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Spræng rammerne  
og skrot budgetloven! 
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Kommunisterne er  
sammenholdets bedste 
forsvarer
Kommunisme betyder fællesskab. Det kommunistiske fællesskab har sin baggrund 
i arbejderklassens nødvendige sammenhold og solidaritet med de svageste og er 
prøvet i utallige kampe gennem generationer. Der er derfor ikke noget mærkeligt 
i, at kapitalismen og kommunismen er uforsonlige modsætninger. Mere forskellige 
livsopfattelser findes ikke. Vi er de folkelige bevægelsers og de svagestes forsvarer. 

Den første forudsætning for at sætte en ny politik igennem er, at der skabes så bred 
og fast en samling om grundlæggende hovedkrav, at magthaverne/politikerne bliver 
nødt til at give efter. Derfor er vores kommunal- og regionspolitik meget rettet mod, 
at det er budgetloven, ghettoloven og andre statslige love, der forhindrer vores 
demokrati i at virke. 

Dette kræver en folkelig bevægelse, der stemmer partier ind i Regionsrådet og 
på Rådhuset, som nægter at skrive under på disse love og påviser de menneskelige 
omkostninger af at følge disse. Vi vil have retten til at indkræve skat i regionerne, og 
at finansloven tilføjer de manglende penge. 

Vi kræver, at kommunen og regionen får retten til selvstyre tilbage, så de valgte 
politikere kan gennemføre befolkningens ønsker og behov.

Vil du vide mere om, hvad Kommunistisk Parti i Danmark  
står for – så brug QR-koden, læs  Kommunist.dk eller følg  
os på Facebook i gruppen Kommunisterne. 

Har du spørgsmål til os, kan du sende en mail til kpid@kommunisterne.dk



Spræng rammerne og skrot budgetloven! Først der, kan vi komme op på det ni-
veau sundhedspersonalet, patient- og handicapforeninger mangler og skriger på. 

Der skal være mulighed for, at regionerne kan opkræve skat. Først når det er indført, 
vil regionerne kunne tilbyde de nødvendige tilbud, behandlinger og forebyggelse.

Regionernes opgave er at administrere pengene til vores fælles sundhedsvæ-
sen, miljø, uddannelse og kollektive trafik. Budgetlov og henstilling til udlicitering 
 pålægger regionerne et udgiftsloft, som kun forringer vores velfærd. Regionerne 
skal have en reel indflydelse og bestemmelse, dette er staten i dag.

Det er ikke uden grund, at det er sundhedsperso-
nalet, vi har set i oprør i år. Pandemien viser, hvor 
svækket vores sundhedsvæsnet er blevet. Alle 
restriktioner bliver målt i indlæggelsestal. Man måtte 
sætte budgetloven på standby – der kunne ikke 
skæres i mere under denne krise. Alt i dag kører på 
nødberedskab, og de der kan, flygter til den private 
del, som vokser på bekostning af den offentlige ned-
skærings- og udliciterings politik. 

Kommunisterne kræver, at der tilføres  
de  manglende penge! 
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Rikke G.F. Carlsson, spids kandidat 
til Region Hovedstaden og Køben-
havns Kommune

Kommunisterne kræver et gevaldigt løft:
l   Psykiatrien er den største skandale! Der skal tilføres massivt mange penge, så 

niveauet løftes gevaldigt. Personalet skal være tæt på borgeren i samspil med 
kommunalt støttepersonale, sagsbehandler og tryg bolig. Der skal uddannes per-
sonale til ordentlige løn- og arbejdsforhold, som kan nå de unge og støtte famili-
en. Samt personale der kan løfte de syge hjemløse videre til målrettede boliger.

l   Handicapområdet skal flyttes til regionerne, ligesom andre sjældne sygdomme og 
skader, så ekspertisen kan koordineres. Kommunerne har haft ansvaret for handi-
capområdet i hele 13 år, men besidder ikke den nødvendige specialiserede viden. 
For eksempel viser opgørelser over fejl på voksen- og børnehandicapområdet for 
2019, at cirka halvdelen af de påklagede afgørelser blev omgjort på landsplan.

l   Regionen skal have en bred vifte af behandlings- og sundhedstilbud, som lokale 
sundhedscentre, lokal sygehuse og selvfølgelig supersygehuse. Her ville offentli-
ge sundhedscentre kunne gennemføre almindelige behandlinger og akutbehand-
linger, småoperationer m.v i stedet for at private klinikker tjener på det.

l   Der skal være nem og billig adgang med offentlig transport til hospitalsbesøg, 
undersøgelser, prøvetagninger, samtaler o.lign. fra alle yderområder i regionen. 

l   Miljøproblemer og omvæltninger på land, til vands og i luften skal løses i region-
regi. Forurening kender ikke grænser. Udledning i Øresund af spildevand, Lynet-
teholmen, landbrugets udledning i fjorde og bugter med iltsvigt til følge viser, at 
det skal løses i fællesskab og ikke af den enkelte kommune.

l   Uddannelserne er stadig Danmarks råstof. De er blevet forringet hvert år, på 
grund af budgetlovens nedskæringer. Det kan vi ikke byde lærlinge og stude-
rende og vores fremtids Danmark. I dag udbydes det almene gymnasium (stx) 
i 100 byer, mens udbuddet af handelsskoler (hhx), tekniske gymnasium (htx) og 
erhvervsuddannelser er noget mindre. Eksempelvis viser en op-
gørelse fra Danske Regioner, at grundforløb på de tekniske 
erhvervsuddannelser kun udbydes i 51 byer. For at sikre 
et varieret udbud for alle unge i Danmark er der behov 
for at udvikle og koordinere udbuddene regionalt, og 
regionerne er af samme grund med til at koordinere og 
udvikle uddannelsesudbuddet i deres region. 
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” Udsultningen af sundhedsvæsnet  
skaber mærkbar utryghed og ulighed 

Hvis du vil stemme 
på Kommunisterne i 

 Københavns Kommune, 
skal du sætte dit kryds 

ved liste N.


