
Efter TV2-dokumentar om svigt på plejehjem i
Aarhus og Randers kræver Dansk Folkeparti nu,
at der bliver indført minimumsnormeringer på
ældreområdet. Nej, tak siger borgmester.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

I den kommende finanslov bør
der aftalesminimumsnormerin-
ger påældreområdet. Det siger
DF’s formand,KristianThule-
senDahl, efter partiets sommer-
gruppemøde i sidste uge.
– Vi er dybt bekymrede over, om
ressourcerne til de ældre følger
med de kommende år, siger par-

tiformandKristian Thulesen
Dahl i et interviewmed TV2 og
fortsætter:
–Hvis ikkeman gør det syn-
krontmed, atman rullermini-
mumsstandarder ud på børne-
området, så risikerer vi, atman,
nårman siddermed det prak-
tiske problem ude i kommu-
nerne, tager ressourcerne fra
ældreområdet og lægger over i

børneområdet, for det skalman
jo levere.Menman skal ikke
nødvendigvis levere det påæl-
dreområdet, siger han.
Udmeldingen fra Dansk Fol-
keparti kommer, efter TV2 har
vist en dokumentarudsendelse
om kritisable forhold på to ple-
jehjem i henholdsvis Aarhus og
Randers. Udsendelsen doku-
menterede situationer på to ple-
jehjem, hvor ældre blev behand-
let ringe.

Borgmester: Nej tak
I Assens Kommune siger borg-
mester, Søren Steen Andersen
(V), nej til at indføremini-
mumsnormeringer påældre-
området. Og allemulige andre

Tårnby Kommunes største arbejdsplads, Køben-
havns Lufthavn, fyrer omkring en fjerdedel af
medarbejderne efter massiv passagernedgang.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

Denøkonomiske del af corona-
krisen kradser for alvor i Tårnby
Kommune. Tidligere har SAS og
en række andre virksomheder i
lufthavnen været igennemstore
fyringsrunder, og nu er turen
kommet til selskabet, der driver
Københavns Lufthavn.Onsdag i
sidste ugemeldte virksomheden
Københavns Lufthavne (CPH)
ud, at den planlægger at fyre 650
ud af 2600 fuldtidsstillinger
Udmeldingen kommer efter

virksomhedenhar præsente-
ret en halvårsrapport, der viser,
at der har været 65,2 procent
færre passagerer i første halvår
af 2020.Det betyder, at omsæt-
ningen i CPHer faldetmed 55,5
procent. Nedlukning af aktivi-
teter i lufthavnen og de statslige
hjælpepakker betyder, at under-
skuddet i virksomheden i første
halvår af 2020 ender på 227,9
millioner kroner.
Adm. dir. i CPH, ThomasWold-
bye, kalder bfeslutningen for
”meget trist”.

– Vi har haft sommål at sikre så
meget aktivitet og såmange ar-
bejdspladser sommuligt i luft-
havnen igennem krisen.Men
med udviklingen i flytrafikken,
må vi ulykkeligvis erkende, at
det ikke ermuligt for os at fast-
holde det samme antalmedar-
bejdere som før coronakrisen,
siger ThomasWoldbye.

”Dybt tragisk”
TårnbyKommune har for om-
kring enmåned siden – altså
inden CPH varslede fyrings-
runden – etableret et fremskudt
jobcenter i lufthavnen, der skal
hjælpe fyrede lufthavnsmed-
arbejdere. Det har indtil videre
haft kontaktmed 900 fyrede
medarbejdere fra SAS og andre
lufthavnsvirksomheder. Og nu

Massefyringer på arbejdsplads:
Kommune klar med jobcenterhjælp

Minimumsnormeringer på
ældreområdet, nej tak

områder i det hele taget.
– Det var angribeligt at lave
minimumsnormeringer på
børneområdet, og det vil være
angribeligt at gøre det påæl-
dreområdet. Det fratager
beslutningskompetencen fra
kommunerne. Også de kommu-
ner, der godt kan finde ud af at
løse opgaven, siger Søren Steen
Andersen og fortsætter:
– Og så er det vigtigt at huske
på, at der ikke er nogen som
helst, der i ædruelighed kan
sige, at nogen kommune sparer
påældreområdet for sjov. Vi
sparer, fordi der harmanglet
penge.
Søren Steen Andersen pe-
ger på, at DF’s argument om,
atminimumsnormeringer på
børneområdet kan udsulte æl-
dreområdet, kan føres videre i
uendelighed.
– Så ve det område, der til
sidst ikke er underlagtmini-
mumsnormeringer.• jki@kl.dk

er der altså potentielt 650 per-
soner flere, der kan få hjælp i
jobcentret.
Borgmester i Tårnby, Allan S.
Andersen (S), kalder dagens ud-
melding for dybt tragisk, efter
en periode hvor omkring 4.000
ansatte i flyselskaber og andre
selskaber omkring lufthavnen
harmistet deres arbejde.
– Vi regnermed, at en tredjedel
af de ansatte bor i TårnbyKom-
mune, så det er selvfølgelig en
dybt tragisk dag. Først og frem-
mest for de ansatte og deres fa-
miliemedlemmer, der bliver be-
rørt af fyringerne og bliver ramt
på deres levebrød, siger Allan S.
Andersen og fortsætter:
Med de varslede fyringer vil det
samlede antal opsigelser i og
omkring lufthavnen nærme sig
5.000 personer i alt. Det er no-
get der ligner en femtedel af de
22.000-25.000 personer, der ar-
bejder i virksomheder relateret
til lufthavnen.• jki@kl.dk
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