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FOA-formand: Intet galt med
offentligt ansattes arbejdsmoral

SILKEBORG ARKIV

Ulla Gram, formand
for FOA SilkeborgSkanderborg, tvivler
på besparelse ved
udlicitering af plejehjem

Silkeborg Arkiv har åbent mandagonsdag kl. 11-16 og torsdag kl. 12-19

AF KENNETH HUSUM

husum@mja.dk

SILKEBORG Et flertal i ældre- og handicapudvalget er klar til at udlicitere op til
tre plejecentre for at få en besparelse på
2,6 mio. kr.
Det skal ske ved en mere effektiv drift
af plejecentrene, lyder det fra udvalgsformand Karina Due (DF).
Ulla Gram, formand for FOA SilkeborgSkanderborg, hvor de fleste medarbejdere
på plejecentrerene er organiserede, er vred
over den melding.
- Jeg blev egentlig på mine medlemmers

vegne både skuffet og lidt vred, når man
påstår, at det kan gøres bedre af privat
ansatte. Underforstået, at de ansatte på
plejecentrene ikke har formået at løfte
opgaven. Jeg har både medlemmer, der
arbejder i offentlig og i privat regi, og jeg
oplever begge steder, at de udfører deres
opgaver efter de anvisninger, som de får
fra ledelsen, og at de gør det med stor respekt og stort ansvar. Og derfor gør det
mig lidt ked af, at det på en ikke særlig
pæn måde skal postuleres, at de offentligt
ansatte på plejecentrene ville få en bedre
arbejdsmoral, hvis de bare blev privat
ansatte. Det synes jeg ikke, at udvalgsformanden kan være bekendt, siger hun.

få mere velfærd ved at fylde penge i en
privat virksomhed, siger hun.
Hun peger også på, at en privatisering
vil betyde mindre indflydelse for lokale
politikere på ældreområdet.
- Byrådet mister en enorm fleksibilitet.
Der er for eksempel blevet arbejdet meget
med mestring, der handler om at flere skal
kunne klare sig længere tid i eget hjem.
Hvis det nu viser sig, at der skal laves investeringer i det, og noget af ældreplejen er
på private hænder, så kræver det, at der bliver betalt ekstra for det, eller at kontakten
først skal udløbe. Så noget af politikernes
indflydelse vil forsvinde, siger Ulla Gram.

Tvivler på besparelsen

Hun advarer også om, at en privatisering
af plejecentre kan skabe en mere lukket
kultur.
- Som medarbejder i det offentlige har
man en ytringspligt. Hvis der sker noget
kritisabelt, så har man som ansat en forpligtelse til at gå til en leder og fortælle
om det. I private firmaer har vi rundt om
i landet i stedet set, at man har pålagt
medarbejdere tavshedspligt, hvis der sker
noget problematisk, siger Ulla Gram.

Ulla Gram stiller spørgsmålstegn ved, om
der er en millionbesparelse i en privatisering af plejehjem.
- Karina Due siger, at det er billigere og
bedre at privatisere. Hvor har hun det fra?
For der er faktisk ikke noget, der tyder på,
at det er sådan.
- Hvorfor er det sådan, at vi altid siger,
at hvis det er privat, så bliver det billigere
og bedre. Jeg forstår ikke, hvorfor vi skulle

Henvendelser om artikler bragt under
»Det var dengang« kan ske til Silkeborg
Arkiv, Hostrupsgade 41A, Silkeborg
E-mail: arkiv@silkeborg.bib.dk
telf.: 87221924

Mere lukket kultur

Konservativ skepsis over
udlicitering af plejehjem
- Men alternativet
ville være værre, siger
Mia Schmidt (K),
medlem af ældre- og
handicapudvalget
SILKEBORG Udlicitering af op til tre plejehjem vækker ikke begejstring hos Mia
Schmidt (K), der er en del af flertallet i
ældre- og handicapudvalget, der støtter
forslaget.
- Det kunne være interessant, at vi prø-

ver at udlicitere et plejehjem, men det skal
ikke ske under et økonomisk pres, siger
Mia Schmidt.
Men når et flertal i ældre- og handicapudvalget alligevel peger på udlicitering, så
handler det netop om økonomi.
- Vi har en bunden opgave med at finde
13 mio. kr. Vi har vendt og drejet hver en
sten for at finde pengene, og alternativet
til udlicitering kunne vi ikke gå med til,
siger Mia Schmidt.
En af de muligheder, der kunne komme
i spil var eksempelvis en lukning af et plejecenter. Hun efterlyser samtidig et mere
oplyst grundlag til at træffe en beslutning
om udlicitering.

- Det er fornuftigt at se på, hvor vi kan
give borgerne den bedste service. Om det
er privat eller kommunalt er ikke afgørende. Det havde været rart at kunne gøre det
her i »fredstid« med et pilotprojekt, siger
Mia Schmidt.
- Men omvendt er man uansvarlig, hvis
man stemmer imod, når man ikke kan
vise, hvor pengene så skal findes, siger
hun.
Mia Schmidt vil på byrådets budgetseminar i august rejse sagen og betragter
spørgsmålet om udlicitering som sendt
til hjørnespark, indtil byrådet har taget
stilling. KH
|| Junkers Gymnastikinstitut (Åhavej 95) med storkerede
på taget. Ca. 1935.

SF og Enhedslisten raser
- Det er mistillid til
medarbejderne, siger
Lene Fruelund (EL),
medlem af ældre- og
handicapudvalget
SILKEBORG Det er mistillid til både medarbejdere og ledelse på plejecentre, at en
privatisering af tre plejecentre kan give
en million-besparelse.
Sådan lyder kritikken fra Enhedslistens
Lene Fruelund efter, at et flertal i ældreog handicapudvalget vil gå videre med
en udlicitering af op til tre kommunale
plejehjem.
Det vil kunne give en millionbespa-

relse uden, at det kan mærkes på service
og kvalitet, fordi plejecentrene kan blive
drevet mere effektivt, lød begrundelsen fra
Karina Due (DF), formand for udvalget.
- Det er mistillid til medarbejderne, når
man tænker, at hvis bare de var privatansatte, så kunne de gøre det smartere. Det
er også mistillid til ledelserne på plejecentrene. For det er det samme som at sige,
at de ikke kan finde ud af at lede, men
det kan en privat virksomhed, siger Lene
Fruelund, der var en del af mindretallet
i udvalget.
Lene Fruelund tvivler på, at der vil være
en besparelse på at udlicitere plejecentre.
- Hvor skulle det være henne. Hovedparten af udgifterne handler jo om personale, så hvis man skal spare, må det
være der, at man vil gøre det, siger Lene
Fruelund, der mener, at effektiviseringer

i arbejdsgangene i stedet bør ske i dialog
med medarbejdere og ledelse.
Også SF-gruppeformand Hans Okholm
er stærkt kritisk over udmeldingerne.
-Det er grænseoverskridende åndsvagt.
Når det kommer frem på denne måde, så
kommer hele området i spil, og alle vil
spekulere over, om det nu er dem, der
skal udliciteres. Det er da med til at pille
energien ud af et område, der er så vigtigt,
siger Hans Okholm.
Han tror ikke, at der er en besparelse
ved at udlicitere og peger på, at alene forundersøgelserne inden et udbud vil æde
en eventuel besparelse op. Han afviser
samtidig, at private som udgangspunkt er
billigere end det offentlige tilbud og peger
som eksempel på entreprenørsektionen,
der konkurrerer på lige vilkår med private
og vinder masser af opgaver. KH

|| Storkereden
sætter sig
spor på taget
nedenfor. Her
på den gamle
rutebilstation
på østsiden
af Torvet. Ca.
1935.
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|| Stork på reden på taget
af Forsamlingsbygningen
(Vestergade 26). Ca. 1960.
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: fakta
DEN HVIDE STORK
Den »hvide stork« er blevet en sjælden ynglefugl i Danmark. Dels
fordi vi ligger i storkefuglenes nordligste yderområde. Så det næsten virker som en tilfældighed, hvis vilde storkepar etablerer sig
i her i landet. Dels fordi den store omlægning af landbrugsdriften
fra slutningen af 1800-tallet og frem betød, at storkens naturlige
fourageringsområder forsvandt. Efter nederlaget i 1864 gik man i
gang efter parolen »Hvad udad tabes, skal indad vindes«. Så mange
af landets vådområder blev drænet, søer og fjorde blev tørlagt
og store hedeområder opdyrket. Desuden blev den voldsomme
naturafvikling op gennem 1900-tallet af endegyldig betydning for
storkens tilbagegang.
Og optællinger taler deres tydelige sprog. Omkring år 1900 var der
formentlig omkring 4000 par hvide storke. Ved den første storketælling i 1934 var der 834 par. I 1952 var antallet faldet til 222 og i
1991 var der kun 9 par tilbage.
Det er dog ikke usædvanligt, at der ses småflokke af storke strejfe
rundt i landet. Så sent som i juni i år er der set storke i både Fårvang
og Kjellerup.
Helt uden ynglende storkepar er Danmark da heller ikke. Som det
fremgår af hjemmesiden www.storkene.dk er der denne sommer
netop udruget tre storkeunger i en rede i Smedager ved Tinglev
i Sønderjylland, mens det for andet år i træk ikke er lykkedes et
storkepar i Gundsølille ved Roskilde at få levedygtige unger. Det er
ovenikøbet muligt at følge rederne via webkameraer, der er installeret i nærheden af reden.

Storken sidder
på ... byens tag
Der var ynglende
storke i Silkeborg
by i hvert fald
frem til 1964
AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg Arkiv

|| Storkereden på L.C. Lauritzens bygning - set fra Godthåbsvej.
Omkring 1960. Storkereden på L.C. Lauritzens bygning - set fra
Godthåbsvej. Omkring 1960.

Der var familieråd i storkereden på
taget af Den Folkelige Forsamlingsbygning (Vestergade 26) i juni 1968.
Hr. og fru stork var kommet flyvende
til stedet og besigtigede nu den gamle
rede. Den faldt åbenbart ikke i deres
smag, for de forlod hurtigt Silkeborg
igen. Dette var sidste gang, et storkepar
blev set ved en af de reder, som der
tidligere var flere af i byen og omegnen.
I Silkeborg Arkivs fotosamling
er der en del fotos med storke, der
befinder sig i eller i nærheden af en
storkerede på et af byens tage. Og i
avisudklipsamlingen er der artikler,
som viser, at storkenes ve og vel var
en sag af betydning.
På gamle fotos fra Torvet ses det
tydeligt, at der var en storkerede på
taget af den første rutebilstation, der
lå lige ved siden af kirken (hvor Matas
ligger i dag). Taget er nemlig helt hvidt
af storkeklatter neden for selve reden.
Og der er beretninger om, at storkene
ligefrem spankulerede rundt på Torvet. Denne rede forsvandt, da bygningen blev revet ned i 1938 for at give
plads til Østerport. I dette moderne

etagebyggeri var der ikke plads til en
storkerede.

Tre par i 1955
9. juni 1955 noterer Silkeborg Avis, at
der er et storkepar med unger i reden
på Forsamlingsbygningens tag (Vestergade 26) og desuden i reden hos
L.C. Lauritzen (bag Østergade 13) og
på Bøgild Teglværk (Lysbrogade). Helt
frem til sidste halvdel af 1950’erne
lader det altså til, at der stadig var
storkepar, der fik livskraftige unger i
flere af disse reder. Men udviklingen
gik kun én vej.
Både i 1963 og året efter meldes der
om, at der nu kun var en storkefamilie
i byen - i reden på Forsamlingsbygningen. Her havde der i øvrigt - næsten hvert eneste år - været ynglende
storke, siden man havde opsat reden
i 1935. Det fremgår desuden af avisartiklerne, at der »i gamle dage« bl.a.
var en storkerede på taget af det daværende Junkers Gymnastikinstitut
(Åhavevej 95), én på Gl. Kjærsgård (det
tidligere hotel Impala), én i Virklund
og på teglværkerne i Lysbro. Hvornår
disse reder forsvandt, meldes der ikke
noget om.
I maj 1969 synes det at være endegyldigt forbi også med reden på Vestergade. Silkeborg Avis beretter, at en
storkehan er set tage reden i øjesyn,
men at den efter at have spankuleret
rundt og undersøgt alt, drog af sted
igen. Og det noteres lidt vemodigt, at
»det er flere år siden der har været unger i reden, men endnu kan man da

Det var

DENGANG
håbe, at et storkepar finder behag i
boligen og slår sig ned for sommeren.«
Det skete nu ikke.

Ny rede i 1981
I et forsøg på at lokke den populære
gæst tilbage blev denne rede renoveret i sommeren 1981. Og der kom da
også en enlig stork på besøg året efter.
I 1984 var reden så medtaget af storm
og rust, at den blev erstattet af en ny.
Om der nogensinde kom storke forbi
melder arkivets avisudklip ikke noget
om, men den forsvandt, da bygningskomplekset blev revet ned i 1991.
I dag er der faktisk stadig en storkerede i midtbyen - oppe på den østlige
ende af kirkens tag. Det er dog tvivlsomt, om det nogensinde er lykkedes
en stork på jagt efter en ny bolig at
finde denne rede ...
Skulle der i øvrigt være læsere, der
kender til andre storkereder end de
nævnte og evt. har fotos til at illustrere
placeringen, vil arkivet meget gerne
kontaktes.

