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Nyhedsbrev sommer 2018
Radikale i Holbæk har fået en ny folketingskandidat, og det blev Kathrine Olldag.
Valget af Kathrine skete på vælgerforeningens ekstraordinære generalforsamling 21.juni.

Her ses Kathrine med formand Henrik Mosbæk lige efter valget.
Kathrine sender denne hilsen til vælgerforeningens medlemmer:
Jeg er utroligt glad for at være blevet valgt som spidskandidat i Holbæk. Jeg takker de fremmødte
for tilliden og glæder mig til at lære jer alle bedre at kende i den kommende tid.
I er måske nysgerrige efter, at lære mig nærmere at kende, så her kommer en kort præsentation af
mine politiske mærkesager. Hvis I har lyst til at få et overblik over mit arbejdsliv, kan I finde mit
CV HER,
Mine 5 mærkesager er i overskrift: Grøn omstilling / Uddannelse / Europa / Strukturel ulighed /
Kulturpolitik
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Men her i nyhedsbrevet vil jeg gerne slå ned på dét, som optager mig i vores region, og som er totalt
overset og gemt væk på Christiansborg. Nemlig vores fælles sjællandske udfordring: Strukturel
ulighed
Jeg er optaget af ulighed, fordi jeg siden år 2000 har boet i Sydsjælland og oplevet hvordan de store
strukturreformer midt i nullerne og den efterfølgende politiske passivitet har drænet vores region
og blot udvidet kløften mellem dem der har og dem der ikke har.
Vi er magtesløse vidner til, hvordan de fattigste kommuner, der har de svageste borgere efterlades
på perronen. Der er ikke ret meget ’Danmark i balance’ over det!
Hvis vi virkelig skal have et DK i balance, så bliver vi nødt til at tage fat der hvor ubalancen er
allerstørst. Der hvor vi oplever skævheden allermest, nemlig i hverdagen ude i kommunerne.
I Holbæk kommune betaler borgerne 2-3% mere i skat end i de ti rigeste kommuner. Men I får ikke
mere velfærd for pengene, for jeres skattegrundlag ligger under gennemsnittet. I udfordres, ligesom
resten af Region Sjælland af den demografiske sammensætning: mange ældre, mange uden for
arbejdsmarkedet, så I har flere udgifter til disse grupper end gennemsnittet.
I er afhængige af udligning fra de rige kommuner. Og alligevel, når udligningsmidlerne er kommet,
så mangler I stadig ca. 4200,- pr person om året til at dække de faste udgifter, I har til velfærd og
ydelser. Der er altså stadig underskud i kassen – et underskud som dækkes af besparelser og
derved forringelser. SELVOM I betaler mere i skat end de fleste.
Hvor er solidaritetsprincippet?
Virkeligheden kalder på en ny politik. Og virkeligheden kalder også på Det Radikale Venstre, for vi
har ikke leveret til hverken debat eller reform på dette område.
Vi skal have sat den strukturelle skævhed mellem hovedstaden og resten af Sjælland på
dagsordenen. Det kræver en stemmer fra virkeligheden, der kan råbe højt og bide sige fast. Det kan
og vil jeg levere! Jeg vil kæmpe for fair udligning så vi får en fremtid for alle.
Regionale udfordringer Sundhed
Uligheden trækker også spor på uddannelsesområdet og på sundhedsområdet, hvor vi i Region
Sjælland er særligt udfordrede.
Hvert fjerde år gennemføres en stor sundhedsundersøgelse i hele andet. Og i den nyeste scorer vi
højest i landet på de fleste faktorer. Og hvad endnu værre er, højere end vi gjorde for fire år siden.
Altså flere rygere, flere overvægtige, flere der ikke bevæger sig, flere ensomme, flere kronisk syge,
flere deprimerede osv.
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Og når vi taler om sundhed, så ja, det står slemt til på Holbæk Sygehus, det er påvist. Men jeg bliver
nødt til at sige, at det er det samme billede på de øvrige mindre sygehuse i regionen, også selvom
de ikke er ligeså gode til at komme i medierne. Og udover de manglende økonomiske ressourcer og
2% produktivitetskravet, som har sat skruestikken på sygehusene, så har vi en række udfordringer
på det område, som er mindst ligeså påtrængende:
•
•

Det er meget svært at rekruttere både læger og sygeplejersker
Kommunerne er ekstremt pressede, så både forebyggelse og genoptræning halter mange
steder. Ligesom patienter sendes for tidligt hjem til kommunerne, der ikke er klar til at tage
imo

Regionale udfordringer Uddannelse
Jeg er selv mønsterbryder og den første i min familie med en akademisk uddannelse.
Havde det ikke været for det unikke danske uddannelsessystem, så sad jeg nok stadig fast på heden
i det vestjyske.
Vi mangler uddannelser i regionen, både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Men uddannelse i dag er blevet underlagt et markedsøkonomisk regime. Det skal kunne BETALE
sig. Og det kan det i vid udstrækning ikke i vores region, når de tørre tal når bundlinjen. Jeg
arbejdede i UC Absalon dengang de begyndte at lukke mursten. Det blev de nødt til, fordi det
nuværende taksimetersystem sætter en urimelig ramme, der gør det tæt på umuligt at drive
uddannelsesinstitutioner i store dele af vores region. Dengang blev UC Absalon nødt til at prioritere
mennesker over mursten, og det gik bl.a. hårdt ud over Holbæk.
Jeg vil arbejde for et differentieret taksimetersystem, der tager højde for regionale udfordringer. Jeg
vil arbejde for bedre rammevilkår for uddannelserne i vores region, så Folketinget bliver en
medspiller i stedet for en modspiller. Og så vil jeg arbejde for, at vi sikrer et ordentligt
uddannelsesudbud i vores region, gerne i samarbejde med erhvervslivet, med ingeniøruddannelsen
i Kalundborg i samarbejde med Novo som fremragende eksempel. Sidst men ikke mindst - hvis
man kan tvinge statslige arbejdspladser ud i landet, hvad så med statslige
uddannelsesinstitutioner?
Valgkampens strategi
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg håber at blive storkredsens repræsentant nr. 2 på
Christiansborg, efter Zenia. Jeg håber at ale storkredsens kandidater har det sådan, for så vil vi alle
gøre vores yderste, og så får Radikale et godt valg! Derfor valgte jeg at stille op til
spidskandidaturet hos jer og i Ringstedkredsen - og blev lykkeligvis valgt begge steder. Min
hjemmekommune er Vordingborg, hvor jeg har boet i de sidste 18 år, og så arbejder jeg i Næstved,
hvor jeg har godt fat i et stort segment af førstegangsvælgere qua mit arbejde.
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Midt- Syd og Vestsjælland er i høj grad ramt af de samme udfordringer i varierende grad. Derfor
giver det mening at stå sammen og koncentrere kræfterne som vi gør med denne strategi. Og jeg
håber I er med på den!
Aktiviteter i Holbækkredsen
Jeg vil gerne lære jer bedre at kende, så alle former for aktiviteter er velkomne. Grillaften, gade
arrangement, debat, event eller en god middag. Jeg er klar!

Med venlig hilsen

Formand Henrik Mosbæk
M 28 45 83 18
E hmo@stenhus-gym.dk

