabes flere
klasser med færre lærere,
og på den måde frigjorde
man lærerressourcer.
Men klasserne skulle
have en vis størrelse.
I forbindelse med skolelukningerne i 2015 var
tanken, at 48-50 klasser
skulle have mindst 26
elever i hver. Dette skulle
kompenseres for med tolærer-systemer.
Projektet er mislykket
mindst i den forstand, at
det fik 7-800 elever til at
overgå til privatskoler.
Nu er der færre elever og
færre klasser med 26 og
derover, fordi eleverne,
som skulle fylde klasserne
op, er flyttet.
I det hele taget skal relationen styrkes mellem lærer og elever, fordi den er
essentielt for, at det kan
lykkes at skabe bedre sammenhæng mellem læring
og trivsel.

Under mødet blev der udarbejdet en række punkter,
som vi i Beboerlisten ønsker at arbejde med fremadrettet for skoleområdet.

 Folkeskolen som førstevalg
Beboerlisten vil fastholde forvaltningen i, at flugten til
privatskolerne skal kommes til livs. Af hensyn til sammenhængskraften i Randers, finder vi det dybt problematisk, at
så mange fravælger folkeskolen i Randers.
 Ny midtbyskole
Beboerlisten var imod skolelukningerne i 2015 og de negative konsekvenser af dem har da også vist sig - bl.a. i form af
en stærkt øget tilgang til privatskolerne. Et af problemerne
er, at der ikke længere er en midtbyskole efter lukningen af
Hadsundvejens skole.
Vi ønsker, at der foretages en undersøgelse af, hvorvidt
der er grundlag for en ny midtby-folkeskole. Den kunne
passende få meget frie rammer til at udvikle »fremtidens
folkeskole«.
 Bedre og hurtigere henvisning af elever til specialtilbud
I dag er det den enkelte folkeskole, der skal betale, hvis en
elev henvises til et specialtilbud/specialskole.
Det underminerer øknomien for skolen, der alt for ofte undlader at henvise elever eller er mange år om at gøre det.
Beboerlisten vil arbejde for, at specialtilbud og ekstra lærer- /pædagogstillinger til at understøtte inklusion på den
enkelte skole betales af den fælles kasse.
 Elevfraværet skal fortsat nedbringes
Det gennemsnitlige fravær er faldende i Randers kommune,
men gennemsnit dækker over mange elever, der næsten
intet fravær har - og en mindre men alt for stor gruppe af
elever, hvis skolegang er massivt præget af fravær.
Det er kritisk for de pågældende elever, der derved falder
helt ud af skolens fællesskaber og mister vigtig skolegang
og måske adgang til ungdomsuddannelse.
 Specialskole og specialklasser
Kvaliteten skal hæves i folkeskolens specialpædagogiske
tilbud. Der skal etableres sammenhæng og samstemthed til
social- og handicap-området, således borgerne oplever et
samlet kvalitativt og tryghedsskabende tilbud.

undervurderes, hvordan
den usikkerhed kan påvirke det fremadrettede
arbejde i klassen, og for en
nyuddannet lærer kan det
især være demotiverende
at lægge en dæmper på
ivrigheden, og istedet bare
lære at acceptere, at man
må nøjes med mindre kreativitet og grundighed.

 Giv folkeskolerne mere frihed
Folkeskolerne bør få langt mere frihed til selv at bestemme,
hvordan de drives og ikke straffes, når de f.eks. sparer op fra
et år til et andet for at igangsætte nye projekter og tiltag.

Inklusionsloven gør, at vi
i dag har flere børn med
diagnoser i de almindelige
klasser.

”

Der er mange flere børn med diagnoser i de almindelige klasser i dag. Men der mangler
ressourcer og kompetance
til at håndtere dem

På mødet blev vi alle fire
enige om, at disse børn
kræver særlige kompetencer, som mangler i den
almindelige
folkeskole.
Mit indtryk er, at lærerne

Vi hører gerne fra dig!
Beboerlisten var i 2014/15 meget aktiv i kampen mod den nye skolestruktur. Lukningen
af 5 folkeskoler gav da heller ikke byrådsflertallet den ønskede effekt. Derimod flyttede
700 elever umiddelbart efter fra folkeskolen til en af byens mange privatskoler.

Hvis du har problemer med at få visiteret dit barn til et specialtilbud, hvis du har forslag til Beboerlistens skolepolitik eller har
oplevelser i skolevæsnet, som vi burde kende til - så kontakt os
gerne på info@beboerlisten.dk
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Kim Kristensen, formand for Randers lejerforening

Støt Beboerlisten ved byrådsvalget
den 16. november

Den offentlige transport skal være
nok i sig selv
Det seneste stykke tid har der været
meget snak om en bestemt busforbindelse, 118-918X. Snakken har været
nødvendig, fordi den vidner om at nogle
beslutningstagere tydeligvis ikke er
dygtige nok til at drive den kollektive
trafik. 918X er blot det seneste eksempel på dette, men langtfra det eneste.

Af Rasmus Bøgh
Vinther
Byrådskandidat for
Beboerlisten

S

om ung studerende
er jeg afhængig af at
kunne komme med bussen frem og tilbage, men
det er både dyrt og meget
tidskrævende. Kvaliteten
er svingende, og det er
ikke chaufførernes skyld.
Det er derimod Region

Midtjylland, som hele tiden sparer med den ene
hånd i Randers og tilfører
flere midler til andre kommuner med den anden.
Også i Randers Kommune har man IGEN i år har
valgt at indføre besparelser på den offentlige transport i Randers.
Det kan vi i Beboerlisten
selvfølgelig ikke være med
til, hvorfor disse besparelser ikke er med i det
budgetforslag vi har lavet i
samarbejde med Velfærdslisten og Enhedslisten.

Desværre har det søvnige
flertal vist sig ligeglad med
den offentlige transport.
Det er ikke længe siden,
man gik fra at have 6 til 4
bybusser, hvor der maksimalt gik en halv time mellem hver afgang, mens der
ved nogle af busserne kun
gik et kvarter mellem hver
afgang.

”

Den
offentlige
transport
skal
være så god at behovet for
en bil er så lille som muligt.
Det er helt centralt for Beboerlisten og jeg, at den
offentlige transport ikke
skal ses som et alternativ
til det at bruge bil. Den
offentlige transport skal
være så god, at behovet
for en bil er så lille som
muligt. Selvfølgelig er der
situationer, hvor offentlig
transport ikke kan gøre
det ligeså smart og hurtigt
som en bil, men antallet af
situationer, det drejer som
om, bør vi reducere mest

muligt. Med andre ord så
skal den offentlige transport være noget, man ser
som den naturlige løsning
og så supplere med bilen.
Den offentlige transport
skal være nok i sig selv.

Fremtidens offentlige
transport
Vi ønsker derfor, at der
skal være så nemt og så
billigt som muligt at bruge
den offentlige transport.
Det bedste ville være at
det var helt og aldeles
gratis at stige ind i en bybus, uanset hvem man er,
hvor man er, og hvornår
man stiger på. Det er en
af de bedste løsninger på
de trafikale problemer vi
ser over Randers Bro samt
andre steder i kommunen.
Kan man have 30 mennesker i én bus i stedet for
30 biler, så er der alt andet lige mindre trafik. Det
sparer også de mennesker,
der i forvejen tager bussen, for en masse penge

som de nu kan bruge i byens butikker. Det er generelt nogen af dem, der har
færrest penge, der tager
den offentlige transport,
fordi bilen er for dyr. Dem
ønsker vi i Beboerlisten at
kæmpe for, samtidig med
at dette indgreb vil gøre
noget godt for alle borgerne i Randers Kommune,
hvilket er det, vi allerhelst
vil i Beboerlisten. At gøre
Randers Kommune til en
kommune der stiller alle i
befolkningen lige godt.

”

Den
offentlige
transport
har
således en stor opgave i
forhold til at reducere co2
udledningen i Randers
Kommune. Den offentlige
transport skal være så god
at behovet for en bil er så
lille som muligt.
Ikke nok med at det er
mere effektivt at have en
fuld bus frem for et utal
af biler, så sparer det også
en masse co2, som bilerne

ellers ville have udledt ved
at holde i tomgang og kø
på broen. Den offentlige
transport har således en
stor opgave i forhold til at
reducere co2-udledningen
i Randers Kommune. Det
er hermed også et krav for
os, at alle busser i Randers
Kommune, skal være eldrevne så hurtigt som muligt. Og vi bør selvfølgelig
samtidig sikre, at den el,
vi forbruger, produceres af
vedvarende energikilder.
Derved reducerer vi også
den mængde co2, som
bussen trods alt udleder.
Pr. person udleder man
pludseligt meget mindre
co2 ved at tage den nu gratis offentlige transport.
Et af vores mere vidtgående forslag har faktisk
været afprøvet i andre
kommuner med stor succes. Nemlig at gøre al bybustrafik gratis for alle.
Det viser sig, at udgiften
til dette er forholdsvis
lille, og effekten ifht. hvor
mange borgere der benytter bussen, er stor.

Randers Lejerforening har i 28 år
været repræsenteret i Randers byråd
gennem Beboerlisten. Vi har altid stået
forrest i kampen for velfærd og ordentlighed i det kommunale system. Det
bliver vi ved med i det nye byråd.

af Kim Kristensen
formand for Randers
Lejerforening
Beboerlisten opstillede første gang til byrådsvalget i
Randers Kommune i november 1993, til det byråd
som tiltrådte pr. 1.1.1994.
Beboerlistens
udgangspunkt er Randers Lejerforening, og vi har derfor
helt overordnet varetaget
lejernes interesser - herunder også forhindret den
type kommunale overfald
på lejerne, som var baggrunden for dannelsen af
Beboerlisten i 1993:
- Daværende Borgmester
Keld Hüttels offentlige intimidering af daværende
formand for Huslejenævnet, Lilian Hindborg.
- Daværende kommunaldirektør Palle Dinesens
indbrud i Huslejenævnets
arkiv med henblik på
rapport, som daværende
socialdemokratiske grup-

peformand Erik Mouritsen
brugte til et komisk tilsviningsforsøg i byrådet på
Randers Lejerforening
- Daværende borgmester
Keld Hüttels ordre om, at
Randers Kommune direkt
skulle støtte byens værste
udlejere i boligretssager
mod lejerne med henblik
på at hæve lejeniveauet i
Randers.
Nok var nok - Beboerlisten
stillede op, vi blev valgt og
hen ad vejen blev der ryddet op i forskellige hjørner
af den kommunale administration. Uden overdrivelse må det konstateres
at Beboerlisten har medført store ændringer og
omvæltninger i Randers
Kommune - hvilket for
kort tid siden blev gendokumenteret i 5 offentlige
foredrag af byrådsmedlem
gennem foreløbig 28 år.
Videoer af foredragene vil
snart kunne ses på vores
facebook-side.
I nu foreløbig 28 år har
Beboerlisten konsekvent

værnet om førskolebørnene, skolebørnene, de
ældre og de handicappede
- Beboerlisten har aldrig
stemt for nedskæringer på
de kommunale kerneydelser til disse 4 grupper.
Sådan vil Beboerlisten
også agere fremover.
Samtidig har vi i Beboerlisten i samtlige år siden
1994 konsekvent vendt
os mod kommunal magtmisbrug og omsorgssvigt
i relation til svage borgere,
kommunalt ansatte og
magtmisbrug i relation til
retlinede kommunale ledere.
Beboerlisten har gennem
tiden konsekvent slået
ned på de kommunale
ledere, som har gjort sig
skyldig i magtmisbrug og
forgyldning af sig selv.

Ældreområdet, Stjernehuset og retsagen mod
byrådsflertallet
Som eksempel på Beboerlistens indsats i den seneste byrådsperiode 2018
- 2021, kan nævnes den
omfattende indsats for at
stoppe kommunal omsorgssvigt af de ældre, som
det blev dokumenteret i
en TV2 udsendelse om demensplejecenteret Huset
Nyvang, hvor vi allesammen så beboeren Niels,

som fik lov til at gå med
afføring i underbukserne i
et døgn.
Ikke mindst Beboerlistens
nære samarbejdspartner
Kasper Fuhr fra Velfærdslisten gjorde et stort arbejde
for at samle et flertal i byrådet - herunder også daværende spidskandidat for
Venstre, Christian Brøns
- som tvang den fodslæbende borgmester Torben
Hansen til at iværksætte et
på mange måder kvalificeret og meget omfattende
undersøgelsesarbejde af
ældreområdet i Randers
i almindelighed og Huset
Nyvang i særdeleshed Det
medførte en udløsning af
en større merbevilling til
Huset Nyvang.
Beboerlisten håber, det
hjælper - men vi skal være
i byrådet fremover for at
kunne følge op på sagen.
Et eksempel på Beboerlistens kamp mod magtmisbrug var, at Beboerlisten
i et tæt samarbejde med
»Stjernehuset venner« i
Randers Byråd fik omgjort
forvaltningens
justitsmord på en uskyldig pædagogmedhjælper, Rene
Fensmark.
Det var grundløs anklage
og bortvisning, som et
byrådsflertal med Torben
Hansen i over et halvt år i
2019 bakkede op omkring,
indtil skandalen vokse sig
så stor, at børn og skole-

direktøren genbesøgte sin
forkerte beslutning og pædagogmedhjælperen kunne komme tilbage på sit
arbejde i Stjernehuset og
fejre sit 25 års jubilæum i
Stjernehuset.
Samtidig har foreløbig
en række ledere - som var
ansvarlig for forfølgelsen
af pædagogmedhjælperen
- forladt deres job i Randers Kommune.

”

Dommen er en
aldrig før set juridisk sejr over et byrådsflertal som ved ulovligt
magtmisbrug forsøgte at
lukke munden på kritikerne af den ulovlige skolelukningsproces i 2014/15.

En anden sag som gav national genklag, var den
enestående retssag som
Konservative Daniel Madié, Velfærdslistens Kasper Fuhr og Beboerlistens
Bjarne Overmark anlagde
i 2017 mod det daværende
flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti.
Det var dem, som stod bag
den ulovlige udrensning af
de 3 forannævnte udvalgsformænd i 2015, fordi de
ikke ville stå bag lukningen af 5 folkeskoler og en
ny skolestruktur.
Dommen er en aldrig
før set juridisk sejr over
et byrådsflertal som ved

ulovligt magtmisbrug forsøgte at lukke munden
på kritikerne af den ulovlige skolelukningsproces i
2014/15.
Dommens konsekvenser er fortsat til uafklaret
bedømmelse i det kommunale tilsyn - vi venter på
sjette år.
De
samarbejdende
musketerer i relation til
retssagen, Daniel Madié,
Kasper Fuhr og Bjarne
Overmark har fået sat en
grænse, som forhåbentlig
ingen byrådsflertal tør tilsidesætte.
Der kan skrives mange
andre eksempler på aktiviteter, som Beboerlisten
har været med i i byrådsperioden 2018-2021, men
pladsen tillader det ikke.

Valgforbund
Afsluttende skal det oplyses at det tætte samarbejde, der i perioden har været mellem Frida Valbjørn,
Enhedslisten, Kasper Fuhr,
Velfærdslisten og Bjarne
Overmark, Beboerlisten,
har resulteret i et naturligt
valgforbund mellem de tre
kommunale lister.

Det handler om
prioritering - der ER
råd til velfærd!

18

KOMMUNALVALG | 2021

19

KOMMUNALVALG | 2021

Beboerlisten

Beboerlisten

Beboerlistens kandidater til kommunalvalget

Beboerlistens kandidater til kommunalvalget

Rasmus Bøgh Vinther, 21 år
Beboerlistens kandidat nummer 3
Sagsbehandler i Randers Lejerforening, sekretær medhjælper v. Advokat Bjarne Overmark samt Statskundskabsstuderende ved Aarhus Universitet.

WWW.BEBOERLISTEN.DK * WWW.FACEBOOK.COM/BEBOERLISTEN

Bjarne Overmark, 68 år
Beboerlistens kandidat nummer 1
Advokat, medlem af Randers Byråd for Beboerlisten.
Næstformand og sagsbehandler i Randers Lejerforening, formand for Rådgivning for Udlændinge i Randers og stiftende
medlem af foreningen Livtagerne.
Beboerlisten udfører en vigtig funktion i det lokale demokrati. Vi passer på de små i skolegården, og det er
vores opgave, som vi fortsat vil løfte. Det er vigtigt, at
Randers Lejerforening fortsat har en fod i byrådet i form
af Beboerlisten. Vi repræsenterer jo direkte de besiddelsesløse, som ingen andre gør.
Jeg har stadig meget at bidrage med trods min alder. Jeg
er en af de flittigste og hårdtarbejdende politikere i byrådet, og det vil jeg fortsætte med at være. Med andre ord
så føler jeg, at jeg er forpligtet til at hjælpe borgerne i
Randers Kommune, så længe jeg kan.
Vi har en række ting, som Beboerlisten kæmper for bl.a. vil vi indføre borgerdrevne forslag og mulighed
for, at vi kan udskrive lokale folkeafstemninger om fx
klimabroen. Det samme kunne man have ønsket om
skolelukningerne eller Hal 4.
Der er ingen tvivl om, at fokus også vil være det samme,
som det altid er for mig; de velfærdsområder, som borgerne har berøring med i deres hverdag. Skoler, handicapområdet, plejehjem og daginstitutioner samt
dagplejere, som vi fortsat vil kæmpe for og ikke ønsker
nedskæringer på. Servicen i Randers skal være i top.

Derudover vil jeg fortsat være en vagthund i byrådet, og
beskytte såvel borgere som ansatte mod det kommunale
system, når de kommer i klemme.
Her kan vi blandt andet nævne Stjernehussagen og sagen om Jørgen Schirmer, hvor forvaltningen går over
grænsen mod sine ansatte.
Det nuværende politiske flertal har i hele byrådsperioden fortsat udhuling af vores velfærdssystem ved at
reducere budgetterne hvert år med en halv procent. Det
kan vi ikke acceptere, og det vil vi kæmpe hårdt for at
stoppe.
Jeg ønsker at fortsætte vores politiske samarbejde i
byrådssalen om de sager, hvor vi er enige. Men det betyder med andre ord også, at vi har indflydelse, og det vil
vi blive ved med at have.
Vi kan se, at flere og flere byrådsmedlemmer er begyndt
at arbejde på samme måde som os, og stiller spørgsmål
til forvaltningen, hvilket kun kan være en anerkendelse
af den måde Beboerlisten altid har arbejdet på.
Til dette valg er vi i et valgforbund med Enhedslisten og
Velfærdslisten, som jeg har arbejdet tæt sammen med i
denne periode. Vi er en styrke i byrådssalen med hver
vores fokus, og det arbejde vil jeg fortsætte i den næste
periode.

www.facebook.com/bjarne.overmark.beboerlisten

Lone Thomasen, 50 år
Beboerlistens kandidat nummer 2
Førtidspensionist
Jeg stiller op fordi, at Beboerlisten er uundværlig i byrådet. Uden os vil byrådet gå nedenom hjem. Det arbejde
vil jeg gerne være med til at støtte og derfor stiller jeg
op til Kommunalvalget. For at holde de andre politikere
i kort snor.
En af de ting, jeg vil kæmpe for er, at vi fortsat har omkostningsbestemt leje og god beboelse i Randers. Alle
skal have råd til at leve, og det vil jeg kæmpe for, at man
fortsat kan i Randers. Jeg vil ikke være med til, at voksne
mennesker eller pensionister kun har råd til at bo i et
enkeltværelse. Det kan vi ikke være bekendt.
Derudover vil jeg være med til at være en stemme for
de sårbare borgere herunder især de ældre, og at vi i
kommunen dækker deres behov; ingen nedskæringer
på velfærdsområder. Andet kan ikke gøre det.
Vi lader for mange i stikken i et system, der ikke er til
gode for dem. Vi skal kigge på, hvordan vi indretter
vores jobcentre og tilpasser de forløb til den enkelte borger. Således at de både bliver bedre rustet og får værdigheden tilbage.

Når vi kigger på Midtbyen, så kan der ikke være nogen
tvivl om, at den skal være mere tilgængelig. Vi skal
sørge for flere p-pladser i midtbyen, men også at det er
nemmere for gangbesværede at befærde sig i Midtbyen.
Der er ikke noget at sige til, at midtbyen dør hen, når vi
ikke understøtter alle borgere.
Det gør ondt at se, hvordan vi behandler de ældre i kommunen.
Når vi ser på sagerne fra Huset Nyvang, kan man kun
ryste på hovedet. Jeg vil ikke bare se på, at vores ældre
behandles som andenrangsborgere i det velfærdssamfund, de har bygget op.
Jeg stiller op for Beboerlisten, fordi de kæmper for lejerne, de svage og ældres rettigheder. Men også i høj
grad på grund af den måde Beboerlisten arbejder i
byrådet. Man er kritisk overfor forvaltningen og er ikke
bange for at grave ned i kommunens ulovligheder.

For mig handler det om at gøre en forskel og hjælpe de
borgere, der ikke kan hjælpe sig selv.
Vi skal have et Randers, som vi kan være stolte af, og
hvor selv de svageste borgere har det godt. Der skal være
lige muligheder for såvel bolig som uddannelse for alle
i Randers.
Derfor har jeg de sidste par måneder kæmpet for at bevare bus 918X mellem Randers og Aarhus. Da det kom
frem at den ville blive nedlagt, organiserede vi grupper
og indsatser mod nedlæggelsen, såsom en facebook
gruppe med 300 medlemmer og en underskriftsindsamling der fik stor opmærksomhed i medierne. Bussen
er vigtig for de unge som studerer i Aarhus eller dem
som arbejder i Aarhus. Vi skal ikke bruge over en time
hver dag på en tur der kan køres på næsten det halve i
bil. Det kan ikke passe at man skal tvinge unge væk fra
Randers ved at nedlægge den mest brugte bus i byen.
Det vil jeg og Beboerlisten ikke stå model til. Desværre
har Borgmesteren ikke vist interesse i at løse problemet.

Jeg blev selv færdig med gymnasiet sidste år, og jeg kan
kun støtte det forslag, som Beboerlisten har stillet om,
at gøre bustransport gratis for alle – navnligt alle under
uddannelse. Det er noget jeg vil kæmpe for.
Generelt synes jeg, det er vigtigt, at alle har mulighed for
at leve et godt liv Randers Kommune med fokus på vores
daginstitutioner, skoler og ældrepleje.Folkeskolen skal
være så god i Randers, at behovet for privatskolerne slet
ikke eksisterer. Folk er ligeglade med WaterWelnesss og
Hal 4 – de vil have bade til deres ældre, gode skoler til
deres børn og lejemål, som er i god stand og til at betale
på en normal indtægt.
Det burde ikke være så svært, men alligevel handler Randers Byråd konstant i strid med befolkningens ønsker.
Vi skal væk fra de partier, som bevarer status quo, og jeg
tror ikke, at der er særlig mange, som har fået det bedre,
end de havde det for ti år siden. Velfærden er blevet udhulet, og vi kan ikke bare kigge på.
I byrådet ville jeg hovedsagligt være de unges talerør,
men jeg vil i det hele taget kæmpe for, at alle i Randers
kan leve et godt liv.

www.facebook.com/RasmusBeboerlisten

Mark Larsen, 52 år
Beboerlistens kandidat nummer 4
Uddannet jurist ved Københavns Universitet, Sagsbehandler
i Randers Lejerforening.
Jeg stiller op for at slå et slag for de svage i samfundet,
de skal behandles med respekt.
Udsatte børn er min mærkesag, som jeg vil kæmpe bravt for en øget indsats på netop det område. Jeg brænder særligt for børn, der bliver udsat for omsorgssvigt.
Børn fortjener en sikker opvækst, og de er dem, der skal
danne base for vores fremtidige samfund. Det er essentielt, at børn vokser op under trygge forhold og bliver
givtige mennesker, der kan bidrage til samfundet, så de
ikke vokser op og bliver en belastning for samfundet
som socialt udsatte.
Vi kan ikke være tilstandene på plejehjemmene
bekendt. De mennesker, der har været med til at opbygge velfærdssamfundet, skal også kunne nyde af det i
sidste ende. Det skylder vi dem.
I forhold til ældreplejen i Randers kan man kun klandre
borgmesteren og de ansvarlige på området for det ansvar,
han har forsømt over for de ældre i Randers Kommune.
Vi kan simpelthen ikke være det bekendt over for vores
ældre, de fortjener en værdig alderdom. Den seneste tids
sager vedrørende elendige forhold for vores ældre har

bevist, at politikken på området er kuldsejlet.
Hjælp og understøttelse til de ældre, udsatte børn, og generelt socialt udsatte skal tilpasses den enkelte således,
at ingen bliver efterladt. Jeg ønsker en slags borgerløn for
dem uden job. Ikke sagt at man skal få uden at bidrage.
Vi skal sørge for, at de, der er svært udfordret, ikke bliver belastet af et system, der har til hensigt at hjælpe, så
de også kan have et værdigt liv i det ”vælfærdssamfund”,
som nogle er så stolte af.
Jeg stiller op for Beboerlisten, fordi jeg har lov til at
udforme mine egne synspunkter og kæmpe for de mærkesager, jeg synes er vigtigt.
Beboerlisten tager stilling fra sag til sag og har ikke en
defineret ideologi. Det, synes jeg, er vigtigt, så vi kan
kigge på de konkrete sager og tage de rigtige hensyn og
kæmpe for de svage borgere i vort samfundet.
Ethvert samfund bliver målt ved, hvordan man behand
ler de svageste, og jeg er ikke stolt over den måde, vi behandler vores svageste i dagens Danmark. Politik hand
ler om prioriteringer, hvor vi skal sørge for, at der prioriteres rigtigt. Det gør vi ved at sætte ind overfor udsatte
børn, socialt udsatte, samt sørge for ordnede forhold for
vores ældre medborgere.
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Kathrine Junski, 43 år

Mads Bloch, 32 år
Beboerlistens kandidat nummer 5
Journalist, kommunikationskonsulent og selvstændig
erhvervsdrivende.
Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg elsker Randers.
Som tilflytter er jeg faldet pladask for både borgerne,
byen og kulturlivet. Vi kan noget helt særligt her, som
vi skal bevare, fordi den sjæl, der lever i Randers, er forsvundet fra mange andre byer af samme størrelse.
Vi skal sørge for, at der fortsat er billige og gode boliger i
Randers, og kæmpe imod de tilstande, som i flere større
byer har ekskluderet de mindre bemidlede fra at bo i
midtbyen.
Vi skal lære af de fejl, som andre byer har lavet ved deres
havneområder. Vandet i Randers skal ikke være forbeholdt de velhavende, og når vi skaber nybyggeri, anlægsprojekter og store visioner, så skal det komme alle
borgere i byen til gode.
Byen skal selvfølgelig udvikle sig, men vi må ikke
glemme at høre befolkningen. Det er dem, der skal bo
i byen, og der er ingen, der kender borgernes behov bedre end borgerne selv.
Vi skal ikke udvikle for udviklingens skyld, og jeg savner
en konkret strategi for byen, som selvsagt skal udarbe-

Beboerlistens kandidater til kommunalvalget

jdes i overensstemmelse med borgerne i Randers.
Randers savner retning for udviklingen, og vi skal sikre,
at Randers tør have den demokratiske samtale med sine
borgere om, hvad den retning så skal være. Et stærkt civilsamfund er kendetegnet ved demokratiet, og det er
vigtigt, at vi samlet finder fælles fodslag på de problemer, der berører borgerne.
Jeg nåede aldrig at opleve Kærsmindebadet, og jeg sukkede dybt ved snakken om at nedlægge Pakhuset, fordi den slags institutioner og bygninger er umulige at få
igen, når de først er fjernet.
Det samme kan siges for Bækkestien og de øvrige
bynære grønne områder - de er svære at få igen, hvis
de først forsvinder, og det er vigtigt at have grønne
åndehuller, hvor alle borgere kan nyde en gåtur eller et
ophold i det fri.
Jeg stiller op for Beboerlisten, fordi Beboerlisten er lige
dele idealistiske og pragmatiske.
Vi forsøger at finde de mulige løsninger, der giver mest
mening for de berørte borgere, men uden at gå på kompromis med vores principper.
Beboerlisten husker, hvad Randers er, og forstår hvad
det kan blive.
Randers skal blive ved med at være Randers.

Beboerlistens kandidat nummer 7
Folkeskolelærer.
Da jeg var barn, drømte jeg om en stor familie. Mange
børn, ro og et hus på landet. Jeg har været så heldig at
få en mand, som allerede havde to børn, og sammen har
vi nu fået seks. Så den del af drømmen gik i opfyldelse.
Undervejs har jeg dog dermed på tæt hold fulgt med i
udviklingen på børne- og skoleområdet de sidste 19 år.
Et område, hvor manglende ressourcer er akut, og hvor
dygtige medarbejdere forlader faget og deres livsværk
pga for dårlige rammer. Børn og unge med problemer
svigtes alt for ofte. Dette skal ændres. Vi skal turde tænke langsigtet og satse på børn og unge.
Vi skal i Randers være kendt for at turde tænke anderledes. Turde tænke visionært. - Og nogle gange skal vi bare
lade folk gøre det, de allerede gør så godt. F.eks. burde
folkeskolerne få langt mere frihed til selv at bestemme,
hvordan de drives og ikke straffes, når de f.eks. sparer
op fra et år til et andet for at igangsætte nye tiltag.

Flere og flere unge kæmper med psykiske udfordringer og ventetiden på at blive udredt og efterfølgende få
hjælp er horrible. Dette område er også et, jeg vil have
fokus på.
I en årrække var jeg så heldig at få lov at arbejde med
nogle af de familier, der grundet krig, forfølgelse eller
grundet job er kommet til Danmark og Randers. Det
har givet mig en masse oplevelser med fantastiske børn
og deres familier, der meget hurtigt kan blive en bonus
for vores samfund, hvis vi hjælper på den rigtige måde
og giver dem muligheden. På dette område skal vi også
turde lytte til fagfolk og erfaringer fra andre kommuner.
Beboerlisten har altid kæmpet på de svages side. Her har
jeg også altid været, så derfor stiller jeg op her.

Melita Dzafic, 28 år

Feramuz Acar, 56 år

Beboerlistens kandidat nummer 6

Beboerlistens kandidat nummer 8

Uddannet lærer samt kandidat i pædagogisk filosofi. Frivillig i Selvhjælp Randers.
Jeg stiller op, fordi vi skal give lærerne den tillid og anerkendelse, de fortjener. Jeg ser god uddannelse som fundamentet for et godt erhvervsliv - et erhvervsliv baseret
på en uddannelse, som ikke kun søger at fremme de
faglige kompetencer, men i lige så høj grad en folkeskole, som omfavner det hele menneske, hvor sociale og
personlige kompetencer også kommer spil, med det formål at fremme den enkelte elevs følelse af selvværd og
selvvirksomhed. Den udvikling vil jeg gerne være med
til at understøtte.
Vi skal have en god folkeskole, som ud over at udvikle
elevernes nysgerrighed og gåpåmod, også rummer motiverede og kvalificerede lærere, som er rustede til at udvikle og fastholde en mangesidig interesse for læring og
for livet hos eleverne.
Igennem min uddannelse i pædagogisk filosofi har jeg
fået indsigt i de store betydninger, der ligger i at have
fokus på de grundlæggende pædagogiske værdier, såsom
anerkendelse, tillid og omsorg. Værdier som vi mennesker unægteligt er afhængige af. Disse værdier kan igennem en grundig pædagogisk såvel som filosofisk refleksion, bidrage til et nuanceret blik på, hvordan vi bedst

muligt kan gå til de pædagogiske handlemuligheder, vi
har med at gøre, i forsøget på at skabe en bedre skole.
Med min uddannelsesmæssige baggrund som folkeskolelærer samt kandidat i pædagogisk filosofi, har jeg
mulighed for at bidrage til en refleksiv- og praksisfunderet tilgang til folkeskolen. Det er vigtigt for mig, at vi
ikke kun gør folkeskolen op i tal på et regneark, men
at vi også har fokus på mennesket med dets grundlæggende pædagogiske værdier, når vi tænker uddannelse.
Det vigtigste er vores børn, og dem skal vi gerne give
en god start på livet; Bl.a. gennem god uddannelse og
generelt gennem nærværende pædagogisk refleksion,
således at de med lyst og glæde kan videreudvikle vores
lokalsamfund.
Jeg har gjort mig nogle erfaringer i løbet af min læreruddannelse, som jeg føler jeg kan bidrage med igennem
Beboerlisten. Erfaringer i udskolingen, og mellemtrinnet både i folkeskole og privatskole. Igennem min
praktik oplevede jeg på nært hold de udfordringer, der
opstod, både socialt, pædagogisk og infrastrukturmæssigt grundet nedlukningen af Vorup Skole. Jeg ønsker
ikke, at der skal lukkes flere skoler, hverken folkeskoler
eller specialskoler. Det betyder også at vi ikke skal rykke
rundt på de specialbørn der allerede er i systemet, men
værne om dem, hvor de er.

Kasserer i Randers Lejerforening og Rådgivning for udlændinge. Sekretær i Randers Alevi Kulturcenter, har siddet i
byrådet for Beboerlisten i fra 2002 til 2009
Arbejder som socialrådgiver indenfor Psykiatrien i Randers
Kommune.
Jeg stiller op igen for at støtte Beboerlisten og for hjælpe
med at varetage de svage gruppers interesser.
Der har været rigtig mange besparelser og omlægninger
inden for psykiatrien. For 10 år siden var vi 15 på min
arbejdsplads, nu er vi kun 8 til at varetage de samme
opgaver.
Vi møder flere og flere selvmordstruede unge, og mange
udsatte unge er blevet mere ensomme - en udvikling,
der er blevet værre under Corona-nedlukningerne.
Ventetiden for at at få tid hos en psykolog eller psykiater
er specielt for børn og unge helt hen i vejret. Man kan
let komme til at vente 1-1,5 år på opstart af et forløb. Det
er under al kritik.
Børnefamilier, der oplever problemer, får sjældent den
støtte, de har brug for, og det giver større problemer hen
ad vejen og bliver på sigt både en menneskelig og økonomisk udgift for kommunen.

Jeg vil kæmpe for at der bruges flere midler på forebyggelse, misbrugsbehandling, bedre aktivitetstilbud,
værksteder, kurser mv. Vi skal kort sagt bruge flere
penge på børn og unge - dem er der mulighed for at
redde.
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Michael Rützou, 51 år
Beboerlistens kandidat nummer 9
Selvstændig erhvervsdrivende
Jeg har 8 børn, hvor den ældste nu har rundet de 30, så
jeg har haft første parket til de omfattende nedskæringer og forringelser i kommunens daginstitutioner og
skoler, der er sket over den sidste årrække.
Gennem alle årene har jeg deltaget aktivt i kampen for
at stoppe de værste nedskæringer - det er efter min mening en kamp, der føres på gaden til demonstrationer,
til strejker på arbejdspladserne såvel som i byrådssalen.
Vi har i familen haft et barn, der skulle udredes og
have psykiatisk hjælp. Det viste sig, at der var en helt
absurd ventetid på 72 uger - halvandet år - på en akut
psykiatrisk udredning. Det er helt uacceptabelt og til
stor skade for såvel børn som for resten af familien.
Vi endte med selv at betale for en privat psykiater, men
det er jo langt fra alle der kan det. Ventetiden på psykiatisk / psykologisk hjælp til børn (og deres familier) skal
ned i et helt andet leje. Det hører i første omgang under Regionen, der er ansvarlig for, at der i hele region
Midtjylland kun er to børnepsykiatere med det, man
kalder «ydernummer», som lægerne kan henvise til .
Men hvis ikke de kan løse opgaven, så må kommunen
træde til og gøre det for dem.

Det samme gør sig gældende indenfor det trafikpolitiske. Når man fra Regionens side vælger at nedlægge vigtige busruter, som f.eks. 918X, så må kommunen træde i
karakter og overtage driften.
Tilbage i 1988 læste jeg Brundtland-rapporten «Vores
Fælles fremtid» og fik øjene op for den truende miljøkatastrofe, der stod lige uden for døren. Det er heldigvis
blevet langt mere mainstream at være «grøn», men det
er blevet væsentlig mere akut, at vi ændrer på vores
måde at producere og forbruge på. Det går alt for langsomt og vi kan ikke overlade en så vigtig opgave til markedskræfterne.
Jeg mener i langt højere grad kommunen burde gå forrest i at komme med bæredygtige og grønne løsninger.
Man kunne desuden arbejde for oprettelsen af et lokalt
videns- og udviklingcenter for teknologisk udvikling indenfor området. Det ville måske også kunne trække nogle uddannelser og på sigt arbejdspladser til byen.

Beboerlistens kandidat nummer 10
Jeg kom til Danmark i 1999 fra Kurdistan i det nordlige
Irak.
Min gymnasieuddannelse har jeg fra Irak, og i Danmark
blev jeg uddannet pædagog, og har siden arbejdet som
både pædagog, familiekonsulent, tolk og været lærervikar på mange skoler i Randers.
Jeg engagerer mig gerne socialt og har været med til at
arrangere fællesspisninger for alle beboere i Jennumparken, og har tidligere været opstillet for Beboerlisten til
kommunevalgene i 2013 og 2017 med specielt fokus på
2-sprogede børn og integration.
2-sprogede børn har sproglige problemer både i hjemlandets modersmål og i relation til det danske sprog.
Modersmålsundervisningen skal derfor opprioriteres,
fordi sproglig sikkerhed i modersmålet også er en forudsætning for at blive dygtig til dansk.
Et veludviklet modersmålssprog er desuden vigtigt for
børnenes identitet og tryghed, herunder evnen til at
kommunikere med den del af familien, som fortsat bor
i hjemlandet.

Anette Andersen, 50 år
Beboerlistens kandidat nummer 11
Pædagogisk assistent og tillidsrepræsentant i
Stjernehuset.
Jeg vælger at stille op til kommunalvalget for Beboerlisten.
Det gør jeg på baggrund af den viden jeg har tilegnet mig
via en større sag, som verserede på min arbejdsplads for
et par år siden.

Beboerlisten deltager ikke i nedskæringer på ældreområdet, eller andre dele af den kommunale pleje og omsorg,
ligesom vi heller ikke var med i skolelukninger eller
nedskæringer på vores daginstitutioner – lige i min ånd.
Beboerlistens stærke ånd for lejernes samt de svage og
udsatte borgeres sag, kan jeg kun støtte op om.

Retfærdighed er min kæphest, og jeg er ikke bleg for
at åbne munden eller blande mig i debatter, selvom det
kan være ømfindige eller betændte emner.
Men den verserende sag på min arbejdsplads har vist
mig, hvor vigtigt det er at have politisk indflydelse
– uden dén indflydelse er jeg sikker på, at min arbejdsplads ikke eksisterede den dag i dag.
For mig repræsenterer Beboerlisten alsidighed i byrådet,
og ingen sager bliver negligeret – alle henvendelser bliver taget seriøst, og der er nok at dykke ned i.
Som andre har nævnt før mig (og jeg gentager gerne), så
er der nogen, der skal passe på de små i skolegården, og
det vil jeg gerne være en del af.

Adnan Barzange, 43 år
Pædagog

Beboerlistens kandidater til kommunalvalget

Generelt er der et godt daginstitutions og skolesystem
i Randers, men der er behov for flere 2-sprogede medarbejdere.
Jeg har oplevet stor udvikling selv ved at være sammen
med andre udlændinge og danskere i forskellige uddannelsessammenhænge, og jeg stiller op for Beboerlisten
for tredje gang, fordi jeg ligesom resten af Beboerlisten
gerne vil hjælpe navnlig de svage i samfundet, herunder
udlændinge, som har det svært.

Jesper Haahr Mortensen, 46 år
Beboerlistens kandidat nummer 12
Arbejdsmand, oprindeligt uddannet i politik og
administration v. Aalborg Universitet.
Jeg vil gerne være med til at sikre ordentlighed i forvaltningen og respekt for borgerne i Randers Kommune.
Mit kendskab til Beboerlisten og Bjarne Overmark
startede, da jeg blev fyret fra Aarhus Kommune, fordi
jeg forsøgte at skabe ordentlighed. De svindlede og bedragede, hyrede venner til kommunale opgaver, som
drev entreprenørvirksomhed.
Jeg er uddannet i politik og administration, så jeg vidste,
at det var ulovligt, det de lavede. Det gjorde jeg opmærksom på, og så forsøgte de at komme af med mig.
Sammen med en gruppe af andre fyrede og hjemsendte
medarbejdere, som også havde været kritiske overfor ledelsen, tog vi sagen op, og det var her, jeg mødte Bjarne
Overmark, som deltog på vores møder med rådgivning,
og som gav os mod på at tage sagen op.
Sagen endte med, at den ansvarlige direktør og hans ledelse blev fyret, men vi kæmper stadig, os der blev fyret
dengang, fordi vi sagde fra overfor ulovlig forvaltning.
Det har også gjort, at jeg ikke kan få arbejde indenfor
mit fag, fordi jeg er sortlistet, og selvom det er hårdt, så
ville jeg gøre det samme igen.

Det må ikke være embedsmændene, der bestemmer
over politikerne. Men for politikerne er det bekvemt at
give forvaltningen magt, så politikerne ikke selv skal stå
ved de ubehagelige konsekvenser af deres valg og prioriteringer.
Så når jeg ser det gentage sig i Randers Kommunes forvaltning, så går det lige i knoglerne på mig.
Beboerlisten minder både politikere og embedsværk
om, at de er til for at tjene borgerne – ikke omvendt.
For mig er det ligegyldigt, hvilke holdninger man har,
så længe man har de grundlæggende værdier på plads –
ordentlighed og retfærdighed.
Glem alt det med fløjene og partierne. Så længe du deler grundlæggende værdier med dem, som du gerne vil
være enig med, så bliver man enige.
Beboerlisten med Bjarne Overmark i spidsen går ind og
tager de svages parti, og hjælper dem med at blive hørt.
Det synes jeg, er prisværdigt, og vil gerne bakke op om.
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Åbent hus på valgaftenen
Alle interesserede er velkomne til åbent hus i Torvegade 14, 1.,
Randers på valgaftenen d. 16. november.
Der vil blive mulighed for på flere TV-skærme at følge det lokale og
det regionale valg.
Dørene åbnes kl. 19.00 og klokken 22.00 går vi samlet til Laksetorvet.

Gratis kørsel på valgdagen
Er du gangbesværet eller på anden måde har problemer med at komme ned
til valgstedet, så tilbyder Beboerlisten at køre dig helt gratis.
Ring (gerne i god tid) og aftal nærmere på telefon 86 42 91 14.

Randers Lejerforening
Torvegade 14, 1.
8900 Randers
Telefon: 86 42 91 14
www.rlf.dk
email: kontor@rlf.dk
Åbningstid:
Tirsdage og torsdage 18-21

