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Måske får vi valg
I skrivende stund er der ikke udskrevet folketingsvalg.
Der er ganske vist lagt op til det her hen over
sommeren. Og ikke mindst socialdemokratiets
lancering af et nyt velfærdsprogram samt regeringens
fremlæggelse af en såkaldt velfærdspakke og
skattereform og modtagelsen af samme nærer
rygterne. Uanset om valget kommer nu eller senere, så
er vi klar med valgdrejebog, plakater, plan over
annoncering og valgkampens forløb.
Det, der kan udløse et valg, er Dansk Folkepartis
forhandlingsvilje om regeringens skatteoplæg. Det er
partiet bestemt ikke begejstret for, fordi de giver flest
lettelser i skatten til for de højest lønnede. Lige nu
hører jeg i Radioavisen, at Statsministeren har indkaldt
til lynforhandlinger, og at de konservative står fast på,
at der skal lettes i topskatten, så meget kan tyde på, at
valget bliver udskrevet i uge 35, når regeringen
fremlægger sit finanslovsforslag.
Ønskesituation
Det ville være en ønskesituation for
Socialdemokratiet. Vores formand Helle Thorning
Schmidt har næsten fra hun tiltrådte som formand hele
tiden hævdet, at regeringen ville skattelettelser, men
Socialdemokratiet hellere vil bruge pengene på
velfærd. Det har Statsministeren hele tiden nægtet,
fordi tiden og økonomien ikke var til det. Nu har han
så pludselig, formentlig efter et stærkt pres fra de
konservative, ændret mening.
Fogh siger ganske vist, at skattelettelserne er fuldt
finansieret, fordi han vil hæve de grønne afgifter. Det
er også i strid med hans tidligere holdninger. Da
regeringen tiltrådte i 2001 sagde Fogh i Folketinget, at
grønne afgifte var asociale, fordi de kun ramte de
lavestlønnede og pensionisterne. Nu er grønne afgifter
altså ikke mere asociale, mener han.

at der ikke må være mere end 28 elever i en klasse. Vi
skal holde fast i velfærdsoplægget. Vi vil velfærd og
ikke skattelettelser.
Velfærdreform
Regeringen har også fremsat forslag om en
velfærdsreform, hvor der bl.a. afsættes 50 mia. kr. til
at bygge nye sygehuse, vedligehold af statens
bygninger, til skoler, plejehjem og børneinstitutioner,
men det skal ske over de næste10 år, og skal der være
realiteter i det, får vi ikke lavet ret meget for 5 mia. om
året.
Det er også helt groteskt, at samtidig med at
regeringen holder pressemøde på Slotsholmen om
skattelettelser, så sidder Kommunernes Landsforening
på den anden side af Københavns havn og bryder
hovederne med, hvordan man skal holde ønskerne om
skattestigninger i kommunerne nede på de 750 mill.
Kr., som regeringen i forhandlingerne med KL har
givet kommunerne lov til. De seneste tal, jeg har set
for, hvor mange pengene kommunerne, har ønsker om
at få lov til at sætte skatten op med er 1,9 mia. kr.,
altså mere en dobbelt så meget, som aftalen mellem
KL og regeringen indeholder.

Skatteforhøjelse
Her i Rødovre regner vi med en skatteforhøjelse på 0,9
pct. Det svarer til, hvad vi er blevet ”snydt” for i
forbindelse med kommunalreformen, hvor kommunen
har måttet overtage tidligere amtslige opgaver m.m.
Tallet lyder på 45 mill. Kr. og det svarer til de 0,9 pct..
Om vi skal have denne skatteforhøjelse i Rødovre kan
du være med til at bestemme på budgetmødet, den 30.
august kl. 19 på Rødovregård.
Desværre kan det være, at bladet ikke er udkommet før
budgetmødet. Redaktøren skal nemlig nu også layoute
bladet, idet vores faste layouter Gorm Boa, der var
ansat i Boligselskabernes Landsforening, er gået på
pension. Ud over at det er første gang, redaktøren skal
layoute bladet, vil det ikke have helt det samme
udseende som tidligere. Dertil kommer, at redaktørens
Nok at angribe regeringen for
computer er brudt ned. Han har fået en ny, den har
Der er nok at angribe regeringen for, og det skal vi
også givet problemer ved installeringen, så bladet er
gøre, men vi skal også gå i marken med
Socialdemokratiets nye udspil om velfærdsrettigheder. forsinket i forhold til den annoncerede udgivelsesdato.
Det er blevet kritiseret for at være bureaukratisk og et
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Socialdemokratiets velfærdsudspil
Socialdemokratiet har fremlagt et velfærdsudspil med 29
velfærdsrettigheder. Her er de i kort form:

Institutionsområdet:
Max. 3 børn pr. voksen i
vuggestuerne.
Max. 6 børn pr. voksen i
børnehaverne.
Max. 3 børn pr. voksen i
dagplejen.
Gratis, sund mad i alle
vuggestuer og børnehaver.
Pasningsgaranti uden
lukkedage i egen
institution med undtagelse
af kurser om pædagogisk
udvikling.
Mindst 80 pct. Af
personalet i
daginstitutionerne skal
være pædagogisk
uddannede.
Der skal være mindst 4
m2 grundareal pr. barn i
daginstitutionerne.

Sundhedsområdet:
Ret til omgående
udredning og behandling
af livstruende sygdomme
f.eks. kræft.
Ret til enestue for døende.
Ret til en seng på en stue
Folkeskoleområdet:
ved indlæggelse. Senge på
Max. 24 elever i
gange og i baderum er
klasserne.
uacceptable.
Tilbud om lektiehjælp
Ret til genoptræning inden
efter skoletid.
for en uge efter
Reet til målrettet støtte til udskrivning fra hospital.
elever, som ikke kan læse Ventetid ved telefonisk
ved udgangen af 1. klasse. henvendelse til vagtlæge
Ret til sund og billig mad må ikke overstige 5
på alle skoler.
minutter.
Ret til tilbud inden 3
Ventetid til konsultation
måneder for lever med
hos vagtlæge må
behov for
maksimalt vare en time.
specialundervisning.
Hjemmebesøg fra
Ret til sikre, sunde og
vagtlæge skal aflægges
stimulerende ude-og
senest inden for 3 timer.
indearealer på skolerne.
Akutte tilfælde skal

Socialdemokratiets formand, Helle Thorning
Schmidt fremlagde Socialdemokratiets
velfærdsudspil på folketingsgruppens
håndteres langt hurtigere.
Ret til årligt sundhedstjek
for alle danskere.

hjemmeplejen i
dagtimerne.
Ret til at visitere
genoptræning leveres
inden for en uge, og
Ældreområdet:
Ret til en daglig tur i frisk gængse hjælpemidler
luft for plejekrævende
leveres inden for to dage.
ældre. Ret til et bad om
dagen for plejekrævene
Socialområdet:
patienter.
Ret til behandlingsilbud
Ret til rengøring mindst
og social opfølgning for
en gang om ugen til
børn efter ophold i
visiterede brugere i
krisecentre.
hjemmeplejen.
Reel behandlingsgaranti
Ret til pleje og omsorg af for stofmisbrugere. To
et plejeteam bestående af ugers ventetidsgaranti på
én fast kontaktperson og
såvel social- som
max 4 forskellige
medicinsk udredning,
medarbejdere fra
visitation til og
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Nyt fra kommunalbestyrelsen
med sendeanlæg i:
Viemoseparken

1.behandling af budget 2008

opfattelse nærmere
overvejelse.
Med baggrund i at det
lykkedes at få de 4
Enighed om antennemaster er
udbydere til at
for mobiltelefoni
arbejde sammen om
placering af
iværksættelse af
Pædagogiske
anlæggene og for at
behandlingstilbud som
Forsøgscenter.
få en hurtig og smidig
følger nationale
behandling af
kvalitetsstandarder.
Ret til relevante botilbud Tinderhøj skole
ansøgningerne er
for hjemløse, eksempelvis
borgmesteren blevet
i form af skurby-projekter. Islevdalvej ved
bemyndiget til at
afkørslen fra
afslutte
motorvejen
forhandlingerne med
mobiltelefoniudbyder
ne
Økonomiudvalget
Af gruppeformand godkendte den 21.
Alex Nielsen
februar 2007 de
generelle
Mobiltelefoni udvikler Rødovrevej/Fortvej retningslinier og
sig hele tiden. Der skal Ejbymasten på
tidsplanen for
sendes større
Vestvolden
udarbejdelsen af
datamængder, hvilket
budgetoplæg 2008 og
kræver placering af
Næsbyvej
overslagsårene 2009flere sendeanlæg med Rødovrevej/
2011.
kortere afstand
Gunnekær
Retningslinierne
imellem.
fortæller, at
Der er 4
Rødovrehallen
administrationen
mobiltelefoniudbyder
fremlægger et
e: TDC Mobil, Telia, Roskildevej/Tårnvej/
budgetoplæg, der er i
Sonofon og Hi3g.
Avedøre Havnevej
balance til
Rødovre Kommune
Roskildevej ved
Økonomiudvalget i
har som den eneste
Damhus Tivoli
juni. Hvilket er sket.
kommune formået at Den eksisterende
Budgetforslaget, der
få udarbejdet en
mast ved Islev Skole har 1. behandling i
samlet strategi for
nedtages.
kommunalbestyrelsen
mobiltelefoni
Anlæggene ved
4. september, er
sammen med de 4
Viemoseparken,
udarbejdet med
udbydere til dækning Tinderhøj Skole og
udgangspunkt i
af hele Rødovre.
Rødovrehallen kræver budget 2007 og
Udbyderne har
efter udbydernes
reguleret for
udarbejdet en plan
Slotsherrensvej ved
tidligere Statens

forskellige ændringer,
bl.a.
prisfremskrivninger
og økonomiske
virkninger af
lovændringer.
Budgetoplægget blev
udarbejdet ud fra bl.a.
den forudsætning, at
udskrivningsprocente
n for personskat
forøges med 0,9 pct.
fra 24,8 pct. til 25,7
pct.
Hvordan det ender –
om der kommer en
skattestigning –
afhænger i høj grad af
det samlede
finansieringsbillede i
den kommende tid.
Når det kan komme
på tale at foretage en
skattestigning,
skyldes det den
underfinansiering,
som regeringen har
lagt over på bl.a.
Rødovre i forbindelse
med kommunens
overtagelse af diverse
amtsopgaver.
Oversigt over
driftsudgifter i
budgetoplæg, 2008
I budgetforslaget er
der samlet afsat godt
1, 8 mia. kr.
driftsvirksomhed i
2008, med følgende
ca. fordeling:
• Teknik- og
4

kommunens
serviceniveau. Der er
endvidere indarbejdet
effektiviseringer.
Oversigt over
anlægsudgifter i
budgetoplæg, 2008
I budgetforslaget er

der samlet afsat ca. 86
mio. kr. til
anlægsvirksomhed i
2008, med følgende
fordeling:
Teknik- og
Miljøudvalget ca. 44
mio. kr.
Børne- og

Enhedslisten og den
danske model
Miljøudvalget
53 mio. kr.
• Børne- og
Skoleudvalget
530 mio. kr.
• Kultur- og
Fritidsudvalge
t 80 mio. kr.
• Social- og
Sundhedsudva
lget 756 mio.
kr.
• Beskæftigelse
sudvalget 155
mio. kr.
• Økonomiudva
lget 263 mio.
kr.
For at kunne
udarbejde et
budgetoplæg i
balance, blev der
foretaget en række

tilpa
Enhedslisten har
anmodet om at
økonomiudvalgets og
kommunalbestyrelsen
behandler en sag
hvorefter,
kommunalbestyrelsen
opfordrer til, at der
gennem
Kommunernes
Landsforening stilles
krav om, at
regeringen etablerer
den nødvendige
lønpulje i forbindelse
med den kommende
finanslov, så parterne
har noget at fordele
ved de kommende
overenskomstforhand
linger.

Rødbo skal udvides og moderniseres
Kommunalbestyrelsen godkendte i juni
2006, at der omkring den tidligere
amtsinstitution ved Broparken arbejdes
videre med et forslag, gående ud på
etablering af plejeboliger,
rehabiliteringspladser samt bofællesskab for
udviklingshæmmede. I lighed med
moderniseringen og udbygningen af
plejehjemmet Broparken skal der vælges en
byggeforretningsfører til at bistå Rødovre
Kommune under byggeriet.Det bliver DAB.

Skoleudvalget ca. 6
mio.kr.
Kultur- og
Fritidsudvalget ca. 13
mio. kr.Social- og
Sundhedsudvalget ca.
3 mio. kr.
Beskæftigelsesudvalg
et 0 mio. kr.

Økonomiudvalget ca.
20 mio. kr.
Anlægsbevillingen
indeholder en pulje
(en del af
Økonomiudvalgets
anlægsbevilling, til
bygningsvedligeholde

Forhøjelse af fast
Afgift til VEKS

Forslaget kan i bedste
fald opfattes som
velment, men er i
bund og grund naivt –
med mindre man
virkelig mener, at
lønforhandlinger i
den kommunale
sektor frem over skal
styres af staten og
finansieret over de
statslige skatter.
Ideen er håbløs både
de kommunale og
ikke mindst de faglige
organisationers
forhandlere vil være
henvist til et
halehæng til en til
enhver tid siddende
finansminister og
dennes opfattelse af,
hvilke kommunale
grupper, der har
fortjent lønfremgang i
en bestemt situation.
Vestegnens
Kraftvarmeselskab I/

S som virksomhed, er
styret af bl.a.
varmeforsyningslove
n og den kommunale
lånebekendtgørelse,
der giver
interessentskaber med
bestemmende
kommunal
indflydelse lov til
maksimalt at have en
kassekredit på 50 kr.
pr. indbygger, hvilket
for VEKS er 20 mio.
kr. Beløbet pr.
indbygger er ikke
justeret siden
lånebekendtgørelsens
udgivelse i 1982.
Det har fået stor
indflydelse på den
pris VEKS skal betale
for varmen på
kraftværkerne, at
varmeforsyningslove
n ikke længere giver
mulighed for at
opspare kapital for
udjævning af
5

Overordnet børne- og ungepolitik i
Rødovre Kommune - høringsmateriale
Kommunalbestyrelse
n vedtog i august
2006 at udarbejde en
ny overordnet børneog
ungepolitik, hvor der
skal sættes fokus på
børn og unge fra 018 år og vises en
nutidig, målrettet og
fremsynet indsats for
børn og unge i
kommunen. De
opstillede
fokusområder er:
• Udvikling og

læring
• Sundhed og
trivsel
• Rummelighed og
inklusion
• Sprog og
integration
• Børnekultur og
fritid
Sammenhæng og
helhed

repræsentanter fra de
forskellige
interessenter, blandt
andet skoler og
daginstitutioner. Der
har været holdt en
midtvejskonference,
1. marts 2007 med
deltagelse fra både
medarbejdere og
borgere.

Under en
processtyregruppe er
der nedsat seks
projektgrupper med

Under den løbende
udarbejdelse af
fokusområderne er
der opsamlet flere

Revision af
kvalitetsstandarder

målsætninger, som er
udmøntet i
høringsmaterialet,
som indeholder
forslag til selve
politikken samt et
tilhørende
idékatalog.
Politikken skal
afspejle de
lovgivningsmæssige
krav på
børneområdet.

Få viden om hjælpemidler

fokusområderne er der Hjælpemiddelcentralen har ofte
Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens været et emne for diskussioner i partiet. Nu er der en
mulighed for at få mere at vide om, hvad der sker her,
serviceniveau for den personlige og
og hvordan man arbejder i hjælpemiddelcentralen. Det
praktiske hjælp, og bruges til at skabe
kan
sammenhæng mellem de vedtagne mål og de man, når Social- og ældregruppen holder møde på
tildelte ressourcer. Det foreslås bl.a., at alle Hjælpemidelcentralen Rødovre Parkvej 403B kl. 19 –
21 torsdag d. 27 – 9 - 07 . Ældreleder Allan Pedersen
borgere revisiteres efter en individuel
og leder af Hjælpemiddelcentralen Helle Linaa
vurdering af behovet for visitation.
deltager.

Begrundelsen for ændringen er, at der ønskes
en fleksibel ordning, hvor det er behovet, der
er styrende for intervallet.
Der er ingen lovgivningsmæssige krav til
hyppigheden af revurdering/revisitation.
Ændringen vil betyde, at borgere med
svingende behov visiteres hyppigt, mens
borgere med stabile behov visiteres med
længere interval end et år. Det vil give en
mere smidig arbejdstilrettelæggelse og lette
presset på visitatorerne.
Der foreslås en ændring, så tidspunktet for
første visitationsbesøg gøres afhængigt af
hvilken form for hjælp, der søges, og ikke et
fastlagt tidsrum på 5 hverdage for alle
førstegangs visitationsbesøg.

Besøg af Poul Nyrup
varmepriserne overfor
varmeværkerne, og at
liberaliseringen af
elsektoren medfører,
at elprisen ikke mere
er bestemt af
produktionsomkostni
ngerne, men af
markedsprisen.

måned fremover for
fjernvarmekunderne
har de 11
ejerkommuner
gennem bestyrelsen i
VEKS besluttet, at
der skal opkræves et
engangsbeløb over
den faste afgift i
perioden fra 1. juli til
For ikke at skulle op- 31. december 2007 på
og nedjustere
43 mio. kr., hvoraf
taksterne hver anden Rødovres andel er
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Opråb Opråb Opråb
Som ny tovholder for Socialdemokratiet på ( F D R ) Foreningen Demokrati Radio samt ny
bestyrelsesmedlem i samme, vil jeg godt informerer lidt om Radioen her i vores blad,
grunden til det er at jeg godt vil have flere til at lytte til FDR da jeg er bange for at mange
ikke ved at Radiokanalen eksisterer.
Det ligger således at FDR er en Radiokanal som alle partier i Rødovre er medlem af med få
undtagelser, den blev startet for ca 5 år siden, og er således ejet af partierne i Rødovre.
Radioens indhold er stort set kun politisk vi starter med at læse overskrifter op fra Rødovre
Avis som udkommer dagen efter ( onsdag ) hvor efter der kommer aktuelle indslag som for
det meste er lokalt, ind imellem er der også Regional og landspolitiske indslag da vil der
også har gode kræfter at trække på og vi krydder det hele med lidt musik, så vi ikke hele
tiden kun høre folk snakke.
FDR er i æteren hver tirsdag fra kl 1800 til 2400 hvor partierne skiftes til at være på
Radioen, det parti der er på den pågældenaften har hele aftenen til sin disposition.
DER BLIVER SENDE PÅ FØLGENDE FRIKVENSER
105,9 mhz
88,9 mhz ( hybrid )
Socialdemokratiet har planlagt at sende følgende tirsdage i 2007 som er anden tirsdag i mdr.
14 august, 11 september ,9 oktober ,13 november,11 December
Jeg vil håbe i med interesse vil lytte til radioen ( FDR ) ikke mindst når vi Socialdemokrater
er på.
Hilsen
Kurt Faber.

godt 3 mio. kr.

Vi er så heldige at
Poul kommer og
besøger os den 1.
oktober 2007 kl.
19,00 på
Rødovregaard
(Kostalden).

men vi skal også
have en sang
indimellem
diskussionerne.
Hvad helt konkret
debatten skal
omhandle er lidt
uvist, det kan være
valg - det kan også
være noget andet.

Kom og mød Poul
Nyrup mandag den
Vi skal selvfølgelig 1. oktober 2007 kl.
drøfte noget politik, 19,00.

Budgetm
øde
den 30.
august
Så indkaldes der til
det årlige
budgetmøde. Det er
det andet møde om
budgettet, hvor vi

endelig skal beslutte,
hvad der skal ud, og
hvad der skal ind i
budgettet. Specielt i
år har det væren hård
nød at knække, fordi
det er det første
budget efter
kommunalreformen,
hvor kommunen har
overtaget en stor del
af de opgaver, amtet
før bestred.
Derfor har
borgmester Erik
7

Nielsen og embedsmændene været på hårdt
arbejde for at få enderne til at nå sammen.
Det er lykkedes via en række besparelser
samt en forhøjelse af skatteprocenten på 0.9
pct., forhøjelsen skyldes de merudgifter,
kommunen har fået med overtagelsen af
tidligere amtslige opgaver.
Der er nu lavet aftaler mellem KL og
regeringen, som har betydet, at der er blevet
lidt mere råderum i økonomien. Derfor skal
vi på mødet den 30. august kl. 19 på
Rødovregård nu til at prioritere, hvad der
skal ud og eventuelt ind i budgettet. så mød
op.

Information fra AOF Rødovre
Mogens og Mette kommer forbi Rødovre igen.
Det sker torsdag den 27. september 2007 kl. 19,00 på
Rødovregaard.
De kommer til Rødovre på baggrund af deres bog om
Kina:
Riget i midten
Begge denne bogs forfattere interesserer sig for Kina
og har rejst i landet med hver deres indfaldsvinkel.
Mogens Lykketoft på officielle ture, vej- og vildledt
af officielle værter.
Mette Holm siden sit første studieophold i Beijing
1981 –1982 og utallige gange som journalist. Han har
med andre ord set det hele lidt fra oven, mens hun har
mødt kineserne mere i øjnehøjde. På den måde udgør
de et unikt par til at videregive andre en forståelse af
det kolossale rige i midten.
De har i fællesskab skrevet bogen ”Riget i midten”,
som er forfatternes personlige vurderinger af landet på
baggrund af deres oplevelser med almindelige
kinesere og ledende magthavere på forskellige
niveauer.
Prisen for dette foredrag er 85,00 kr.
Hus Forbi Avisen
Vi kender dem alle – vi møder dem tit. Gadesælgerne
som nogle gange står foran Rødovre Centrum eller
den lokale Fakta.
Men hvordan begyndte det hele. Hvad med
økonomien til en avis som sælges via gadesælgere.
Kom og mød en af ildsjældene fra avisen og hør et
spændene oplæg med mulighed for diskussion.
Det sker torsdag den 4. oktober 2007 kl. 19,00 på
Rødovregaard. Pris 85,00 kr.
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Hvad med et foredrag om Danske soldater i Afghanistan
Journalist Rasmus Krath har rejst i dette land og har besøgt de danske soldater og fulgt deres arbejdet med det
afghanske folk.
Kom og hør dette spændende foredrag og få en debat med Morten Bødskov og Rasmus Krath efter foredraget.

Bedre forhold for de
offentligt ansatte

Det sker den 19. november 2007 kl. 19,00 på Rødovregaard, Pris 40,00 kr.
Du kan tilmelde dig disse spændene foredrag på vores hjemmeside www.aof-rodovre.dk eller på tlf. nr. 3648
1599.
Læs om flere foredrag og kurser i vores netop udkommet program.

Af Morten Bødskov,
finansordfører,
Rødovres
folketingsmedlem.
Sosu-assistenter,
sygeplejersker og
andre offentligt
ansatte får for lidt i
løn. Det er helt uden
for diskussion. Derfor
har
Socialdemokraterne
netop fremlagt et
samlet udspil til en
lønreform i den
offentlige sektor. Vi
foreslår, at der
afsættes fem
milliarder kroner til
den kommende treårige
overenskomstperiode,
som skal lægges oven
i den almindelige
ramme, der fastsættes
ved
overenskomstforhand
lingerne.
Vi har stor sympati

med de sosu’er, som
inden sommerferien
tog turen til
Christiansborg for at
protestere over deres
lønforhold. Det er
ordentlige,
pligtopfyldende
mennesker, som hver
dag gør deres bedste
for de ældre, syge og
handicappede, som er
afhængige af deres
hjælp. Desværre er
mange også er nødt til
at overveje, om de har
råd til at fortsætte
med at arbejde i den
offentlige sektor fordi lønnen er så lav,
sammenlignet med
lønnen i det private
erhvervsliv.

den sammenhæng,
Socialdemokraternes
lønreform skal ses.
Men det er hverken
ansvarligt eller
realistisk at øremærke
penge til en bestemt
faggruppe. Danske
folketingspolitikere
må ikke begynde at
blande sig i, hvor høj
en løn bestemte
faggrupper fortjener.
For det første ville det
bryde med vores
særlig danske
tradition for, at løn er
noget, der bliver aftalt
mellem
lønmodtagerne og
arbejdsgiverne. Men
det er så, hvad det er.
Langt værre er, at det
på ingen måde vil
løse problemet. En
hurtig pose penge kan
kun stoppe et enkelt
af de mange huller,
der er i den offentlige
sektor. Og kun
midlertidigt. Den
eneste reelle løsning
er en egentlig
lønreform - men hvor
vi så udviser den
politiske handlekraft
ved at reservere
penge til en sådan
reform.

Har et ansvar
Vi politikere har et
ansvar for at være
med til at løse
problemet, og det er i Er nødt til det

Vores forslag til
lønreform er for de
partier, der mener det
alvorligt, når de taler
om at forbedre
forholdene for de
offentligt ansatte. Og
det er vi nødt til, hvis
vi vil sikre
danskernes velfærd.
Hvis ikke det bliver
mere attraktivt at
være offentligt ansat,
så vil der om få år
ikke være nogen til at
løse helt basale
velfærdsopgaver. Så
vil syge danskere
mangle
sygeplejersker, så vil
pensionister mangler
plejere, så vil gaderne
mangle politibetjente
og så vil børnene
mangle pædagoger og
skolelærere. En
lønreform handler
med andre ord både
om de ansatte, og om
alle os andre.
Må selv fordele
Vi
vil
sætte
arbejdsgiverne og
lø nmo dt ager ne
i
samme rum og give
dem indtil 1. april til
at finde ud af,
hvordan vi gør det
mere attraktivt at
være offentligt ansat.
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Vi
vil
sætte
ar bejd sg i ver n e
og
lønmodtagerne i samme
rum og give dem indtil 1.
april til at finde ud af,
hvordan
vi gør
Bedre forhold
fordet mere
adet toffentilge
r a kt i vt ansatte
a t vær e
offentligt ansat. Vi vil
give dem fem milliarder
til mere i løn, som de så
selv må fordele på
faggrupper. Vi vil desuden
komme med en række
forslag, der skal gøre det
bedre at være ansat i den
offentlige sektor.
Vi foreslår blandt andet, at
man indfører kollektiv

b o n u s l ø n
t i l
arbejdspladser, der fx
formår at nedbringe
antallet af sygedage. Vi
vil sikre, at den offentlige
sektor kan konkurrere
med den private, når det
gælder personalegoder.
Det handler eksempelvis
om IT, trivsel, sundhed og
fitness, hvor det offentlige
i dag halter langt efter det
private.

attraktiv
som
arbejdsplads, og som vil
gøre det nemmere at
tilrettelægge forholdet
m el l em pr i va t - og
arbejdsliv. Etablering af
en fælles tidsbank for hele
den offentlige sektor, der
g i ve r d en en k e l t e
mulighed for at arbejde
mere i nogle perioder og
mindre i andre – også ved
adgang til at overføre
opsparede timer fra det
ene til det andet job i den
Tidsbank
Endelig foreslår vi også en offentlige sektor.
tidsbank, som kan gøre
den offentlige sektor mere Fem milliarder til løn er

ikke nok til at gøre lønnen
i det offentlige ligeså god
som lønnen i det private.
Men det er realistisk, og
det er en begyndelse. Det
er derimod en hån mod de
offentlige ansatte, at love
guld og grønne skove,
som aldrig bliver til
virkelighed.
Socialdemokraterne er
interesserede i, at vi reelt
gør hverdagen bedre for
de sosu’er, sygeplejersker
og pædagoger, der knokler
for at gøre hverdagen
bedre for alle os andre.

Synlig uynlighed
Selvfølgelig er det den
borgerlige presses skyld,
Forleden tikkede der en
at vi ikke er fremme i
mail ind i min mailboks.
medierne i det omfang vi
Den kom fra partikontoret gerne vil. Men det er
og meddelte, at partiets
næppe det borgerlige
ledelse nu havde besluttet Danmarks skyld, at den
at skabe mere synlighed
socialdemokratiske profil
omkring det politiske
har været om ikke usynlig
arbejde, der efter sigende så i det mindst meget
gøres på Christiansborg
utydelig og upræcis de
ved at sende en
seneste år.
nyhedsmail ud hver uge
Som partimedlem er det
med et indbygget
vanskeligt at få øje på,
videoklip af en MF’er.
hvilken politik vi står for
Ideen er nærmest
på mange forskellige
fremragende – selv om
områder. Den omtalte
man nok må sige, at der
nyhedsmail bragte nyt om
har manglet
en såkaldt lønreform for
synlighed og politiske
offentligt ansatte - dog var
ideer, som vi og vælgerne det noget uklart hvori
har kunnet forholde sig til. reformen bestod.
Man havde valgt at filme
Henrik Sass Larsen til art
Ikke i de borgerlige
fortælle om dette glade
Medi
Af Flemming Riedel

udspil – men viklen han
sad i foran kameraet og
hans ansigtsudtryk samt
vestsjællandske tungemål
gjorde, at man tænkte:
Hvorfor har de sat ham på
den opgave?
Dansk
Bedemandsforening
Det ligner mest af alt en
optagelse af formanden
for Dansk
Bedemandsforening, da
han skal forklare, hvorfor
der er så mange døde....
det er tamt, trist og uden
dynamik. Ideen er rigtig
god - men håndteret både
traditionelt og kedeligt.
Der tales om "friske
budskaber" og så vises et
stenansigt - og en mand
der nærmest sidder
sidelæns, mens hans i

stacatoform remser en
masse ting op.. nej, nej jeg taber pusten...
Problemet på landsplan er
tilsyneladende, at Helle
Thorning Schmidt har
ladet sig vælge til en post,
som hun har ganske svære
problemer med at fylde ud
– og hendes sekundanter
og nærmeste rådgivere
synes ikke at have megen
begreb om, hvad det
handler om.
Det er vanskeligt at få øje
på, hvor fremtidens gejst
og entusiasme skal hente
sin næring fra. Men uanset
sværhedsgraden, så er det
nødvendigt at få genskabt
troen på, at partiet er i live
og vil noget Især hvis
partiet overhovedet skal
have bare en lille
mulighed for at vinde et
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Opløftende toner ved skolestart
Af Flemming Østergaard Hansen,
formand for Børne- og Skoleudvalget
Synlig usynlighed

Folkeskolen har i
mange år stået for
skud i den offentlige
debat; ikke mindst
medierne og
politikere på
Christiansborg er
nærmest faldet over
hinanden for at
komme med kritiske
bemærkninger. Nogle
gange har
bemærkningerne
været helt på deres
plads, men ofte har de
været skudt langt over
målet og nærmet sig
det uvederhæftige.
Der er heldigvis
meget, der tyder på,
at vinden nu er ved at
vende, så de mange
dygtige medarbejdere
på skolerne kan få
kredit for deres store
indsats. Senest har en
Gallup-undersøgelse,
som KL har fået
gennemført, vist, at
forældrene

grundlæggende har
stor tillid til lærerne i
folkeskolen. Og det er
jo trods alt
forældrene, der
gennem deres børn,
har den daglige
kontakt med skolen.
Tillid til lærerne
Undersøgelsen viser,
at forældrene har stor
tillid til lærernes
faglige- og
pædagogiske
kompetence. Der er
94 pct. af de
adspurgte forældre,
der i høj grad eller i
nogen grad har tillid
til, at deres barns
klasselærer er faglig
kompetent. Kun 5 pct.
har i mindre grad
tillid til deres barns
lærers kompetence på
det faglige område. I
forhold til den
pædagogiske
kompetence har 83

pct. af forældrene
svaret, at de i høj grad
eller i nogen grad har
tillid.
I undersøgelsen er
lærerne også blevet
spurgt om, hvorvidt
de oplever, at
forældregruppen
respekterer deres
faglige- og
pædagogiske
kompetence.
Der er 96 pct. af
lærerne, der oplever,
at forældregruppen i
høj grad eller i nogen
grad respekterer
lærerens faglige
kompetence. Og der
er 92 pct. af lærerne,
der oplever, at
forældrene i høj grad
og i nogen grad
respekterer deres
pædagogiske
kompetence. Der er
således
overensstemmelse
mellem, hvor stor en
andel af forældrene,
der har tillid, og så
lærerens oplevelse af
denne tillid.
Positiv indstilling
Den seneste tids
offentlige debat har
været præget af øget

fokus på test og
prøver. Også i
Rødovre er der fokus
på, hvordan vi kan
øge elevernes udbytte
af undervisningen.
Nyere dansk
forskning viser, at
elevens positive
selvopfattelse og
positive indstilling til
skolen er grundlaget
for faglig læring og
personlig udvikling.
Jo mere positiv
elevens indstilling til
at gå i skole er, jo
højere er det faglige
udbytte.
I KL’s
skolestartsundersøgel
se har forældre og
lærere forholdt sig til,
hvem der har størst
betydning for
elevernes indstilling
til skolen.
Forældrenes
besvarelser fordeler
sig på tre næsten lige
store grupper forældrene, lærerne
og kammeraterne har
ifølge forældrene lige
stor betydning.
Lærernes svar
fordeler sig markant
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Betydning for elevernes
indstilling til skolen.
Forældrenes besvarelser
fordeler sig på tre næsten
lige store grupper —
forældrene, lærerne og
kammeraterne har ifølge
forældrene lige stor
betydning.
Lærernes svar fordeler sig
markant anderledes.
Flertallet af lærerne (58
pct) mener, at det er
forældrene, om mener, at
de selv har størst
betydning for elevernes
indstilling.
Forskningen kan dog ikke
bekræfte lærernes
opfattelse. Lærerstøtten
har stor betydning for
skoleindstillingen. Desto
mere elevere oplever sig
støttet af læreren, desto
mere positiv er deres
indstilling til skolen.
Forældrestøtte påvirker

skoleindstilling i positiv
retning, men i mindre grad
en lærerstøtten viser
undersøgelsen.
Lærerne er desuden blevet
spurgt om, hvordan de
oplever, at
forældregruppen bidrager
til elevernes positive
indstilling. Og samtidig er
forældrene blevet spurgt
om, de har tillid til, at
klasselæreren medvirker
til, at deres barn har en
positiv indstilling til
skolen.
22 pct. Af lærerne oplever
at forældregruppen kun i
mindre grad eller slet ikke
medvirker til elevernes
positive indstlling.
Tilsvarende er der 22 pct.
Af forældrene, som har
tillid til, at deres barns
klasselærer medvirker til
deres barns positive
indstilling til at gå i skole.

Ike alle lærere og forældre
er således tilfredse med
hinandens indsats på dette
område. Så her er der helt
klart plads til
forbedringer. I Rødovre
Kommune er skolerne da
også i fuld gag med at
sættekommunikation højt
på dagsordenen, også på
dette område.

tilrettelægger
undervisningen i forhold
til det enkelte barns
behov. 35 pct. Har kun i
mindre grad eller slet ikke
tillid til, at deres barns
behov bliver tilgdeset.
Omvendt oplever 33 pct.
Af lærerne, at forældrene
kun i mindre grad eller
slet ikke støtter deres børn
fagligt.
Undervisningsdifferentie Dette er et kritisk punkt i
undersøgelsen. Der er
ring
Når børnene starter i
tydeligvis behov for et
skolenn, er det en skole,
bedre samspil. Her kan
hvor undervisningen skal elevplanen blive et godt
differentieres, så den
værktøj, hvor lærere og
svarer til den enkelte elevs forældre kan focusere på
behov og forudsætninger. det enkelte barns behov,
Undersøgelsen viser, at
og på hvad skole og hjem
forældrene bakker op om, skal gøre for at støtte og
at der er et mål for den
stimulere barnets faglige
enkelte elevs
udvikling bedst muligt.
undervisning, men det er Alt i alt giver KL’s
ikke alle forældre, der har undersøgelse grund til at
tillid til, at lærerne
tro, at fundamentet for en

Opløftende toner ved
skolestart

Jubilæumsbogen
Selvom det er et år siden, vi
fejrede 100 års jubilæet for
ves partiforening, så er der
stadig eksemplarer af
jubilæumsbogen tilbage på
lagrer.
Bestyrelsen besluttede, at det
skulle være muligt for at alle
vores medlemmer kunne få et
eksemplar af bogen.
Så de, der ikke har fået den,
kan hente en hos AOF på
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Formand:
Højnæsvej 63 i Foreningshuset.
Helge
Møller,
Skodborgvej
3, 2610 Rødovre
Fanebærere:
Iigesom
vi har
en del eksemplarer
liggende i partilokalene
* 3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
Gunnekær
28.
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
Socialdemokratiets mødelokale:
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610
Hjemmeside: socrodovre@socrodovre.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5* 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
* 3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3670 2868 / dssm@pc.dk
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
Bestyrelsesmedlemmer:
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
* 3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Margit Grenaae, Espely 20
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
* 3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus dk
John Hedegaard, Lucernevej 112
Grethe Kujack, Brandholms Allé 133 A
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3641 4374 / jlj@kts.dk
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
Annie Petersen, Fortvej 6 B
2063 6360 / onnik78@gmail.com
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
3641 3515 / birgitte glifberg@mail.tele.dk
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
* På valg i 2008
Bestyrelsessuppleanter:
Regionsrådsmedlem:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4364 9042 /
4491 7789 / lfj@regh.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
Kredsformand:
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
Herlev
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
Folketingsmedlem:
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
Morten Bødskov, Egilsgade 21, 2 th , 2300 Kbh. S
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
DSU-Rødovre:
3641 1860 / kirsten-finn@get2net.dk
René Hansen, Foreningshuset, Højnæsvej 63
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O Lauritzen, Maglekær 2, 1 tv
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st tv
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net dialog.dk
Bruno S Borch / Pilemosevej 10
bsb@os.dk

DUI-Rødovre:
Gunnekær 28, 1
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.maildk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
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Aktvitskalender
Den 27. august kl. 19 Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde
Den 30. august kl. 19 på Rødovregård: Budgetmøde
Den 1. september kl. 11-13 på Islev Torv: Torvemøde
Den 11. september kl. 19 hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282. Teknik-og miljøgruppen
Den 13. september kl. 19 på Rødovregård: Budgetmøde
Den 15. september kl. 11-13 i Viften: Sildemøde
Den 22. september kl. 11 – 13 på Rådhuspladsen: Torvemøde
Den 24. september kl. 19 i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde
Den 27. september kl. 19 Rødovre Parkvej 403 B, Hjælpemidelcentralen, Social-og
ældregruppen
Den 1. oktober kl. 19 på Rødovregård: møde med Poul Nyrup Rasmussen
Den 3. oktober kl. 19 i Gunnekær 28: Møde i Børne-og skolegruppen
Den 6. oktober: Kampagnedag: Uddeling flere steder
Den 9. oktober hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282: Teknik-og miljøgruppen
Den 13. oktober kl. 11 – 13 i Viften: Sildemøde
Den 20. oktober kl. 11 – 13 ved Fakta på Fortvej: Torvemøde
Den 27. oktober kl. 11-13 på Islev Torv: Torvemøde
Den 29. oktober kl. 19 i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde
Den 3. november kl. 11- 13 Ved rådhuspladsen: Torvemøde
Den 10. november kl. 11-13 i Viften: Sildemøde
Den 13. november kl. 19 hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282: Teknik-og miljøgruppen
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Den 17. november kl. 11-13 ved Netto i Kærene: Torvemøde
Den 24. november kl. 11-13 ved Fakta på Fortvej: Torvemøde
Den 26. november kl. 19 i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde
Den 4. december kl. 19 hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282: Teknik-og miljøgruppen
Den 5. december kl. 19 i Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen
Den 15. januar kl. 19 hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282: Teknik-og miljøgruppen
Den 6. februar kl. 19 i Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen
Den 2. april kl. 19 i Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen
Den 4. juni kl. 19 i Gunnekær 28: Børne- og skolegruppen
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