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DEBAT Byggeglade partier læg-
ger op til mange nye byggerier
i kommunen, hvilket vil med-
føre byfortættelse og betyde-
ligt fl��ere borgere til området. 

At vores kommune er efter-
tragtet for nye borgere, er vi
naturligvis glade for, men
kommer der mange fl��ere til,
har det sine konsekvenser, hvis
ikke vi passer på. 

Nogle af følgerne kan være:
Kommunen vil få øget pres

på veje, parkeringspladser,
idrætsfaciliteter, og grønne re-
kreative områder vil blive ind-
draget og gjort til beboelse.
Tættere beboelse vil medføre

mere støj, og det vil også øge
risikoen for sociale problemer
i dele af kommunen med
mange almennyttige boliger,
som i forvejen opleves udfor-
dret på dette punkt.

I Nye Borgerlige Lyngby-
Taarbæk, ser vi ikke yderligere

byfortættelse, befolkningstæt-
hed og høje byggerier som en
positiv udvikling af Lyngby-
Taarbæk.

For os er det vigtigt, at vi
fastholder en kommune med
lav og spredt bebyggelse, med
grønne områder og bevarer
det charmerende landsbypræ-
get udtryk, som kommunen
har på nuværende tidspunkt. 

Byfornyelse og udvikling af
kommunen har vi ikke noget
imod, såfremt der ikke inddra-
ges fl��ere grønne områder, byg-
ges i højden, og at der bliver
passet på vores bygninger af
lokalhistorisk værdi. 

Vi oplever, at afstanden
mellem kommune og borger
er for stor, og vi ønsker, at be-

slutningerne bliver taget i
samarbejde med borgerne.
Helt konkret forslår vi, at der
bliver indført lokale folkeaf-
stemninger ved indsamling af
underskrifter svarende til an-
tal stemmer, som giver en
plads i byrådet. 

Folkeafstemninger vil hjæl-
pe til at undgå ærgerlige pro-
jekter som letbanen eller an-
dre bekostelige prestigepro-
jekter, som eventuelt kan kom-
me på tale i fremtiden, og
borgerne vil få endnu mere
indfl��ydelse på udviklingen af
deres lokalområde.

Kommunen skal ikke gå i
stå, men den skal heller ikke gå
i stykker!

Byggestop - borgerne skal bestemme mere
Claus Bøgh Svenningsen,
Folketingskandidat (NB)

DEBAT Så foreligger referatet af
social- og sundhedsudvalgets
møde omhandlende en hand-
leplan for bostedet Chr. X’s Al-
lé.

Ikke et ord om, at referater

rettes og omformuleres, og
centerchefen lader stå til. Pårø-
renderådets udsagn om, at der
ændres - og pyntes - i referater,
er dog stadig et faktum.

Det er interessant, hvad og
hvordan man har spurgt med-
arbejderen i en kultur præget
af "pas på, hvad du siger".
Næppe noget, der handler om

al- og sundhedsudvalget er in-
de over, eller mon det går som
sidst? 

Fint oplæg, men der sker ik-
ke en skid.

Se udsendt skrivelse fra le-
delsen: 'opfølgning på ar-
bejdstilsynet besøg juni 2011',
punkt 2. Bemærk skrivelsens
dato er 8. november 2011.

manglende ledelse og faglig
udvikling. 

Under sagsfremstilling står,
at der udarbejdes et sæt tydeli-
ge spilleregler for kommuni-
kation og information mellem
bostedet og de pårørende,
som er tydelig og klar for alle.
Jamen, det er da fantastisk.

Er det så alvor nu, hvor soci-

Gammel vin på gamle fl��asker
Henrik Saabye Christensen,
tidligere medarbejder 
Chr. X’s Allé

DEBAT Da Region Sjælland og
Region Hovedstaden i juni
2017 fi��k en invitation til at del-
tage i Region Syddanmarks
udbud af et nyt elektronisk pa-
tientsystem, undlod direktio-
nen i Region Hovedstaden at
orientere regionsrådet samti-
dig med, at direktionen afviste
det interessante og gratis op-
tionstilbud. Regionsrådet blev
altså ikke orienteret om 'be-
slutningen'. Jo, et helt år sene-
re, 15. juli 2018, men det skete
først, efter at Politiken havde
afsløret Regionsformand So-
phie Hæstorp Andersens (S)
og hendes direktions ledelses-
og direktionssvigt.

Afvisningen af tilbuddet
kan risikere at koste Region
Hovedstaden millioner af kro-
ner. Vi har ønsket, at fi��nde ud
af, om Region Hovedstaden
har udvist rettidig omhu. Vi
har krævet svar på, om Sophie
Hæstorp Andersen blev orien-
teret/taget med på råd af di-
rektionen, forinden den fatale
- og helt forkerte beslutning
blev truffet. Derfor skrev vi di-
rekte til direktion og Regions-
formand et såkaldt politiker-
spørgsmål. Med rekordfart
kom der svar to dage senere.
Det har vi ikke oplevet før, men
tolkede det sådan, at ansvaret
for den meget kritiske håndte-
ring, var Sophie Hæstorps 'var-
me kartoffel'.

Men, svaret var ikke fra
hverken direktion eller re-
gionsrådsformanden. Det
kom fra Center for It, Medico
og Telefoni. Og man kunne ik-
ke se hvilken person, som hav-
de lavet den politiske besvarel-
se. I svaret stod bl.a. “Beslut-
ningen om ikke at gå med på
optionen blev for Region Ho-
vedstaden og Region Sjæl-
lands vegne truffet af it-direk-
tørerne i begge regioner og i
dialog med koncernledelsen i
Region Hovedstaden. Henven-
delsen blev ikke vendt politisk,
da vurderingen var, at et ja til
en option var i modstrid med
den politiske strategi om at
indføre Sundhedsplatformen,
og et ja til en option ville skabe
usikkerhed for brugerne og
medarbejdere som arbejdede
med implementering”. Efter
vor opfattelse er det modsatte
tilfældet.

Vi får ikke direkte svar på,
om regionsformanden var ori-
enteret. Og på regionsråds-
rådsmødet 21/8 undlod So-
phie Hæstorp at fortælle, at
hun angiveligt ikke havde haft
kendskab til sagen, som kan

koste Region Hovedstaden
millioner af kroner. Hun har
heller ikke villet svare på en re-
gionspolitikers spørgsmål i
Berlingske Tidende, om hvil-
ken rolle hun har haft i en stor
sag, som ikke fi��k en demokra-
tisk, politisk behandling. 

Hun har heller ikke svaret
på, hvorfor regionens it- og af-
bureakratiseringsudvalg, som
i juni 2017, jvf. konstituerings-
aftalen, havde ansvaret for re-
gionens It-politik, hverken
havde kendskab til sagen eller
havde det til behandling i ud-
valget. 

På vores spørgsmål om,
hvilke konsekvenser Sophie
Hæstorp Andersen tog i rela-
tion til direktionen, som tilsy-
neladende havde ført hende
og de folkevalgte politikere
bag lyset, svarede en unavngi-
ven person fra It-stab-funktio-
nen, at “regionsrådsforman-
den har ikke taget konsekven-
ser af administrationens
handlen. Administrationen
har handlet i tråd med re-
gionsrådets mandat, da re-
gionsrådet havde bedt admi-
nistrationen om at bruge alle
kræfter på en god implemen-
tering af Sundhedsplatfor-
men”.

Hertil er at sige, at vi politi-
kere aldrig har givet et sådant
blanco-check mandat, hver-
ken til regionsformanden eller
til hendes direktion. Det er en
tilsnigelse at udlægge politi-
kernes “mandat” på en sådan
måde. Der er gevaldig kludder
i den måde ledelsen foregår
på. Det må bremses. Derfor vil
vi nu tage initiativ til, at der
udarbejdes tydelige retnings-
linjer i relation til beføjelser
og kompetence. 

Vi er ikke ude på, at regions-
rådet skal spørges om alt, men
forhold der får, og har afgø-
rende betydning for, skatte-
ydernes penge og borgernes
behandling i en meget stor
millionklasse-sag, må ikke
fremover behandles, som det
er sket i denne sag. Det er med
til at nedbryde demokratiet og
respekten for regionerne, som
i forvejen kan ligge på et me-
get lille sted. Nu gælder det
om, at indse, at det er bedre at
tabe ansigt end at tabe hove-
det.

Hæstorps varme kartoffel
Line Ervolder Christensen (K),
Jacob Rosenberg (LA) og Finn
Rudaizky (DF). Medlemmer af
Region Hovedstaden
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