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Leder

V, K og O ødelagde vores skattesystem
At skulle skrive en leder her og nu, hvor vi længe har
været i gang med en valgkamp, og hele vores organisation
har været indrettet på at skulle ud og slås uden at vide,
hvornår valget bliver udskrevet, er svært. Derfor har jeg
valgt at i stedet skrive om et af de aktuelle emner SKAT.
For øjeblikket hamrer V, K og O på vores skatteminister
Benny Engelbrecht, fordi SKAT har besluttet at
nedprioritere behandlingen af vurderingssager, hvor
vurderingsskatteankenævn og landskatteret har besluttet,
at SKAT’s vurderinger var alt for høje til trods for, at
tidligere skatteminister Morten Østergaard og nuværende
Benny Engelbrecht har beordret SKAT til at opprioritere
sagerne og få betalt ejendomsejerne de penge tilbage, som
de har betalt for meget i ejendomsskat.
Et er, at SKAT har nedprioriteret disse vurderingssager
trods ministrenes insisteren på, at sagerne skulle
opprioriteres. Men et andet er, at det er politikerne fra V, K
og 0 simpelthen har smadret SKAT. Det skete allerede
under Anders Fogh Rasmussen, hvor man besluttede, at
der skulle spares penge i SKAT, så der bl.a. var råd til
skattelettelser. Siden er der fyret omkring 7000
medarbejdere i SKAT. Der skulle rationaliseres.
Før lå opkrævning af skatter i kommunerne ligesom
ejendomsvurderinger og klagesagerne over
skatteansættelser.
Der blev lavet nye skattecentre rundt omkring i landet og
nye EDB-systemer blev indført for at letteregøre
sagsbehandlingen både i vurdering og skattesager. Nu
viser det sig, at EDB-systemerne ikke virker, der er ingen
ude og vurdere ejendomme, og når EDB-systemerne ikke
virker, bliver der heller ikke vurderet rigtigt. Der var også
problemer, hvis man kalder dem det, i det gamle system.
Men når man ser på statistikkerne fra f.eks. de lokale
skatteankenævn, så viste tallene igennem alle årene indtil
de nye systemer blev indført, at ca. 33 pct. klagede over
afgørelserne i de lokale skatteankenævn til
landsskatteretten , og at 33 pct. klagede videre til de
almindelige domstole. Alligevel brugte politikerne, eller
var det SKAT’s ledelse, argumentet om, at der var for
mange fejlkendelser for at centralisere hele
ankenævnssystemet. Desuden var der blevet færre
skattesager, men ikke vurderingssager, fordi der i forløbet
blev lavet nye regler for kilometerpenge, som var de sager,
der var flest af.
Opkrævning af skyldige skatter, ikke betalte børnepenge
og institutionstakster m.v. blev flyttet til Ringkøbing. Hvor
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man i kommunerne havde skattefogeder, der kunne gå ud
og lave afdragsordninger med skyldnerne, er det nu nogle
EDB-systemer, der ikke virker, som står for
opkrævningerne. Det har betydet, at opkrævninger under
25.000 kr. ikke opkræves, fordi det er for dyrt i
omkostninger at gøre det. Det har betydet manglende
indtægter til stat og kommuner på ca. 7 mia. kr. om året.
Dertil kommer hele klagesystemet, som blev reduceret fra
kommunerne til 30 skatteankenævnscentre i hele landet.
Det betød, at f.eks. Rødovre, hvor vi var syv medlemmer,
blev lagt ind i Københavns Vestegns skatteankenævn, hvor
også kommunerne, Hvidovre, Glostrup, Ishøj, Brøndby,
Albertslund, Vallensbæk og Høje Tåstrup skulle vælge
nævnsmedlemmer til tre fra hver kommune og fire fra de
store Hvidovre og Høje Tåstrup.
Igen skulle SKAT spare. Igen blev der skåret ned. Nu er
der kun fire skattecentre, og mange af skatteankenævnene
er nu også blevet vurderingsankenævn. Og der er lavet en
helt ny skatteankestyrelse. Det har altid været frivilligt, om
man ville vælge at klage til det lokale skatteankenævn eller
gå direkte til Landsskatteretten, men man havde så at sige
to skud i bøssen, hvis man først klagede til
skatteankenævnet. Det var gratis at klage til ankenævnene.
Det koster nu 450 kr. og nu skal man vælge mellem
ankenævn eller landsskatteret. Der er ikke to skud i
bøssen. Taber man en sag i ankenævnet skal man gå til
byretten.
Det har skabt store problemer i den nye skatteankestyrelse,
der kun har virket i halvandet år. Over hele landet klager
ankenævnene over, at de ikke får sager til behandling. Det
betyder, at ventetiden for at få sin klage behandlet nu er
oppe på ca. 19 måneder, for Landsskatterettens
vedkommende er den på to et halvt år. I de ”gamle”
ankenævn var vi nede på seks måneder.
Der er afsat 220 årsværk ekstra til behandling af
vurderingssager under Benny Engelbrecht, og det skulle
efterhånden hjælpe. Man vi ser stadig ingen sager. Da vi
havde et skatteankenævn her i Rødovre havde vi i
gennemsnit 60 sager om året. Nu hvor vi både har
vurderings-og skattesager er vi nede på højest 10 sager og
det er fra hele vestegnen. Det er for mig at se et ligeså stort
retssikkerheds problem, som at SKAT’s ledelse har
nedprioriteret at betale penge tilbage for forkerte
ejendomsvurderinger.
Helge Møller
Formand

Ansvarshavende redaktør:
Formand Helge Møller
Skodborgvej 3
Telefon: 36709480
E-mail: helgemoeller@mail.tele.dk

ISSN 0902-5316
Tryk: GP-Tryk Grenå

Grundlovsdagsfest	
  på	
  rødovregård
5.	
  juni	
  12-‐15
Talere:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Lisbeth	
  Zornig	
  Andersen

Morten	
  Bødskov	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  JyFe	
  Hilden
Musik	
  og	
  sang	
  ved	
  Nis	
  P.
Der	
  sælges:	
  Øl/Sodavand/Pølser
Socialdemokraterne	
  i	
  Rødovre
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Fordelingsnøgle
til ressourcerne i
specialundervisning

Status for børnehuset

Rødovre har en inklusionshandleplanen, der bl.a.
betyder, at der skal ske en udlægning af
økonomien og visitationskompetencen til
specialtilbud i gruppeordninger og kommunens
egne specialtilbud fra Børne- og
kulturforvaltning til de enkelte folkeskoler.
Økonomi og visitation til specialskoletilbud
forbliver i Børne- og kulturforvaltningen.
Et administrativt udvalg i kommunen har
udarbejdet et forslag til struktur for
udlægningen. Udlægningen sker fra august 2015.
Baggrunden for at udlægge økonomi og
visitation til folkeskolerne, er at mindske
visitation til eksterne specieltilbud og dermed en
eksklusion af den enkelte elev.
Den nye udlægningspraksis til de enkelte
folkeskoler betyder, at kommunens folkeskoler i
større grad får mulighed for at etablere relevante
og målrettede tilbud til de enkelte elever i
forbindelse med elevernes egen klasse.
I forbindelse med udlægningen til folkeskolerne
uddannes lærere og pædagoger i kommunens
fire specialpædagogiske centre så de kan vejlede
kommunens øvrige lærere i de relevante
problematikker og handicaps.
Der er en fordelingsnøgle, der fordeler de midler,
som er til rådighed i forhold til visitationer til det
kommende skoleår. Økonomien fordeles med 70
pct. til skolerne og 30 pct. i Børne- og
kulturforvaltningen. Der er en maksimumpris på
150.000 kr. for skolerne på de forskellige tilbud.
Børne- og kulturforvaltningen betaler udgifter
over dette beløb.

Personalebarometer
Rødovre kommune har over 3.000
ansatte og hvert år udarbejdes
årligt et personalebarometer, der
tager ’temperaturen’ på, hvordan
personalesituationen ser ud inden
for en række centrale emner.
Fokusområderne i
Personalebarometer 2014 er:
- Arbejdsmiljø og sundhed,
- Rekruttering og
fastholdelse,

-

I 2010 etablerede Rødovre Børnehuset i en velindrettet
villa på Gustav Jensens vej. Ved etableringen var det
plads til 8 børn. I forbindelse med dette års budget
udvidede vi Børnehusets kapacitet til 11 børn.
Målgruppen er børn i alderen 6 og 12 år, som er
anbringelsestruede, men ikke egentlig
behandlingskrævende. Børnene i Børnehuset bor fortsat
hjemme hos deres forældre. Børnene sover hjemme og
bor hjemme i weekenderne.
I Børnehuset får børnene den fornødne støtte i
dagtimerne.
Der arbejdes med gode voksne rammer om børnenes
dagligdag og der er især fokus på renlighed, tøj, mad,
skolegang, opretholdelse af venner, fritidsaktiviteter,
lektier m.m.
I Børnehuset har børnene også venner med på besøg, de
holder børnefødselsdag (sammen med forældrene). Målet
er at sikre børnene i Børnehuset en hverdag lig deres
kammeraters.
Social- og sundhedsudvalget har netop behandlet en
status på, hvordan det så går med Børnehuset.
Siden Børnehusets start har 20 børn været indskrevet.
Lige nu er der 11 børn i Børnehuset.
Børnehuset har udviklet sig fra at være et hus, hvor der
udelukkende var fokus på børnene til, at der også er
fokus på, at støtte forældrene. Og det har vist sig, at
Børnehuset med stor succes kan støtte op om forældrene
til børnene i Børnehuset – til gavn for den samlede
familie.
Børnehuset har bl.a. mange aktiviteter, hvor børn og
forældre sammen prøver nye oplevelser. Det kan fx være
en teatertur, en skovtur til et naturområde. Aktiviteterne
foregår typisk i grupper med to-tre familier sammen.
Statussen viser, at Børnehuset er blevet en stor succes,
som har støttet mange børn og familier i Rødovre til
bedre rammer i stedet for en anbringelse uden for
hjemmet.

Professionel ledelse i
organisationen,
- Strategisk
kompetenceudvikling,
- Innovation og
effektivisering
- Nøgletal for personalet i
Rødovre Kommune
Også nedbringelse af sygefravær
har stort fokus i
personalebarometeret.
I 2014 har der bl.a. været afholdt
inspirationsdag for ledere i 2014
mhp. at inspirere og skabe

forståelse for Rødovre Kommunes
vision "Sammen om Rødovre"
betydningen for kommunens
kerneopgaver, medarbejderroller
og kompetencer.
Alle ledere med personaleansvar er
også blevet evalueret med
udgangspunkt i kommunens
ledelsesgrundlag.
Der arbejdes fortsat videre med de
konklusioner og nøgletal, der er i
personalebarometeret - ligesom der
sættes fokus på de områder, som
barometeret peger på.
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Kommuneplanstrategi

Gruppeformand og
formand for social-og
sundhedsudvalget Britt
Jensen
Hvert 4. år godkender
kommunalbestyrelsen
kommuneplanen, enten
en fuld revision eller en
temarevision.

I den mellemliggende
perioden behandler
kommunalbestyrelsen en
kommuneplanstrategi,
hvor man tager stilling til
om der skal ske en fuld
revision eller en
temarevision.
I denne perioden
behandler
kommunalbestyrelsen

Lærerplaner i
daginstitutioner
Alle institutioner skal udvikle pædagogiske
læreplaner for børnene. Der skal laves planer
dels for børn i aldersgruppen 0-2 år og dels for
børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart.
Planerne laves for en 2 årig periode.
Følgende temaer beskrives i planerne: Alsidig
personlig udvikling, sociale kompetencer,
sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur
og naturfænomener, kulturelle udtryksformer
og værdier samt science.
I Rødovre udarbejdes de pædagogiske
læreplaner ud fra en fast skabelon. Og alle
institutionerne laver nogle spændende og gode
lærerplaner.
Institutionerne beskriver pædagogiske metoder
og aktiviteter i de enkelte lærerplaner, herunder
også institutionernes pædagogiske metoder for

kommuneplanstrategien.
Teknisk Forvaltning
anbefaler en fuld revision
af næste kommuneplan,
da der er behov for en
gennemgående revision
af samtlige af
kommunens
rammeområder og der er
ikke foretaget en fuld
kommuneplanrevision i
den seneste periode.
I 2011 vedtog
Kommunalbestyrelsen at
revidere Kommuneplan
2010, som en
temarevision, ”vækst
gennem bæredygtig
udvikling”.
Det meste af den
gældende kommuneplan
ikke er gennemgået siden
2010, og i mellemtiden er
der sket mange
ændringer både i forhold
til ny lovgivning, men
også udviklingen i
Rødovre har ændret sig.

Den kommende
kommuneplanstrategi og
derefter kommuneplan
skal bygge videre på det
nuværende fundament.
Der vil i den kommende
strategi og plan være
fokus på en sund
fornyelse og vækst.
Der kommer følgende
temaer op i strategi og
plan:
- Et erhvervsliv i
vækst,
- Boliger til alle,
- Effektiv mobilitet,
- Byområder i
udvikling,
- En bæredygtig
udvikling.
Udgangspunktet for den
kommende
kommuneplanstrategi og
kommuneplan er, at vi i
Rødovre fortsat skal være
god til at udnytte, at vi er
et godt bysamfund i
hovedstadsområdet.

Integrationsrådets
redegørelse 2014
Udvalgene i kommunen har netop behandlet redegørelse
fra integrationsrådets arbejde i 2014.
I redegørelsen kan man læse, at Integrationsrådet
konstituerede sig i starten af perioden og var glad for, at
Dansk Arbejdsgiverforening valgte at udpege et medlem
til rådet.
Det nye integrationsråd har efterfølgende holdt seminar
for de nyvalgte medlemmer.
Integrationsrådet arbejder med forskellige
politikområder og har bl.a. udarbejdet høringssvar i
forhold til frivillighedspolitik, budgettet for 2015,
opfølgning på målsætninger og handlinger fra
Integrationsområdet i 2013, forslag til ny Børne- og
ungepolitik og sundhedspolitikken.
Integrationsrådet holdt en flot mangfoldighedsfestival
sidste år, hvor rådet flere gange var synlige i lokalpressen

Ældrepolitisk konference

Repræsentantskabsmøde og
ældrepolitisk konference
fik vi valgt en
stedfortræder til
bestyrelsen i Danske
Ældreråd.

Ældreråds
repræsentantskab ønsker,
at ældremilliarden skal
fastholdes som et varigt
og øremærket tilskud,
således at pengene bruges

holdt et meget fint og
interessant indlæg om
emnet.,
Skaber
konkurrenceudsættelse
bedre service? Professor

Tine Rostgaard fra Institut
Statskundskab, Aalborg
Universitet holdt et
spændende indlæg om
Besøg af
emnet. Øger konkurrence
statsministeren
til at udvikle og forbedre
kvaliteten? Hvilken
Om eftermiddagen
kommunens tilbud til sine
betydning har det for
Af John Hedegaard
kom vores
ældre borgere.
borgere, når private
statsminister Helle
virksomheder byder ind i
Thorning-Schmidt og
Fasthold ældremilliarden
forhold til pleje og
Danske Ældreråd holdt
holdt en i øvrigt flot tale
som øremærket tilskud
omsorg?
repræsentantskabsmøde
til de delegerede, hvert år og lad ældrerådet/
Ældre borgeres sundhed
den 11. og 12.maj i
er der inviteret en
seniorrådet som
og sygdom i fremtiden:
Nyborg med 450
politiker til at komme og repræsentant for ældre
Overlæge PhD Geriatrisk
deltagere, ud af 98
holde tale om, hvad der
borgere være med til at
afdeling. Odense
kommuner var der
rør sig på det
bestemme, hvor midlerne
Universitetshospital og
deltagelse fra 95. Fra
ældrepolitiske område.
bedst gør gavn i den
forskningslektor, Dansk
Rødovres SeniorRåd var
Efter statsministerens
enkelte kommune.
Center for
vi fire, der deltog over
besøg blev mødet
aldringsforskning,
disse 2 dag. Første dag
genoptaget, hvor der
Sluttelig blev regnskabet
Syddansk Universitet
var helliget
skulle tages stilling til
godkendt, hvorefter
holdt et meget interessant
repræsentantskabsmødet,
ændringsforslag af
dagen sluttede med
indlæg om dette emne.
hvor der var flere punkter
vedtægterne, forslaget gik overrækkelse af
Om eftermiddagen var
der skulle behandles.
på at regionsældrerådene Ældrerådenes
der flere forskellige
Formanden for danske
fik en repræsentant i
Hæderspris, som i år gik
seminarer der kunne
ældreråd, Bent Aa.
bestyrelsen med taleret
til Erling Tidemand, der
deltages i f-.eks.
Rasmussen holdt
men uden stemmeret,
er tidligere
Digitalisering,
bestyrelsens beretning af
ændringen blev
amtsborgmester og flittig
Velfærdsteknologi på
hvad de havde
enstemmigt vedtaget.
debattør og
ældreområdet, lovgivning
beskæftiget sig med det
foredragsholder om
på ældreområdet,
seneste år. Formandens
Regionerne i bestyrelsen ældres forhold.
værdighed på plejehjem,
beretning blev
Tilbage står så, at regioner På dag 2 var der
aktivt ældreliv – en vej ud
enstemmigt godkendt,
skal have valgt en
forskellige konferencer på
af ensomhed, gode
efter at der var flere
repræsentant, som kan
ældreområdet, jeg kan
måltider, Leg igennem
indlæg/spørgsmål fra
tale regionernes holdning nævne:
hele livet m.v., Vi fire fra
deltagerne. Bestyrelsen
i bestyrelsen. Der blev
Fremtidens ældreomsorg
Rødovre havde delt os op
består af medlemmer fra
vedtaget en udtalelse om og – pleje. Karen Klint,
således at vi fik dækket
ældreråd/seniorråd, der
ældremilliarden til
formand for Folketingets
stort set alle områderne
er valgt som repræsentant
Christiansborg. Hvori det sundheds- og
for at få mest mulig viden
fra de forskellige regioner
fremgår at Danske
forebyggelsesudvalg
med os.
i hele landet. Fra Rødovre

Debat

Fællesskabet er udfordret
Af Flemming Lunde
Østergaard Hansen,
formand for Børne- og
Skoleudvalget

spidsen for
samfundsreformer der
har sikret stadig større
muligheder for en stadig
større del af befolkningen.
Og vores frivillige
foreninger har sammen
med folkeskolen fungeret
som smeltedigel og
samlingssted for børn og
voksne med forskellig
baggrund. Det har alt
sammen skabt et
fællesskab, som er en
forudsætning for, at vi
kan have et dansk
velfærdssamfund.

international
konkurrence, hvor der er
få vindere og mange
tabere.

Sniger sig ind over alt
Denne tankegang sniger
sig ind overalt i
samfundet. Hvis du ikke
er fuldt ud effektiv på
arbejdsmarkedet,
kommer du let til at føle
dig som en byrde.
Medierne og politikere,
med kuglestøderen
Joakim B. Olsen i spidsen,
gør, hvad de kan, for at
udbrede dette
Fællesskabet presset
evangelium.
I disse år er fællesskabet
Flygtninge er ikke
I Danmark er vi heldige.
imidlertid presset.
længere nogle vi skal
Vi lever i et
Konkret kommer det
hjælpe. Det er tvært imod
velfærdssamfund med
blandt andet til udtryk
nogle vi skal holde fra
stor velstand. Det på
ved, at private løsninger
livet under devisen, at
trods af, at vi har få
som private dagtilbud,
flygtningene skal blive i
naturgivne ressourcer. Og privatskoler og
deres nærområde, og så
at landet ret beset er
privathospitaler vinder
kan vi bruge af midlerne
placeret på en noget
frem. Men også den store afsat til ulandsbistand til
vindblæst plads på vor
opdeling på boligområdet at hjælpe dem der.
klode. Danmark har som er udtryk for dette. De
bekendt ikke altid været
frivillige foreninger er
Værst er snakken om
et rigt land med
presset. Mange fravælger konkurreuce
forholdsvis stor lighed.
fx idrætsforeninger og
Allerværst er det dog, at
vælger i stedet at gå til
al konkurrencesnakken
Har krævet stor indsats
fitness. Eller for manges
har sneget sig ind under
Det har krævet en stor
vedkommende at blive på huden på mange helt
indsats gennem mange år. sofaen med
almindelige mennesker.
En indsats som mange
fjernbetjeningen inden for Også mennesker som
har taget del i. Velstanden rækkevidde.
tidligere stod i spidsen for
er i høj grad skabt af
Efter min mening er
at hjælpe andre.
virksomme mænd og
fællesskabet og dermed
Jeg oplever ikke så få
kvinder under den
vores velfærdssamfund
gange, at venner og
beskyttende paraply, som imidlertid først og
bekendte, som jeg
et gennemreguleret
fremmest presset af den
tidligere har oplevet som
arbejdsmarked med
tankegang der ligger bag bannerførere for projekter
stærke fagforeninger
snakken om
til gavn for andre, er
udgør.
konkurrencestaten. Altså, blevet mere indadvendte
Socialdemokratiet har
at vi er en del af en
og fokuseret på, hvad der
gennem årene stået i
ekstrem intens
gavner dem selv og deres

børn. Fravalg af
fællesskabsinstitutioner
som fx kommunal
børnehave og folkeskole
bliver lige pludseligt helt
naturligt, hvis der er en
umiddelbar fordel
forbundet hermed.
Og samfundets regler og
krav bliver hurtigt
oplevet som en
spændetrøje og en
hindring, i stedet for en
hjælp til, at vi alle skal
kunne være her.
Skal insistere på
fællesskabet
Som socialdemokrater
skal vi insistere på, at
fællesskabet skal bevares
og udbygges. Vi skal i
vores daglige politik
arbejde for, at de fælles
løsninger skal være i
højsædet. Det indebærer
konkret, at vi skal sikre, at
fx vores skoler, fritids- og
kulturtilbud og
ældreomsorg er helt i top.
I modsat fald kan vi ikke
forvente opbakning til
velfærdssamfundet. Men
dette er ikke nok. Vi skal
starte en kulturkamp,
hvor det at tage ansvar,
hjælpe hinanden og vise
solidaritet igen kommer
på dagsordenen. Med
disse værdier i rygsækken
frygter jeg ikke den
internationale
konkurrence. Og endda
heller ikke kinesiske
skoleelever.
	
  

Landspolitik

Historisk stærk indsats
mod social dumping

ligefrem, at ”social
dumping er godt”. Det er
grotesk.

Fradrag for fagligt
kontingent fordobles
Og husk!: VKO halverede
fradraget for faglige
kontingenter i 2010. Nu
Af Morten Bødskov (S),
fordobles fradraget, og
Rødovres
medlemmer af en
folketingsmedlem
fagforening får dermed
Nu skærpes indsatsen
en kontant skattelettelse.
over for fuskere,
Hver dag kæmper jeg for
svindlere og de der ikke
mere vækst og flere
spiller efter reglerne på
arbejdspladser, så vi kan
arbejdsmarkedet.
komme helt fri af krisen.
Regeringen, SF og
Og mit arbejde mod
Enhedslisten har løftet
social dumping
indsatsen mod social
fortsætter. Vi skal ikke
Vi skal vinde valget skriver Morten Bødskov.
dumping til et historisk
tilbage til VKO. De gjorde
Her går han dør til dør med Britt Jensen
højt niveau, og indsatsen
ikke noget. Nu sker der
skærpes nu yderligere.
virksomheder styrkes.
arbejdstilsynet og politiet, noget. Nu ryddes der op.
Regeringen sætter med
Det går fremad for
så de brodne kar nu får
aftalen en tyk streg under
Danmark
igen. På grund
V og DF: 40 kr. i timen?
endnu hårdere kamp til
at vi ikke skal finde os i,
I 10 år foretog VKO sig
stregen. Eksempelvis har af manglende rettidig
at bevidst snyder sig
politisk omhu tabte vi
stort set intet i kampen
vi i samarbejde afsat
uden om de regler vi
under krisen tusindvis af
mod social dumping.
penge til, at antallet af
andre overholder på
arbejdspladser. Nu er
Venstre og Dansk
kontrolbesøg på
arbejdsmarkedet.
ledigheden den laveste
Folkeparti har tilmed
arbejdspladserne kan
ledighed i fem år.
fremsat et forslag i
fordobles.
Dansk løn og
Danmark skal videre.
Folketinget, som vil
Derudover skærpes
ansættelsesvilkår
Vejen
til mere velfærd går
betyde polske lønninger i indsatsen mod
Min holdning er klar:
Danmark og afskaffelse af udenlandske chaufførers gennem flere
Kommer man til
arbejdspladser. Derfor
retten til konflikt, som
ulovlige cabotagekørsel.
Danmark for at arbejde
har vi med massive
den kendes i dag.
Det skal stoppes. Vi skal
skal det ske på danske
ikke acceptere, at danske offentlige investeringer
løn- og ansættelsesvilkår. Venstres chef-strateg,
sikret tusindvis af nye
tidligere finansminister
chauffører, der
Vi ser alt for mange
private job. Der sker et
Claus Hjort Frederiksen,
overholder alle regler,
eksempler på social
har tilmed udtalt, at en
drives fra hus og hjem på løft af nedslidte skoler,
dumping. Vi kender alle
børnehaver og plejehjem
grund af chauffører og
historierne. Lønningerne timeløn på 40 kr. i timen
så også velfærden
er en fin timeløn!
vognmænd, der fusker
presses. Nogle mister
forbedres.
Kampen mod social
med reglerne.
deres job. Det er
Vi skal kæmpe for at
dumping fortsætter. Vi
Hvis Venstre og Dansk
simpelthen ikke i orden.
forny
og bevare det
Folkeparti igen skal lede
Derfor skærpes indsatsen skal under ingen
velfærdssamfund, vi
Danmark svækkes
nu markant. De 100 mio. omstændigheder
kender. Vi skal ikke
acceptere at billig
indsatsen mod social
kr. der med finansloven
tilbage til Lars Løkke
østeuropæisk arbejdskraft dumping. I 10 år under
blev afsat til at styrke
Rasmussens
udnyttes til løntrykkere
VKO skete der stor set
indsatsen rulles nu ud.
eksperimenter og
på vores arbejdsmarked.
ikke noget. Venstre og
Straffene for social
utryghed. Vi skal vinde
Derfor har regeringen, SF Dansk Folkeparti er klar
dumping skærpes og
valget.
og Enhedslisten også
til polske lønninger og
kontrollen med
styrket samarbejdet
svækket konfliktet.
udenlandske
mellem SKAT,
Liberal Alliance mener

1. maj

Fuldt hus til 1. maj
Selvom det var Kr. Himmelfarts
dag, var der 115 som deltog i
partiets 1. maj-fest på
Rødovregård. De blev
underholdt af talerne Morten
Bødskov, Erik Nielsen og
Journalist Poul Smidt samt sidst
men ikke mindst af “De gode
mænd”.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
Lørdag den 30. maj kl. 11 - 14 kampagnedag ved Tyren på
rådhuspladsen
Mandag den 1. juni 16.15 - 18 dør til dør i kærene
Mandag den 1. juni kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
Onsdag den 3. juni kl. 19 Miljø-og teknikgruppen i Gunnekær
70
Fredag den 5. juni kl. 12 - 15 Grundlovsfest på Rødovregård
Mandag den 8. juni kl. 18 Gruppe/FU-møde på rådhuseet
Mandag den 15. juni kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Med forbehold af, at der ikke er udskrevet valg:
Lørdag den 6. juni kl. 12.15 - 14 torvemøde ved Bybjerget
Onsdag den 10. juni kl. 16.15 - 18 Dør til dør i Islev
Lørdag den 13. juni kl. 12.15 - 14 Torvemøde Islev Torv
Søndag den 14. juni kl. 12 Områdeuddeling i Bybjerget
Onsdag den 17. juni kl. 18.15 - 20 Dør til dør i Kærene
Lørdag den 20 juni kl 12.15 - 14 Torvemøde i Kærene
Onsdag den 24. juni kl 16.15 - 18 Dør til dør Rødager Alle
Lørdag den 27. 10.15 - 12 Torvemøde ved RC på Tårnvej

Meld jer til vore
politiske grupper
I grupperne diskuteres politik,på de enkelte områder og
kommer med forslag om medlemsmøder. Grupperne
står også for at udarbejde emner til vores kommunale
arbejdsprogram.
Hver gruppe har en tovholder udpeget af bestyrelsen og
tilknyttet til hver gruppe er et
kommunalbestyrelsesmedlem, så grupperne har
direkte kontakt til det kommunalpolitiske system. Er
man
interesseret i at være med i en af de politiske
arbejdsgrupper så kan man
tilmelde sig hos de enkelte tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Maria Grøndahl,Mosehusvej 5,
23427414, e-mail maria@groendahl.dk
Miljø-og teknikgruppen: Dorit Svendsen telefon
41682868, e-mail doritsvendsen@gmail.com
Kultur-og Fritidgruppen: DanLarsen telefon 36418301 email danlarsen51@gmail.com
Social-og Sundhedsgruppen: Kirsten Ærø telefon
36411860 e-mail: kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelsesgruppen: Feter Folmer Posgaard, telefon
28579123 e-mail Folmerp@gmail.com

Så er det nu det gælder!
Valget nærmer sig med hastige skridt.
Rødovre, Herlev og Københavns Omegn har
brug en stærk stemme i Folketinget. Det er
Morten. Derfor har vi brug for din hjælp
Partiforeningen laver mange aktiviteter i
valgkampen. Vi uddeler materialer ved
stationer og butikscentre, der hænges
plakater op og uddeles materialer i
boligområder.
Kan du hjælpe et par timer i valgkampen
med én af disse aktiviteter kan du kontakte
partiformand Helge Møller på mail:
helgemoeller@mail.tele.dk
I valgkampen vil vi lave videoer og
opdateringer fra Mortens besøg i
Københavns Omegn. Og dem vil vi gerne
dele med dig og dine venner.
Vi håber derfor, at du vil bruge lidt tid på
allerede nu at samle e-mailadresser på dine
venner og familie, som du under
valgkampen vil anbefale at stemme på
Morten
I valgkampen må du meget gerne dele
Mortens videoer og opslag til dine venner
via mail. Husk også aktivt at følge og støtte
Mortens kamp for Københavns Omegn på
Facebook.
Husk også muligheden for at komme gratis
til fodbold på Brøndby Stadion den 7. juni kl.
16.00, hvor Brøndby IF møder Esbjerg FB om
den topplacering i Superligaen.
Du er velkommen til at tage familie,
kollegaer og venner med på stadion. På
dette link kan du se mere om tilmeldingen:
https://www.facebook.com/events/
683827248394587/

Adresseliste
Formand:
*Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
Hovedkasserer:
*Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12, 51180288 /
corepetersen@hotmail.com
Sekretær:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12, 28579123,/
Folmerp@gmail.com
*Aktivitetsformand: Bjarne S. Andersen,Veronikavej
12, 41274045/Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2016
Bestyrelsesmedlemmer:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
*Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
*Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Ole Gjøl Bystrædet, 23C, 2 0001 36416276/
kuhlmeier@post.tele.dk
Maria Grøndahl, Mosehusvej 5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
60943035/ mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
40949534 elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirsten-finnaeroe@kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hannekj@banolu.comRevisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/

Fanebærere
Dorit Svendsen Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2014:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@rk.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21
C, 23637424 / flemming@rk.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 /
jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@e-possthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.hess.larsen@rk.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Herlev 4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
72268400 /smorb@ft.dk
DSU

Nilofer Asbasi, Bjerringbrovej 115, 2610
Rødovre.
nilo-77@hotmail.com
Mobil: 91 42 06 48/ Hjem: 36 72 62 30

DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen,
Jyllingevej 177, 3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670
3117 / perbiener@Outlook.dk

Returneres ved varig
adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen
Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

Kom til Grundlovsdag
Vores aktivitetsformand Bjarne Sander
Andersen har fået strikket et rigtigt interessant
program sammen til vores grundlovsfest den 5.
juni på Rødovregård fra kl. 12 - 15.
Samtidig er det også en markering af, at
kvinderne fik stemmeret for 100 år siden.
Det fremgår også af talerlisten, idet Tidligere
kulturminister Jytte Hilden kommer og taler
om kvindernes krav om ligeret.
Dertil kommer vort bysbarn Lisbeth Zorning
Andersen, som er kendt for at kæmpe for de
svage i samfundet.Endelig kommer vores egen folketingsmand
Morten Bødskov, som helt sikkert vil tale om
den kommende valgkamp
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