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2. Supermarkeder lægger låg på energien
3. Fagforbund: Nye ligelønsregler virker ikke

KØLEDISKE. Der er masser
af penge og CO2-udledning
at spare, hvis supermarke-
derne sætter låg på køledi-
skene. Det viser erfaringer-
ne fra verdens største de-
tailkæde, amerikanske
Wal-Mart, hvis mål er at gø-
re fremtidens butik miljø-
venlig og bæredygtig. 

Målet for Wal-Mart er på
kort sigt at reducere CO2-
udslippet med 20 procent
på syv år. På sigt er målet
udelukkende at blive forsy-
net med energi fra vedva-
rende kilder i form af vind,
sol og biobrændsel.
ritzau

Læg låg på

KULKRAFT. Det statsejede
energiselskab Dong Ener-
gy planlægger at opføre et
gigantisk kraftværk i
Skotland. Og det skal fyre
med kul, der er det mest
klimabelastende brænd-
sel overhovedet. 

Værket til op imod 20 mil-
liarder kroner skal efter pla-
nen producere strøm svaren-
de til behovet i to millioner
husstande, skriver Berling-
ske Tidende. 

»Det er pinligt, at værterne
for klimatopmødet ejer et
selskab, der forlænger leve-
tiden for det kul, man vil af

med. Det forsinker omstillin-
gen til den vedvarende ener-
gi, man ønsker. For hvert kul-
kraftværk, der opføres, stiger
presset på regeringerne for
at beskytte de langsigtede in-
vesteringer mod miljøind-
greb«, siger klimaprogramle-
der i Verdensnaturfonden
John Nordbo. 

»Hvordan skal vi forklare
kineserne, at de skal holde
sig fra kul, når vores eget
statsejede selskab fortsætter
med at bruge brændslet i
stor stil«, siger klimatals-
mand i Greenpeace Norden
Tarjei Haaland. 

Direktør i Dong Energy An-
ders Eldrup bekræfter pla-
nerne i Skotland. 

»Den britiske situation er,
at de gamle kulkraftværker
er ved at være udtjente, a-
kraften drosles ned, og man
er ikke længere selvforsynen-
de med naturgas. Det giver et
hul i energiproduktionen,
som ikke kan dækkes af bio-
masse eller vindkraft, men
kun med kulkraft, som det
ser ud nu. Vi vil så forberede
værket til med tiden eventu-
elt at kunne opsamle og de-
ponere CO2,« siger Eldrup. 
michael.bech@pol.dk

Dong bag gigantisk skotsk kulkraftværk

LIGELØN. Mange virksomhe-
der er nu forpligtet til at lave
en såkaldt ligelønsstatistik,
hvor der gøres rede for lønfor-
skelle mellem mænd og kvin-
der. 

Men ifølge HK/Handel og
HK/Privat er det kun de store
virksomheder, der bliver ramt.
Og det er for lidt.

»Loven burde omfatte alle.
Der er ingen grund til kun at
kræve statistik på de store virk-
somheder, medmindre man
reelt ikke ønsker en brugbar
opgørelse. Men når først de
første statistikker bliver lavet,

er vi sikre på, at der sort på
hvidt bliver dokumenteret en
meget stor forskel, og det vil
lægge pres på ministeren for
at brede loven ud«, siger for-
mand for HK/Privat Karin Ret-
vig og formand for HK/Handel
Jørgen Hoppe i en fælles pres-
semeddelelse.

De to fagorganisationer har
selv gjort ligelønstallene op.
Hos HK/Privat var lønforskel-
len i 2007 mellem mænd og
kvinder i gennemsnit på 15
procent. Hos HK/Handel var
forskellen 13 procent.
ritzau.dk

HK kræver ligelønsstatistik i alle
virksomheder - også de helt små

ØNSKELISTE. En tur i motionscentret eller en om-
gang massage står øverst på listen over FOA-med-
lemmernes ønsker om fryns, viser en ny undersøgel-
se med svar fra næsten 1.800 medlemmer af fagfor-
bundet, som vil tage ønskerne til overenskomst-
forhandlingerne i 2011, skriver Jyllands-Posten. 
nyheder@pol.dk

FOA ønsker sig sunde frynsegoder

A
rk

iv
fo

to
: M

iri
am

 D
al

sg
aa

rd

Ambulanceudbud

Københavns Brand-
væsen tabte kampen
om ambulancerne. 
Nu kritiserer chefen re-
gionsrådets beslutning.

»Det kommer til at koste liv« 

D en beslutning, som Hovedsta-
dens Regionsråd onsdag tog om
ambulancetjenesten i hoved-

stadsområdet, kommer til at koste men-
neskeliv. 

Det fastholder taberen i spillet om am-
bulancekørslen, chefen for Københavns
Brandvæsen, Jan Axlev, der for fremtiden
kun skal sørge for brandberedskabet i Kø-
benhavn. 

Ambulancetjenesten gav regionsrådet
bl.a. til det lille svenske redningsselskab
Samariten. 

»Konsekvensen af Regionsrådets be-
slutning bliver en dårligere ambulance-
dækning med længere ventetider«, fast-
slår Jan Axlev. 

»Og der er ikke tvivl om, at den vil kom-
me til at koste menneskeliv. Alene den
kendsgerning, at responstiden, det vil si-
ge den tid, det tager for en ambulance at
nå frem, vil stige fra nu 5,5 minutter i snit
til op imod 7 minutter, vil få den konse-
kvens. Det vil koste liv i situationer, hvor
der er kaldt ud til hjertestop, til trafik-
ulykker og lignende«.

Regionsrådet fastslår på sin hjemmeside,
at ambulancetjenesten vil blive forbedret,
og at der vil blive hurtigere og bedre udryk-
ning, når der er brug for det?

»Det er fuldstændig forkert. Når vi i dag
i Københavns Brandvæsen får et 112-op-
kald, så går det direkte til os, og opkaldet
kommunikeres i samme øjeblik til men-
nesker, der sidder i samme lokale. Det er
en proces, der tager ca. 5 sekunder. Nu

lægges der op til, at et 112-opkald skal
modtages; den, der ringer, skal udspør-
ges, og informationerne skal videresen-
des til en vagtcentral, som eventuelt skal
overtage samtalen for at finde ud af, hvil-
ken type ambulance der er brug for. Og
derefter sende en ambulance. Det vil ko-
ste tid. I Norge nedlægger man nu vagt-
centraler«.

Er det her, forringelsen efter din opfattelse
ligger?

»Ja. Samtidig siger erfaringer fra Norge,
at når man etablerer vagtcentraler, så sti-
ger antallet af ambulanceture. I Norge
har det været med ca. 20 procent. Det
skyldes, at der på vagtcentralerne kom-
mer sundhedsfagligt personale ind over,
og konsekvensen af det er erfaringsmæs-
sigt, at man for at være på den sikre side
rekvirerer flere akutambulancer«.

Regionen siger bl.a., at der bliver bedre re-
sponstider i yderområderne. Er det forkert?

»Jeg ved ikke, hvor de har det fra. Det
må være noget, der er regnet ud i en com-
puter. Der vil blive færre ambulancer, så vi
kan ikke se, det skulle blive bedre. Både vi
og Falck er enige om, at det beredskab,

der nu lægges op til, ikke er tilstrækkeligt,
hvis man skal tage udgangspunkt i, hvor-
dan det er i dag«.

Er det din opfattelse, at regionen misinfor-
merer om konsekvenserne af sin beslutning?

»Jeg tror, det handler om, at politikerne
i for ringe grad ved, hvad de har med at
gøre. At de ikke i tilstrækkelig grad har sat
sig ind i, hvordan sådan et ambulance-
beredskab kan og skal fungere mest effek-
tivt. I hvert fald virker deres tro på deres
beslutning helt forkert på mig«.

Så du mener, at regionen misinformerer
borgerne? 

»Når man ved, hvad ambulancebered-
skab drejer sig om, så er det i hvert fald
svært at forstå, hvad regionen skriver på
hjemmesiden. Men borgerne har svært
ved at gennemskue det, og derfor bliver
det et spørgsmål om at gå planken ud, nu
regionsrådet har taget sin beslutning«.

Du er jo taberen efter regionens beslut-
ning og har mistet koncessionen til det sven-
ske Samariten. Er din kritik ikke bare udtryk
for, at du føler trang til at forsvare Køben-
havns Brandvæsen?

»Det er da nærliggende at sige, at jeg ba-
re er en sur, gammel, bitter brandchef,
men nej. Jeg ville have sagt fuldstændig
det samme, selv om det var Københavns
Brandvæsen, der havde vundet konces-
sionen på de vilkår, der nu kommer til at
gælde. For mig er det ikke et spørgsmål
om, hvem der har vundet koncessionen.
Det er den forringede responstid og antal-
let af ambulancer, der tæller«. 

Københavns Brandvæsen har haft mono-
pol på ambulancekørslen i København i 100
år. Kan man ikke forestille sig, at opgaverne
kan løses på en lidt anden måde?

»Det er klart, at man altid kan spørge,
om beredskabet er for højt. Og om re-
sponstiden er for god. Men vi er altså i Kø-
benhavns Brandvæsen som det første am-
bulanceberedskab i verden blevet akkre-
diteret efter at være blevet tjekket på 450
punkter. Så vi har altså bevis på, at vi har
en helt unik standard«.
stig.andersen@pol.dk

STIG ANDERSEN

SURT, MEN IKKE SUR.
»Det er da nærliggende at 
sige, at jeg bare er en sur,
gammel, bitter brandchef,
men nej. Jeg ville have sagt
fuldstændig det samme, selv
om det var Københavns
Brandvæsen, der havde vun-
det koncessionen på de vilkår,
der nu kommer til at gælde«,
siger chefen for Københavns
Brandvæsen, Jan Axlev. 
Foto: Thomas Borberg

interview

Tv-serien ’Sommer’ – en hånd-
værksmæssig kraftpræstation
Kritik, 2. sektion side 4

politiken.dk/plus

Køb grafi ske særtryk 
og skulpturer på

U
dsnit fra ’The Sun is Food’ af Viktor IV.

Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-20.00 · Lørdag kl. 8.00-17.00
Tilbuddet gælder fra mandag d. 1. december til og med lørdag d. 6. december
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Se prisen!
Vi gør mere for dig

– også når det handler 
om lave priser

Sælges i pakker a 9-10 stk.

PR. STK. 5,-Fadkotelet 
Min. 90 g.
Pr. kg max. 55,56


