
Pressemeddelelse 

Andreas Grosbøll, der er SFs lokale folketingskandidat her på Bornholm, me-
ner, at regeringen med deres finanslovsudspil mangler fokus på den  social 
ansvarlighed. Det undrer ham meget, når man ser på den forfatning den næ-
re velfærd er i.  

Det kræver en stor lup, hvis man skal finde pengene til børneområdet  i det finanslovsforslag, 
som regeringen fremlagde i dag. Det vækker kritik hos SF ikke mindst hos den lokale kandi-
dat Andreas Grosbøll, der peger på, at vi på Bornholm med alt tydelighed kan se konsekven-
serne af de manglende ressourcer til børne– og unge området. 

”Vi står midt i en mistrivselskrise for vores børn og unge. Det kan man simpelthen ikke sidde 
overhøring”, siger den lokale kandidat, og peger blandt andet på, at børne og ungepsykiatri-
en selv må erkende, at de står i en situation, hvor patienterne bliver syge af at vente. 

”Samtidig har vi børn og unge i dagtilbud, folkeskoler og på i uddannel-
ser, som kæmper med mistrivsel. Det er noget pauvert, at regeringen ik-
ke  tager det alvorligt og rykker det helt op øverst på dagsorden”, mener 
Andreas Grosbøll.  

Det er få uger siden, at over 1000 psykologer råbte højt om, hvor kritisk 
situationen er blandt børn og unge. SF mener, art finansloven ikke kun 
skal være økonomisk ansvarlig. Den skal også være social ansvarlig, og 
det er der mulighed for, siger han.  

Han peger på, at SF da selvfølgelig tager det med i forhandlingerne, men regeringens bud 
på en forhandlingsreserve er slet ikke tilstrækkelig, når man ser på udfordringerne på de næ-
re velfærdsområder. 

SFs formand, Pia Olsen Dyhr har kaldt regeringen en smule tonedøv overfor de store udfor-
dringer i vores velfærd, og det udsagn bakker Andreas Grosbøll helt op om. ”Jeg vil måske  
endda skærpe det ud fra den situation, vi oplever her på Bornholm og kalde regeringen stok-
døv: Alt for mange børn mistrives, alt for mange mennesker i psykiatrien bliver ikke hjulpet, 
og vores ældrepleje er presset”, påpeger han. 

Andreas Grosbøll undrer sig også over, at regeringen ikke har finansieret det nødvendige løft 
af psykiatrien på finansloven. ”Der er noget, der klinger lidt hult, når alle partier faktisk har for-
pligtet sig til at løfte psykiatrien, og så bliver der ikke  sat penge af. Hvordan ser man så lige 
det løft for sig?”  

”Med den meget begrænsede forhandlingsreserve, der er sat af, så forslår det jo som en 
skrædder i helvede, og det er jo allerede én gang aftalt, at der skal ske et løft her. Det er en 
lidt for billig omgang efter min smag”, slutter Andreas Grosbøll.     
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