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Der er brug formange flere penge, hvisældreple-
jen skal løftes, mener SF, Enhedslisten ogÆldre
Sagen. Det er ikke engang én kursusdag per an-
sat iældreplejen, siger formand forÆldre Sagen.

tekst THOMAS KOKHOLM og
MADS BRANDSEN

200millioner kroner om året i
2021 og i 2022. Det er, hvad re-
geringenmed sit finanslovsfor-
slag lægger op til at bruge på et
”løft af kvaliteten i den kommu-
nale ældrepleje gennem kom-
petenceudvikling og en styrket
opfølgningsindsats, der skal
understøtte kvalitet og løbende
faglig læring i ældreplejen.”
Dermed vil regeringen tage
bedre hånd om ikkemindst de
mest sårbare og plejekrævende
ældre, sagde finansminister Ni-
colaiWammen (S), da hanman-
dagmiddag fremlagde regerin-
gens forslag.
– Vi har alle oplevet de hjerte-
skærende billeder af ældre, der
ikke har fået den pleje, de skal
have. Som alle i Danmark har
fortjent. Det kan vi ikke være
bekendt som samfund. Det er

ikke kun et spørgsmål om pen-
ge. Det er også et spørgsmål om
kultur og ledelse. Vi vil med den
her finanslov løfte ældreplejen.
Pengene skal gå til at øge fag-
ligheden og en ekstra indsats,
sagde han.

Stor skuffelse
Men fra flere fronter lyder det
nu, at 200millioner slet ikke er
nok.
Hos støttepartiet SF havde
finansordfører Lisbeth Bech-
Nielsen forventet nogetmere.
– Vi havde forstået det sådan, at
specielt Else-sagen fik alles øjne
op for, at der virkeligmangler
noget.Men det her er et udspil,
og ældreområdet er en af vores
prioriteringer, siger hun.
Det vil man også kunne se i
SF’s eget finanslovsudspil, der
præsenteres i denne uge efter
redaktionens slutning.
Enhedslistens finansordfører

Rune Lund har bemærket, at
regeringen har en ”krigskasse”
til fremtidige corona-udgifter.
Men hvor er ”velfærdskassen”
blevet af, spørger han.
– Det er etmeget skrabet for-
slag, regeringen har lagt frem.
Både nårman ser på forhand-
lingsreserven og på de forslag,
regeringen kommermed. Det er
alt for uambitiøst, atman ikke
har fokus på at genoprette vel-
færden. Det havde jeg forventet
– ikkemindst påældreområdet,
siger Rune Lund.
Enhedslisten kommer til at
kræve flere penge til ældreom-
rådet, men har endnu ikke lagt
sig fast på partiets krav. Partiet
er dog åbent for at finde flere
penge til velfærd, eksempel-
vis ved at rulle afgiftslettelser
tilbage.
BjarneHastrup, der er direktør
forÆldre Sagen, er heller ikke
imponeret. De 200millioner
kroner rækker ikke engang til
en kursusdag pr. ansat, bemær-
ker han.
– Vi regnedemed, at det skulle
være deældres finanslov. Der-
for er vi slemt skuffede. Det
her er en tynd kop te, og den
medarbejder, der er alenemed
40 beboere på et plejehjem, får
ikkemeget ud af de få ekstra
penge til kompetenceudvikling,
siger han.
Ældre Sagen vil nu forberede et
udspil op til det ældretopmøde,
som sundheds- og ældremi-
nisterMagnusHeunicke (S)
indkaldte til efter afsløringen
af sagerne om omsorgssvigt på
plejehjem i Aarhus og Randers.
– Der bliver en regning, og re-
geringen får ikke lov til at løbe
fra den, hvis det står til os, siger
BjarneHastrup.• tkn@kl.dk , og
mdbr@kl.dk

Støttepartier ogÆldre Sagen
fordømmer finanslovsforslag
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Glæde over
klart ja fra lærerne
tekst THOMAS KOKHOLM

ARBEJDSTIDSAFTALE ///
67,3 procent af lærerne
stemte ja til dennye arbejds-
tidsaftale. Det blevmodtaget
med stor glæde og lettelse i
LærernesCentralorganisa-
tion ogKL.
I alt stemte 35.893 af de
46.157 stemmeberettigede.
Det vil sige, at 77,8 procent
af de stemmeberettigede
medlemmer iDanmarks
Lærerforening deltog i uraf-
stemningen, hvilket er tæt på
rekorden fra overenskomst-
afstemningen i 2018.
– Jeg ermeget glad for, at vi
nu eftermange års svære for-
handlinger stårmed en rigtig
solid arbejdstidsaftale for
lærerne. Lærerne har stemt
ja til en aftale, der vil udgøre
et helt afgørende bidrag til
at skabe bedre rammer for
deres daglige arbejde og et
afgørende bidrag til at styrke
lærerprofessionens indfly-
delse på skolens udvikling,
siger lærerformandAnders
BondoChristensen i en pres-
semeddelelse.
Anders BondoChristensen
trækker sig som formand for
Danmarks Lærerforening.
KL’s bestyrelse havde ugen
inden godkendt lærernes
arbejdstidsaftale
Afstemningsresultatet væk-
ker også glæde iKL.
–Meddennye aftale har vi
givet hinandenhåndenpå,
at fremtidens folkeskole skal
skabes i samarbejde. Det er
afgørende for, at lærerne kan
lykkesmedden enormt vigti-
ge opgave, det er at danne og
uddanne vores børn og unge,
siger JacobBundsgaard (S),
KL’s formand.• tkn@kl.dk

200 millioner
kroner om året til

at løfte ældre-
området er, hvad
regeringen læg-
ger op til med sit
udspil til finans-
loven for 2021.
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