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6IL NEDLGGE DEN
ALMENE SEKTOR

Velfærdsstaten bliver udhulet

Statsminister, Anders Fogh Rasmussen og finansminister,
omtaler indholdet, som havde de åbnet noget i retning af
Thor Pedersen kror sig lige nu over, at de har indgået forlig den rene gavebod. Så og så mange milliarder til sikring af
om indførelse af en kvalitetsreform med LO og AC, som ef- denne og så og så mange til sikring af hin velfærdsforbedter sigende skulle give nogle få mia. kroner til at forbedre
ring. Spørgsmålet er, hvordan de kan forvente, at vi endnu
den offentlige service. Heldigvis stod FT&F udenfor. Og
engang hopper på dette så godt som totalt udtjente numregeringens selvroser sig af den ”flotte” aftale med Kommer.
6ELFRDSKOMMISSIONENS RAPPORT OM DET DANSKE SAMFUNDS
FOR PARCELHUSEJERNE AT KBE DERES EJENDOMME SÍ SKAL DE
munernes Landsforening, som skulle give kommunernes
Forhåbentlig er danskerne mere og mere begyndt at se
FREMTID ER BLEVET KOMMENTERET MEGET I MEDIERNE -EN DET FREMOVER NÍR LÍNENE ER UDLBET FORTSTTE MED AT BETALE
budgetter et løft på ca. 3 mia. kr.
på den reale side af sagen, på det vi får for pengene, end
HAR KONCENTRERET SIG OM EFTERLN TILBAGETRKNINGSALDER FRA DERES NETTOYDELSE SOM EN SLAGS SRSKAT TIL STATEN
I stedet burde regeringspartierne og deres støtteparti
på de beløb regeringspolitikkerne spreder ud. Pengene har
3KAL MAN FLGE VELFRDSKOMMISSIONENS FORSLAG SÍ VIL DET
ARBEJDSMARKEDET OG EJENDOMSSKATTER -EDIERNE HAR HELT
læse forsiden af Politikens debatsektion den 16. juni. Her
det jo med at kunne ende alle mulige steder og blive brugt
FORBIGÍET AT VELFRDSKOMMISSIONEN FAKTISK FORESLÍR EN AF
BETYDE ET MEGET VILKÍRLIGT INDGREB &EKS VIL EN  M BO
påviser cand. polit. Tom Elkær-Hansen, at det i realiteten
til de mest usandsynlige og uøkonomiske formål. EksemVIKLING AF DEN ALMENE SEKTOR &ORSLAGET GÍR REELT PÍ AT DER I LIG I EN AFDELING I (VIDOVRE DER ER lNANSIERET OMKRING 
kun er almisser, som ikke sikrer, at velfærden følger med
pelvis til at finansiere, at det offentlige afstår fra at produFREMTIDEN KUN SKAL EKSISTERE PRIVATEJEDE UDLEJNINGSBOLIGER
MED LAVT FORRENTEDE LÍN EFTER FORSLAGET BETALE  KR OM
velstandsudviklingen.
cere sine ydelser selv bl.a. på grund af personalemangel og
OG EJERBOLIGER
ÍRET TIL STATEN MENS EN TILSVARENDE BOLIG AF SAMME STRREL
Han påviser, at den sociale beskyttelse – dvs. sikringen i
i stedet ”køber” dem ude i byen til en for høj pris og gan+OMMISSIONEN SKRIVER AT DEN ALMENE BOLIG ER EN OFFENT
SE DER ER lNANSIERET OMKRING  MED  ÍRIGE INDEXLÍN
form af kontante overførsler til udsatte grupper og den diske ofte af en dårligere eller ubekvemt svingende kvalitet.
LIG STTTET LEJEBOLIG OG SOM SÍDAN HAR BEBOERNE HVERKEN
SKULLE BETALE  KR OM ÍRET $ET MÍ STRIDE MOD EN
rekte forsorg, altså pasning og pleje og hjælp i øvrigt til
Efter fem år med denne regering burde vi have lært, at
DIREKTE ELLER INDIREKTE EJENDOMSRET /MVENDT MÍ MAN SÍ
HVERS RETSPRINCIP AT SRSKATTER KAN VARIERE INDTIL DET 
børn og unge, syge og handicappede – er faldet. På blot
dens syndflod af ”kontraktlige” løfter og tilsagn, dens
RESONERE AT SÍ MÍ EJERBOLIGER DER MODTAGER STTTE TIL LÍN
DOBBELTE PÍ SÍ VILKÍRLIGE PRMISSER
fire år fra 2003 – 2006 er disse centrale velfærdsforanstalt”løft” af snart det ene, snart det andet område, og dens
6ELFRDSKOMMISSIONEN PÍSTÍR DESUDEN AT DEN UMIDDEL
GENNEM FRADRAGSRET FOR RENTER OG LANDBRUGET DER FÍR KRAF
ninger sakket næsten 13,5 mia. kroner bag efter bruttonaplaner om at gøre Danmark til førende på snart sagt alle
TIG STATSSTTTE ELLER SKIBSREDERNE DER FÍR SUBSIDIER SÍ HELLER
BARE OG INDIREKTE STTTE TIL BEBOERNE I ALMENE FAMILIEBOLI
tionalprodukt-udviklingen til trods for, at de faktiske udgifområder ikke er noget værd.
IKKE EJER DERES HUS LANDBRUG ELLER SKIBE
GER SKNNES AT UDGRE   MIA KR I 
ter i forbindelse med alderdom er steget med lige ved 25
Skattestoppet f.eks. førte til, at vi i 2005 fik danmarkshi%N ANDEN PÍSTAND I VELFRDSKOMMISSIONENS RAPPORT
$ET MÍ STÍ SOM EN GANSKE UDOKUMENTERET PÍSTAND
mia. kr.
storiens højeste skattetryk. Det eneste det har stoppet, er
$ET ER SÍDAN AT STATEN SIKRER AT BEBOERNE IKKE SKAL BETA
HANDLER OM DEN DEL AF DE ALMENE BEBOERES HUSLEJER SOM
Til gengæld er udgifterne til arbejdsløshed faldet med 9
kommunernes mulighed for at agere rationelt og i overDKKER LÍNEYDELSEN OG SOM EFTER LÍNENE ER TILBAGEBETALT
LE MERE END   PCT AF DEN SAMLEDE ANSKAFFELSESSUM I REN
mia. kr.
ensstemmelse med deres borgeres ønsker samt en tidssvaINDBETALES TIL ,ANDSBYGGEFONDEN DER IGEN BRUGER DISSE
TER OG AFDRAG PÍ DE LÍN SOM lNANSIERER HOVEDPARTEN AF
Efterslæbet i forhold til bruttonationalproduktets udvikrende indretning af vores skattesystem. KommunalreformPENGE TIL AT lNANSIERE STORE NDVENDIGE RENOVERINGER PÍ
BYGGERIET $ENGANG REALRENTEN VAR  PCT VAR DER SÍLEDES
ling sig med 3,5 mia. kr. på sygdom og invaliditet, over 7
komplekset har – som et andet eksempel – bevirket, at den
TALE OM EN REGULR STTTE IDET STATEN BETALTE CA HALVDELEN
TRNGENDE HUSLEJEREGULERINGER INDSATS MOD GHETTOISERING
mia. kr. på familier og børn og op mod 6 mia. kr. på bolig
offentlige services kvalitet er i frit fald.
MM $ISSE SÍKALDT UDAMORTISEREDE LÍN FORESLÍR VEL
AF LÍNEOMKOSTNINGERNE -EN DE SENERE ÍR HVOR REALRENTEN
m.v. Undervisningsområdet har måttet bøde med op mod
Vi ved, at staten gennem de senere år har haft svimlende
HAR VRET CA  PCT ER DER IKKE TALE OM STATSSTTTE TVRTI
FRDSKOMMISSIONEN SKAL BETALES TIL STATEN "EGRUNDELSEN
8,5 mia. kr. og sundhedsvæsnet har fra 2003 – 2006 holdt
milliardoverskud, men dem har regeringen ikke lyst til at
ER AT STATEN I HJRENTEPERIODER HAR STTTET LÍNTAGNINGEN
MOD 3TATEN LÍNER PENGENE TIL DET ALMENE NYBYGGERI TIL EN
for med en manko på over 2 mia. kr.
bruge. I stedet laves der små puljer, hvoraf regeringen kan
MED EN BETYDELIG DEL AF DE ÍRLIGE YDELSER
RENTE UNDER  PCT OG DERMED TJENER STATEN I DISSE ÍR PEN
Tillægges de fald, der har været vedrørende fritid, kultur, dele ud til de projekter, den mener, skal støttes. Det bliver
-EN MAN KAN IKKE KORTSLUTTE DEN KENDSGERNING AT STA
GE VED AT YDE vSTTTEv TIL ALMENT BOLIGBYGGERI
religion, boliger, offentlige faciliteter samt miljøbeskyttelikke forhandlet i Folketinget. Embedsmændene og i sidste
TEN I NOGLE PERIODER HAR DKKET EN DEL AF YDELSERNE PÍ LÍ
%N ANDEN PÍSTAND FRA 6ELFRDSKOMMISSIONEN ER AT DER
se, så bliver det til et samlet i forhold til bruttonationalpro- ende ministrene bestemmer, til hvad pengene skal gå. Det
BESTÍR EN vHUSLEJEFORDELv I DE ALMENE FAMILIEBOLIGER PÍ  
NENE TIL EN PÍSTAND OM AT STATEN SÍ KAN LGGE BESLAG PÍ
duktet på 41 mia. kr.
må blive noget af det første en ny regering griber fat i.
ALLE BOLIGERS YDELSESEVNEN OGSÍ EFTER LÍNETS AFVIKLING
MIA KR
Så kan regeringen komme med deres 31, 34 eller 37
(VORDAN MAN ER NÍET TIL DISSE TAL VIDES IKKE FOR DER LIGGER
$ET MÍ KALDES RENDYRKET EKSPROPRIATION
mia. kr., som de siger, de har bevilget til velfærdsforbedIKKE NOGEN BEREGNING AF HUSLEJEFORDEL
) DE ÍR HVOR VELFRDSSAMFUNDET BLEV UDVIKLET BLEV DER
ringer siden 2001. Men i forhold til den almindelige udvikMEGET FORNUFTIGT GENERELT GIVET STTTE TIL BOLIGUDBYGNIN
ling er og bliver der tale om en mærkbart faldende indsats,
GEN $EN ALMENE SEKTOR HAVDE EN LAV LÍNERENTE MEN DER
som den seneste tids syndflod af eksempler på omsorgsBLEV OGSÍ GIVET LAVT FORRENTEDE STATSLÍN TIL MINDRE PRIVATE
behandlings- og pasningssvigt også viser.
PARCELHUSE /G I HELE HJRENTEPERIODEN I ERNE KUNNE
De nye aftaler om regionernes og kommunernes økonoHELE RENTEUDGIFTEN TRKKES FRA OG DER VAR NOK NOGEN DER
mi er det seneste skud på stammen af regeringspolitikerHelge Møller
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Kommunalt

Nyt fra kommunal
bestyrelsen
Af gruppeformand Alex Nielsen

Anlæg af nye idrætsanlæg, fysiske forbedringer
på skoler, istandsættelser
af veje og m.m.
Kommunalbestyrelsen repræsenteret ved konservative, SF, Venstre, radikale og
naturligvis socialdemokraterne er enedes om at
igangsætte omfattende
bygnings- andre forbedringer for borgerne i kommunen
Partierne i den forrige
kommunalbestyrelse – bortset fra Dansk Folkeparti –
indgik i 2005 budgetforlig
for 2006. Indholdet var bl.a.,
at man var enige om, at
gennemføre forskellige fysiske forbedringer på idræts-,
skole- og vejområdet, hvis
den forestående kommunalreform ikke påvirkede
kommunens økonomi på en
sådan måde, at det økonomiske råderum, der tegnede sig, ikke skulle gå til at
reparere på negative følger
fra reformen.
Det er en kendsgerning,
at virkningerne af kommunalreformen koster Rødovre
mellem 30 og 40 mio. kr. i
årlige driftsudgifter. For at
rette op på den kendsgerning er der foreløbig lagt et
budgetforslag frem for
2008, hvor den kommunale
skatteprocent foreslås hævet med 0,9 pct.
Hvordan det ender får vi
se, når budgettet vedtages i
oktober.
Det betyder, at forligspartierne er enige om, at vi
ikke skal æde vores formue
op for at holde skatteprocenten kunstigt nede i et
par år. Det betyder også, at
der bliver plads til de engangs-anlægudgifter, der
skal til for at finansiere vig-

tige nyanlæg og reparationer.
Problemet er, at den skatteprocent vi har i år ikke er
retvisende for de opgaver,
vi har overtaget fra amtet.
Regeringen har snydt på
vægten og ikke økonomisk
kompenseret vores nye opgaver rimeligt.
Forligspartierne er enige
om at afsætte følgende
(ca.) rammebeløb til:
Idræt
kr.
Tennishal
11,5 mio.
Skøjtehal
18,3 mio.
Håndboldhal
14,3 mio.
Fodbold – Espelunden,
2 kunststofbaner 4,0 mio.
B77 – nyt klubhus 1,0 mio.
Skoler
Afkølede drikkevandsanl.
på alle skoler
0,6 mio.
Toiletter, istandsættelse
på samtlige skoler 1,0 mio.
Toilet, istandsættelse på
Rønneholminstitut.	0,5 mio.
Legepl., ist.sætt.	 3,0 mio.
Rødovre Skole,
ny gymnastiksal 10,5 mio.

Veje og Rådhus
Ejbybroen (Vestvolden),
Renovering
2,1 mio.
Viemosevej,
istandsætt.	
3,9 mio.
Espevang, vejistansætt.
0,5 mio.
Islevdalsvej,
istandsætt.	
2,5 mio.
Engskrænten,
P-plads
0,4 mio.
Rødovre Parkvej (øst)
istandsættelse
1,0 mio.
Milestedets Skole,
ny asfalt på bagvej 0,4 mio.
Rådhuset,
toilet v. kant.	
0,1 mio.	
Rådhuset, ombygning
af folkerum
0,4 mio.
I alt	
76,0 mio.
Planlægningen af de mange
anlægsopgaver kan nu gå i
gang på en sådan måde, at
der vil blive taget størst
muligt hensyn til at foretage rationelle byggeprocessor, så vi får mest for pengene. Alt bliver således ikke
startet samtidig. Det betyder, at nogen må have lidt
mere tålmodighed end an-

dre, men det ligger jo i sagens natur. Det væsentligste er, at brugerne kan se
frem til at få længe opsparede ønsker opfyldt.
Delingsaftaler efterregulering
I forbindelse med struk
turreformlovgivningen er
det fastlagt, at der henover
sommeren 2007 skal ske en
efterregulering af kommunernes nye opgaver.
Region Hovedstaden har
opgjort efterreguleringen
vedrørende Hovedstaden
Udviklingsråd. For Rødovre
Kommune betyder det en
minimal stigning i indtægt i
forhold til delingsaftalens
betaling på 6.468 kr.
Kommunens andel af amtets nettoformue er af Region Hovedstaden opgjort
til 30,1 mio. kr. Ved efterreguleringen overtager Rødovre Kommune aktiver for i
størrelsesordenen 100 mio.
kr.
Ved efterreguleringen
overtager Rødovre Kommu-

Rødovre Rådhus får også del i rammebeløbet
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ne passiver for ca. 80 mio.
kr.
Region Hovedstaden vil
henover sommeren i samarbejde med kommunerne
gennemgå alle eventuelle
udestående betalinger mellem amtet og kommunerne.
Derfor er nærværende efterregulering ikke endelig
før denne opgørelse er udarbejdet.
Hastighedsbegræns
ninger på tidligere
amtsveje
Der er behov for en vurdering af det fremtidige hastighedsniveau på de tidligere amtsveje med henblik
på at opnå det hastighedsniveau, der tilgodeser trafiksikkerheden, under hen
syntagen til fremkommeligheden.
Analysen omfatter trafiksikkerhed, støj, trafikbelastning, vejens funktion og
fremkommelighed.
Højhusplaner ved
Avedøre Havnevej /
Roskildevej
Planerne om højhusbyggeri
på den tomme grund har
været drøftet tidligere og
de byplanmæssige betingelser er på plads. Om der
nogen sinde kommer et
højhus på stedet er så en
helt anden sag.
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med
vedtagelsen af budget 2006
at grunden, beliggende
Hendriksholms Boulevard 2,
skulle sælges.
Målet er ikke blot at byg

ge en høj kasse, men at sikre at et højhus får så væsentligt arkitektonisk og
brugsmæssigt udformning
og indhold, at det har en
mening at gennemføre planerne.
Der foretages derfor først
en undersøgelse af interessante konkur
rencebetingelser for udbud
af matr. nr. 8a af Rødovre
og nærliggende parkerings
areal
Grundens attraktive beliggenhed i forhold til infrastruktur - i krydspunktet
mellem Vestvolden/Københavns City og Rødovre Station/Rødovre Centrum - giver unikke muligheder for
at opføre en attraktiv og
markant bebyggelse.
Området er blandt andet
præget af højhusene i Kærene og store trafikveje med deraf store lodrette og
vandrette dimensioner. Det
vil derfor ikke være unaturligt at videreføre denne skala og bebygge grunden
med et moderne og nutidigt højhus.
For at sikre en attraktiv og
markant bebyggelse skal
salget af grunden og en del
af det nærliggende vejareal
(parkeringsplads) i en indbudt projektkonkurrence
med 5 konkurrerende hold,
der konkurrerer indbyrdes
om at tilbyde den for Rødovre Kommune mest fordelagtige kombination af byggeprojekt og salgspris.
De konkurrerende hold
udpeges efter en forudgående prækvalificering. Kon-

kurrencen afvikles i Akademisk Arkitektforenings regi
for at sikre et højt kvalitetsniveau og processen.
Udarbejdelsen af konkurrencebetingelserne igangsættes, og der nedsættes en
følgegruppe bestående af
medlemmerne af Økonomiudvalget.	
Idrætspolitik for Rødovre
Kommune
En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til ”Idrætspolitik for Rødovre Kommune”, og forslaget er blevet
drøftet på en temadag, 12.
maj.
Punkterne var:
• anvendelse af de fysiske
rammer og byens rum
• idræt, leg og bevægelse i
børnehøjde
• lederudvikling og instruktøruddannelse i foreningslivet
• samarbejde mellem foreningslivet og dagsinstitutioner, skoler og SFO
• betjening og servicering
af foreningerne i Rødovre
• tilskudsmodel for foreningslivet.
Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter
for Rødovre Handicapråd,
SeniorRådet, Integrationsrådet, Fællerepræsentationen
for Idrætsforeninger i Rødovre, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet, Islev Boldklub, Boldklubben Avarta,
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Rødovre Statsskoles Volleyballklub ”Kids”,
Rødovre Håndboldklub,

Rødovre og Omegns Gymnastikforening, Sammenslutningen af Rulleskøjteklubber i Rødovre, Socialog Sundhedsforvaltningen,
Medarbejdsrepræsentant
ved Idrætsanlæg, Idrætsinspektøren
Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af ”Idrætspolitik for Rødovre Kommune” vil der blive udarbejdet
en samlet folder/pjece, som
tillige indeholder den allerede vedtagne ”Elitepolitik
for Rødovre Kommune”,
som blev vedtaget, juni
2005.
Planstrategi 2007 og
Agenda 21- strategi 2007
– Proces og tidsplan
Kommunalbestyrelsen skal
inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi. Det er
med Planstrategien kursen
sættes for en ny Kommuneplan 2010 - 2022.
Kommunalbestyrelsen
skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af
den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag
til en bæredygtig udvikling
i det 21. århundrede. Agenda 21- strategien indgår i
Planstrategien.
Planstrategi inklusiv
Agenda 21 - strategi behandler bl.a. følgende emner:
• Rødovre – den gode by.
Visioner frem mod 2022.
• Rødovre Kommunes regionale rolle, herunder
hvordan indarbejdes de
overordnede rammer om
natur, miljø og trafik.
• Erhvervsstrategi og
erhvervsområder.
• Agenda 21-arbejdet.
Det er meningen, at forslaget til planstrategien, inklusiv Agenda 21- strategi vedtages december 2007 og
offentliggøres i januar 2008
med vedtagelse i maj 2008.
Forslag til Kommuneplan
2010- 2022 offentliggøres i
december 2009 og vedtages i marts 2010.

Budgetmøde

Et svært budget
Ruder isættes
Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas
Indramning
Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Det er svært at forudsige
fremtiden, især når der ligger kommunale forhandlinger med regeringen efter
budgettet for den kommunale økonomi skal være
fremlagt og budgettet skal
være i balance. Derfor var
det også en svær opgave,
borgmester Erik Nielsen var
på, da han skulle fremlægge budgettet for omkring
en snes partifæller, der var
mødt op til budgetmødet
den 30. maj på Rødovregård.
Erik Nielsen havde fået
budgettet i balance, men

kun med en skattestigning
på 0,9 pct., som dækker det
underskud, kommunen har
fået på grund af underfinan
sieringen af de opgaver, vi
har overtaget fra det tidligere amt samt de yderligere
udgifter vi er blevet pålagt
med kommunalreformen.
Der er blevet skåret og rationaliseret på en del konti,
men ikke skåret ind i benet.
Men det bliver der, hvis regeringen ikke tillader skattestigningen eller erkender,
at kommunalreformen er
underfinansieret. I budgetforslaget er der i alt fundet

Borgmester Erik Nielsen i
gang med at fremlægge de
mange tal.

Altanglas i alu

besparelser og effektiviseringer på i alt 24.44.766 på
mange forskellige konti,
men han gjorde opmærksom på, at meget vil kunne
ændre sig, når man kender
KL-forhandlingerne med regeringen og regeringens
kvalitetsreform.
Som Erik Nielsen fremlagde budgettet, blev der nikket til det af de fremmødte
partifæller.
Det endelige budget vil vi
behandle på et medlemsmøde den 30. august kl. 19
på Rødovregård.

Glaskunst

Afdøde socialudvalgsformand
Rasmus Skriver Rasmussens
familie var flot repræsenteret
ved budgetmødet med kommunalbestyrelsesmedlem Vivi
Skriver, hans enke Gudrun
Skriver Rasmussen og halinspektør, Jørgen Skriver Rasmussen.

ROSKILDEVEJ 299 B

minium
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Glarmester
Allan
Olsen
36 41 20 41
36 70 13 03
POUL OLSENS eftf.



1. maj

Stor opbakning til 1. maj

Der var smæk til regeringen
og Dansk Folkeparti fra
både borgmester Erik Nielsen og folketingsmedlem
Morten Bødskov ved partiets 1. maj-møde på Rødovregaard, hvor lidt over 100
mogenduelige var mødt
op.
Erik Nielsen lagde især
vægt på, at regeringen ikke
havde indfriet sine løfter
om, at kommunalreformen
skulle være udgiftsneutral.
Reformen har haft mange
negative konsekvenser. Dels
fordi kommunerne ikke er
blevet kompenseret fuldt

Borgmester Erik Nielsen leverer sin 1. maj-tale.

Dorit Svendsen, Jan Hylleborg, Jean Jensen, Bente Hylleborg og
John Hedegaard i fuld gang med at gøre morgenbuffeten klar.


ud for de opgaver, de har
overtaget efter amterne,
dels det regide skattestop,
der gør, at kommunerne er
nødt til at skære helt ind i
benet, når der skal lægges
budgetter for næste år.
Morten Bødskov slog fast,
at Socialdemokratiet ikke vil
et Danmark, hvor ulighederne bliver større. Hvor vi,
og dem vi kæmper for, skal
betale for gigantiske skattelettelser til banker og andre store virksomheder.
– Vi vil ikke et Danmark,
hvor forskellige kulturelle
grupper lever isoleret i

Der var fyldt godt op i Loen
på Rødovregaard til partiets
1. maj-møde, hvor ”De gode
mænd” som sædvanlig underholdt med megen god fællessang.

ghettoer med egne normer
og værdier uden at tage et
medansvar for det fællesskab, der er grundlaget for
sammenhængskraften i
vores samfund, sagde
Morten Bødskov bl.a..

–Velfærd eller skattelettelser. Samling eller splittelse. Dem eller
os var Morten Bødskovs afskedsreplik.

Integrattion

Fokus på integration
Arbejdsløsheden er langt højere hos personer med etnisk
minoritetsbaggrund end blandt resten af befolkningen.
Omvendt fylder gruppen mere i kriminalitetsstatistikken,
selv om vi naturligvis aldrig må glemme, at langt de fleste
med etnisk minoritetsbaggrund er lovlydige borgere.
I Rødovre Kommune har vi
hidtil ikke oplevet massive
problemer på integrationsområdet. Det skyldes i høj
grad en stor indsats fra en
række gode kræfter, både
frivillige og kommunale,
men først og fremmest fra
flygtningene og indvandrerne selv. Der er heldigvis
ikke noget, der tyder på, at
vi i den kommende tid vil
løbe ind i større problemer
på området. Det betyder
imidlertid ikke, at vi skal
læne os selvtilfredse tilbage
og hvile på laurbærrene.
Tværtimod skal vi udnytte
den gunstige situation til at
gøre en ekstra indsats for at
fremme integrationen i vores kommune. For der er,
trods det gode udgangspunkt, fortsat plads til forbedringer.
Virkeligheden er desværre, at arbejdsløsheden er
langt højere hos personer
med etnisk minoritetsbaggrund end blandt resten af
befolkningen. Omvendt fylder gruppen mere i kriminalitetsstatistikken, selv om
vi naturligvis aldrig må
glemme, at langt de fleste
med etnisk minoritetsbaggrund er lovlydige borgere.
Problemer blandt
børn og unge
Blandt børn og unge er der
desværre også problemer.
En ny undersøgelse fra
Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at uanset
om den står på læsning,
matematik eller naturfag er
billedet det samme. Elever
med etnisk minoritetsbaggrunds faglige kvalifikationer er særdeles dårlige i forhold til deres danske klassekammeraters. Det er for

mig især skræmmende,
hvor mange af disse børn
og unge, der er uden funktionelle læsekompetencer.
Det betyder, at de læser for
dårligt til at kunne klare et
videregående uddannelsesforløb, hvor der stilles krav
om boglige færdigheder.
Og vi ved jo, at det efterhånden gælder alle uddannelser. Hele 47 pct. af de
tosprogede elever på landsplan er uden funktionelle
læsekompetencer; af elever
med ikke-vestlig baggrund
er det hele 53 pct. Det tilsvarende tal blandt danske
elever er 17 pct., hvilket
selvfølgelig også er alt for
højt. Efter folkeskolen er
overvægten af unge med
etnisk minoritetsbaggrund,
der ikke får en uddannelse,
deprimerende høj. Det skyldes ikke mindst et grotesk
højt frafald i ungdomsuddannelserne.
Hvad kan vi gøre?
Vi har ikke statistik, der viser, hvordan situationen er
på alle dele af integrationsområdet i Rødovre Kommune. Det vil dog være naivt
at tro, at vi ikke også har
problemer, som der skal
rettes op på. I Børne- og
Skolegruppen i partiet er vi
begyndt en målrettet snak
om, hvordan vi på børneog ungeområdet kan gøre
en indsats for at fremme integrationen i kommunen. I
første omgang har vi fokus
på småbørnsområdet, herunder primært dagtilbudenes rolle. Efter sommerferien vil vi kaste os over skoleog fritidsområdet, da disse
to områder også har meget
stor betydning, hvis vi skal
sikre reel integration.

På småbørnsområdet gøres der allerede i dag en
indsats for at skabe en god
begyndelse på livet for børn
med etnisk minoritetsbaggrund. Sundhedsplejen er
her en vigtig aktør. Det
samme gælder daginstitutionerne og dagplejen. Af
særlige initiativer kan nævnes sprogstimulering og
ekstra ressourcer til institutioner med særligt mange
børn med etnisk minoritetsbaggrund.
Af nye initiativer, som vi
kan søsætte i Rødovre, har
vi i Børne- og Skolegruppen
bl.a. talt om følgende:
• Sprogscreening af relevante 5 årige børn, så der
kan gøres en særlig
sprogstimulerende indsats, inden børnene skal
begynde i skole.
• Styrkelse af den pædagogfaglige viden om
sprog og sprogstimulering i daginstitutionerne,
herunder ansættelse af talepædagog med kompetence inden for tosprogsområdet.
• Bedre spredning af børn
med etnisk minoritetsbaggrund. Udgangspunktet bør være, at flertallet
af børn i alle institutioner
har dansk som modersmål.
• Større fokus på forældresamarbejdet med forældre med etnisk minoritetsbaggrund.
• Større samarbejde med
frivillige kræfter på området. En oplagt mulighed
er, at pensionister eller
studerende, efter aftale
med forældrene og personalet i institutionen, et
par gange om ugen kan

Af Flemming Østergaard
Hansen, medlem formand for
børne- og skoleudvalget

lave en særlig sprogstimulerende indsats (det
drejer sig i virkeligheden
om at tale med børnene
og læse højt fra bøger –
mere kompliceret er det
ikke).
• En særlig indsats for at
gøre dagplejen mere populær blandt forældre
med minoritetsbaggrund
(de benytter stort set ikke
dagplejen i dag, selv om
det er et godt tilbud,
også i forhold til. integration).
Som nævnt er vi nu gået i
gang med for alvor at drøfte integration over for børn
og unge, men vi bør naturligvis ikke stoppe her. Jeg
kan godt forestille mig, at vi
skal lave en egentlig sammenhængene integrationspolitik i kommunen. Ikke for
at tale problemer større,
end de i virkeligheden er,
men for at skabe en fælles
platform for, at vi på pragmatisk vis kan forebygge og
løse problemer, når de opstår. Målet skal være, at vi
også i fremtiden har et sammenhængende Rødovre,
hvor alle får gode muligheder for at udnytte deres potentiale, små som store. Det
bedste ved indsatser på integrationsområdet er nemlig, at de kommer alle til
gavn. Det uanset etnisk- og
kulturel baggrund.



Grundlovsmøde

Respekt og tolerance
– De, der førte an i kampen for folkestyret, havde respekt og tolerance og ikke det had mod andre troende, som vi ser i dag selv fra
ansvarlige politikere, sagde tidligere finans-og udenrigsminister,
Mogens Lykketoft ved partiets grundlovsfest på Rødovregaard

”Berit og drengene” leverede fin musikalsk underholdning.
Vejret var flot i år. Ingen
haglbyger, men strålende
solskin, da partiet holdt sin
Grundlovsfest. Selvom formiddagen gav en tropisk
regnskylle, så holdt vejret,
og omkring 130 deltagere
kunne nyde det gode vejr

med øl, vand kaffe og dejlige grill-pølser.
De blev underholdt af orkestret ”Berit og drengene”
indtil vores tidligere partiformand og mangeårige finansminister og udenrigsminister, Mogens Lykketoft

Mogens Lykketoft slog et slag for mere respekt og tolerance


DUI’erne sørgede for at børnene blev underholdt med hoppebolde m.v. gav også en sang fra scenen.
ankom og holdt sin grundlovstale.
Han tog udgangspunkt i
den første grundlov fra
1848 og forestillede sig fire
generationer, der gav en
fakkel videre til den næste

ved de tre efterfølgende
grundlovsændringer. Det
var fra historien om den
tapre landsoldat fra 1848 til
fagbevægelsens kamp for
menneskelige vilkår, skabelsen af velfærdsstaten og
kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, som alle har
været vigtige historiske højdepunkter.
– Men, slog han fast, jeg
forestiller mig at den sidste
fakkel bliver givet videre til
en ung teenagepige. Hende
skal vi give respekt og tolerance med i bagagen, for i
dag er det ikke givne ting.
De, der førte an i kampen
for folkestyret, havde respekt og tolerance og ikke
det had mod andre troende, som vi ser i dag selv fra
ansvarlige politikere.
Frihed og fællesskab er
ikke hinandens modsætninger, så den vigtigste udfordring for den unge teenagepige bliver at genopbygge opbygningen af fællesskabet og forståelsen for,
at alle skal have et værdigt
liv. Lad os bruge grundlovsdagen som afsæt til at
kæmpe mod magtens arro-

Grundlovsmøde

Aktionsdag

Aktionsdag

Morten Bødskov heglede regeringens holdninger
og politik igennem

På Islev Torv var der god gang i snakken. Her i forgrunden borgmester Erik Nielsen og Morten Bødskov.

gance både nationalt og internationalt, sluttede han.

Partiledelsen har dikteret to landsdækkende aktionsdage hvert år. De startede den 2. juni, og her i Rødovre
havde vi besluttet at lave ”Torvemøder” fire steder i
kommunen, ved Netto i Kærene, ved Tyren ved rådhuspladsen, på Islev Torv og ved Fakta på Fortvej,
hvor vi serverede kaffe og småkager eller sodavand. Vi
kørte vores nyerhvervede trailer fra sted til sted en
halv time ad gangen og besøgte de aktionerende partifæller, som også fik besøg af borgmester Erik Nielsen
og folketingsmedlem Morten Bødskov.
Vi havde i forvejen annonceret, hvor vi stod, og hvornår Erik og Morten ville dukke op.
Det blev til en god formiddag trods blæst og køligt
vejr, hvor vi fik kontakt til mange borgere, som gerne
ville tale med vores to ”spidser”, men også vores kommunalbestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, som stillede op.
Partiet havde fremstillet en pjece om velfærd og lokalt
havde Morten og Erik udarbejdet et Nyhedsbrev, og
dem blev der delt mange ud af.
Vi sluttede dagen af i haven hos aktivitetsformand Dorit Svendsen, hvor vi opsamlede erfaringer. Alle var
enige om, at vi havde haft en god dag.

Skarp kritik af regeringen
Folketingsmedlem Morten
Bødskov benyttede grundlovsdagen til at heile regeringens politik og arrogance igennem.
– VOK-regeringen udnytter sit flertal til at holde alle
andre uden for beslutningerne. Ganske vist siger de,
at 80 pct. af alle love gennemføres at et enigt folketing, men langt de fleste
love er konfirmationer af
beslutninger i EU. Alle de
vigtige beslutninger om
økonomi kommunalreform
m.m. bliver oppositionen
holdt uden for.
– Jeg husker også, at Anders Fogh i sin grundlovs-

tale i år 2000 hånede den
daværende regering for at
bruge spin-doktorer og for
kammerateri. I dag har den
nuværende regering 10
gange så mange spind-doktorer. Anders Fogh Rasmussen nedlagde også alle mulige udvalg og kommissioner, fordi han ikke ville have
smagsdommere. I dag har
regeringen oprettet mindst
ligeså mange udvalg, som
der blev nedlagt, blot med
folk, som regeringen er
mere enige med, sagde
han.

De mange deltagere i grundlovsmødet hyggede sig i det
gode vejr

Traileren på Rådhuspladsen, hvor John Hedegaard
serverer kaffe.


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:
Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5.
* 3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
* 3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
* 3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Margit Grenaae, Espely 20
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
* 3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1. tv.
2063 6360 / onnik78@gmail.com
Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
3641 3515 / birgitte.glifberg@mail.tele.dk
* På valg i 2008
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A. Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 /
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 /
kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv.
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2. lejl. D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn@get2net.dk
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
4492 1684 / bsb@os.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
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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, Rødovrevej 329 A 1. 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
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
Onsdag d. 15.august 2007,

kl.19-21:

Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen

Onsdag d. 30. august

kl. 19: 		

Budgetmøde på Rødovregaard.

Onsdag d. 3.oktober 2007,

kl.19-21:

Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen

Onsdag d. 5.december 2007,

kl.19-21:

Gunnekær 28: Børne- og skolegruppen

Onsdag d. 6.februar 2008,

kl.19-21:

Gunnekær 28: Børne- og skolegruppen

Onsdag d. 2.april 2008,

kl. 19-21:

Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen

Onsdag d. 4.juni 2008,

kl.19-21:

Gunnekær 28 Børne-og skolegruppen

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2007
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

