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beretning fra SF Region Hovedstaden for 2014 - 15
Siden sidste generalforsamling er det gået stille og roligt i SF Region Hovedstaden.
På repræsentantskabsmødet i slutningen af maj skiftede vi formand: den afgående, Bent
Johansen, ønskede at stoppe på grund af alder. I hans sted trådte Lars Iversen fra Hørsholm til.
Bent Johansen var med da Aksel Larsen den 15. februar 1959 afholdt stiftende kongres på
Holmegårdsskolen i Hvidovre for det nye parti Socialistisk Folkepart, SF. Og han var også med da
Venstresocialisterne blev dannet efter SFs 6. kongres i 1967. Siden vendte han tilbage til SF, og
i dag er han formand for SF City.
Lars Iversen har været medlem af SF siden 2009 og i bestyrelsen for Fredensborg-Hørsholm
partiforening 2009-2014. Han var medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse i 2010-2013, hvor
han var formand for sundhedsudvalget og med i økonomiudvalget. Nu er han bestyrelsesmedlem
i Sundhed.dk. Som dr.med. har han dyb indsigt i det lægefaglige - til stor hjælp for voes to
medlem mer af regionsrådet.
Der er blevet afholdt seks bestyrelsesmøder og fire forretningsudvalgsmøder i løbet af de sidste
tolv måneder. På det konstituerende bestyrelsesmøde den 10. marts blev jeg igen valgt ind i
forretningsudvalget, og da den hidtidige næstformand Asger Granerud i oktober meddelte at han
ønskede at trække sig fra posten, blev jeg valgt som ny næstformand og dermed som medlem af
formandsskabet der består af form and, næstformand og kasserer.
I perioden 2013-14 blev der afholdt i alt 14 møder. Den faldende mødefrekvens afspejler den ro
der nu har sænket sig over vores gruppe i regionsrådet.
Politisk har det været et stille år i regionsrådet: de store emner har været 1813-telefonen og,
naturligvis, budgettet.
1813 fungerer stadig ikke optimalt fordi det kniber med bemandingen. Denne situation lettes ikke
af at en række praktiserende læger tilsyneladende fører et register over de kolleger der arbejder
for 1813.
I budgetforhandlingerne fik SF langt mere end vore to pladser i rådet tilsiger. Blandt andet
lykkedes det at finde 48 m illioner til Bornholms Hospital hvilket forbedrer driftsøkonomien. På
trods af at jeg har gjort redaktionen opmærksom på at det var SF der sikrede Bornholm de penge,
bliver m an ved med at give andre partier æren for det.
SF Region Hovedstaden har indledt arbejdet med at udvikle politiske program mer på udvalgte
områder. Der er afholdt to trafikpolitiske møder og et sundhedspolitisk møde er planlagt til den 23.
marts. På det første trafikpolitiske møde aflivede vi endeligt SFs støtte til Ring 5.
Organisatorisk har den største opgave været at indrette aktiviteterne efter økonomien.
Det har betydet at personalet i lokalerne i Nansensgade er opsagt, og at lokalerne nu bliver sat til
salg hvis repræsentantskabet accepterer bestyrelsens forslag, og at SF Københavns kompetente
forsam ling gør det samme: vi ejer lokalerne i fællesskab med SF København. En anden, nok så
væsentlig årsag til ønsket om at sælge, er at der er konstateret svamp.
Den største indtægtskilde for SF Region Hovedstaden er den offentlige partistøtte - der, som
bekendt, ikke kan anvendes til valgkamp. Derfor har vi måttet indføre et kontingent fra
partiforeningerne fra i år. Til gengæld fik vi i fjor ikke anvendt hele partistøtten, og vi valgte så at
bruge pengene til tilskud til partiforeningerne. Alt i alt betød det et beskedent overskud for SF
Bornholm .
Alt i alt er jeg hyppigt til møder i København, ofte med overnatning. Men det er vigtigt at Bornholm
er synligt repræsenteret så mange steder som muligt. Det er et arbejde jeg fortsat gerne påtager
mig.
Lars Jørgensen
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