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økonomi
af penge og CO2-udledning
at spare, hvis supermarkederne sætter låg på kølediskene. Det viser erfaringerne fra verdens største detailkæde, amerikanske
Wal-Mart, hvis mål er at gøre fremtidens butik miljøvenlig og bæredygtig.
Målet for Wal-Mart er på
kort sigt at reducere CO2udslippet med 20 procent
på syv år. På sigt er målet
udelukkende at blive forsynet med energi fra vedvarende kilder i form af vind,
sol og biobrændsel.

KULKRAFT. Det statsejede

energiselskab Dong Energy planlægger at opføre et
gigantisk kraftværk i
Skotland. Og det skal fyre
med kul, der er det mest
klimabelastende brændsel overhovedet.
Værket til op imod 20 milliarder kroner skal efter planen producere strøm svarende til behovet i to millioner
husstande, skriver Berlingske Tidende.
»Det er pinligt, at værterne
for klimatopmødet ejer et
selskab, der forlænger levetiden for det kul, man vil af

med. Det forsinker omstillingen til den vedvarende energi, man ønsker. For hvert kulkraftværk, der opføres, stiger
presset på regeringerne for
at beskytte de langsigtede investeringer mod miljøindgreb«, siger klimaprogramleder 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 klimatalsmand i Greenpeace Norden
Tarjei Haaland.

Direktør i Dong Energy Anders Eldrup bekræfter planerne i Skotland.
»Den britiske situation er,
at de gamle kulkraftværker
er ved at være udtjente, akraften drosles ned, og man
er ikke længere selvforsynende med naturgas. Det giver et
hul i energiproduktionen,
som ikke kan dækkes af biomasse eller vindkraft, men
kun med kulkraft, som det
ser ud nu. Vi vil så forberede
værket til med tiden eventuelt at kunne opsamle og deponere CO2,« siger Eldrup.
michael.bech@pol.dk
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KØLEDISKE. Der er masser
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Dong bag gigantisk skotsk kulkraftværk

Læg låg på

FOA ønsker sig sunde frynsegoder
ØNSKELISTE. En tur i motionscentret eller en om-

gang massage står øverst på listen over FOA-medlemmernes ønsker om fryns, viser en ny undersøgelse med svar fra næsten 1.800 medlemmer af fagforbundet, som vil tage ønskerne til overenskomstforhandlingerne i 2011, skriver Jyllands-Posten.
nyheder@pol.dk

Ambulanceudbud

»Det kommer til at koste liv«
Københavns Brandvæsen tabte kampen
om ambulancerne.
Nu kritiserer chefen regionsrådets beslutning.
interview
STIG ANDERSEN

D

en beslutning, som Hovedstadens Regionsråd onsdag tog om
ambulancetjenesten i hovedstadsområdet, kommer til at koste menneskeliv.
Det fastholder taberen i spillet om ambulancekørslen, chefen for Københavns
Brandvæsen, Jan Axlev, der for fremtiden
kun skal sørge for brandberedskabet i København.
Ambulancetjenesten gav regionsrådet
bl.a. til det lille svenske redningsselskab
Samariten.
»Konsekvensen af Regionsrådets beslutning bliver en dårligere ambulancedækning med længere ventetider«, fastslår Jan Axlev.
»Og der er ikke tvivl om, at den vil komme til at koste menneskeliv. Alene den
kendsgerning, at responstiden, det vil sige 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 konsekvens. Det vil koste liv i situationer, hvor
der er kaldt ud til hjertestop, til trafikulykker og lignende«.
Regionsrådet fastslår på sin hjemmeside,
at ambulancetjenesten vil blive forbedret,
og at der vil blive hurtigere og bedre udrykning, når der er brug for det?
»Det er fuldstændig forkert. Når vi i dag
i Københavns Brandvæsen får et 112-opkald, så går det direkte til os, og opkaldet
kommunikeres i samme øjeblik til mennesker, der sidder i samme lokale. Det er
en proces, der tager ca. 5 sekunder. Nu
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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 vundet koncessionen på de vilkår,
der nu kommer til at gælde«,
siger chefen for Københavns
Brandvæsen, Jan Axlev.
Foto: Thomas Borberg

lægges der op til, at et 112-opkald skal
modtages; den, der ringer, skal udspørges, og informationerne skal videresendes til en vagtcentral, som eventuelt skal
overtage samtalen for at finde ud af, hvilken type ambulance der er brug for. Og
derefter sende en ambulance. Det vil koste tid. I Norge nedlægger man nu vagtcentraler«.
Er det her, forringelsen efter din opfattelse
ligger?
»Ja. Samtidig siger erfaringer fra Norge,
at når man etablerer vagtcentraler, så stiger antallet af ambulanceture. I Norge
har det været med ca. 20 procent. Det
skyldes, at der på vagtcentralerne kommer sundhedsfagligt personale ind over,
og konsekvensen af det er erfaringsmæssigt, at man for at være på den sikre side
rekvirerer flere akutambulancer«.
Regionen siger bl.a., at der bliver bedre responstider i yderområderne. Er det forkert?
»Jeg ved ikke, hvor de har det fra. Det
må være noget, der er regnet ud i en computer. 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, hvordan det er i dag«.
Er det din opfattelse, at regionen misinformerer 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 ambulanceberedskab kan og skal fungere mest effektivt. I hvert fald virker deres tro på deres
beslutning helt forkert på mig«.
Så du mener, at regionen misinformerer
borgerne?
»Når man ved, hvad ambulanceberedskab 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 beslutning og har mistet koncessionen til det svenske Samariten. Er din kritik ikke bare udtryk
for, at du føler trang til at forsvare Københavns Brandvæsen?
»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 vundet koncessionen 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 antallet af ambulancer, der tæller«.
Københavns Brandvæsen har haft monopol 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 responstiden er for god. Men vi er altså i Københavns Brandvæsen som det første ambulanceberedskab i verden blevet akkrediteret 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

Se prisen!

Pr. kg max. 55,56

PR. STK.

5,-

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

Nykredits repr¾sentantskab
Ð valg af lntagere

Foreningen Nykredits ¿verste ledelse er et repr¾sentantskab. Repr¾sentantskabet bestr
af 100 medlemmer, hvoraf flertallet v¾lges af lntagerne i Nykredit Realkredit A/S.
Foreningen Nykredit er hovedaktion¾r i Nykredit Holding A/S, der er eneejer af Nykredit
Realkredit A/S. Alle, der har realkreditln i Nykredit Realkredit A/S, er samtidig automatisk medlemmer af Foreningen Nykredit.
Valg af lntagere til repr¾sentantskabet
Valg af lntagere sker i 7 valgomrder. Der afholdes valg hvert 4. r i hvert valgomrde,
og i 2009 skal der v¾lges 9 repr¾sentanter i Valgomrde III og 8 repr¾sentanter i Valgomrde VIII.

Opstillingsregler
Et medlem af foreningen er valgbar i det omrde, hvor den pg¾ldende person har bop¾l
eller ejer fast ejendom, der er belnt i Nykredit Realkredit A/S. Valgbarhed opns kun i t
valgomrde pr. valgr.
For at kunne stille op til valget kr¾ves, at man er foreslet af mindst 25 stemmeberettigede personer eller af bestyrelsen.
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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 formand for HK/Privat Karin Retvig og formand for HK/Handel
Jørgen Hoppe i en fælles pressemeddelelse.
De to fagorganisationer har
selv gjort ligelønstallene op.
Hos HK/Privat var lønforskellen i 2007 mellem mænd og
kvinder i gennemsnit på 15
procent. Hos HK/Handel var
forskellen 13 procent.

Valgomrde VIII d¾kker f¿lgende kommuner:
Br¿nderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hj¿rring, Jammerbugt, L¾s¿, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Randers, Vesthimmerland og Aalborg kommuner.

Frister for kandidatopstilling
Kandidatforslag indsendes p blanketter udarbejdet af Nykredit og skal v¾re Nykredits
hoveds¾de, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 K¿benhavn V i h¾nde senest den 5. januar 2009,
kl. 16.00. Senest p dette tidspunkt skal stillerne dokumentere deres stemmeret og kandidaterne deres valgbarhed samt skriftligt erkl¾re, at de er villige til at modtage valg.

Udsnit fra ’The Sun is Food’ af Viktor IV.

Fadkotelet

LIGELØN. Mange virksomheder er nu forpligtet til at lave
en såkaldt ligelønsstatistik,
hvor der gøres rede for lønforskelle mellem mænd og kvinder.
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 virksomheder, medmindre man
reelt ikke ønsker en brugbar
opgørelse. Men når først de
første statistikker bliver lavet,

Valgomrde III d¾kker f¿lgende kommuner:
Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart,
Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og ®r¿ kommuner.

Vi gør mere for dig
– også når det handler
om lave priser

Sælges i pakker a 9-10 stk.

HK kræver ligelønsstatistik i alle
virksomheder - også de helt små

Yderligere oplysninger
Blanketter til brug for anmeldelse af kandidater, samt yderligere oplysninger om valgreglerne, kan rekvireres ved henvendelse til Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 K¿benhavn V,
telefon 44 55 16 71 eller via e-mail til valg2009@nykredit.dk
Sfremt der ikke opstilles flere kandidater, end der skal v¾lges, betragtes de opstillede
som valgt.
Opstilles der flere kandidater, end der skal v¾lges, afholdes valgm¿de. Indkaldelse hertil
vil i givet fald blive annonceret i dagspressen den 5. februar 2009 og p nykredit.dk
Til orientering kan det oplyses, at bestyrelsen opstiller kandidater til valget.
K¿benhavn, den 1. december 2008
P bestyrelsens vegne
Steen E. Christensen, bestyrelsesformand
Yderligere oplysninger om valg til repr¾sentantskabet
findes p Nykredits hjemmeside Ð nykredit.dk

Køb grafiske særtryk
og skulpturer på
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