Velfærdens helte bliver kvalt i bureaukrati og dårlig styring
At gøre op med New Public Management og idiotisk bureaukrati er det nye sort i dansk politik. Men der er
alt for meget snak om reformer med fine titler og alt for lidt handling. Det siger Pernille Skipper, politisk
ordfører for Enhedslisten, der langer hårdt ud efter de partier, der snakker uden at fjerne en eneste regel.
Udspillet er en del af Enhedslistens kampagne til kommunalvalget for bedre vilkår for velfærdens helte med
fire helt konkrete afbureaukratiseringsforslag. Kampagnen lanceres onsdag og vil dække hele Danmark.
Pernille Skipper siger:
-

Bare de seneste uger har vi hørt nødråb fra personalet på hospitaler, der endnu engang skal spare,
og fra politifolkene, der står med en eksploderende bandekrig mellem hænderne, mens de stadig
er underlagt idiotiske måltal. Det er efterhånden ikke til at tage fejl af. Nedskæringer, men også
rigtig tit dårlig styring trækker urimelige veksler på vores offentligt ansatte, og de får ikke den
anerkendelse, de fortjener.

-

På sygehusene er det produktivitetskravet, der gennemtvinger, at de ansatte gennem nu 15 år har
skullet løbe 2 pct. stærkere. I politiet er det idiotiske måltal og politisk bestemte særindsatser som
den øgede grænsekontrol. I folkeskolen er det tvungen heldagsskoler og tests, som lærerne ikke
kan bruge i undervisningen. Overalt i den offentlige sektor er der frygt for at blive fyret eller
degraderet, hvis man åbner munden og kritiserer forholdene. Det er manglende tillid til de mange
ansatte, der knokler hver eneste dag. De ved bare bedre end embedsværk og politikere.

-

Vores velfærd er ikke en profitdrevet virksomhed. Det handler om mennesker og vores fællesskab,
og derfor skal vi droppe New Public Management-tankegangen. Den form for styring af vores
offentlige sektor giver kun mening i finansministeriets virkelighedsfjerne excel-ark og ingen steder i
den virkelige verden. Men selvom parti efter parti blæser til kamp og lancerer storstilede reformer
sker der ingenting. Og hvis jeg er træt af at høre på de fine ord, der aldrig bliver fulgt op af
handling, så vil jeg slet ikke vide, hvordan pædagogerne, socialrådgiverne, politibetjentene og alle
de andre har det.

-

Fra Liberal Alliance over Venstre og til Socialdemokraterne ”fingrene væk”-reform lyder det igen og
igen, at der er ih og åh så meget unødvendigt bureaukrati. Det er sandt, men ingen handler. Derfor
kommer vi nu med nogle helt konkrete afbureaukratiseringsforslag. Det er ikke en reform med en
fin overskrift. Det er ikke et længere udredningsarbejde. Det er bare forslag, vi kan gennemføre her
og nu, som vil gøre hverdagen lettere for alle dem, der knokler i velfærden.

Det foreslår Enhedslisten:


Væk med produktivitetskravet på sygehusene allerede i 2018.



Stop styringen med måltal i politiet. Politiets prioriteringer bør udvælges med faglige hensyn og i
dialog med lokale ønsker.



Folkeskolen ud af PISA-regimet og afskaffelse af obligatoriske tests. Skolen skal ikke være styret af
fejlbehæftede evalueringer og tests uden læringsmæssigt formål.



Sikring af ytringsfriheden for offentligt ansatte, der blander sig i debatten gennem oprettelse af
whistleblowerordninger i alle statslige myndigheder, regioner og kommuner.

Enhedslistens kommunalvalgskampagne – Velfærdens Helte:
Enhedslisten lancerer onsdag sin store, landsdækkende kommunalvalgskampagne om bedre vilkår for
velfærdens helte. Kampagnen kommer til at handle om mere tillid, flere kollegaer og mere i løn til de
offentlige ansatte.
Onsdag starter kampagnen med annoncer i flere landsdækkende dagblade, hjemmeside og indsats på
sociale medier. Siden hen vil kampagnen foldes ud i en landsdækkende outdoor kampagne med plakater på
stationer og busskure mv. i alle større byer. Samtidig planlægger Enhedslistens afdelinger i kommunerne at
gå på gaden og vise synlighed omkring budskabet.
Målgruppen er alle der er i berøring med kernevelfærdsydelser – både dem der arbejder i den, og dem der
møder velfærden i deres dagligdag. Enten som forældre til børn i daginstitution eller folkeskole, patienter
og pårørende på sygehuse, eller brugere af ældreplejen.
Som et led i kampagnen har Enhedslisten også lavet følgende udspil:
 Velfærdsudspil – 27.000 nye offentligt ansatte: https://enhedslisten.dk/wpcontent/uploads/2017/05/A%CC%8AM17_Velf%C3%A6rdsudspil.pdf


Mere i løn til SOSU’erne, sygeplejerskerne og pædagogerne: https://enhedslisten.dk/wpcontent/uploads/2017/05/A%CC%8AM17_Ligel%C3%B8nsudspil.pdf



Lønhop for SOSU’er og lønstop for offentlige chefer: https://www.b.dk/politiko/el-vil-haveloenhop-for-sosuer-og-loenstop-for-offentlige-chefer

Baggrund:
 Nødråb fra 100 klinikchefer på Rigshospitalet: http://www.dr.dk/nyheder/indland/opraab-frarigshospitalet-vi-kan-ikke-spare-mere
 Advarsel fra politiet – 2.000 færre betjente at sætte ind i bandekrigen siden sidst:
http://www.dansk-politi.dk/artikler/2017/august/naesten-2000-faerre-politifolk-at-saette-indmod-bandekrig
 Enhedslisten stillede i marts et beslutningsforslag i Folketinget om at fjerne produktivitetskravet på
sygehusene. Enhedslisten, DF, Alternativet, SF og Radikale stemte for, mens de andre partier
stemte imod. Siden har Socialdemokratiet skiftet holdning og støtter nu en afskaffelse. Se forslaget
og mere her: http://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/B89/index.htm
 Flere partier på højrefløjen og senest LA og DF har foreslået at fjerne styringen med måltal i
politiet. Men måltallene eksisterer fortsat og styrer indsatsen ude omkring i politikredsene.
Enhedslisten foreslår nu, at reducere målene til nogle få strategiske mål og så indføre metodefrihed
i politikredsene til at nå disse mål.
 Enhedslisten ønsker at trække Danmark ud af PISA-undersøgelsen, der er fejlbehæftet og spiller en
alt for stor rolle i styringen af folkeskolen. Læs mere om Enhedslistens forslag her:
https://enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2017/08/Enhedslisten-vil-hive-Danmark-ud-afPISA.pdf
 Enhedslisten har i flere omgange foreslået bedre vilkår for offentligt ansattes ytringsfrihed og f.eks.
etableringen af en whistleblower-ordning. Enhedslistens har på forskellige tidspunkter stået
sammen med både Socialdemokratiet og Liberal Alliance, men desværre er det lettest at finde
sammen med de partier, når de er i opposition. I 2013 fremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag,

vi tidligere havde lavet med S, SF og R: https://org.enhedslisten.dk/artikel/offentligt-ansattesytringsfrihed-skal-forbedres-71671 og i 2015 havde vi Mette Frederiksen i samråd om sagen
sammen med bl.a. Liberal Alliance og SF: https://www.avisen.dk/el-til-mette-f-om-ytringsfrihed-duhar-gjort-nul_324132.aspx

