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1.Maj var igen
en succes
Der var fuldt hus
igen, da vi fejrede
1. Maj. Her bæres
fanerne ind til
sangen “Når jeg
ser et rødt flag
smælde”.
Fotos fra 1. Maj:
Finn Gade Ærø
Læs mere
om 1. Majarrangementet på

Grundlovsfest på Rødovregård Læs inde i bladet:
Lørdag 5. juni 2010 kl. 12-15

Side 2: Leder: Lad os få et hurtigt valg
Side 3: Lån til anlægsprojekter for at få gang
i hjulene

Program:
Kl. 12,00. !

Velkomst ved formand Helge Møller

Kl. 12,20!
Grundlovstale ved
Socialdemokratiet, Nick Hækkerup

næstformand

i

Kl. 13,30!
Grundlovstale ved Folketingsmedlem
Morten Bødskov

Mellem talerne vil der være musikalsk underholdning
samt fællessang.

Side 4: Bedre tværfaglig indsats forebygger
“grimme” børnesager i Rødovre
Side 5: Københavns befæstning et
spændende projekt på vestvolden
Side 6: Ungdomsledigheden stiger hastigt
Side 7: Debatindlæg

Der vil være mulighed for køb af grillpølser, øl, vand
samt lodder til det traditionelle Grundlovsdag-lotteri.
Vel mødt

Side 10: Fleksibel bemanding på
beskæftigelsesområdet

Leder

Lad os få et hurtigt valg
I skrivende stund vides ikke, om Dansk Folkeparti indgår
forlig med regeringen om dens såkaldte redningsplan,
som bl.a. betyder, at alle overførselsindkomster skal sættes
i stå i 730 dage, og at der udover, at der kun må ske prisog lønfremskrivninger i kommunerne samtidig med, at
kommunerne over de næste tre år skal spare 4 mia. kr.
Regeringen vil også udskyde skattelettelserne i topskatten
og regeringens medlemmer gå ned i løn med 5 pct..
Men uanset det, så viser det, hvad regeringen vil. Den vil
have, at de fattigste i vores samfund skal betale for de
enorme skattelettelser, der er givet til de mest rige i dette
samfund. En bankdirektør får en lettelse i skatten på
omkring 435.000 kr. om året, mens en folkepensionist får
150 kr. mere om måneden.
Det viser, hvor asocial denne regering er. Det er faktisk
Grækenland om igen. Her gav den græske konservative
regeringen store skattelettelser til de rigeste og skar ned
på skattevæsnet, akkurat som vores borgerlige regering
har gjort. Måske ikke på samme storstilede måde som den
konservative græske regering, men mekanismen er den
samme. Nu skal de græske lønmodtagere og pensionister
holde for. Akkurat som i Danmark.
Beregninger fra AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
viser, at kombinationen af at sænke
overførselsindkomsterne, reducere person-og
beskæftigelsesfradraget, samtidig med, at man fastholder
skattelettelsen, giver en historisk skæv fordelingsprofil i
regeringens genopretningspakke. Beregningerne viser, at
det relative tab for de 10 pct. fattigste danskere er hele 25
gange større end tabet for de 10 pct. rigeste. Analyser
visser, at det i gennemsnit vil koste personer i arbejde 1000
kr., hvorimod personer, der ikke er i job i gennemsnit skal
betale 3400 kr.. Mens en topleder i gennemsnit får et årligt
tab på 400 kr., hvilket svarer til 0,1 pct. af vedkommendes
indkomst, så får en kontanthjælpsmodtager i gennemsnit
et tab på 4000 kr., svarende til 3,6 pct. af indkomsten.
Endelig viser den borgerlige regering sit sande ansigt.
Siden 2010 har den borgerlige regering gang på gang
fastslået, at de ville bevare og udbygge vores
velfærdssamfund og fået vælgerne til at tro på det. Det
var jo ikke til at se en forskel på socialdemokratisk og
borgerlig politik.

Derfor har det været yderst glædeligt, at S og SF er
kommet med et meget mere fremadrettet oplæg ”Hvis du
har 12 minutter, så har vi en løsning”.
Den vil skabe flere job her og nu ved at sætte gang i
byggeriet og fremrykke offentlige investeringer. Samtidig
vil man i samarbejde med fagbevægelsen bede danskerne
om at arbejde 12 minutter mere om dagen. På den måde
kan man undgå at lave forringelser af skolerne,
ældreplejen og velfærden i det hele taget. Samtidig vil det
bevirke, at det fremover vil afhjælpe manglen på
arbejdskraft, når de mange krigsårgange går på pension.
De unge skal gennemføre deres studier hurtigere. Endelig
vil man indføre en 6 pct. millionærskat for alle, der tjener
over 1 mill. kr. og lægge skatter på usunde fødevarer og
tobak.
Dermed har befolkningen fået to reelle alternativer at
vælge imellem. Vi kan enten få en løsning med
nedskæringer og skattelettelser for de absolut rigeste, eller
vi kan få en fair løsning.
Nu er det ikke sikkert, at regeringen kommer igennem
med deres asociale forslag. Dansk Folkeparti har meddelt,
at de ikke vil være med til at spare de 4 mia. i
kommunerne, og vil ikke være med til at skære i
folkepension og førtidspension. Derimod vil DF skære i
børnechekken, så familier med mere end tre børn ikke kan
få, ligesom den skal indtægtsreguleres. De vil også have
en undersøgelse af, hvor meget indvandrere, der ikke er i
arbejde, koster det danske samfund. Der skal spares i
ministerierne og U-landsbistanden skal ned på 0,7 pct. af
bruttonationalproduktet. Derimod vil man godt se på
besparelser på kontanthjælpen og på dagpengene.
Uanset, hvad forhandlingerne munder ud i, vil det være
en usolidarisk løsning, de kommer frem til. Der er
overhovedet ikke noget fremadrettet i forslagene, som
kommer til at ramme det gryende opsvind, alle taler om,
meget hårdt.
Jeg håber i mit inderste, at dette ikke lykkes for regeringen
at lave et forlig med Dansk Folkeparti, så vi kan få et
hurtigt valg.
Vi skal have væltet denne regering. Jo før jo bedre.
Helge Møller
formand

Bladet Socialdemokraterne/Rødovre

Ansvarshavende redaktør:

ISSN 0902-5316

Udgives af Socialdemokratiet i
Rødovre

Formand Helge Møller
Skodborgvej 3

Tryk: Kailow

www.socrodovre.dk

Telefon: 36709480
E-mail: helgemoeller@mailtele.dk

Oplag 525 eksemplarer

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Lån til anlægsprojekter
for at sætte gang i hjulene
Bølgerne er gået højt i Rødovre i den
seneste tid – Diskussionerne har handlet
om Rødovre skal låne penge til
ekstraordinære anlæg, som regeringen har
opfordret kommunerne til, for at ’sætte
mere skub i beskæftigelsen i Danmark’.
Der er afsat to lånepuljer på i alt 3 mia. kr.
til hhv. kvalitetsfondsområderne og
øvrige områder bl.a. veje.
Lånepuljerne fordeles til kommunerne
efter ansøgning.
Rødovre har gennemgået fremtidige
anlægsprojekter, som det er muligt at
realisere og iværksætte i 2010 – såkaldte
”her og nu - projekter”. På baggrund af
gennemgangen har Rødovre ansøgt om
lån på hhv. 1,6 mio. kr. på
kvalitetsfondsområdet og 46,8 mio. kr. på
øvrige områder, herunder veje.
Følgende projekter gennemføres:
• Færdiggørelse af renovering af
klasselokaler
• Islevdalsvej 5-8 etape - Etablering/
renovering af cykelsti
• Rødovrevej 4-5 etape - Reparation af
belægning i kørebaner, fortove og andre
befæstede arealer.
• Heerup Plads – Etablering af
kirkeforplads, så der bliver en direkte

adgang til Rødovregård og Heerup
museum.
• Køb af ejendom til Sundhedscenter:
Lån er yderst relevant
Hver gang kommunen overvejer lån, skal
det naturligvis vurderes om det er en god
ide. Den socialdemokratiske gruppe har
vurderet, at det er en god ide at låne
penge til ovennævnte projekter, fordi
Rødovre har brug for, at der sættes
forskellige anlægsarbejder i gang til gavn
for den lokale beskæftigelse.
Og uanset regeringens farve – så lytter vi
til de initiativer – der fra centralt hold
sættes i værk for at mindske den
økonomiske krise – det har vi altid gjort i
Rødovre. Vi vil allerhelst have de
økonomiske midler som bloktilskud, men
det har regeringen afvist – vi kan låne
penge til at sætte ’gang i hjulene’.
Rødovre kommunes låneportefølge er
ganske fornuftig – vi ligger på niveau
med landsgennemsnittet. Der er samtidig
en fornuftig afvikling af kommunens lån
og vi låner ikke til drift.
Så alt i alt har den socialdemokratiske
gruppe vurderet at optagelse af lån til
ovennævnte projekter, er yderst relevant
for Rødovre.

Værelser og badeforhold
på Skovly renoveres

Busbesparelser
er sat i bero
I forbindelse med vedtagelsen
af budgetterne for sidste år og i
år, vedtog
Kommunalbestyrelsen en
besparelse på busdriften i
Rødovre på 3,5 mio. kr.
Besparelsen er nu sat i bero og
gennemføres ikke, fordi det har
vist sig meget vanskeligt at
realisere besparelserne.
Det oprindelige
besparelsesforslag gik ud på, at
buslinje 132 skulle standse ved
kommunegrænsen og service af
buslinje 6A skulle halveres i
Rødovre.

Pensionist skovturen
på Oslobåden
I år foregår på Oslo-båden
Der bliver rig lejlighed til at mærke
vinden i håret den kommende
sommer for Rødovres ældre.
Rødovre har nemlig reserveret fire
sommerafgange med Norgesbåden.
Det plejer at være et tilløbsstykke,
når Rødovre Kommune hvert år
inviterer byens ældre borgere på
skovtur. Turen bliver nok ikke
mindre populær i år, da den bliver
opgraderet til en sejltur rundt i de
københavnske farvande med
Norgesbåden.
Dagen starter i Kulturhuset Viften,
hvor de ældre er inviteret på
morgenmad og kaffe. Herefter
transporteres de ældre borgere til
Norgesfærgen, hvor der er
reserveret en hel restaurant til

Rødovres pensionister.
Der serveres forret, hovedret,
Der er afsat 3,6 mio.kr. på
toiletrum med direkte
værelse og badeværelse
kaffe og lagkage. Herefter er der
budgettet til optimering af adgang fra værelset.
fornyes.
musik, dans og lodtrækning om
værelser og renovering af
Endvidere indrettes
gaver i restauranten.
bade- og toiletrum, incl.
Optimering
handicaptoilet med
Den toldfrie shop ombord har
udsugning på Skovly.
af værelser
badeforhold.
Skovly skal gøres til et mere Der udføres i forbindelse
Der udføres malerreparation annonceret, at der i anledning af
Rødovre Kommunes besøg vil
tidssvarende kursus- og
med optimeringen af
i fornødent omfang efter
konferencecenter mhp. et
værelserne, renovering af
ændringer af vægge i såvel være særlige tilbud.
Sejlturen foregår i august og
større kundegrundlag.
bade- og toiletrum med ny værelser som gange.
billetsalget foregår allerede i maj
Værelserne renoveres
ventilation, kloak ligesom
Skovly bruges af både
måned. Billetsalget bliver
således, at der for hvert
vandinstallation fornyes, og ansatte og borgere i
annonceret i de lokale medier, når
værelse indrettes et
døre mellem gang og
Rødovre Kommune til
tiden nærmer sig.
kombineret bade- og
konferencer m.v.
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Bedre tværfaglig indsats forebygger
’grimme’ børnesager i Rødovre
Rødovre har fået 880.000 kr. fra en pulje
fra det tidligere Velfærdsministrerium
og har arbejdet med at integrere
”Projekt Bedre Tværfalglig Indsats” og
redskaberne i Rødovres lokale praksis
for tværfagligt samarbejde.
forældre har en
sindslidelse og/eller et
misbrug af alkohol
eller stoffer.
Det daværende
Velfærdsministerium
udmeldte efterfølgende
en pulje på 15 mill.
kroner til
implementering af den
Af gruppeformand
udviklede
samarbejdsmodel.
Britt Jensen
Rødovre fik 880.000 kr. fra
puljen og har arbejdet med
Socialforvaltningen og
at integrere BTIBørneskoleforvaltningen har samarbejdsmodellen og
i en periode arbejdet med at redskaberne i Rødovres
skabe et stærk tværfagligt
lokale praksis for tværfagligt
samarbejde omkring børn og samarbejde.
unge, som har brug for støtte.
Det altovervejende mål er at Samarbejdsmodel
undgå ’grimme’ børnesager, Hidtil har Rødovre haft seks
som dem vi har hørt om i
lokaliseringsteams med
andre kommuner i den
mulighed for at udøve en
seneste tid. Arbejdet er
handlende rolle. Det er dette
foregået i regi af ’Projekt
samarbejde, som ændres og
Bedre Tværfaglig
gøres endnu mere
Indsats’ (BTI).
handlingsrettet og lokalt.
Rødovre deltog sammen med På baggrund af de seneste års
tre andre kommuner,
erfaringer, så etableres der en
Hovedstadsregionen,
samarbejdsmodel med
Lænken og en
tilknyttede værktøjer til støtte
misbrugsbehandlingsinstituti og til løsning af de opgaver,
on i projektet i 2006/07 med som allerede er forankret
det formål at udvikle en
blandt de professionelle, der
samarbejdsmodel samt
arbejder med børn med
redskaber og vejledninger,
særlige behov.
der kunne forstærke og
forbedre indsatsen i forhold Tre niveauer
til børn og unge, hvis

Samarbejdsmodellen baserer
sig på en niveaudeling af
indsatsen for børn og unge
med særlige behov på tre
niveauer:
Niveau 1 – hvor den enkelte
medarbejder, der har en
bekymring for et barn, kan søge
råd og vejledning hos kolleger
eller leder.
Niveau 2 – hvor man i en
institution eller en afdeling
vurderer, at man ikke kan
afhjælpe
problemet alene. På niveau 2
anvendes lokaliseringsmøder for
dagpleje, daginstitutioner og
skoler. Niveau 2 indebærer
således, at der skal iværksættes
en indsats på tværs af flere
enheder.
Niveau 3 – er de situationer,
hvor der enten sendes en
underretning direkte til Børneog
Familieafdelingen, fordi
problemerne er akutte eller af så
alvorlig karakter, at der skal
handles øjeblikkeligt, eller hvor
indsatsen af andre grunde
forankres i Børne- og
Familieafdelingen.
Niveau 2 er bl.a.
lokaliseringsmødet, hvor
fagpersoner drøfter
bekymring i forhold til et
barns eller unges udvikling
og trivsel.
Disse møder vil fremover
blive opdelt således, at
daginstitutionerne hver især
bliver rammen om et
lokaliseringsmøde hver
anden måned.
På skoleområdet vil der være
møde hver 14.dag.
Lokaliseringsteamet er
fremover aldersopdelt i førskolebørn og skolebørn.

Nyt tiltag
Samarbejdsmodellen
indeholder også en konkret
beskrivelse af, hvordan
opgaverne i forhold til børn
og unge med særlige behov i
praksis kan løses af
medarbejderne og bygger på
de traditioner, der altid har
været grundlaget for
samarbejde og tidlig indsats i
Rødovre.
Samarbejdsmodellen retter
sig både mod medarbejdere,
der har direkte kontakt til
børn. Modellen retter sig
også mod jobcentret.
Samarbejdsmodellen
omfatter også samspillet med
ikke-kommunale tilbud som
behandlingspsykiatrien på
Glostrup Hospital.
Samarbejdsmodellen
indebærer, at der er en
stafetholder, og at der
oprettes en stafetlog.
Stafetholderen er den, der
tager initiativet til at drøfte
en bekymring. Stafetloggen
har til formål at virke som en
handlingsvejledning, der
sikrer, at væsentlige
overvejelser bliver gjort og
fastholdt i form af
dokumentation.
Stafetloggen dokumenterer
forløbet omkring barnet.
Samarbejdsmodellen er et
spændende nyt tiltag i
Rødovre og bygger på
principperne om:
Nærhedsprincippet, tidlig
indsats, forældrenes
medinddragelse og bedst
mulig anvendelse af de fælles
ressourcer. Alt sammen med
hensyn på. at sikre tidlig
indsats og hjælp til de
udsatte børn og unge.
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Københavns befæstning et
spændede projekt på vestvolden
Kommunalbestyrelsen
har tidligere godkendt
projektbeskrivelse til
Partnerskabet (Real
Dania, Skov og
Naturstyrelsen og
Kulturarvsstyrelsen), der
er udgangspunkt for det
videre arbejde om
Vestvolden –
Københavns befæstning.
Projektbeskrivelsen
omfattede flere
leverancer bl.a.
etablering af et
formidlingscenter i
Ejbybunkeren, asfaltering
og belysning af voldgaden,
genopførelse af
Batteritogsmagasin samt en
forbedring af tilgængelighed
og motionsmuligheder – alt
sammen noget der skal
medvirke til at gøre
Vestvolden til en attraktion og
et udflugtsmål.
Forslag til kontrakt
Der er nu udarbejdet et
forslag til en kontrakt mellem
Rødovre Kommune og
Partnerskabet, ”Aftale om
realisering af projekt som en
del af projektet
Revitalisering af Københavns
befæstning”. Aftalen omfatter
også projekter støttet af
Vejdirektoratets cykelpulje.
Der er mange konkrete
projekter i Rødovre, som er
omfattet af aftalen mellem
Partnerskabet og Rødovre.
Projekterne er opdelt i 2
delprojekter henholdsvis de
udendørs anlæg benævnt A)
og Formidlingscentret
benævnt B), der skal

planlægges og igangsættes
hver for sig.
De konkrete projekter er
følgende:
A:
* De udendørs anlæg
Asfaltering af voldgaden,
hvor den i dag er grusbelagt
(fra Roskildevej til Ejbylejren)
* Belysning af voldgaden fra
Roskildevej til Jyllingevej
* Adgangsforhold til
formidlingscentret fra
Jyllingevej
* En ny sti fra P-plads ved
Korsdalsvej til voldgaden
* Et koncept for en motionssti
fra det fælles
Sundhedsprojekt v./ Kræftens
Bekæmpelse samt etablering
af en delstrækning
* En rute for
kørestolsbrugere, så de kan
opleve volden
* Genopførelse af
Batteritogsmagasinet, samt
med støtte gennem
Vejdirektoratets cykelpulje
* Belysning af voldgaden fra
Jyllingevej til

kommunegrænsen mod
København
* Forbedring af krydsningen
af Jyllingevej for cyklister
B:
* Formidlingscenter
Ejbybunkeren herunder:
* Istandsættelse af
Ejbybunkeren
Udarbejdelse af
formidlingskoncept af Bysted
A/S
*Formidlingsinstallationer
* Etablering af en
driftsorganisation i et
samarbejde mellem Skov og
Naturstyrelsen og Rødovre
Kommune
Udgangspunktet er en
gennemførelse af projektet i
perioden fra april 2010 frem
til december 2012.
Rødovre har igen søgt en
afklaring af støjproblemet på
Vestvolden, og der er igen
skrevet til
Transportministeriet. Der er
endnu ikke modtaget svar fra
ministeriet.

Ungdomsledighed

Ungdomsledigheden
stiger hastigt

Af
formanden for
beskæftigelsesudvalget,
Annie A. Petersen
Ungdomsledigheden stiger
for tiden med foruroligende
hast. Der ikke tilstrækkeligt
med praktikpladser til de
unge på erhvervsskolerne,
som derfor ikke kan gøre
deres uddannelse færdig. Og
der er ikke tilstrækkeligt
med ufaglærte jobs til de
unge, som ikke har nogen
uddannelse.
Socialdemokraterne i
Rødovre er meget
opmærksomme på dette
problem – dels for de unge
selv, men også for vort
velfærdssamfund i det hele
taget.

en ungdomsuddannelse,
fordi mængden af ufaglærte
jobs nu og på sigt er dalende.
Fremtidens jobs kræver mere
uddannelse, og derfor skal
de unge rustes til denne
virkelighed allerede i
folkeskolen.
Socialdemokraterne i KBgruppen er opmærksomme
på, at rigtig mange unge har
meget svært ved at leve op
til fremtidens
uddannelseskrav. Derfor
arbejder vi på mange fronter
på, at afhjælpe dette
problem. Vi har blandt andet
i samarbejde med Det Lokale
beskæftigelsesråd (LBR)
lanceret et projekt, hvor
Jobcenteret i samarbejde med
en folkeskole og
Ungdommens
Svært at leve
Uddannelsesvejledning
op til krav
(UUV) finder praktikpladser
Det er et problem, at
til unge, som har har svært
forholdsvis mange unge ikke ved at overskue en
er i stand til at gennemføre ungdomsuddannelse.

Håbet, og de foreløbige
erfaringer er, at den unge i
en konkret arbejdssituation
eventuelt kombineret med
en mentorordning, bedre
kan se relevansen af
uddannelse, og derfor er
langt mere motiveret for at få
udfyldt eventuelle huller.
Kun et forsøg
Projektet er endnu kun et
forsøg, men jeg har store
forventninger til, at netop et
tæt samarbejde mellem
folkeskolerne, UUV og
jobcenteret kan forebygge
ungdomsledighed hos den
gruppe unge, som har mest
svært ved at honorerer
fremtidens uddannelseskrav.
Folkeskolerne kender de
unge godt, og kan meget
tidligt spotte de unge, som
vil blive voldsomt udfordret
af kravet om
ungdomsuddannelse. UUV
har i forvejen kontakten med
eleverne og
ungdomsuddannelserne.
Jobcenteret har de
socialfaglige redskaber og
kontakten til erhvervslivet.
Desuden har jobcenteret et
etisk incitament til at arbejde
med denne gruppe, idet
disse unge er i stor risiko for
at ende som ”kunder” i
jobcenteret når de fylder 18 –
som
kontanthjælpsmodtagere. Jeg
tror ikke, der er nogen, der
har fordel af, at man venter
med indsatsen til den tid! Jo
tidligere vi sætter ind – des
større er udsigten til succes.

Uddannelsesaktivering
Et andet tiltag for de unge
ledige, er
uddannelsesaktivering. Alle
ledige skal som bekendt
aktiveres, men for de unges
vedkommende har vi valgt
at prioritere
uddannelsesrettet aktivering.
Jobcenteret kører derfor i
samarbejde med VUC læseog regnekurser, som skal
bringe de unge tættere på en
ungdomsuddannelse. Det er
dog heldigvis mange unge,
som ikke har problemer med
at gennemføre en
ungdomsuddannelse. Rigtig
mange unge trives glimrende
på erhvervsskolerne, men
rammes af manglen på
praktikpladser.
Socialdemokraterne har, for
at dæmme op for denne helt
uacceptable situation, dels
bedt kommunen selv om at
tjekke hver en krog for
eventuele praktikpladser, og
dels vil vi fremadrettet bruge
de sociale klausuler i vores
indkøbs- og udbudspolitik
meget mere offensivt til at
skaffe praktikpladser til vore
unge hos kommunens
leverandører og
entrepenørerSocialdemokrat
erne i Rødovre kan ikke løse
den verdensomspændende
finanskrise. Men vi kan sørge
for, at vore unge medborgere
bliver berørt som lidt som
muligt af effekterne af den,
så vi ikke får en fuldstændig
lammet generation af unge,
som toget er kørt for, når
konjunkturene igen vender.

Debat
havde det ikke været muligt
at gennemføre
skattelettelserne.
Jeg kommer til at tænke på et
Af Grethe Kujack, medlem
digt fra min skoletid. Det var
af KB
af Henrik Pontoppidan
Der er varslet huslejestigning
skrevet til Georg Brandes for
igen – og grænsen for hvad
næsten 100 år siden.
man kan få i boligydelse er
Så vidt jeg husker lyder det
nået, hvor jeg bor.
således;
Så fremtidige stigninger skal
Den sandheds sol han på
altså tages fuldt ud af
himmelen satte
folkepensionen, der jo ikke
hvem bragte den glæde? Hvem
stiger. Så det betyde mindre
gav den styrke?
til den daglige husholdning i
Han råbte: bliv lys, - men der
fremtiden. Varmeregningen
voksede mørke
er steget i år ,og bliver sikkert
større til næste år p.g.a den
Det kundskabens træ han
kolde vinter. Jeg sidder med
plantet i landet
lysregningen, den også er
som favned så vidt over fjorde og
steget, selv om vi har brugt
bugter
mindre el end sidste år..
forgifter nu folket med
Som jeg sidder og filosoferer
ormstukne frugter.
tænker jeg på regeringens
store løfter til det danske folk
Af herlighedsdrømmen blev
om, at vi skal have verdens
intet tilbage
bedste velfærd og verdens
et luftsyn det var – det synker i
bedste folkeskole og tankerne
jorden
går videre til Dansk
men ingen har sørget – og ingen
Folkeparti, - der ganske vist
vil klage.
har ”givet” os en ældrecheck.
Det digt passer efter min
Men som på den anden side
mening ganske godt til den
har taget det meste igen bl.a.
politik, som regeringen fører
ved at støtte regeringens
sammen med Dansk
ufinansierede skattelettelser
Folkeparti. Det er et Fata
til de rigeste. Ja, - for uden
Morgana . - et luftsyn, der nu
Dansk Folkepartis støtte
synker i grus. Og ingen vil

savne dem, når de har tabt
regeringsmagten. For de
fleste i vort land ved. At vi
har brug for en ny ledelse nu.
Skattelettelserne til de rige
har ingen effekt haft på
beskæftigelsen, der er ikke
kommet flere i arbejde.
Fattigdommen breder sig,
folkeskolen lider af
pengemangel og man stryger
undervisningstimer i de store
klasser. Der fyres folk på vore
hospitaler med lange
ventetider til følge.
Kommunerne skal spare på
velfærden og ser med frygt
frem til de kommende
forhandlinger med
regeringen der ganske vist
kalder det 0-vækst men der
er tale om besparelser. Der
især vil ramme de gamle,
folkeskolen og
vedligeholdelse på veje og
bygninger
Kort sagt den politik som de
borgerlige har ført gennem
de sidste 8 år med støtte fra
Dansk Folkeparti, har ikke
ført til noget som helst godt
for den arbejdende del af
befolkningen, ligesom den
også har forringet
pensionisterne levevilkår.
Sæbeboblen er bristet – vi
kan i lighed med grækerne se

frem til store besparelser i
det offentlige, så tiden er inde
nu, til at gå på gaden og
fortælle, at vi har en politik
der er bedre end den , den
borgerlige regering har ført
støttet af Dansk Folkeparti.
At vi socialdemokrater er
parate til at trække i
arbejdstøjet.
For Danmark skal ud af
krisen og det er kun
socialdemokratene, der kan
skubbe landet i den rigtige
retning.
Regeringen forsøger at bilde
befolkningen ind, at
besparelserne ikke kan
mærkes, at kommunerne kan
spare, uden det går ud over
borgerne. Det er en lodret
løgn.
Det skal vi fortælle, men
samtidig skal vi fortælle
borgerne ,at velfærd koster,
derfor vil vi hæve visse
skatter og afgifter. Det bliver
vanskeligt at rette op på den
borgerlige regerings politik,
der har skadet landet. Men
et nyt flertal nemlig
socialdemokraterne og
Socialistisk Folkeparti er
parat til at tage over og føre
Danmark ud af krisen.
Valgkampen er i fuld gang

Ødelæggende
kampagnejournalistik

rygte. Langt, langt
hovedparten af eleverne i
folkeskolen får meget stort
udbytte af at gå der, både
fagligt-, socialt- og
personligt. Og skolen leverer
resultater, som er langt
højere, end da jeg fx gik i
skole. Der er naturligvis altid
plads til forbedringer. Hvor
er der ikke det? Men det skal
ske med udgangspunkt i det
bestående og i tæt samspil
med lærere, pædagoger og
elever. Og ikke i skyggen af
hysteriske
dommedagsprofetier.
Vi bør som socialdemokrater
stå vagt om vores folkeskole.

Det er her, at alle lag i
samfundet har mulighed for
at mødes. Det er her, at en
stor del aft sammenhængskraften i vores land bliver
skabt. Og det er her, at alle
børn og unge skal kunne få
et godt fundament for deres
videre tilværelse.

Indtægterne falder
udgifterne stiger

Af Flemming Østergaard
Hansen, formand for Børneog Skoleudvalget
Berlingske Tidende har
gennem en længere periode
kørt en meget hård
kampagne imod folkeskolen.
Avisens motiv kan være lidt
vanskeligt at gennemskue.
Udover at kritik af offentlige
institutioner sikkert gør sig
godt blandt Berlingske
Tidendes annoncører og faste
abonnenter. Hvad der
desværre ikke er vanskeligt

at gennemskue, er resultatet
af kampagnen, nemlig en
folkeskole der får sværere
ved at levere gode resultater.
Vi så det efter de første
internationale PISAundersøgelser, hvor Bertel
Haarder kørte en sand hetz
imod folkeskolen. Det førte
til mismod, manglende
opbakning og delvis
nederlagsstemning i og
omkring skolen. Det varede
et par år, inden at chokket
for alvor havde lagt sig. Det
må ikke gentage sig nu igen.
Det er min faste
overbevisning, at folkeskolen
er væsentligt bedre end sit

Jeg mener bestemt ikke, at vi
skal pege fingre af de
forældre der vælger at sætte
deres børn i en privatskole.
Men når partiets frontfigurer
og skoleordfører alle har,
eller er på vej til at sætte,
deres børn i privatskole, så
giver det signalforvirring.

1. maj
Fri og lige adgang til
moderne sygehuse med
behandlinger af højeste
kvalitet burde være
naturligt i dagens
At forsøge at bilde
Danmark. Men det er det
befolkningen ind, at
ikke. Derfor skal
regeringens chokkur ikke
behandlingen af bl.a. kræftkan mærkes er løgn. Man
og hjertesygdomme, vores
kan ikke skjule
ældre patienter og psykisk
Danmarkshistoriens største syge forbedres markant.
nedskæring i velfærden.
En ny regering vil sige
Chokkuren vil forandre
sandheden: Kassen skal
Danmark, og
stemme og velfærden koster.
velfærdssamfundet vil skifte Derfor hæver vi visse skatter
ansigt.
og afgifter, så vi har råd til at
Danmark skal i gang igen.
udbygge velfærden
Nogle mener, at
Bankerne skal betale mere, så
efterlønsmodtagerne skal
vores børn kan få bedre
betale regningen for
uddannelser. Chips, slik og
regeringens ufinansierede
chokolade bliver dyrere.
skattelettelser og det hul i
Men kræft-og
kassen, de har slået.
hjertebehandlingen bliver
Lad mig sige det, så det ikke bedre.
kan misforstås:
Det Danmark, vi kender, er
Socialdemokraterne
ikke et Danmark, hvor
medvirker ikke til at
bankdirektører får en halv
efterlønnen forringes.
million i skattelettelser om
året, mens pensionisten
Behov for en ny politik

Igen fuldt hus til 1. Maj
Folketingsmedlem Morten Bødskov
gennemheglede regeringens politik og
borgmester Erik Nielsen krævede mere
solidaritet i samfundet

Der var igen fuldt hus, da vi
fejrede 1. maj og Morten
Bødskovs 40 års fødselsdag
på Rødovregård. Mere end
100 deltagere nød det dejlige
morgenbord, sang med på
”De gode mænd”s musik og
gav stort bifald til de to flotte
taler af vores
folketingsmedlem Morten
Bødskov og borgmester Erik
Nielsen.
Ihukommende
Udenrigsminister Lene
Espersens ferietur til
Mallorca startede Morten
Bødskov sin tale:
-Jeg ved ikke hvordan I har
det. Men normalt er ferie
noget, man ikke vil glemme.
Noget man ikke vil hjem fra.
Men mon ikke der i hvert
tilfælde er én, som gerne vil
glemme sin seneste ferie?
Brug for en ny ledelse
Vort land har brug for en ny
ledelse, som viser vilje til at

lede landet gennem en
vanskelig tid. Hvor
solcremen er sat på hylden,
solhatten pakket ned og
blikket stift rettet mod de
enorme udfordringer,
vores land står over for.
I stedet for at svede på
Mallorcas sandstrande
burde regeringstoppen
svede over svarene på
Danmarks fremtid. Men
det gør regeringen ikke.
De har ingen svar på, hvad
Danmark skal leve af.
Otte års VKO-styre har
splittet Danmark. Hvis
regeringen gennemfører
sin chokkur skifter
velfærdssamfundet ansigt.
Danmark splittes
yderligere og uligheden vil
stige. 24 mia. kr. vil
regeringen spare på
velfærden. Det svarer rundt
regnet til lønningerne for
70.000 lærere, pædagoger og
hjemmehjælpere.

Vi har behov for en ny
politik, der kan bringe
Danmark sikkert gennem
krisen og forny vores
velfærd. Et nyt flertal der
kan bringe Danmark videre.
Pengene skal ikke længere
flyde til de private sygehuse.

efterlades i endnu mere støv
og mindre hjemmehjælp.
Arkitekterne bag dét
Danmark fjerner vi fra
taburetterne ved først givne
lejlighed., sluttede han.

1. maj
Velfærdssamfundet
ødelægges

Sammenligner man fortiden skal have mange moderne
med nutiden, så var man før hjælpemidler, der gør, at vi
kan få mere tid bag
computeren, hvor vi kan
skabe netværk uden at se
andre.
I 2010 er der givet
skattelettelser på over 20
millioner kroner, som især
er gået til bankdirektører,
der har fået 435.000 om året,
mens der kun har været 150
kr. til pensionister. Når man
kritiserer det, svarer
regeringen, at det bare er
misundelse.
Regeringen er gået fra 60
mia. kr. i underskud på
statsbudgettet til et
Talen blev fulgt op af
klar over, hvilket
underskud på 195 mia. kr.
borgmester Erik Nielsen, der samfundslag, man kom fra
sagde, at den
og stemte efter det. Men nu Klassekampen er
socialdemokratiske definition har det ændret sig. I nutiden genopstået
af et velfærdssamfund er ved er det: Hvad er det bedst for Derfor foreslår regeringen
at være ødelagt af
mig og min familie. Hvor
millard besparelser og
nedskæringer og kontrol.
skal vi bo? Helst i hus, og vi
dermed voldsomme

Spændende projektforslag for
Rødovre landsby og Heerup Plads
Kommunallbestyrelsen har
tidligere godkendt et
skitseforslag til etablering af
Rødovre landsby og Heerup
Plads på området ved
Rødovregård. Der er arbejdet
videre med et projektforslag i
samarbejde med de
omkringliggende
institutioner.
Der har været nedsat en
projektgruppe med
repræsentanter fra Rødovre
Kirke, Rødovre skole,
Rødovregaard, Heerup
Museum, Dan Ejendomme
A/S samt
repræsentanter fra Teknisk
Forvaltning. Og det har ført
til et mere konkret
projektforslag.

Grønt rekreativt område
Projektforslaget er
spændende med mange ideer
til et grønt og rekreativt
området omkring Rødovre
Landsby. ”Heerups Plads”
skal være et grønt område i
Heerups ’ånd’ med vilde
frugttræer og højt græs med
små græsstier. Der suppleres
med Heerups Have som
inddrages via klippede stier
og ”hemmelige haver”. Hele
Rødovre Landsby bliver
”grønnere”, og styrker
landsbymiljøet.
Vejen Kirkesvinget flyttes til
en tidligere placering og
længere væk fra Rødovre
Kirke, så der kan etableres en
forplads.

besparelser i kommunerne.
Regeringens forslag vil, hvis
de bliver gennemført som
foreslået betyde
nedskæringer på 128 mia. kr.
i Rødovre, hvilet betyder 260
jobs skal skæres væk.
Regeringen siger, at man blot
skal tage gennemsnittet i
kommunerne og lægge det
ud over alle kommuner, trods
de store forskelle der er, samt
at kommunerne blot skal
privatisere. Der er brug for
varme hænder og ikke en
drøm fra Lars Løkke.
Klassekampen er genopstået i
en ny form: åbenhed,
hjælpsomhed og solidaritet.
Det skal stadig være
solidariske værdier i vores
samfund, ikke alles kamp
mod alle. En plads ved
samfundets bord med plads
til alle.

Aktivitetskalender
Den 29. Maj kl. 11 – 15: Kampagnedag ved rådhuspladsen med øl og pølser.
Den 5. Juni kl. 12 – 15: Grundlovsfest på Rødovregård.
Den 12. Juni kl. 11 – 13: Islev Torv, torvemøde.
Den 14. Juni kl. 18: Gruppemøde og FU på rådhuset.
Den 19. Juni kl. 11 – 13: Ved rådhuspladsen, torvemøde
Den 21. Juni kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.
Den 21. August kl. 13 - 15: Torvemøde ved Fakta på Fortvej
Den 23. August kl. 18: Gruppemøde og FU på rådhuset.
Den 26, august kl. 19: Budgetmøde på Rødovregård
Den 30. August kl. 19: Bestyrelsesmøde.
Den 9. September kl. 19: Budgetmøde på Rødovregård

Fleksibel bemanding på
beskæftigelsesområdet
Den statslige styring af aktiviteterne i
landets jobcentere er gennem en
årrække blevet skærpet via
økonomiske incitamenter. Redskabet
har været den statslige refusion af
forsørgelsesudgifterne. De formelle
krav til sagsbehandlingen er kædet
sammen med tab af statsrefusion,
hvis der i sagsbehandlingen for en
given borger ikke er levet op til
lovens krav.
På tilsvarende vis er kravet om
jævnlig aktivering af alle
kontanthjælpsmodtagere fulgt op af
økonomiske sanktioner, såfremt dette
ikke efterleves.
Noget tilsvarende er nu iværksat på
sygedagpengeområdet, hvor
statsrefusionen fra 2010 varierer
afhængt af, om modtagerne er i et
aktivt forløb.
Ovennævnte incitamentsstrukturer er
sat i værk før den økonomiske krise,
hvor de skærpede krav til
sagsbehandlingen kunne modsvares
af et fald i antallet af forsørgede.

Rødovre har desværre mistet refusion
på såvel kontanthjælps- som
sygedagpengeområdet, som følge af
manglende rettidighed i
sagsopfølgningen i både 2007 og 2008.
En effektiv styring af området kræver
flere sagsbehandlerressourcer på
kontanthjælpsområdet.
Et forsøg i Odense Kommune viste, at
der ved en sænkning af sagstallet pr.
sagsbehandler opnås en markant
højere aktiveringsgrad, hvilket
kommunaløkonomisk gav en samlet
gevinst. Forsøget viste endvidere, at
effekten af et lavere sagstal aftog, når
sagstallet kom under ca. 70 sager pr.
sagsbehandler.
Social- og Sundhedsforvaltningen har
i 2009 bedt den forsker og konsulent,
der stod bag
forsøget i Odense om at vurdere, om
erfaringerne fra Odense kan overføres
til Rødovreforhold. Og konklusionen
er, at det kan de.
Beskæftigelsesudvalget har derfor
besluttet at etablere en fremtidig
styringsmodel, hvor bemandingen på
Bemandingsproblemer
arbejdsmarkedsområdet varierer med
Når konjunkturerne vender, opstår
antallet af ledige, således at sagstallet
der imidlertid bemandingsproblemer, pr. sagsbehandler holdes relativt
fordi de formelle krav til
stabilt og Rødovre dermed ikke
sagsbehandlingen og
mister statsrefusion.
aktiveringsgrader, skal gennemføres Beskæftigelsesudvalget følger
for en markant større gruppe borgere. styringsmodellen tæt, både i
opgangs- og nedgangstider.

Tak for blomsterne
Kære alle socialdemokrater i Rødovre
Mange tak for den smukke buket
blomster som jeg har modtaget.
Desværre kunne jeg ikke selv deltage i
generalforsamlingen men fik den
overbragt, af Grethe Danielsen.
Tak for 8 gode og lærerige år i
kommunalbestyrelsen. Tak for den tillid,
som I viste mig. Jeg gjorde hvad jeg
kunne for at leve op til det.
Mange hilsener
Vivi Skriver
Tilbud til 6 klasses
elever på 3 skoler
Kommunalbestyrelsen har haft sagen
vedrørende etablering af tilbud til 6.
klasserne på de tre skoler, som ikke har
et værestedstilbud, i høring på de
berørte skoler.
Da forslaget om den ændrede
forældrebetaling berører alle skolerne,
er sagen sendt i
høring på alle 6 skoler, og der er
modtaget høringssvar fra de 5
skolebestyrelser.
Der er indkommet høringssvar og de er
alle positive over at etablere et tilbud til
6. klasses elever på 3 skoler.

Kom til grundlovsfest
Vi har nu i 10 år fejret grundlovsdag
med en fest på Rødovregård.
Det gør vi den 5. Juni kl. 19.
I år får vi besøg af partiets
næstformand Nick Hækkerup, som kl.
12.15 kommer og holder
grundlovstalen.
Selvfølgelig taler også vores
folketingsmedlem Morten Bødskov.
Der vil være underholdning af
Hvidovre Harmonikaorkester, som
også stod for underholdningen i fjor.
Som sædvanlig vil der også blive solgt
grill-pølser, øl og vand til rimelige
priser.
Alle er velkomne.
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