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Er ytringsfriheden truet igen? 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Ekspræsident Trump er blevet frataget rettigheden til at bruge de sociale 

medier Facebook og Twitter. Hans konto blev lukket umiddelbart efter 

han ikke var præsident mere. Nu er karenstiden overstået, og derfor 

skulle hans sag behandles igen.  

 

Man kan spørge sig selv om, det er et problem? Personligt vil jeg være glad, hvis jeg ikke hører 

fra ham igen, men skal det være de store tech-giganter, der skal have rettigheden til at lukke 

for informationen fra en tidligere præsident?  

 

Facebook har nedsat en komite med danske Helle Thorning Schmidt som deltager til bl.a. at se 

på denne her sag, og de opretholdt beslutningen om at holde hans konto lukket, da de mener, 

den opfordrer til had og splittelse i det amerikanske samfund.  

 

Jeg synes, der er et problem med disse sociale medier, som får større og større indflydelse på 

vores hverdag, og som bliver styret ud fra kommercielle hensyn uden at stå til ansvar for 

nogen. Altså ud over deres egen nedsatte komite.  

 

Herhjemme forsætter statsminister Mette Frederiksen stilen med total lukkethed om 

regeringens tiltag. Havde det ikke været, fordi der er mere åbenhed i Rwanda, havde vi ikke 

vidst, at regeringen havde sendt to ministre derned for at forhandle en aftale om et 

modtagecenter.  

 

Der kan naturligvis være behov for lukkethed om nogle diplomatiske tiltag, men som 

hovedregel bør en regering være åben om sine tiltag. Alt andet giver mistanke om uren 

regeringsførelse. Vi venter stadig på en forklaring om tankerne bag besøget. 

 

Regeringen har forhøjet en række skatter og afgifter. En af de mere morsomme kom, da 

regeringen ville sikre afgift på alt, der udleder CO2. Det er jo en måde at komme tættere på 

klimamålene, som også C støtter. Det bliver dog lidt ufrivilligt komisk, når denne skat også 

rammer svævefly, der skal betale registreringsafgift fremover. Det er vist begrænset, hvor 

meget CO2 de udleder. 

 

Vi har passeret den 1. maj. Ikke en dato vi fejrer i Det Konservativ Folkeparti, men Mette 

Frederiksens talte som sædvanligt, men hun kom under beskydning i år. Ikke på grund af 

indholdet, men fordi hendes tale var optaget flere dage tidligere og i omgivelser, der var som 

taget ud af en brochure for DF, med kolonihavehus og flagstænger i baggrunden. Det faldt vist 

mange socialdemokrater for brystet. 
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Vi fik også en tale fra den lokale spidskandidat for Socialdemokratiet, Vicky Holst Rasmussen, 

der valgte at tale om firmaet Nemlig.com og deres personaleforhold.  Det ville have klædt Vicky 

at sætte sig ind i forholdene, inden hun holdt en så negativ tale, kun baseret på avisomtale.  

 

Virksomhedsejeren, Stefan Plenge, har indgået overenskomst med 3F og har overholdt den til 

punkt og prikke, men pludselig var det ikke nok. Jeg synes, det er kedeligt, at en virksomhed på 

den måde kan læse i avisen, at der er problemer, når man ikke har forsøgt dialog direkte inden 

offentliggørelsen. Det er ikke ordentlighed overfor virksomheden.  

 

Det betyder ikke, at nogle forhold ikke kan forbedres, men man bør gøre det på en ordentlig 

måde gennem direkte dialog, og ikke i avisen.  

 

Kommunalvalget i november får 3 nye opstillede partier i Egedal. Det ser ud til, at partierne 

Nye Borgerlige, Enhedslisten og Lokallisten Ny Egedal alle har fået en bestyrelse på plads og 

gør klar til valgkamp.  

 

Alternativet, som stillede op sidste gang, er vist ikke klar til dette valg.  

 

Nu håber vi, at det vil blive en god og ordentlig valgkamp, hvor alle kandidater viser hinanden 

fornøden respekt på tværs af parti-skel.  
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Anne overlevede 
Af Charlotte Haagendrup, Spidskandidat, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget, medlem af Økonomiudvalget og Social- og 

Sundhedsudvalget   

 

Landspolitisk ruster Det Konservative folkeparti sig til en kommunal 

valgkamp, hvor et af de helt store emner vil blive ældreområdet.  

 

I Egedal modtager vi generelt megen ros, når det handler om vores 

plejehjem (jeg bryder mig ikke om ordet plejecenter, for det er jo 

borgernes hjem), og også ros for den hjemmepleje, en del af vores borgere har brug for.  

Jeg anerkender som altid, at der er enkelte tilfælde, hvor indsatsen kunne have været bedre, 

men i de fleste tilfælde er vi i Egedal gode til at yde omsorg og pleje til de borgere, der har brug 

for det.  

 

I onsdags havde vi vores første fysiske møde i Social og sundhedsudvalget. De første to timer 

gik med at holde møde med Seniorrådet. Det gør vi ca. 4 gange årligt. Vi havde sidst set dem i 

september 2020, så der var en del, vi skulle have styr på. Derfor varede dette møde også 

længere, end møderne sædvanligvis gør.   

 

Seniorrådets repræsentanter fortalte blandt andet om fremmødevalget, der finder sted 

samme dag som kommunalvalget (d. 16. november i år). Jeg håber naturligvis, at rigtig mange 

af de stemmeberettigede, vil stemme til dette valg, der er meget vigtigt.  

 

Seniorrådet kunne meddele, at de har et rigtig godt og tæt samarbejde med Egedals politikere. 

Det er jeg glad for at høre, for det er ikke i alle kommuner, at samarbejdet fungerer så godt. 

De fortalte også, at de allerede har mange gode kandidater på deres valgliste.  De er godt i 

gang med at forberede sig på deres valgkamp til trods for Coronarestriktioner og almindelig 

omtanke og forsigtighed foranlediget af gennemsnitsalderen blandt deltagerne i Seniorrådet.  

Det bliver spændende at se resultatet. Nu er det jo ikke sikkert, at jeg igen vil få lov til at være 

en del af det gode samarbejde med seniorrådet, men jeg er glad for at have nydt godt af et fint 

samspil med rådet, og jeg håber, at vi politikere også fremover vil fortsætte den linje.  

Efter denne orientering havde vi en historisk kort dagsorden – hvilket var fint, da vi jo havde 

plads til gode debatter med seniorrådet.  

 

Til orientering var punktet om, at der i budgettet 2021 var blevet afsat midler til ”Learning lab”, 

der er et simulationsmiljø, hvor medarbejderne trygt kan træne fagligt udfordrende opgaver på 

dukker.  

 

Det hænder ofte, at vi får en kort orientering eller status på, hvordan det går med en sag, 

hvortil vi har frigivet midler fra budgettet. Dette var blot MEGET anderledes.  
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Vi skulle møde Anne. Anne er en del ”simulationsmiljøet”. Anne er virkelig naturtro – hun er SÅ 

imponerende og på samme tid skræmmende.  

 

Anne trækker vejret og blinker med øjnene. Anne kan ved hjælp af teknologi af instruktøren 

indstilles til at få astmaanfald eller lungebetændelse, således, at man kan lære at høre forskel 

på de to symptomer.  

 

Der er andre øvelser, man kan programmere, og de er med til at træne vores 

sundhedspersonale, så de bliver endnu dygtigere og mere fortrolige med nogle sygdomstegn, 

de ikke møder så ofte og derved ikke bliver trænet i at opdage og behandle korrekt. Dette 

orienteringspunkt var bestemt helt anderledes, end det vi plejer at opleve. Den ny teknologi, 

som vi fik forevist, er unik og interessant. Det var spændende at opleve. Et par medlemmer af 

udvalget syntes faktisk, at Anne var lidt uhyggeligt livagtig.  

 

Da vi i forbindelse med budgetforhandlingerne talte om træningsfaciliteter, var jeg ikke klar 

over, hvor fantastisk det kunne være. Derfor var det vigtigt for os politikere at få ”syn for 

sagen”. Det var en god oplevelse at få forevisning og instruktion af de to dygtige og engagerede 

medarbejdere, der var til stede under punktet, og som i det daglige tilrettelægger træning for 

sundhedspersonalet. Jeg er sikker på, at vores ældrepleje i fremtiden fortsat vil udvikle sig, og 

at sundhedspersonalet vil blive endnu dygtigere og mere erfarne. Jeg er også stolt over, at vi 

fra politisk hold i Egedal ønsker at sikre vore ældre og svage borgere ved at afsætte midler til 

”her og nu- løsninger”, hvor det kan ses og mærkes. F.eks. i forbindelse med opnormering af 

nattevagter på plejehjemmene. Samtidig tænker vi fremad, fordi vi ønsker, at vort personale 

løbende skal gennemgå både uddannelse/træning, der hjælper borgerne, og som vil fastholde 

og sikre, at vi til stadighed råder over gode og dygtige medarbejdere. 

  

De to medarbejdere, der præsenterede os for Anne, kunne fortælle os, at Egedal Kommune er 

kun kommune nr. 2 i landet, der har en Anne.  

 

Det gør mig stolt og glad over, at vi faktisk prioriterer at bruge midler på netop dette 

læringstilbud, der sikrer, at sundhedspersonalet får de bedste muligheder for at kunne 

behandle borgeren.  

 

Jeg har stadig stor tiltro til, at vi som politikere fortsat vil følge med på dette område, fordi det 

er af stor vigtighed, at ældre og behandlingskrævende borgere får den bedst mulige hjælp. 

Men vi hviler ikke på laurbærbladene – der er masser af muligheder for at blive endnu bedre.  

Til slut kunne vi i sundhedsudvalget teste vores evner i hjerte-lungeredning, på ””mini 

Anne’rne” – dukker, der også er indkøbt i forbindelse med de afsatte beløb til træning af 

personalet. De var ikke helt på samme høje tekniske niveau som den første Anne, men stadig 

noget mere avancerede, end dem jeg har truffet på førstehjælpskursus. 

 

Jeg kan som kuriosum fortælle at alle Mini Anne’r overlevede, da udvalgets medlemmer 

forsøgte hjertemassage       
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Det er usolidarisk ikke at forlade 

Danmark  
Af Mette Abildgaard Juulsager, MF 

Politisk ordfører, Det Konservative Folkeparti 

Siden 2015 er der kommet 30.000 syriske flygtninge til Danmark. De 

havde et midlertidigt behov for beskyttelse. Og den beskyttelse fandt de 

her. De fleste husker nok den helt bogstavelige strøm af flygtninge, der 

pludselig kom vandrende på danske motorveje. Nogle af dem havde et 

reelt behov for husly, fordi det midlertidigt ikke var trygt for dem at 

opholde sig i deres hjemland. Det husly gav vi dem.   

Men vi lovede dem aldrig guld og grønne skove eller permanent ophold i Danmark. Sådan var 

aftalen ikke. Vi tilbød at hjælpe i en midlertidig periode og aftalte, at de syriske flygtninge skulle 

rejse hjem, når det igen var sikkert. 

Det uafhængige Flygtningenævn har vurderet, at flere af de syriske flygtninge nu kan og bør 

vende hjem. Det gælder blandt andet en 19-årige gymnasieelev, der har boet de seneste år i 

Danmark. Hun er sympatisk, dygtig og lader til at være faldet godt til i Danmark. Derfor vil hun 

gerne blive. Og det forstår man jo godt. 

Men ligesom det gælder for de resterende 30.000 syrere, skal hun rejse hjem til det land, hvor 

hun er født og har haft størstedelen af sin opvækst, nu hvor det er muligt. Der er ens regler for 

alle.  

Danmark har aldrig stillet hende et permanent ophold i udsigt. Tværtimod. Hun har fra start, 

som alle andre syriske flygtninge, fået klar besked på, at hendes ophold var midlertidigt. Derfor 

bør hun også acceptere, at nu skal hun rejse hjem.  

Det svarer lidt til at søge ly for regnen under et halvtag, der tilhører naboen. Når regnen er stilnet 

af, kan man ikke bare blive hængende, fordi man er blevet glad for det lune aflukke og naboens 

kat. Sådan fungerer det simpelthen ikke. Hun har fået husly og uddannelse og lært, at demokrati 

og frihed er vejen frem. Det skal hun tage med sig til Syrien og bruge til at skubbe landet i den 

rigtige retning. 

Folk, der ikke længere har et beskyttelsesbehov, skal hjem. Det var aftalen. Vi hjalp jer, da I havde 

brug for hjælp. I rejser hjem nu, hvor det igen er muligt. Så kan Danmark nemlig igen hjælpe 

andre i akut nød - indtil de igen kan rejse hjem. 

At forlange permanent ophold, når man ikke længere har brug for beskyttelse, er usolidarisk 

overfor andre i nød. 
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Kandidatnyt: 

Birgitte Neergaard-Kofod 
Endelig! 

 

Det ser ud til, at vi - endelig- får færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen! Regeringen 

fremlagde sine infrastrukturplaner d.8.april og her var færdiggørelsen af 

Frederikssundsmotorvejen heldigvis med.  

 

Mine forældre flyttede til Ølstykke fra Lyngby tilbage i 1965. Forargelsen blandt familie og 

venner var stor: “Ølstykke var langt ude på landet”, “det er besværligt at komme til Ølstykke” 

osv. Mine forældre svarede tilbage med forklaring om, at snart kom der motorvej, og så ville 

det jo ikke tage nogen tid at komme frem og tilbage. De måtte dog vente lang tid på den 

motorvej, og ingen af dem kommer til at oplevede den, da de begge er gået bort nu.  

 

Da jeg skulle flytte til Ledøje fra København i 2006, var 2. etape vedtaget. Vores bekymringer 

var om motorvejen ville larme. Vi havde forelsket os i et gammelt stråtækt bondehus og blev 

noget bekymrede, da vi fandt ud af, at der ville være ca. 1 km fra vores hus til motorvejen. Vi 

var noget skeptiske. Vi undersøgte niveauforskelle, støjmure mm. Vi holdt dog fast i vores 

drømmehus og har ikke fortrudt. Vi hører intet til Frederikssundmotorvejen og er glade for 

den. Den letter vores hverdag! Huspriserne i Ledøje mener jeg ikke er gået ned, nok snarere 

det modsatte. Det er attraktivt, at vi let kan komme på motorvejen.  

 

Men hvis vi skal have fuld glæde af motorvejen, så skal der bygges tilkørselsramper, så vi kan 

komme fra Smørum mod Frederikssund og den modsatte vej. Det giver absolut ingen mening, 

at dette ikke er med i projektet. Motorvejen vil lette vejen fra den ene ende af vores kommune 

til den anden. Uden de førnævnte tilkørselsramper er det kun en gevinst for den ene ende af 

kommunen. Lad os da få udnyttet den mulighed der er - og få fuld udnyttelse af den længe 

ventede Frederikssundsmotorvej for alle borgere i kommunen!  
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Kandidatnyt: 

Ricky Kofoed-Madsen 
Med lov skal land bygges… opfølgning 

 

Som lovet i sidste nyhedsbrev kommer her en kort fortsættelse.  

 

Jeg modtog i første omgang en skriftlig afvisning fra Egedal Kommune, vedr. mit krav om, at 

kommunen var forpligtet til at betale for misligholdelsesudgifterne, som var specificeret på 

flytteafregningen fra DAB. 

 

Kommunens begrundelse var, at de ikke fandt hjemmel til at dække almindelige 

vedligeholdelsesudgifter.  

 

Efter endnu et brev til kommunen med en præcisering af, at jeg alene søgte som dækning af 

udgifterne til misligholdelse er Egedal kommune nu gået med til at dække de udgifter som 

både jeg og Ældresagen anser som værende omfattet af loven. 

 

Så hermed en opfordring: 

 

Vær meget opmærksom på Almenboligloven §74a. Den beskriver helt præcist: 

 

” § 74 a. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til istandsættelsesarbejde i almene plejeboliger, når skader er 

forvoldt af en lejer med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, der hindrer 

den pågældende i at leve op til pligten til at behandle det lejede forsvarligt, jf. § 78 i lov om leje af almene 

boliger.” 

 

Tag kontakt med det lokale boligselskab eller kontakt Ældresagen. Ældresagen har i denne sag 

været en meget stor hjælp.  

 

 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1203
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
 

Opstillingsgeneralforsamling 

Tirsdag den. 25. maj 2021, kl. 19:00 

Rådhussalen, Egedal Rådhus 

Mail med dagsorden udsendt onsdag den 5. maj 2021 

Husk tilmelding på: tilmelding@c-egedal.dk 

 

 

Ordinær generalforsamling  

Torsdag den 3. juni 2021, kl. 19:00 

Rådhussalen, Egedal Rådhus 

Mail med dagsorden udsendes snarest 

 

 

Grundlovsmøde 

lørdag den 5. juni 2021, kl. 09:00 

Grundlovsmødet afholdes i Egedal i samarbejde med Furesø Vælgerforening. 

Mere information følger senere.  

  

mailto:tilmelding@c-egedal.dk
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