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Flot besøg
på kampagnedag
Den 9. marts holdt partiet sin
første kampangnedag med
gratis fadøl og pølser ved Tyren
på rådhuspladsen.
Trods frostgrader mødte mange
op for at høre vores politiske
budskaber. Der blev “solgt”
ligeså mange pølser, som vi
plejer at gøre på en god
solskinsdag, selvom kulden
gjorde, at vi sluttede lidt
tidligere end vi plejer på grund
af kulden.

HUSK 1.maj-fest
Onsdag den 1. Maj kl. 7 – 9 i Loen på Rødovregård
Talere:
Borgmester Erik Nielsen
DSU-formand Nilofer Asbasi
Justitsminister Morten Bødskov
Der serveres morgenbrød kaffe og te. Øl og vand samt bitter kan købes
Entre 20 kr. Entrebilletten gælder som lodseddel.
Underholdning ved Nis P.

Leder

En gang socialdemokrat
altid socialdemokrat

regeringen dagen efter præsentationen af
kontanthjælpsreformen ville komme med en vækstplan,
som bl.a. indeholdt en skattelettelse til erhvervslivet ved en
nedsættelse af selskabsskatten.
Dermed kom det meste af Mette Frederiksens
kontanthjælpsreform kun til at handle om, at de milliarder,
der herved blev sparet, skulle bruges til en lettelse af
selskabsskatten.
Det var dårligt arbejde, og det har været med til at lægge
alle reformer for had, hvor det ellers skulle have været en
triumf.
Vi kan ikke blive ved med at beskylde medierne for, at det
er deres skyld, at det ikke går godt i meningsmålingerne.
Partitoppen må selv tage ansvaret for det meste. De ved jo,
eller skulle vide det med alle de dyrt betalte spindoktorer,
hvordan medierne arbejder. De er kun interesserede i
konfrontationer. Derfor skal man tage højde for, hvor,
hvordan og hvornår man offentliggør sine reformer.
Og så glemmer man alle de gode ting, som denne regering
har gennemført. Jeg vil blot nævne nogle af dem. På ret-og
udlændinge politikken hævede man den kriminelle lavalder
fra 14 til 15 år. Der sket en afskaffelse af elektroniske
fodlænker til børn og unge under 15 år, bedre beskyttelse af
ofre for menneskehandel med en skrappere kurs overfor
bagmænd og en exitpakke for prostituerede, fordi ingen skal
mangle hjælp til at komme ud af prostitution. En styrket
indsats mod økonomisk kriminalitet, hvor der satset på
bedre forebyggelse, efterforskning og retsforfølgelse af
banditter i habitter.
For at skabe nye arbejdspladser er der iværksat offentlige
investeringer, som betyder 20.000 ekstra job i år, samtidig
med at den ansvarlige økonomiske politik og der af
følgende tillid sikrer en lav rente. Det holder hånden under
40.000 beskæftige i år. Der er fremrykket en renovering af
skoler, børnehaver og sygehuse, så nedslidte bygninger kan
få et løft, og arbejdsløse håndværkere kan få et arbejde.
Ligeså renoveres almene boliger ved at fremrykke
Landsbyggefondens investeringsramme, hvilket også giver
beskæftigelse til håndværkere og nedslidte boligområder får
et løft.
En afbureaukratisering af aktivereingsindsatsen og
afskaffelse af unødvendige regler.
1180 mill. Kr. årligt til tandbehandling til økonomisk dårligt
stillede. En forhøjelse af ældrechecken på 4500 kr. årligt.
Skattefradragene for arbejdsgiverbetalte
sundhedsforsikringer er afskaffet. Private sygehuse og
klinikker skal fra den 1. Juli selv betale for fejloperationer.
Og sådan kunne jeg blive ved længe endnu. Så sig ikke, at
denne regering ikke har gennemført gode
socialdemokratiske lovforslag.

På det seneste bestyrelsesmøde spurgte vores nye
bestyrelsesmedlem Pia Larsen, hvordan man skulle
forholde sig, når man blev spurgt, hvordan man kunne være
socialdemokrat, når man var imod f.eks. forslaget om en ny
skolereform og lockouten af skolelærerne. Og i det hele
taget var imod en del af de nye reformer, regeringen har
foreslået.
Det er spørgsmål, som mange socialdemokrater stiller sig
selv. Som jeg sagde i min beretning på generalforsamlingen,
så er det svært at være socialdemokrat i dag, men hvor
skulle man ellers være medlem, når alle andre alternativer
er dårligere. Er man socialdemokrat af hjertet, så må man
også være parat til at ofre nogle af sine egne meninger.
Som de fleste partifæller ved, så er jeg imod, at partiet
vedtog, at homofile kunne få tilladelse til at adoptere og få
fertilitetsbehandling, ligesom jeg er imod homovielser i
kirken. Jeg er også imod at kriminalisere sexkunder, som
kongressen vedtog man skulle. Men jeg er da stadig
socialdemokrat og vil vedblive at være det. Men jeg har lov
til at sige, at jeg er imod partilinjen i disse spørgsmål.
Jeg forstår godt dem, som tvivler. Men det er jo sådan i
dansk politik, at når socialdemokraterne får
regeringsmagten, er det altid sammen med andre partier, og
de socialdemokratisk ledede regeringer har hver gang været
nødt til at rydde op efter en borgerlig regering, der har
smidt overskud i statskassen og på betalingsbalancen ud til
skattelettelser og privatiseringer, mens nødvendige reformer
ikke er blevet til noget.
Det giver problemer, men sandheden er, at nødvendige
reformer også af det offentlige kun kan gennemføres af en
socialdemokratisk ledet regering. Det er det, den nye
regering er i fuld gang med. Så er jeg enig i, at det kan gøres
mere eller mindre elegant.
Jeg mener, at regeringen har skudt sig selv i foden, fordi den
ikke har lavet en overordnet kommunikations strategi.
Næsten alle har været enige om, at der skulle laves en
reform af SU’en, og at det var nødvendigt med en
kontanthjælpsreform, ligesom det var nødvendigt at lave en
vækstplan for at skabe flere arbejdspladser. Men måden,
forslagene blev præsenteret på, gjorde at forslagene blev
kædet sammen, så det så ud som om, at de penge, der blev
sparet på kontanthjælpsreformen og på SU’en skulle gå til
skattelettelser erhvervslivet.
Med de mange højtlønnede spindoktorer og pr.medarbejdere, der er tilknyttet partierne, burde de have
fortalt, at man ikke skulle præsentere det hele på én gang,
som tilfældet var.
Helge Møller
Dagen før, Mette Frederiksen skulle præsentere
Formand
kontanthjælpsreformen, havde en eller anden lækket, at
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Ny proces om lokalplan
for Damhusområdet
Intet partiblad uden en tur omkring
Damhusområdet. Debatten har været
heftig og tonen alvorlig – det er den
fortsat. Borgmesteren, jeg og resten af
KB-gruppen har ved flere lejligheder
sagt, at vi selvfølgelig vil lytte til de
høringsforslag, der er kommet ind i
høringsperioden – og det står vi ved.
Forslag til Lokalplan og til Tillæg
Kommuneplan 2010-2022 har været i
offentlig høring og der er tilsammen
kommet 432 høringssvar til
lokalplanforslaget og
kommuneplantillæg. Derudover er der
kommet 3 klager til Natur- og
Miljøklagenævnet over, at
planforslagene ikke er miljøvurderet.
I flere af høringssvarene mener
borgere og foreninger, at der er tale om
en væsentlig ændring af

kommuneplanens rammer, og at
planforslagene derfor er ugyldige,
fordi der ikke har været en forhøring.
Planloven siger, at en kommune – som
hovedregel - skal gennemføre en
forhøring, inden udarbejdelsen af
forslag til ændringer til
kommuneplanen.
Men der er også en undtagelse af
denne forhøring:
’Ved mindre ændringer i en
kommuneplans rammedel, der ikke strider
imod planens hovedprincipper, … kan
kommunalbestyrelsen undlade at indkalde
ideer og forslag mv.’
Planloven siger, at kommunen skal
udøve ’et skøn’ i forhold til om en
ændring er ’væsentlig’.
I processen med Damhusområdet
vurderede Teknisk Forvaltning, at

Der sker meget på
daginstitutionsområdet
Rødovre er en socialdemokratisk
’mønsterkommune’ – og det forpligter
– derfor er vi også en kommune i
fremdrift og konstant fokus på vores
udvikling på alle
kernevelfærdsområderne. Hvilket hele
tiden fremgår af de mange initiativer
vi tager på alle kerneområderne.
Der sker meget på
daginstitutionsområdet. Her er et par
eksempler.
Børne- og skoleforvaltningen er i gang
med at implementere BørneIntra. Det
er nu sket i 10 daginstitutioner. Fire
institutioner var med i et
pilotprojektet, der startede i august
2011.
De resterende 6 institutioner kom på
BørneIntra i oktober 2012. I maj 2013
kommer de sidste 16
daginstitutioner samt Dagplejen på
BørneIntra. BørneIntra er fremtiden
kommunikationsform i
daginstitutionerne og
kommunikationen med forældrene.

Servicekonsulent
Vi har også fået en sciencekonsulent i
Rødovre (videnskabskonsulent), som
har besøgt over halvdelen af
kommunens institutioner, og der er nu
en del små børn i Rødovre, der kan
forholde sig til luft- og vandmolekyler,
lydbølger osv. – og de kan huske, det
de har lært!
Sciencekonsulenten medbringer noget,
der hedder et Transmogrif (der er en
campingvogn) og de besøger hver af
Rødovres daginstitutioner i en uge ad
gangen.
Sciencekonsulentens fortæller og lærer
børnene om naturfænomener som
vand, luft og lyd.
Hvad gør luft, når den er
henholdsvis kold og varm?
Og hvordan ser vand ud i sine
forskellige former?
Hvad flyder og synker i vand?
Hvordan opstår lyd?
Sciencekonsulenten tager
udgangspunkt i børnenes hverdag, så

ændringerne ikke skulle i forhøring,
fordi ændringen ikke var væsentligt
ift. hele kommuneplanen, der jo er
meget stor og omfattende – samt
dækkende for hele kommunen.
Men fordi flere af høringssvarene har
peget på spørgsmålet om en forhøring,
har borgmester, Erik Nielsen bedt om
at få lavet en ekstern vurdering af et
advokatfirma.
Advokatfirmaet har vurderet, at der er
stor sandsynlighed for, at Natur- og
Miljøklagenævnet vil kunne vurdere
sagen anderledes end Teknisk
Forvaltning, hvis den bliver påklaget.
Vi ved selvfølgelig ikke, hvad udfaldet
af en evt. klage ville blive – men der er
usikkerhed om det - og derfor har en
samlet kommunalbestyrelse netop
besluttet, at lokalplan-sagen trækkes
tilbage, og at hele sagen om
Damhusområdet skal gå om.
Der kommer derfor en forhøring, hvor
der indkaldes ideer og forslag til
Damhusområdets fremtidige
anvendelse. Her har alle mulighed for
at komme med deres besyv og ideer.
videnskab bliver vedrørende og
håndgribelige for børnene.
Barnet i Centrum
Rødovre deltager også som én ud af 18
kommuner i et spændende 2-årigt
projekt ('Barnet i Centrum') under
ledelse af Århus Universitet.
Projektet skal belyse dagtilbuddenes
betydning for børnenes fortsatte
udvikling på baggrund
af ny teori, undersøgelser. Projektet
skal samtidig udvikle og afprøve nye
praksisformer i dagtilbuddene.
I Rødovre deltager Bybjergets
Vuggestue, Børnehuset, Solsikken og
Dagplejen, samt en pædagogisk
konsulent.
Børns sproglige udvikling er også i
centrum i Rødovre. Sidste år var det
pædagogiske personale i Rødovres
daginstitutioner på efteruddannelse
under det, der hedder ’Sprogpakken’
på hjemmesiden sprogpakken.dk.
Det er et omfattende
efteruddannelsestiltag, der er blevet
igangsat og finansieret af regeringen,
og
udviklet i samarbejde mellem
SydDansk Universitet (Center for
Børnesprog) og forskellige
professionshøjskoler.
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Rødovre har netop fået en
visionær sundhedsplan
Både den fysiske og psykiske indsats styrkes med
sundhedsplanen. Alle de initiativer vi kender i dag fra
sundhedscenteret fortsætter. Det er fx. vægtkurser,
rygestopkurser og lign.

Gruppeformand Britt Jensen
Som led i budgetaftalen for 2013 blev
der afsat 4,3 mio. kr. til en kæmpe
saltvandsindsprøjtning til den
forebyggende sundhedsindsats i
Rødovre.
Kommunalbestyrelsen har netop
vedtagt en meget visionær
sundhedsplan for Rødovre – der
bygger på visionen om den nære
sundhed i Rødovre.
Sundhedsplanen indeholder et utal af
initiativer til kernevelfærd - det er ikke
muligt at komme ind på dem alle –
men et kort resume af de væsentligste
indsatser kommer her.
Både den fysiske og psykiske indsats
styrkes med sundhedsplanen. Alle de
initiativer vi kender i dag fra
sundhedscenteret fortsætter. Det er fx.
vægtkurser, rygestopkurser og lign.
Men der kommer endnu mere.
Af nye ting kan nævnes:
- Telefonrådgivning, personlig
rådgivning og mulighed for
overnatning for psykisk

sårbare (bygger videre på
erfaringer fra Islevgaard)
- Rehabiliteringsforløb for
kronisk syge (hjerte-kar, kol,
type 2 diabetes, demens)
- Rehabiliteringsforløb for
kræftsyge
- Sundhedstjek og åben
vejledning i sundhedscenteret
(kom ind fra gaden og få et
sundhedstjek)
- Kurser i stresshåndtering
- Stort aktivitetsområde uden
for sundhedscenteret
(træningsmulighed til
kommunens borgere samt de
forskellige forløb i
sundhedscenteret)
- Bevægelsesambassadører i
børneinstitutioner
- TeenTarzan (vægtforløb) for
12-16 årige
- 6 akutpladser på Rødbo – som
alternativ til en indlæggelse
- Forebyggelse af faldulykker
for ældre borgere
Hertil kommer udviklingen af en
kommunikationsstrategi – så
sundhedscenterets indsatser
kommer ud til alle kommunens
borgere og målrettes de
målgrupper, som
sundhedscenterets konkrete
indsatser er rettet mod.
I efteråret skal vi revidere
sundhedspolitikken, der er fra
2006 – vi har i Rødovre taget nogle
meget store spring med vores

sundhedscenter – der faktisk kun
har 2 år på ’bagen’. Med denne
sundhedsplan står vi i spidsen for
en af de helt store satsninger inden
for den nære sundhed i Rødovre.
Kræftbehandling
En af det helt store nye indsatser i
vores nye sundhedsplan er
kræftrehabilitering.
Flere borgere overlever heldigvis
en kræftsygdom og flere lever
længere tid med en kræftsygdom
end tidligere. Dødeligheden har
næsten været konstant siden 70
´erne og der dør årligt ca. 15.000
mennesker på grund af kræft i
Danmark.
Der er cirka 500 borgere med kræft
i Rødovre.
Derfor er der stort behov for at
sikre, at mennesker der har eller
har haft kræft bliver hjulpet og
støttet, så de bedst kan bevare
deres funktionsevne eller genvinde
dem så godt som muligt, og at der
er fokus på den lindrende indsats
gennem hele behandlingsforløbet.
Der udføres i dag genoptræning af
borgere med kræft i Rødovre
Træningscenter og
hjemmesygeplejen udfører
lindrende behandling i hjemmet.
Formålet med
kræftrehabiliteringen i
sundhedscenteret er, at borgere
med kræft tilbydes yderligere
støtte og hjælp, så de opnår størst
mulig fysisk, psykisk og social
tilpasning til det hverdags- og
arbejdsliv de ønsker – på trods af
de begrænsninger,
kræftsygdommen medfører.

Kommunalnyt ved gruppeformand Britt Jensen
Hovedelementerne i kommunens
tilbud til borgere med kræft er:
Ansættelse af forløbskoordinator, som
har erfaring med kræftområdet og som
skal være kontaktperson for deltagere i
forløbsprogrammet og stå for
samarbejdet på tværs med fx
jobcenteret og andre samarbejdsparter
En rehabiliteringspakke bestående af
træning, kostvejledning og psykosocial støtte
Og arbejdsfastholdelse. En væsentlig
del af indsatsen vil bestå af støtte og

opbakning til at få erhvervsaktive
borgere tilbage på arbejdsmarkedet.
For alle deltagere er målet at give dem
støtte og hjælp til at få det hverdagsliv
og arbejdsliv, de ønsker på trods af de
begrænsninger, kræftsygdommen
medfører.
Vi har alle haft kræft inde på livet på
den ene eller anden måde. Det er svært
både for den syge og for de nærmeste
pårørende. Og derfor skal vi
selvfølgelig gøre en helt særlig indsats
fra kommunens side. Vi har store

forventninger til
kræftrehabiliteringsforløbet, som er
tænkt som en hjælp og støtte til de af
vore borgere, som får en kræftsygdom.
Der er ingen tvivl om, at vores
sundhedsplan er socialdemokratisk
kernevelfærd – som jo altid står øverst
på vores politiske dagsorden i Rødovre.
Jeg er meget stolt af denne her
sundhedsplan – som virkelig får stor
betydning for ganske almindelige
borgere i Rødovre.

Kommunerne får en styrket rolle på
sundhedsområdet – og derfor er der
brug for at skabe bedre
styringsmuligheder på tværs af
kommunerne. Det skal et fælles
sundhedssekretariat stå for og
Den nære sundhed og en lokal /
behov for lokalt og regionalt
samtidig skal sekretariatet styrke
kommunal indgang til sundhed er et af samarbejde mellem kommunernes
mulighederne for at formulere klare
de helt store temaer i
sundhedsindsats. Derfor har
fælles strategier på sundhedsområdet.
kommunalpolitikken lige nu. KL har
kommunalbestyrelsen netop besluttet
Det vigtigste fokus er at støtte arbejdet
forhandlet økonomiske midler til
at vi vil indgå i et samarbejde med de
af det nære sundhedsvæsen i
kommunerne – som vi bruger meget
øvrige kommuner i hovedstaden om at kommunerne.
målrettet i vores sundhedsplan her i
etablere og finansiere et fælles
Det koster knapt 32.000 kr. om året for
RødovreDenne store lokale
kommunalt sundhedssekretariat.
Rødovre at være med i dette
sundhedssatsning betyder også et stort
sekretariat.

Nyt fælles sundhedssekretariat i hovedstaden

Unikt musikprojekt for
børn og unge i Rødovre
Projekter for udsatte børn og unge har
altid stået stærk for Socialdemokratiet i
Rødovre, og derfor har vi bl.a. været
meget aktive deltagere i et treårigt
projekt i samarbejde med
hjælpeorganisationen YoungCare og
Rødovre Concert Band om YoungCare
Orkester.
Projektet har været forankret i
musikskolen. Og indtil nu har 30 børn
spillet med i orkesteret, hvor de har
fået skabt nye sociale sammenhænge
omkring musikken.
Projektet er en stor succes.
Desværre er ’hovedprojektet’
YoungCare blevet erklæret konkurs.
Derfor er Rødovres samarbejde med
organisationen også ophørt.
Kommunalbestyrelsen har netop
besluttet, at musikprojektet er så godt,
at vi vil lade projektet fortsætte i

yderligere tre år lokalt i Rødovre. Og vi
vil naturligvis gå videre med at udvikle
projektet lokalt.
Der har været mange vigtige erfaringer,
som vi fremover vil lægge stor vægt på
– det drejer sig bl.a. om følgende
pointer:
Børnene skal være synlige i deres
lokalmiljø med musikken.
Projektet skal forankres ét sted i
kommunen. Vi satser på forankring i
det sydlige Rødovre / Kærene med
udgangspunkt i Hendriksholm Skole.
Projektet skal rumme mere end 30
børn.
Børnene skal starte tidligt - gerne
omkring skolestart.
Børnene skal mødes flere gange om
ugen.
Der skal være større kontakt og
involvering af børnenes familier.

Børnenes orkestre skal vokse.
Vi har også valgt, at projektet fremover
skal hedder: MusikUnik, Rødovre og vi
vil fortsat samarbejde med de øvrige
kommuner bl.a. Aarhus, der har været
med i det oprindelige projekt.

En tak for Mandagsdcafé
Så er det slut med mandagscafè, for
denne gang. Det har været nogle rigtig
hyggelige eftermiddage, med gode
emner.
Vi håber og tror, at det fortsætter og at
det bliver med lige så spændende
emner.
En stor tak til Preben, Karen og
Kirsten. Især en stor tak til Kirsten, for
det store arbejde med, at bage dejlige
kager til hver gang.
Hilsen
Grethe Danielsen og Vivi Skriver

Generalforsamling

Stor interesse for det lokale parti
vil der ikke være plads i
partilokalernes, når
driften, så får det hårene til
Næsten 100 mødte op til partiets
kommunalbestyrelsesmedle
at stritte.
generalforsamling, hvor der var en livlig Når man så samtidig får
mmerne også dukker op, og
det gør de.
nyhedsbreve
fra
partiet
om,
debat og kampvalg til pladserne både til
hvor godt det er alt sammen, Vi har en kommune, der er
bestyrelsen og om suppleantpladserne
kommet helskindet over de
og at det er rigtig
socialdemokratisk politik, så besparelser, regeringen har
lagt ind over os. Selvfølgelig
føler man, at
I disse krisetider for
og Nyrup forringede
er der blevet skåret hist og
regeringstoppen
Socialdemokratiet på
efterlønsordningen og
landsplan var det en god
boligstøttelovgivningen. Jeg overhovedet ikke hører eller pist, men der har også været
plads til at tage nye
vil følge kritikken, så føler
oplevelse at komme til
deltog dengang i et
initiativer til gavn for
man
sig
til
grin
med
alt
det
generalforsamling i partiet
protestmøde hos TIB, hvor
Rødovres borgere.
her i Rødovre den 14. Marts i Nyrup nedgjorde kritikerne. her demokrati.
Det har kunnet lade sig gøre,
fordi økonomien er i orden,
Satser alt for at vinde
og der er et stærkt
næste folketingsvalg
sammenhold mellem parti
Jeg har på fornemmelsen at
og kommunalbestyrelse. Der
regeringen har sat alt på ét
bliver ført en politik med
bræt i et håb om, at det hele
vil bedre sig, at det vil skaffe stor åbenhed og enighed.
Vi gør også en del for at gøre
flere i arbejde, så man kan
borgerne bekendt med vore
vinde det næste
folketingsvalg. Så skidt med kommunalbestyrelsesmedle
mmer. Det sker bl.a. via vore
kommunevalget, det må de
torvemødeannoncer, hvor vi
kommunale græsrødder
fortæller, hvem der står hvor.
klare. Desværre tror jeg, at
Helst to eller flere og så
det bliver et blodbad for
mindst et
mange socialdemokratiske
Loen på Rødovregård. Der
Hold da op, hvor var jeg
bestyrelsesmedlem, som
borgmestre, som sidder på
var næsten 100 medlemmer, vred dengang, men jeg holdt SF-stemmer, for SF har også kommer med materialet.
der troppede op, og der var
da fast i partiet – hvor skulle nogle af de laveste tal i
Vore politiske grupper
kampvalg til både
jeg ellers gå hen – sagde han mands minde, 3,8 pct.
fungerer også flot. De holder
bestyrelsen og til at blive
og fortsatte:
mange arrangementer og
Det, vi gør ved det, er, at vi
suppleant til samme. Hele
rådgiver vore kbvia vores kredsformand,
otte stillede op til fire pladser Får hårene til
Bjarne Kaspersen Hansen får medlemmer i de forskellige
i bestyrelsen, ligesom otte
at stritte
grupper om, hvor og hvad
rejst spørgsmål i
stillede op for at blive
-Sådan er der mange af os,
de ser som problemer. Deres
hovedbestyrelsen, og at vi
suppleanter. Dertil kom en
der har det i dag, hvor
store opgave er, at de hver på
bruger tid på at fortælle om
levende debat, som blev
finansministeriet blander sig vore bekymringer overfor
deres område udarbejder et
styret flot af dirigenten Jan
i
udkast til arbejdsprogram.
Morten på vore kreds-og
Kongebro, så man nåede at
overenskomstforhandlingern bestyrelsesmøder. Det giver
Det vil sige, at det er de
komme igennem de 25
e, og hvor regeringen har
aktive medlemmer, som har
luft, men ikke meget andet,
dagsordenspunkter til tiden. fremlagt en vækstpakke med regeringstoppen er ikke til at indflydelse på vores politik
Formanden, Helge Møller
en nedsættelse af
her i kommunen. Det er
nå.
sagde i sin beretning, at han selskabsskatten, hvor man
deres arbejde, der er blevet
syntes, at det var svært at
lige har forringet SU og lavet Fungerer fint
til vores fælles valgprogram.
være socialdemokrat for
en kontanthjælpsreform.
Det skal vi så konfirmere
Heldigvis har vi her i
tiden. Det har det i øvrigt
Selvom der sikkert var behov Rødovre en forening, der
senere.
altid været, fordi partiet ofte for en revision af SU’en og
Ellers vil jeg sige tak for et
fungerer fint med aktive
har måttet æde valgløfter i
en kontanthjælpsreform.
godt samarbejde med alle
medlemmer. Se blot hvor
sig for at få orden på
Men når man så kæder det
mange, der gerne vil stille op vores samarbejdspartnere.
økonomien. Og det har altid sammen med en nedsættelse til bestyrelsen eller gerne vil Og tak til jer medlemmer for
været efter at have overtaget af selskabsskatten og en
jeres aktivitet. Det er en
være suppleanter. Der er så
regeringsmagten efter en
reduktion af hvad
fornøjelse at være jeres
mange, der gerne vil være
borgerlig regering. Jeg
kommunerne må bruge på
suppleanter, at vi bliver nødt formand, sluttede han.
glemmer ikke, at Lykketoft
til at nøjes med seks, ellers

Generalforsamling
Andre beretninger
Hovedkasserer Lars Otto
Lauritzen fik godkendt
foreningens regnskab, som
viser, at partiet har en god
økonomi og er klar til

Ingen vedtagelser er
vedtaget af mindre end to
partier.
Han berettede om de store
tiltag, der har været i den
forgangne periode med

hvor der nu er kommet flere
almene boliger. Han omtalte
de planer, der er for området
ved kærene og
stationscentret, den store
sundhedsplan, hvor
sundhedscentret nu
bliver udvidet til også
at tage sig af de
borgere, som kom på
den nu nedlagte
Islevgård.
Økonomien er, trods
regeringens
nedskæringer på de
kommunale
budgetter, god, så han
så optimistisk på den
kommende
kommunale
valgkamp.

Dette sidste var en
konsekvens af, at der i dag er
seks suppleanter til
bestyrelsen, og at der var
opstillet otte til
suppleantvalget.
Til bestyrelsen var der
opstillet otte kandidater. Her
blev de tre siddende
bestyrelsesmedlemmer
genvalgt, Dorte Hildebrandt
som nr. 1 med 53 stemmer,
John Hedegaard med 42
stemmer, Kurt Faber med 39
stemmer og nyvalgt blev Pia
Larsen med 28 stemmer.
Ved suppleantvalget, hvor
der som nævnt var otte
opstillede, toppede Kirsten
Gade Ærø med 56 stemmer,
Per Biener med 51 stemmer,
Preben Rølling med 43,
Kampvalg
Lennart Ramstrup med 33,
Generalforsamlingen
Rick Patton med 32 og Jens
kommunevalget.
indførelse af smartboards på
vedtog det kommunale
Schmidt med 30 stemmer.
Kontingentkasserer Kåre
samtlige skoler, ligesom
valgprogram,
som
var
Borgmester Erik Nielsen blev
Petersen kunne berette, at
skolernes indgangspartier er
udarbejdet
af
foreningens
uden modkandidat valgt til
der har været en del
blevet renoveret. Kampen
politiske grupper, ligesom
partiets borgmesterkandidat.
udmeldelser det seneste år,
om at få Islev Torv i gang
den efter kongressens
Ved valget af medlemmer til
men at der også er kommet
efter Coop er flyttet fra sine
komunalbestyrelsen blev de
flere nye medlemmer.
siddende
De fleste af
kommunalbestyrelsesmedle
udmeldelserne
mmer genvalgt. Det var Britt
skyldes dødsfald, og
Jensen, Flemming Lunde
flere af de udmeldte
Østergaard Hansen, Annie
skyldte kontingent og
A. Petersen, Ahmed
ville være blevet
Dhquane, Lene Due, Bente
slettet for restance.
Hylleborg, Michel Berg,
Aktivitetsformand
Steen Skriver Rasmussen og
Jan Hylleborg sagde i
Jan Kongebro. Nyopstillede
sin beretning, at
blev Finn Jørsby, Bjarne
fastelavnsfesten på
Sander Andersen, Dler
Rødovregård havde
Colnador, Pia Larsen, Kurt
været en succes med
Faber og Brian Møller. Da
mellem 350 og 400
partiet gerne vil have tre
børn, der slog katten
kandidater mere, er det op til
af tønden. Desuden
valgudvalget at finde dem
har der været
inden opstillingsmødet den
arrangeret 1. maj og
Der var fyldt god op i loen på Rødovregård ved partiets
11. April.
Grundlovsdag med
generalforsamling.
Der var genvalg af
stor deltagelse.
næstformand Dan Larsen,
Borgmester Erik
lokaler til nye i nærheden.
vedtagelse af nye vedtægter, kontingentkasserer Kåre
Nielsen fremhævede i sin
Petersen og sekretær Lone
Der blev i den anledning
godkendte et par
beretning det gode
Albrechtssen.
lavet
en
lokalplan,
der
konsekvensrettelser.
samarbejde i
Desuden blev det vedtaget at Endelig blev Morten
kommunalbestyrelsesgruppe fastslog, at der skulle være
en dagligvareforretning i
vælge seks suppleanter, hvor Bødskov genvalgt som
n og partiet. Ligesom han
partiets folketingskandidat.
Coops tidligere lokaler.
der ifølge de tidligere
nævnte, at langt de fleste
Ligesom
der
er
lavet
en
vedtægter
skulle
vælges
vedtagelser i
arkitektkonkurrence om den mindst to.
kommunalbestyrelsen er
fremtidige udvikling i Islev,
vedtaget af et bredt flertal.

Debat

Hvem gavner det?
Vi står overfor en
kommunal valgkamp, hvor
det bliver svært at forsvare
regeringens politik,
heldigvis har vi sejre at
forsvare på kommunalt
plan, men det bliver ikke
let, for politikken på Borgen
smitter desværre også af på
den kommunale politik.

Af KB-medlem Grethe
Kujack
Når man er ” ude i samfundet”
og taler med ”almindelige
mennesker”, der normalt ikke
interesserer sig for politik,
mærker man i dag en dyb lede
ved politik, og en stor mistillid
til politikerne. Folk føler sig
snydt, føler ikke valgløfterne
blev overholdt, og de lider af
håbløshed og resignation.
Det er en fare for demokratiet,
som vi nødvendigvis må gøre
noget ved.
Ellers ender det galt.
Når man går folk på klingen, er
de alligevel optaget af
regeringens politik overfor de
arbejdsløse og for
nedskæringerne på det sociale
område.
Taler man med ”gamle”
socialdemokrater, kan de
simpelthen ikke forstå, hvordan
VI kan føre den politik, som VI
gør. Og hvordan VI kan forsvare
den.
Ikke til at forstå
En politik, som sender i
tusindvis ud af
dagpengesystemet. De kan
heller ikke forstå, at VI taler de
arbejdsløse ned, at VI
mistænkeliggør de unge
ledige, hvoraf mange har søgt
masser og job eller lærepladser.
De kan ikke forstå, at regeringen

ikke gør mere for at skaffe de
10.000 lærepladser, som vi
mangler akut.
Og jeg forstår dem godt.
Mette Frederiksen fortalte
tidligere, at ca. 9. - 10.000
danskere ville falde ud af
dagpengesystemet i de
kommende år, og at man ville
gøre noget for dem, for at
afbøde følgerne. Men det viste
sig at være løgn.
Nu viser det sig, at der i år vil
falde ca. 25.000 ud - eller
allerede er faldet ud, hvorfor
mange familier vil miste
forsørgelsen helt eller delvis.
Der er også mange unge, der vil
falde ud, og da de ikke er
medlem af en
arbejdsløshedskasse, kan de
efterfølgende ikke betale deres
husleje og vil derfor blive sat
på gaden. Det foruroliger
allerede nu de almene
boligforeninger, fordi de øvrige
lejere kommer til at betale
regningen ved fraflytningerne.
Akutbreve ud til
omkring 50.000
Det viser sig nu, at A-kasserne
har sendt akutbreve ud til
omkring 50.000 ledige, som vi
kan forvente vil falde ud i 2013
og efterfølgende, da der
simpelthen ikke er arbejde at få.
Man kan spørge sig selv om
regeringen – læs
Socialdemokraterne i regeringen
med vilje har serveret de dårlige
nyheder i småbidder ,som de
har justeret hen af vejen, fordi
de så tror, at de glider lettere
ned.
Mette Frederiksen har i de
senere tid talt meget om pligt og
ret, især når de gælder de unge.
Efter min mening har masser af
unge gjort deres pligt . Mange
har på produktionsskolerne
gennemgået to eller flere forløb
uden at
efterfølgende få en læreplads,
selv om de har søgt mange.
Hvornår træder så retten i kraft.
Hvornår vil VI forlange af
arbejdsgiverne gør deres pligt
og opretter lære og
praktikpladser til de unge?
Se blot på metrobyggeriet.Her er
kun 2 jeg skriver to lærlinge.
Akutpakken har heller ikke
virket. Mette Frederiksens plan

har ikke givet
job, den er blot en narresut.
Der er højst opnået 2.700 job og
heraf er kun 1.500 gået til de
langtidsledige.
Problemet med akutpakken var
bl.a. at arbejdsgiverne ikke er
forpligtiget til at give jobbet til
en langtidsledig. Blot tage dem
til samtale.
Lempelser for
erhvervslivet
Nu barsler regeringen så med
nogle nye lempelser til
erhvervslivet, for måske at
skaffe arbejdpladser og det
undrer mig. For mig bekendt er
denne regering jo ikke valgt af
erhvervslivet, og de
erhvervsledere, som den er så
ivrigt efter at være loyal overfor.
Og de fører efter min mening
den blå bloks politik videre.
Arbejdsgiverne gør allerede nu
brug af 55.000 østarbejdere, til
en lavere løn end danske
overenskomster. Man skal ikke
vente solidaritet herfra.
Det viser virkeligheden tydeligt.
Jeg har været så naiv at tro, at
når socialdemokraterne vandt
valget, så var det på grund af
alle de partikammerater inklusiv
mig selv, der måned efter måned
har stået på veje og pladser. Som
har diskuteret i mange
forsamlinger, som har skrevet
læserbreve om den
socialdemokratiske politik, i det
hele taget talt vore politik op.
Og det var derfor vi vandt.
Man kunne så forvente, at der i
hvert fald blev ført blot et gran
af socialdemokratisk politik i
regeringen. Og ikke som vi har
set store nedskæringer på
dagpengeområdet, vendt mod
de arbejdsløse arbejdere og
funktionærer. Nedskæringer på
det sociale område ,
nedskæringer på de
handicappede, de syge og på
pensionisterne .
Katastrofal ordning
Herunder den katastrofale
ordning, at man i dag skal
præstere et helt års arbejde for at
genindtræde i dagpengeretten
igen. Hvilket for de fleste er en
umulighed med udsigterne på
arbejdsmarkedet i dag.
Det vil sige, at VI fremover vil
holde vore potentielle vælgere i
fattigdom.

Den manglende omsorg for de
svage i samfundet i dag, har
aldrig været ægte
socialdemokratisk politik,
ligesom indsatsen for de
allersvageste står i skærende
kontrast til de bankpakker, som
vi har foræret de grådige banker,
der nu belønner os med at
kræve abonnement for bare det
at have en bankkonto.
Her har VI brugt mange
milliarder for at holde udygtige
banker i live.
Ligesom vi har forgyldt de
grådige direktører og
bestyrelsesformænd.
Ligesom vi nu åbenbart igen ,
skal til at give store gaver til
erhvervslivet.
Det erhvervsliv som stadig
tjener mange penge til sig selv.
For ikke at tale om alle de
milliarder, som vi bruger på at
bekrige andre lande. Og på nye
kampfly, som vi ingen brug har
for. Bare spidsen af én af dem
kunne dække su-en, så spar dem
væk.
Efter min mening vil de
kommende år byde på endnu
dårligere muligheder, for at
skaffe jobs til de langtidsledige.
Det vil stå på nulvækst eller
minusvækst, afmatning på
boligområdet, afmatning i det
private forbrug, hvis ikke
regeringen sadler om og fører en
socialdemokratisk politik, der
handler om at sætte gang i
hjulene ved at sætte statslige og
kommunale arbejder i gang. Og
holde op med at bekrige
befolkningen.
Regeringen har efter min
mening, med den politik som de
fører, med fuldt overlæg ofret de
langtidsledige for at tækkes EU.
Øget ledigheden for at skabe en
arbejdskraftreserve, der skal
være med til at sænke
lønningerne, og de sociale
ydelser. Hvem gavner det?
Vi står overfor en kommunal
valgkamp, hvor det bliver svært
at forsvare regeringens politik,
heldigvis har vi sejre at forsvare
på kommunalt plan,
men det bliver ikke let for
politikken på Borgen smitter
desværre også af på den
kommunale politik.

Debat

Hvorfor helhedsskole?
Alt i alt er regeringens
forslag til ny
folkeskole, noget jeg
som socialdemokrat
kan stå helt inde for.
Jeg håber ikke, at det
nuværende klima
mellem lærerne og KL
spænder ben for de
store ambitioner. Det
vil være synd for de
børn og unge, som
skolen først og
fremmest er til for.

folkeskolen skal udvikles
yderligere. Et bud i den
forbindelse er regeringens
forslag om helhedsskole.

Ideen er helt rigtig
Jeg mener, at idéen om en
helhedsskole er helt rigtig. I
dag forlader alt for mange
unge folkeskolen uden at
have lært tilstrækkeligt. Det
gælder især drenge, ikke
mindst tosprogede drenge.
Det er helt uholdbart, da det
giver de unge en rigtig dårlig
begyndelse på
voksentilværelsen.
Helhedsskolen vil medføre
en mere sammenhængende
Af Flemming Lunde
skoledag, end vi kender i
Østergaard Hansen,
dag. Nogle af de aktiviteter,
formand for Børne- og
som vi kender fra vores
Skoleudvalget i KB.
Skolefritidsordninger (SFO)
og byggelegepladser, som fx
I de her uger foregår
debatten om folkeskolen i det bevægelse og
høje toneleje. Det er naturligt værkstedsundervisning, skal
integreres i skolen. Vi kender
nok, da vi er midt i en
overenskomstforhandling. En allerede til dette i de yngste
klasser i Rødovre, hvor der
forhandling der denne gang
både er lærere og pædagoger
inkluderer lærernes
arbejdstidsaftale. I skrivende i timerne. Samtidig vil
hovedparten af elevernes
stund er det uklart, om
lektier kunne klares i
forhandlingerne resulterer i
lockout fra KL’s side, eller om skoletiden. Eleverne har
derfor reelt fri, når
KL og Lærernes
Centralorganisation evner at skoledagen slutter. Det vil
være til gavn for alle elever.
lande en aftale. Under alle
omstændigheder er der også Men især de elever, som ikke
kan få en hjælpende hånd
en dag efter en eventuel
med lektielæsningen
konflikt. Og det er her

derhjemme.
Har lektiecafeer
Vi har i dag lektiecafeer på
alle vores skoler i
kommunen, men det er et
tilbud, som ligger ved siden
af, hvad der i øvrigt foregår.
Det betyder, at kun et fåtal
benytter sig af tilbuddet. En
ambition i regeringens
forslag er desuden, at skolen
i højere grad skal åbne sine
døre for fx fritidslivet,
musikskolen, erhvervslivet.
Det kan føre til et gensidigt
samarbejde. For mig vil det
være relevant, at
fagforeningerne også bliver
inddraget i denne
forbindelse. De har i alt for
mange år været fraværende i
elevernes bevidsthed. For de
ældste elever er tankegangen
i reformen, at der skal laves
endnu bedre
brobygningsforløb mellem
skoler, erhvervsliv og
ungdomsuddannelser. Det er
helt i tråd med den indsats,
vi har hos os.
Angrebene overdrevne
Hvis regeringens forslag
bliver til virkelighed vil de
yngste elever gå i skole fra
8-14. Fra 4.-6. klasse fra 8-15,
og fra 7.-9. klasse til kl. ca.
15.30. Der har været rejst
kritik af forslaget om den
forlængede skoledag, som
både har fået betegnelsen
verdens længste sveder og
tyveri af elevernes fritid. Jeg

mener, at angrebene er noget
overdrevne. Langt, langt
hovedparten af vores yngste
elever går i dag i forvejen i
SFO udover til kl. 14.00. Det
samme gælder en del af
eleverne på mellemtrinet.
Samtidig er der også tid til,
efter en helhedsskoles
indførelse, at de ældste elever
kan gå til aktiviteter om
eftermiddagen eller om
aftenen. Fuldstændig som
hidtil. Der kan selvfølgelig
være behov for at rykke
nogle aktiviteter, så de
begynder lidt senere end
hidtil, men det må kunne
løses.
Regeringens forslag til
helhedsskole vil også betyde,
at eleverne som noget nyt får
engelsk fra 1. klasse. At
dansk og matematik styrkes
sammen med natur/teknik
og de praktiske/musiske fag.
Alle elever får som noget
ligeledes nyt ”aktivitetstid” i
løbet af dagen. Denne tid,
kan bruges på at kombinere
leg og læring med fx mere
bevægelse. Alt i alt er
regeringens forslag til ny
folkeskole, noget jeg som
socialdemokrat kan stå helt
inde for. Jeg håber ikke, at det
nuværende klima mellem
lærerne og KL spænder ben
for de store ambitioner. Det
vil være synd for de børn og
unge, som skolen først og
fremmest er til for.

Sagsbehandlingstider
Social- og sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget har netop godkendt en revision af vores sagsbehandlingstider
inden for det sociale område.
Revisionen af sagsbehandlingstiden sker, fordi Udbetaling Danmark overtager udbetalingen af folkepension,
førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelse, og disse områder skal derfor ikke længere fremgå af vores
sagsbehandlingstider i Rødovre.
I Rødovre har vi som målsætning på det sociale område, at alle
henvendelser og ansøgninger fra borgere skal besvares inden 10 arbejdsdage.
Det betyder, at der skal træffes en afgørelse eller kommunen skriftligt skal bekræfte modtagelse af en ansøgning eller
henvendelse fra borgeren.
Sagsbehandlingstiderne er varierende, fordi der helt naturligt er sagsområder fx boligændringer eller hjælpemidler, hvor
sagsbehandlingen tager længere tid pga. afprøvning af de selvsamme hjælpemidler og lign.
Borgerne skal under alle omstændigheder modtage en tilbagemelding efter senest 10 arbejdsdage.

Aktivitetskalender

Partiaktiviteter
Den	
  8.	
  April	
  kl.	
  19:	
  Kredsrepræsentantskabsmøde	
  i	
  Herlev	
  
Medborgerhus
Den	
  10.	
  April	
  kl.	
  19:	
  AOF-‐repræsentantskabsmøde	
  i	
  Gunnekær	
  
70
Den	
  11.	
  April	
  kl.	
  18:	
  Tinderhøj	
  skole:	
  Opstillingsmøde
Den	
  13.	
  April	
  kl.	
  10	
  –	
  12:	
  Torvemøde	
  ved	
  Fakta	
  i	
  Bybjerget
Den	
  14.	
  April	
  kl.	
  9	
  –	
  17:	
  Regionsrepræsentantskabsmøde	
  i	
  
Kildeskovhallen	
  i	
  Gentofte
Den	
  20.	
  April	
  kl..	
  10	
  –	
  12	
  Torvemøde	
  ved	
  Netto	
  i	
  Kærene
Den	
  22.	
  April	
  kl.	
  18	
  gruppe-‐og	
  FU-‐møde	
  på	
  rådhuset
Den	
  29.	
  April	
  kl.	
  19	
  bestyrelsesmøde	
  i	
  Gunnekær	
  70
Den	
  1.	
  Maj	
  kl.	
  7-‐9	
  1.	
  Maj	
  –fest	
  på	
  Rødovregård
Den	
  4.	
  Maj	
  kl.	
  13	
  –	
  15	
  torvemøde	
  på	
  rådhuspladsen
Den	
  20.	
  Maj	
  kl.	
  18	
  Gruppe-‐og	
  FU-‐møde	
  på	
  rådhuset
Den	
  25.	
  Maj	
  kl.	
  11	
  –	
  17	
  medlemsmøde	
  om	
  den	
  kommunale	
  
valgkamp	
  i	
  Gunnekær	
  70
Den	
  27.	
  Maj	
  kl.	
  19	
  bestyrelsesmøde	
  i	
  Gunnekær	
  70
Den	
  1.	
  Juni	
  kl.	
  10-‐12	
  torvemøde	
  pårådhuspladsen
Den	
  5.	
  Juni	
  kl.	
  12	
  –	
  15	
  Grundlovsfest	
  på	
  Rødovregård
Den	
  8.	
  Juni	
  kl.	
  13	
  –	
  15	
  Torvemøde	
  ved	
  Fakta	
  i	
  Bybjerget
Den	
  15.	
  Juni	
  kl.	
  13	
  –	
  15	
  torvemøde	
  ved	
  Netto	
  i	
  Kærene

Ny DSU-formand
På DSU-Rødovres
generalforsamling har de
unge socialister valgt
Nilofer Asbasi som ny
formand i stedet for
Mette Foss Andersen.

Kend dit valg - en dag
med kommunalpolitik
Bestyrelsen har besluttet at klæde så mange aktive som muligt godt på, så de kan svare på alle mulige spørgsmål om det
kommende kommunevalg, når vi står på torvemøder eller i boderne i Rødovre Centret eller er sammen med familie og
venner. Så reserver venligst allerede nu lørdag den 25. Maj kl. 11 i Gunnekær 70 i jeres kalender.
Her vil formand Helge Møller komme med et oplæg omkring vores aktiviteter i forbindelse med kommunevalget.
Dagen er ellers reserveret vores arbejdsprogram, som deltagerne skal sættes godt ind i. Deltagerne bliver delt op i fem
grupper med mindst en KB-kandidat i hver gruppe, hvor man i en halv time gennemgår et emne f.eks. miljø-og teknik.
Når den halve time er gået går man til en ny gruppe, hvor man tager det næste af de fem områder, arbejdsprogrammet
omfatter.
Når man er færdig i grupperne bliver der en diskussion i plenum så alle kan komme med bemærkninger.
Der vil under mødet være borde med kaffe, te, vand, sandwich og frugt.
Der sluttes af med grill og fadøl i haven bag partilokalerne. Tilmelding hos Jan Hylleborg (se adresselisten)
Borgermøde om
kommuneplanen
Til efterår skal vi igen kigge på en temarevision af kommuneplanen og derfor afholdes en række borgermøder.
Kommunalbestyrelsen har netop fastlagt en møderække for alle vores store velfærdsområder i Rødovre.
Der holdes et borgermøde tirsdag 4. juni om den kommende kommuneplan, samt den kommende arkitekturpolitik,
erhvervspolitik og arbejdsmarked.
Der holdes et borgermøde tirsdag 11. juni omkring teknik- og miljøområdet. Mødet vil handle om klima og CO2
reduktion, og den kommende trafikplan. På mødet præsenteres også den nye bæredygtighedsplan og arbejdet med
klimatilpasninger på lokalvejene.
Der holdes et borgermøde onsdag 21. august omkring social- og sundhedsområdet. Mødet handler om arbejdet med
sundhedspolitikken og den sundhedspolitiske handlingsplan.
Der holdes et borgermøde onsdag 4. september omkring enten børne- og ungeområdet eller kultur- og fritidsområdet.
Der holdes endnu et borgermøde omkring enten børne- og ungeområdet eller kultur- og fritidsområdet. Tidspunktet er
endnu ikke fastlagt.
Vi har valgt, at holde et borgermøde om både børneområdet og kulturområdet. Derfor ’mangler’ der et mødetidspunkt i
ovenstående mødedatoer. Møderne om børneområdet og kulturområdet vil handle om en kommende børne- og
ungepolitik, børnekulturpolitik og den nye kultur- og fritidspolitik.
Vi er på vej ind i en kommunevalgkamp og borgermøderne er en oplagt mulighed for de kommende KB-kandidater til at
få et indblik i en række af de væsentlige politikområder, der er gang i – netop nu i Rødovre. Jeg vil derfor opfordre alle
de nye KB-kandidater til at lægge vejen forbi borgermøderne for både at få god viden om vores store politikområder –
men også at deltage i debatten og være med til at sætte fremtiden politiske dagsorden i Rødovre. Britt.
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