
                                    
                                    

Bemærkninger efter Vælgermøderne 
  
Nu er de 4 vælgermøder godt overstået. Der var en god stemning på møderne, stor spørgelyst og et varieret udbud af emner, der blev taget op, men:  
  
Tilbage står der nogle ubesvarede spørgsmål og et behov for at få rettet nogle misforståelser. 
  
I et læserbrev nævner Grethe Olsson, at de radikale vil arbejde for, at ældre kan komme på en aflastningsstue, hvis de i en periode har brug for det. I et parti, 
der efterlyser åbenhed og samarbejde kan det undre, at man ikke har fået afstemt de faktiske forhold, inden en sådan udmelding, for det er sådan, at i dag kan 
de ældre kan komme på en aflastningsstue efter eget ønske.  
  
Socialdemokratiet udtrykker i deres valgprogram, at de vil arbejde for en lempelse af visitationsreglerne til ældrecentrene. Fakta er, at for et par år siden 
lempede vi på reglerne, således at det ikke kun var ældre med fysiske handicap, der kunne komme ind, men også ældre der havde psykiske problemer, 
var utrygge osv. I dag bliver der således også visiteret næsten selvhjulpne ældre ind. Vi har ikke haft ventelister i mange år, og der  ingen ældre, der er 
blevet afvist i de sidste fem år. Det kommer til at stå hen i det uvisse, hvad det er socialdemokratiet mener, da det ikke har været muligt at få et svar trods 
gentagne forespørgsler.   
  
Margrethe Muld spørger i et læserbrev, om vi overhovedet har forberedt os på at modtage de flygtninge, vi skal modtage. I et parti, der går ind for åbenhed og 
samarbejde kan det undre, at alle partimedlemmerne ikke er blevet orienteret om, at vi har udarbejdet en Plan for integration af flygtninge, som nøje 
beskriver kommunalbestyrelsens mål og planer for integrationen. 
  
Det må bygge på en misforståelse, når Birthe Sørensen skriver, at Borgmesteren nærmest blev underkendt af sin egen gruppe i forbindelse med afstemningen 
om Ældreplanen. Lige såvel som det må bero på et hukommelsessvigt, når vedtagelsen af Ældreplanen bliver nævnt som et af de områder, hvor venstre har 
brugt sin magt. Birthe Sørensen stemte selv for, og planen blev vedtaget med 11 for og 4 imod. 
  
  

Venlig hilsen 
Lea Flarup 
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