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Kommunalt

Nyt fra kommunal
bestyrelsen
Af gruppeformand Alex Nielsen

Børnehaveklasser fik nyt
lovgrundlag i 2005 med
indførelse af frit valg inden
for og over kommunegrænserne. Ændringen betyder,
at der er opstået behov for
at ændre kriterierne for indskrivningen.
Loven medførte, at forældre får krav på at få deres
barn optaget i en folkeskole
efter eget valg i deres bopælskommune eller en anden kommune, hvis der er
plads på den ønskede skole.
Det betyder, at den ønskede skole ikke længere skal
erklære sig villig til at ville
optage barnet, og at der
kun kan gives afslag på optagelse, hvis kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet ikke gør det
muligt at optage barnet.
Kommunalbestyrelsen
vedtog i 2004, at planlægningstallet for antallet af
børn i børnehaveklasserne
er 26 og for de øvrige klasser 26,5. Det betyder, at
skolerne kan afvise børn fra
andre distrikter og andre
kommuner, når antallet af

børn i klasserne overstiger
henholdsvis 26 og 26,5
med henvisning til pladsmangel.
Erfaringerne fra de år der
er gået siden lovens indførelse viser, at planlægningstallet for antallet af børn i
børnehaveklasserne kan
give problemer for de skoler, der har størst søgning.
Planlægningstallet for antallet af børn i børnehaveklasserne ændres derfor til 24
med virkning fra planlægningen af skoleåret
2007/08.
Erhvervsknudepunktet,
Hovedstadens Vestegn
blev etableret i 1997 i en tid,
hvor den kommunale struktur og beskæftigelsesforholdene var ret anderledes end
i dag. Samarbejdet ledes af
et formandskab, som Rødovre Kommune i 1999 overtog, og som i dag er hos Ishøj Kommune.
I samarbejdet indgår Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taa
strup, Ishøj, Rødovre og

Vallensbæk kommuner samt
Københavns Amt og Arbejds
markedsrådet for Storkøbenhavn.
Erhvervsknudepunktet
skal arbejde for at skabe optimale betingelser for virksomheder og borgere på
Vestegnen og har over tid
udvidet sit fokus fra det
snævre erhvervspolitiske
område til i dag bredere at
markere Vestegnens synspunkter inden for en række
fokusområder.
Bestyrelsen for Erhvervsknudepunktet, består af de
otte borgmestre, og har nu
besluttet en navneændring
til »Vestegnssamarbejdet«
og en mere grundlæggende strukturændring for
samarbejdet.
Spørgsmålet er, om det
nye samarbejde er ved at
blive en kende for omfangsrigt og bureaukratisk og
dermed for bekosteligt i forhold til, hvad værdien af
det er. Det ser nærmest ud
som om, konstruktionen er
ved at udvide sig til et samarbejde, der skyder langt
over målet.
Den nye struktur består af
en bestyrelse med et 4-årigt
formandskab, et sekretariat,
en sekretariatsgruppe, en
gruppe for kommunaldirektørerne, tre politiske følgegrupper og tre fagchefgrup
per som skal sikre fremdrift
og resultater i syv arbejdsgrupper eller fora.
Med de seneste udvidelser i samarbejdet er der risiko for, at samarbejdet bliver for omfangsrigt, stift og
ressourcetungt. Herved opnås ikke de ønskede synergi
effekt
Den nye faste struktur
harmonerer ikke med beho-

vet for fleksibilitet i et samarbejde mellem kommuner,
der løbende og hurtigt skal
tage stilling til skiftende
krav og behov.
Kommunalbestyrelsen vil
derfor nu drøfte om et forventet udbytte af orgasnisationen står mål med indsatsen, der skal opgøres i timeforbrug i de enkelte grupper og sager samt i medlemsbidraget på knapt
200.000 kr. i 2006. Et bidrag, der vil stige i tiden
fremover.
Nyager Skole får ombygget sit fysik-/kemilokale til
naturfagsområde. Ombygningen er en del af budgetforliget for 2007 og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt accept på,
at Rødovre Kommune i
2006 og 2007 kan modtage 1.457.000 kr. i tilskud til
renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne. Ud
over tilskuddet er der afsat
2.914.000 kr. på investeringsoversigten i 2007.
Islev Skole får renoveret sit
hjemkundskabslokale som
en konsekvens af budgetforliget for 2007. Der er afsat 1.453.000 kr. i investeringsbudgettet 2007.
Broparken – ældrecenter
og ældreboliger – er blevet ombygget med DAB
som forretningsfører for
Rødovre Kommune. Skema
C, der er den regnskabsmæssige afslutning på processen, er fremsendt og indeholder ansøgninger for
henholdsvis boligdelen og
servicearealet vedrørende
udvidelse og modernisering
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af ældrecentret.
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2002 at meddele
tilsagn om støtte til ombygningsprojektet af boliger og
serviceareal på Plejehjemmet Broparken og godkendte i 2003 skema B, og
har nu modtaget skema C –
det endelige byggeregnskab for ombygningsprojektet.
Den samlede ombygningssum er godt 121 mio.
kr.
En sammenhængende
børnepolitik er forhold,
som alle landets kommuner
skal beskæftige sig med på
baggrund af, at Folketinget
i 2004 vedtog en lovændring af ’Lov om social service’ og ’Lov om retssikkerhed og administration’ under begrebet en ’anbringelsesreform’. Loven trådte i
kraft 1. januar 2006.
Anbringelsesreformen indeholder bl.a. krav om øget
fokus på den tidlige indsats,
skolegang, søskende og
netværksanbringelser samtidig med, at der er sket en
skærpelse af kontrollen med
kommunerne på en række
punkter i undersøgelsesarbejdet. Hertil kommer øgede beføjelser til Ankestyrelsen i kontrollen med den
kommunale praksis.
Serviceloven forpligter
kommunen til at udarbejde
en ”sammenhængende
børnepolitik” og siger, at
den skal være skriftligt ud

formet, skal vedtages af
Kommunalbestyrelsen og
offentliggøres inden1. januar 2007. I Rødovre har en
skrivegruppe i Børne- og
Familieafdelingen udarbejdet forslaget.
En del af den sammenhængende børnepolitiks
formål er at sikre, at børn
med særlige behov – herunder anbragte eller andre
udsatte børn – får de samme muligheder som andre
børn. Det kunne for eksempel være i skolen.
Normalsystemet skal
være tilstrækkelig rummeligt til, at der ikke sker unødig udskillelse af børn og
unge med vanskeligheder.
Standarderne for børnepolitikken indeholder fem
forskellige temaer:
1 Tidlig indsats i forhold til
børn og unge med behov
for særlig støtte.
2 Inddragelse af forældremyndighedshaver og barnet under hele indsatsen.
3 Systematisk inddragelse
af familie og netværk.
4 Opfølgning og evaluering
af resultaterne af den
konkrete indsats.
5 Beskrivelse af kommunens
afdækning af de særlige
forhold og indsatser til
unge, der er fyldt 15 år.
Sagsbehandlingsstandarderne skal indeholde en
konkret beskrivelse af, hvordan børnepolitikken tænkes
gennemført og en beskrivelse af kommunens opfølgning og evaluering af
resultaterne af indsatsen i
den enkelte sag.
Den sammenhængende
børnepolitik tager afsæt i
de værdier, der blev beskrevet, da Rødovre Kommune i
1997 udarbejdede den generelle børnepolitik. Revidering af børnepolitikken løber frem til sommeren
2007.
Den sammenhængende
børnepolitik er i første omgang en politik, der beskæftiger sig med de børn og
familier, der er omfattet af
Servicelovens bestemmelser

om støtte til børn, unge og
familier med særlige behov.
Men en vigtig del er netop
understregningen af den
sammenhængende indsats.
Handleplanen for sundhedspolitikken 2007 er en
opfølgning på Kommunalbestyrelsens vedtagelse i
oktober om Rødovre Kommunes sundhedspolitik.
Sundhedspolitikken sætter
rammerne for kommunens
udvikling af indsats indenfor forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og
helhed i sundhedsindsatsen.
I tilknytning til sundhedspolitikken er det hensigten
hvert år at udarbejde en
handleplan for implementering af sundhedspolitikken.
Der er nu udarbejdet forslag til en handleplan for
2007, hvor de indsatser, der
foreløbig prioriteres, er skitseret. De konkrete projekter
– herunder økonomi – inden for hvert indsatsområde vil løbende blive fremlagt til politisk behandling,
efterhånden som alle aspekter af de enkelte indsatser
bliver klarlagt.
Handleplanen er ikke
nødvendigvis udtømmende, idet nye indsatser kan
komme til. I handleplanen
lægges der op til nedsættelse af et administrativt
sundhedsråd på tværs af
forvaltningerne, der indstiller forslag til indsatser med
henblik på politisk behandling.

Udvalgte indsatsområder:
• Udarbejdelse af sundhedsprofil.
• Information om tobak.
• Information til unge om
seksuel adfærd.
• Indsats mod klamydia.
• Kroniske sygdomme.
• Pilotprojekt om intervention over for etniske minoriteter.
• Kost og motion.
• Ældre borgere med d-vitamin og kalkmangel.
Rødovre Kommunes Serviceplan for 2007 skal til behandling i kommunalbestyrelsen på baggrund af en
status for 2006.
I december 2005 vedtog
Kommunalbestyrelsen en
Serviceplan for 2006. Serviceplanen fungerer som
udmøntning af kommuneplanens kapitel 1, der under
temaerne livsstil, borgerservice, rammer for liv i byen
og arbejdsliv beskriver
Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.
Serviceplanen er meget
omfattende, idet den beskriver stort set alt, hvad
der kan forbindes med
kommunal service. Planen
er et godt administrativt og
politisk værktøj, som dog
nok ikke bliver et folkeligt
tilløbsstykke. Dertil er den
for teknisk.

Kredskonference

Invitation til kredskonference 2007:

Vi skal planlægge de
bedste aktiviteter hvordan?
Lørdag den 13. januar 2007, kl. 10.00 - 15.30.

Ruder isættes
Thermoruder

Partikontoret, Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C.

Spejle
Ventilatorer

10.00 Velkomst
v/kredsformand Bjarne Kaspersen Hansen
10.00-10.45 Morgenkaffe og eksplosionen på mediemarkedet
• Flere aviser, internetnyheder og nye radio- og tv-kanaler.
• Hvilken betydning får udviklingen på mediemarkedet for optakten til næste folketingsvalg?
• Hvilke medier prioriterer læserne i Rødovre og Herlev?
• Hvordan skal vi forholde os til det i vores strategiske arbejde?
Oplæg ved: Sten Kristensen, Socialdemokraternes pressechef.
10.45-11.45 Fra nedtur til optur – vælgerne vandrer, hvorfor?
• Hvad ligger bag de store udsving i meningsmålingerne?
• Hvilke politiske prioriteter har vælgerne?
• Hvad skal vi være opmærksom på i kredsen?
Oplæg ved: Kenneth Thue Nielsen, tidl. politisk konsulent, partikontoret
11.45 – 12.30 Let frokost
12.30 - 13.30 Gruppearbejde: Drejeborg frem til næste folketingsvalg
• Ideer til aktiviteter for 2007/2008.
• Opfølgning på drøftelserne på sidste kredskonference (bilag – se nedenfor).
Gruppetovholdere (forslag):
• Rødovre: Dan Larsen/Flemming Østergaard Hansen
• Herlev: Marie Kruse/Martin Baden

Blyruder
Råglas
Indramning
Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Altanglas i alu
minium
Glaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

13.30 – 14.30 Ny partisekretær – nye veje for partiorganisationen?
• Partisekretær Henrik Dam Kristensen blev valgt på den seneste partikongres.
• Hvordan ser partisekretæren på mulighederne for en valgsejr?
• Hvilke udfordringer står organisationen over for?
• Hvordan slår vi organisatorisk de andre?
Oplæg ved: Partisekretær Henrik Dam Kristensen

Glarmester

14.30 - 15.30 Tættere samarbejde med den lokale fagbevægelse?
• Hvordan kan parti og fagbevægelse styrke samarbejdet?
• Hvilke faglige politiske udfordringer står vi over for lokalt?
Oplæg ved repræsentanter for den lokale fagbevægelse

Olsen
ROSKILDEVEJ 299 B

15.30 - Afslutning af konferencen.
Tilmelding til kredssekretær Birgit Andreasen,
gerne senest den 10. januar 2007 på mail: birgit.a@kabelmail.dk
Venlig hilsen
Bjarne Kaspersen Hansen		

Allan

36 41 20 41
36 70 13 03
POUL OLSENS eftf.

Morten Bødskov


Farvel til amterne

Amternes luk-ogsluk regnskab
Amterne sender regningen for deres faktuelle mérforbrug videre til borgerne i de kommuner, der skal overtage amternes aktiver og passiver. Mérforbruget er i vid
udstrækning et resultat af, at Folketing og regering forlanger øgede aktivite-ter i sygehussektoren, som amterne
ikke har kunnet styre.
Af borgmester Erik Nielsen

Landets amter er i fuld
gang med at lukke og slukke. Medarbejderne siver løbende afsted til deres nye
arbejdsgivere i kommunerne – men desværre viser
det sig, at økonomien også
siver, mens lysene bliver
slukket. De hårde talmæssige kendsgerninger lige nu
viser, at amternes ’luk-ogsluk-regnskab’ vil betyde en
barsk økonomisk lussing til
kommunerne – og at amterne reelt har haft snablen
godt nede i kommunernes
kasser. Amterne sender
nemlig regningen for det
faktuelle mérforbrug videre
til borgerne i de kommuner, der skal overtage amternes aktiver og passiver.
Mérforbruget er i vid udstrækning et resultat af, at
Folketing og regering forlanger øgede aktiviteter i
sygehussektoren, som amterne ikke har kunnet styre.
Jeg kan godt være bange
for, at det kan vise sig at
være endnu værre fat, når
amtet engang i sommeren
2007 får opgjort det endelige luk-og-sluk-regnskab.
Der er i hvert fald ingen der
lige nu vil udstede mig en
garanti for, at det ikke bliver
tilfældet.
Gælden er steget
Lad os tage Rødovre Kommune som eksempel:
Da vi underskrev den såkaldte delingsaftale i starten
af 2006 blev Rødovres an

del af Københavns Amts aktiver opgjort til cirka 97 mio.
kroner. Det var hovedsagelig værdien af otte institutioner, et bosted og en materielgård. Vores andel af
amtets formue udgjorde
41,7 mio. kroner. Altså en
forskel – en gæld at overtage på 55,8 mio. kroner. Det
var dengang – for mindre
end et år siden.
I mellemtiden har amtet
desværre høvlet betragteligt af sin formue ved at
overforbruge, så vores andel er faldet med 12,4 mio.
kroner til 29,3 mio. kroner.
Det betyder tilsvarende at
vores gæld er steget med
samme beklagelige 12 mio.
kroner. For Rødovre Kommune er det noget der minder om en mindre katastrofe for en i forvejen hårdt
presset kommunal økonomi.
Da vi budgetterede 2007,
tog vi jo udgangspunkt i at
gælden ville blive de 55,8
mio. kroner. Derfor minder
det om et rigtigt fedtefad,
som vi og sikkert mange
andre kommuner landet
over er havnet i.
Det er svært at argumentere mod Københavns Amts
mérforbrug, når vi ikke kan
kontrollere det. Men det
skyldes angiveligt ’udgifter
til fremmede sygehuse’ som
amtsborgmesteren udtrykker det – og den Metrogæld på 650 mio. kroner,
som amtet har overtaget fra
staten efter at Østamager-

banen er gjort færdig.
Gælden skal
afvikles på 10 år
Med hensyn til Metrogælden kan man indvende, at
det da godt kan være, at
der er borgere fra Københavns Amt og dermed også
nogle stykker fra Rødovre,
der kommer til at bruge
Østamagerbanen, men det
er der vel også borgere fra
andre dele af Danmark der
gør. Som jeg før har nævnt,
så kan jeg slet ikke se grunden til, at det netop er borgerne i det snart hedengangne Københavns Amt,
der skal punge ud til Metrogælden. Det er vel i sidste
ende en statsopgave, at
sørge for en rimelig overordnet infrastruktur.
Den gæld vi skal overtage
i kommunerne, forestiller
man sig åbenbart afviklet i
løbet af 10 år – altså lån
med 10 års løbetid. Det er
mig en gåde at kommunerne, som plejer at kunne optage 30-årige lån, nu skal
spises af med 10-årige lån.
Det er da mærkværdigt, at
de bygninger og den
grundværdi vi overtager,
kun kan belånes over 10 år.
Man må da formode at
bygningerne kan stå i længere tid fx 30 år som minimum og der er da ingen
der skal fortælle mig, at
grundværdien kommer til
at falde over 30 år.
Hvis vi finansierer den
gæld vi overtager med 10

årige lån, vil vi belaste vores
kommunale økonomi med
omkring 9 mio. kroner årligt i renter og afdrag –
mens det årlige beløb vil
blive omkring 3 mio kroner,
hvis vi kan finansiere med
30 årige lån. Det er en forskel der vil noget og som
kan ses på en kommunes
budget og serviceniveau.
Det samme i andre amter
Når vi hører os for i andre
amter og kommuner, så er
melodien den samme. Holder det, kan det reelt ende
med en ekstraregning til
kommunerne på mere end
1 mia. kroner på landsplan.
Det betyder, at amternes
overforbrug og Metrogælden kommer til at betyde et
alvorligt knæk for serviceniveauet og de planlagte investeringer i kommunerne.
Regeringen lovede kommunerne, at strukturreformen og virkningerne af
den, skulle være helt udgiftsneutral for kommunerne. Det er på tide at indenrigsministeren husker på
det. Indtil videre er kommunerne blevet underfinansieret lige fra statens
overtagelse af hele skatteområdet til de opgaver
kommunerne overtager, når
amterne lukker og slukker –
anslået er beløbet 35 mio.
kroner årligt.
Det er ikke rimeligt, at
kommunerne skal holde for
igen. Sagen om amternes
mérforbrug, Metrogælden

Farvel til amterne
og den kortfristede finansiering, er den berømte
dråbe. Nu må det stoppe –
Kommunernes Landsforening må forlange af regeringen, at den nu forlangte

ekstra aktivitet i amterne
samt Metro-regningen, ikke
ender som ekstra kommunal gældsætning. Det må vi
have en rimelig løsning på.
Kommunerne må ganske

enkelt kompenseres for amternes merforbrug og for
Metro-gælden – og kommunerne skal have adgang
til lån med en løbetid på 30
år.

Fakta-ark
Rødovre Kommune er blevet underfinansieret i forbindelse med opgave og strukturreformen på følgende
områder:

Oversigt over kommunernes andel af Københavns Amts
nettoformue – udviklingen fra 1. april 2006
til 1. december 2006.

• Statens overtagelse af skatteområdet
9,0 mio. kroner årligt
• Betaling til det nye trafikselskab		
8,0 mio. kroner årligt
• Overtagelse af veje fra amtet		
6.0 mio. kroner årligt (anslået)
• Overtagelse af krisehjælp, misbrugs- og alkoholbehandl.
4,0 mio. kroner årligt (anslået)
• Overtagelse af opgaven med udsatte børn og unge
6,0 mio. kroner årligt (anslået)
• Overtagelse af forebyggelse på sundhedsområdet
1,5 mio. kroner årligt (anslået)
• Overtagelse af tandplejeopgaver			
0,5 mio. kroner årligt (anslået)
I alt underfinansiering		
35,0 mio. kroner årligt (anslået)

Kilde: Materiale udleveret af Københavns Amt på møder med
kommunerne i amtet den 23. august og den 20. november.

Dertil kommer overtagelse af en forurenet materielgård,
som det anslået vil koste ca. 5 mio. kroner at rense op.
Opgørelse over nedgangen i amtets nettoformue
– fra delingsaftalens underskrivelse den 31. marts 2006 til
prognose den 1. december 2006
Kilde: Materiale udleveret af Københavns Amt på møder med
kommunerne i amtet den 23. august og den 20. november.
				
Opgørelse over nedgang i amtets nettoformue
Delingsaftalen (regnskab 2004)	
4.733.000.000
				
Ændringer i 2005				
Budgetteret underskud
ca. ÷ 300.000.000
Merudgifter til drift (primært sundhed)
				
Ændringer i 2006 (forventede)		
Budgetteret underskud
Merudgifter til drift (primært sundhed)
Merudgifter bloktilskud
Forøgede anlægsaktiver
				
Forventet regnskab 2006

ca. ÷ 240.000.000
ca. ÷ 450.000.000
ca. ÷ 460.000.000
ca. ÷ 40.000.000
ca. ÷ 80.000.000
3.330.700.000

Kommunens merudgift
difference

Formueandel
den 1. december 2006

Formueandel
den 1. april 2006

Konsekvenser for kommunern

Albertslund

32.322.000

22.745.000

9.577.000

Ballerup

53.696.000

37.787.000

15.909.000

Brøndby

39.633.000

27.890.000

11.743.000

Dragør

15.108.000

10.632.000

4.476.000

Gentofte

79.226.000

55.752.000

23.474.000

Gladsaxe

71.206.000

50.109.000

21.097.000

Glostrup

23.869.000

16.797.000

7.072.000

Herlev

31.196.000

21.953.000

9.243.000

Hvidovre

57.261.000

40.295.000

16.966.000

Høje
Taastrup

52.311.000

36.812.000

15.499.000

Ishøj

23.734.000

16.702.000

7.032.000

LedøjeSmørum

12.086.000

8.505.000

3.581.000

LyngbyTaarbæk

59.268.000

41.707.000

17.561.000

Rødovre

41.699.000

29.344.000

12.355.000

Søllerød

36.393.000

25.610.000

10.783.000

Tårnby

45.454.000

31.987.000

13.467.000

Vallensbæk

14.079.000

9.907.000

4.172.000

Værløse

21.416.000

15.070.000

6.346.000

709.957.000

499.604.000

210.353.000

I alt

Overordnet angiver amtet årsagen som merudgifter på sygehus- og sygesikringsområdet på ca. 750 mio. kr. og 650
mio. kr. som metrogæld.		


Sundhed

Handlingplan for
sundhedspolitikken
I oktober fik Rødovre sin første sundhedspolitik. Sundhedspolitikken beskriver vores sundhedsindsats indenfor forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og helhed i
sundhedsindsatsen
Af Britt Jensen
For at realisere sundhedspolitikken bliver der hvert år
udarbejdet en handleplan.
Den første handlingsplan
for 2007 behandles lige nu
politisk.
De konkrete projekter inden for hvert indsatsområde bliver løbende fremlagt
politisk, efterhånden som
alle aspekter af de enkelte
indsatser bliver klarlagt.
Handleplanen er ikke
nødvendigvis udtømmende
– nye indsatser kan komme
til.
Indsatserne for 2007 er
kort beskrevet her.
Udarbejdelse af sundhedsprofil
Vi vil udarbejde med sundhedsprofil for Rødovre kommune. En sundhedsprofil
kan bestå af forskellige dele.
Det drejer sig fx om:
• Helbredsprofil: Beskriver
sundhed, sygelighed og
dødelighed blandt borgerne
• Livsstilsprofil: Omhandler borgernes sundhedsvaner, fx rygning,
kost, alkohol, fysisk aktivitet og holdninger til

sundhedsfremme og forebyggelse.
• Sundhedsvæsensprofil:
Rummer oplysninger om
bl.a. borgernes forbrug af
sundhedsydelser, ressourcer i sundhedsvæsnet mv.
• Levekårsprofil: Belyser
sociale forhold, bolig, miljø og indkomstforhold.
• Demografisk profil: Beskriver borgernes fordeling på alder, køn, uddannelse, socioøkonomisk
status mv.
Tobak
Rigtig mange borgere har
sygedomme, der skyldes tobak. Vi ved her, at virkningen af indsatsen har størst
effekt, hvis den foregår på
flere niveauer - i flere miljøer og med inddragelse af
flere målgrupper.
I Rødovre vil der blive arbejdet med at:
•
Give let adgang og
differentieret hjælp til rygeophør
• Sætte særligt ind for at
sikre røgfrihed blandt
børn og unge
• Sikre at ingen udsættes
for passiv rygning på
kommunale institutioner/

Hvad laver de i
EU-kommissionen
Det spørgsmål er der mange der stiller sig. Nu har de
chancen for at få nogle svar. Det er nemlig lykkedes
at få den tidligere energiminister og EU-kommissær
Poul Nielsson til at komme til Rødovre.
Den 27. februar kl. 19 stiller han op på Rødovregård for at øse af sine mange års erfaringer i det store politiske spil. Det bliver garanteret en spændende
aften, så mød op til dette arrangement.


arbejdspladser og generelt fremme røgfri miljøer
Seksuel adfærd
Aborttallet er generelt faldende i Danmark. Rødovre
er den kommune i amtet,
hvor flest kvinder fra 15-24
år får foretaget en abort –
mere end 50 % flere end på
landsplan.
Samtidig udgør Klamydia
et væsentligt sundhedsproblem. I 2004 er der konstateret ca. 22.000 tilfælde i
Danmark, og omkring 5%
af den seksuelt aktive del af
befolkningen i alderen 1625 år anses for at være
smittet med klamydia.
I Rødovre vil vi bl.a. arbejde med, at:
• Sikre at unge og deres
omgivelser kan få relevant
information og rådgivning om seksualitet, prævention, sexsygdomme
og abort
• Iværksætte målrettede aktiviteter, der sætter fokus
på konsekvenser ved
uhensigtsmæssig seksuel
adfærd
Kroniske sygdomme
Ca. 1,5 million danskere lever med en eller flere kroniske sygdomme. De kroniske
sygdomme er en væsentlig
belastning for både den enkelte borger såvel som for
sundhedsvæsenet. Vi kan
især forvente et voksende
antal patienter med kronisk
obstruktiv lungesygdom
(KOL)/rygerlunger, fordi
der har været et voksende
antal storrygere gennem de
seneste 30-40 år.
I Rødovre vil vi sætte sær-

ligt fokus på de store kronikergrupper, bl.a. KOL-patienter, herunder tidlig opsporing, udredning, opfølgning og rehabilitering
Kost og motion
En sund kost har stor betydning for et godt helbred og
for forebyggelsen af livsstilssygdomme og overvægt.
Fedtindholdet i danskernes
mad er faldet, og indtaget
af frugt og grønt er steget,
men vores kost lever stadig
ikke op til anbefalingerne.
Ca. 4 % af alle dødsfald årligt relateres til for meget
’mættet’ fedt i kosten. For
lidt frugt og grønt i kosten
står for samme andel.
Både usund kost og fysisk
inaktivitet er kilder til fedme, der er et stigende problem i Danmark. Forekomsten af overvægt er steget
med 75 % siden 1987. Stigningen har især fundet sted
i de yngste aldersgrupper
og hos personer med lav
uddannelse.
I Rødovre vil vi bl.a. arbejde med at:
• Motivere Rødovres borgere til at spise sundere
herunder sætte initiativer
i gang for at stoppe stigningen i antallet af overvægtige og svært overvægtige børn og voksne
• Sætte særlig fokus på at
fremme lysten til at motionere blandt børn og
unge, fordi gode vaner
grundlægges tidligt.
Handlingsplanen for 2007
bliver i april suppleret med
en sundhedsaftale med den
nye region.

Seniorråd

Valg til
Seniorrådet
Her i januar måned er der valg til Senior
Rådet i Rødovre, hvor der skal vælges 7
medlemmer. Rådet består af 15, hvor af
halvdelen er på valg i år.
SeniorR ådet er en vigtig og
seriøs samarbejdspartner
for kommunen. Det er et
folkevalgt råd, der fungerer
som rådgiver i alle sager,
der har relation til ældre og
deres forhold. Hvad enten
det drejer sig om pleje og
omsorg, trafikforhold mm. I
det hele taget alt, der drejer
sig om Rødovre ældrepolitik.
SeniorRådet arbejder ligesom kommunalbestyrelsen i
stående udvalg, der hver
har sin opgave. Herunder er
der nedsat et klageråd for
hjemmeplejen med repræsentanter for både kommune og Seniorråd, ligesom vi
deltager i kommunens festudvalg, der bl. a. arrangerer
skovtur og nytårsfest.
Rødovre har et af landets
beds fungerende Ældreråd/
SeniorRåd, og gennem
mange år, har vi fået opbygget et godt samarbejde
med kommunalbestyrelsen
og de stående udvalg.
Det er afgørende for de
beslutninger, der træffes på
ældreområdet, at SeniorRådet består af medlemmer,
der er indstillet på, at udføre et godt stykke arbejde,
som talerør for de ældre i
Rødovre.
Og for dermed at være

med til at skabe et godt ældreliv for Rødovres borgere.
Stem på A-kandidater
Jeg vil hermed opfordre jer
til at stemme ved SeniorRådsvalget , og at stemme
på de socialdemokratiske
opstillede kandidater.
Det er vigtigt for Rådets
videre arbejde, at så mange
som muligt stemmer. De
socialdemokratiske kandidater er:
Grethe Kujack, Ruth
Mørch og Alice Christiansen
har alle siddet i SeniorRådet
i een eller flere perioder.
Nyopstillede er Preben
Rølling, der er suppleant til
det nuværende råd, Margit
Grenåe, John Hedegård og
Erwin Cordsen.
Til brug ved selve valghandlingen, er der blevet
udarbejdet en præsentationsfolder med de enkelte
kandidater, som sammen
med stemmeseddel og returkuvert, vil blive udsendt
til alle, der er fyldt 6o år på
valgdagen.
Sær dit kryds ved de socialdemokratiske kandidater. Du kan stemme på een,
to,– eller på ialt 3 kandidater.

Grethe Kujack

Multimedier

ARF- Multimedier
Af Forbundsformand Lea Rosfort.
Hvad er nu det? Det er det 80 år gamle Arbejdernes radio og fjernsyns forbund, der på vores kongres 21 oktober 2006 vedtog nyt navn , for klart at markere vore
dages elektroniske medier er meget mere end radio og
TV. Nu gør navnet det jo ikke alene, så vi vedtog nye
love, valgte ny ledelse.
Dette skal være starten på en ny historie i vores organisation, så vi passer til det nye årtusind.
Vores vision: At samle ARF-Multimedier`s positive
kræfter, for i fællesskab men kredse og klubber at skabe
en dynamisk mediepolitik.
Øge samarbejdet med resten af den socialdemokratiske bevægelse.
At fastholde og styrke public service tilbuddene på
de nationale stationer.
Vi har ligesom alle andre organisationer haft medlemstilbagegang, men vi er nogle, der stadig tror på at
der er brug for en organisation som målrettet ser medierne over skulderen og som aktivt deltager i i dialogen
med vores nationale radio og tv stationer, om stort og
småt
Det nye medie forlig giver os mulighederne, der står
bl.a.:
De gældende krav til DR og TV2/Danmark A/s om dialog med befolkningen om programvirksomheden præciseres således at det bliver en forpligtelse, at dialogen finder
sted i en organiseret form –f.eks. ved regelmæssige møder
med lytter og seerorganisationerne. Der skal i de årlige
public service redegørelser til Radio og Tv nævnet redegøres for indsatsen på dette område .
Vi har lokale klubber i de fleste kommuner, her kan du
høre mere om vores organisation bl.a. har vi også et
medlemstilbud om forsikring af fjernsyn og lign.
Du kan ringe til.
Grethe Kujack

36 70 74 48

Mail. Grethe.kujack@e-posthus.dk

Erland Jørgensen
36 70 05 37

Eller gå ind på vores hjemmeside. www.arfonline.dk

Spændende debat om folkeskolen
Hører man på folketingsmedlemmerne fra Det Radikale
Venstre, så er et af de punkte r, de er uenige med Socialdemokratiet, folkeskoleområdet.
Derfor sætter vi de to partiers fremmeste på dette område, socialdemokratiets uddannelsespolitiske ordfører,
Christine Antorini og de radikales uddannelsespolitiske
ordfører Margrethe Vestager i spidsen for en debat om folkeskolen på Rødovregård den 16. januar kun 19.

Det er aktivitetsformand Dorit Svendsen, som har fået
formidlet kontakten, og vi laver arrangementet i samarbejde med Det Radikale Venstre i Rødovre.
Der vil blive annonceret for mødet i de lokale aviser, idet
alle Rødovre-borgere, der er interesserede i folkeskoleområdet, skal have mulighed for at høre de to kombattanter
og bagefter deltage i debatten.


Navne og adresser
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1. th.
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st. tv.
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net.dialog.dk
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens A. Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 /
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Dorte Hildebrandt, Låsbyvej 26
3670 2891 / dortehildebrandt@hotmail.dk
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Margit Grenaae, Espely 20
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Safdar Sethi / Nørrekær 18, 10.tv.
3648 5248 /
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv.
3670 9534 / elprepsig@yahoo.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn@get2net.dk
Revisorer:
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail.tele.dk
Revisorsuppleanter:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 2, 1. tv.
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Erik Kvist, Fortly 2 E
3670 7874 / ekvist@email.dk
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Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1. / 3672 5610
Hjemmeside: socrodovre@socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Østergaard Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Brandholms Allé 5 B 3. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Brandholms Allé 5 B 1. th.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Amtsrådsmedlem/Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 21, 2. th., 2300 Kbh. S.
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU-Rødovre:
René Hansen, Foreningshuset, Højnæsvej 63
DUI-Rødovre:
Gunnekær 28, 1.
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.mail.dk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Rødovre-Kanalen:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender
Den 14. december

kl. 19.

I Social og ældregruppen i lokalerne Gunnekær 28

Den 18. december

kl. 18.30.

Bestyrelsesmøde i partikontoret Danasvej 9

Den 7. januar

kl. 19-21.

Teknik-og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 13. januar

kl. 10-15.

Kredskonference på partikontoret på Danasvej 9

Den 16. januar

kl. 19.

Debatmøde om folkeskolen på Rødovregård. Se omtale.

Den 18. januar

kl. 19.

Beskæftigelsesudvalget på besøg i det nye jobcenter

Den 22. januar

kl. 18.

FU/gruppemøde på rådhuset

Den 24. januar

kl. 18.

Kredsbestyrelsesmøde i Herlev.

Den 25. januar

kl. 19

Social-og ældregruppen i Gunnekær 28

Den 29. januar

kl. 19.

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 7. februar

kl. 19.

Møde i skolegruppen i Gunnekær 28

Den 10. februar

kl. 11

Sildemøde i Viften

Den 13. februar

kl. 19.

Teknik-og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 26. februar

kl. 19

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

Den 27. februar

kl. 19

Møde med fhv. EU-kommissær Poul Nielsson på Rødovregård

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2007
Nr. 1. Deadline den 22. februar.

Afleveres til postvæsnet den 5. marts

Nr. 2. Deadline den 16. april.

Afleveres til postvæsnet den 23. april.

Nr. 3. Deadline den 14. juni.

Afleveres til postvæsnet den 18. juni.

Nr. 4. Deadline den 16. August.

Afleveres til postvæsnet den 27. august.

Nr. 5. Deadline den 11. oktober.

Afleveres til postvæsnet den 22. oktober.

Nr. 6. Deadline den 6. december.

Afleveres til postvæsnet den 17. december.

Den førende lokalradio sender
hver dag fra kl. 13 til 18

Rødovre Kanalen
– mere end blot musik
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Begravelsesforretning
v/ Tove & Preben Jørgensen
Bisættelser og begravelser
ordnes overalt. Alle aftaler
træffes gerne i Deres hjem.
Også aften, søn- og helligdage.
Espely 5 · 2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
www.begr.dk · post@begr.dk

Handyman
Faguddanet elektriker.
Speciale i styring og regulering af varme
og ventilationsanlæg.
alt forefaldende arbejde i hjem og have udføres,
samt mindre arbejder inden for el, tømrer,
murer og vvs udføres.

Tlf. 2193 0712
Mail frm@paradis.dk.

Tlf. 36 70 18 45
Fax 36 41 17 05
www.gs-glarmester.dk
Gå til

Facetslibning af spejle og glas
efter opgave
Indramning af billeder
Speciale i UVA-limede glasmontrer
Indsætning af ruder
Forsikringsarbejde
Facadearbejde
Renovering og udskiftning af
vinduer og døre

60 år med glas i Rødovre

GLAS fagmanden

Hvis en rude
De balder
36 70 18 40
De kalder

Glarmesterarbejde med garanti

Forretning · værksted · lager ·Rødovrevej 288

Returneres ved varig adresseændring

Socialdemokraterne i Rødovre
v/Hanne Kjærulff
”Damhushave”
Engdiget 10 B st. tv.
2610 Rødovre

Rødovre

