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1. Maj-fest
Igen i år var der mange,
som ville fejre
arbejdsernes festdag. 95
deltagere hyggede sig
og sang med på de gode
gamle arbejdersange
under
akkompagnement af
Nis P. Og lyttede til de
tre oplagte talere,
Borgmester Erik
Nielsen, Justitsminister
Morten Bødskov og
Rødovres nye DSUformand Nilofer Asbasi.
Her bæres de gamle
faner ind.
Se flere fotos og omtale
på side 9.

Kom til Grundlovsfest
på Rødovregård den 5. juni fra kl. 12 - 15
Talere:
Kl. 12.30 Justitsminister Morten Bødskov
Kl. 13.15 Borgmester Erik Nielsen
Kl. 14.15 Spidskandidat til Regionsrådet, Sophie Hæstorp Andersen
Underholdning ved Nis P.
Der kan købes grill-pølser, øl,vand vin, kaffe, te og sodavand
til rimelige priser

Den offentlige service drives
som det var en fabrik
Egentlig ville jeg denne gang skrive en leder om
dagpengeproblematikken, men dels har både Morten
Bødskov og Flemming Lunde Østergaard Hansen skrevet
om det i dette nummer. Dels har jeg lige læst en kronik i
Politiken af Politiforbundets afgående formand Peter Ibsen
om politikernes bestræbelser for at strømline den offentlige
sektor, herunder politiet. Som tidligere kriminalreporter kan
jeg fuldt ud slutte op om Peter Ibsens kritik af den måde, vi
bruger ressourcerne på i den offentlige sektor
I kronikken skriver Peter Ibsen, at man i et forsøg på at
strømline den offentlige sektor, har drevet dens
medarbejdere ud i et talhysteri, som har til formål at bevise,
at der bliver lavet noget for
skattekronerne. Problemet er blot, at kravene til
dokumentation er drevet så langt ud, at der før eller siden
må komme enten et opgør eller et sammenbrud.
Peter Ibsen mener ikke, at det handler om ressourceklynk,
men snarere om brugen af de ressourcer, der stilles til
rådighed. Det, han oplever, er at prisen for at drive offentlig
service efter samme principper som en fabrik. Politiets tid er
langt i hænderne på økonomer er lagt i hænderne på
økonomer, der sætter politiopgaverne ind i regneark, om
måler på, hvor man kan spare halve og hele timer. Det sker
af to årsager: Politikerne vil gerne vide, hvad politiet bruger
deres tid på – og de vil helst betale færrest mulige ansatte til
at udføre flest mulige opgaver.
Men politiet er ikke en pølsefabrik eller
produktionsvirksomhed med indtjening som eneste formål.
Politiet er derimod en samfundsbærende og demokratisk
institution, som skal sikre lighed, tryghed og demokratiske
rettigheder i en moderne retsstat.
Derfor kan man heller ikke drive politi efter
samlebåndsprincipper, handelsskoleteorier eller
produktionsmaksimering. Mest af alt fordi arbejdet langt
hen ad vejen handler om mennesker. Det handler om meget
andet end det, der kan måles og sættes i et regneark. Men
sandheden ere desværre, at regeringen og Folketinget med
sine beslutninger de seneste år netop har forvandlet politiet
til en pølsefabrik. De har ladet samlebånds-og
handelsskoleteorierne bliver til det bærende
omdrejningspunkt.
Politiet drives nu efter nøjagtig samme principper som en
privat produktionsvirksomhed – i forhold til produktion,
mål og økonomi. Det betyder også, at politiets ledelse fra
Rigspolitiet til direktørerne i landets politikredse i dag
omgiver sig med stadig større sekretariater af
kommunikationsfolk, økonomer, jurister og konsulenter,
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som skal have et regnestykke til at passe – uafhængigt af de
egentlige krav fra virkeligheden.
Ligesom der bruges tid på at udtænke og opstille målene og
efterfølgende at få politiet til at følge dem. Tid, som burde
være brugt på virkelige opgaver med virkelige mennesker
bag. Det betyder ikke, at flere mål bliver opfyldt. Tværtimod
– en lang række politikredse kører med skyggeregnskaber
for at tilfredsstille kravene fra politikerne, ved siden af at de
ansatte løber stadig stærkere for at klare de egentlige
politiopgaver.
Virkeligheden forsvinder ikke, selvom man forsøger at
presse den ind i et regneark. Det ses blandt andet af, at rigtig
mange politifolk opdaterer tidsforbrug – ikke efter hvad de
laver – men efter, hvad der passer bedst ind i det påkrævede
mål udstukket af toppen. Systemet kommer først.
Sådan har vi i de seneste fem til ti år indrettet hele vores
offentlige sektor indenfor sundhed, omsorg, undervisning,
uddannelse og tryghed. Mærkværdigt nok. Langt de fleste
ansatte fra økonomerne i ministerierne til sosu-assistenterne
på plejehjemmet, er efterhånden godt klar over, at det er gået
over gevind.
Jeg mener, at Peter Ibsen har meget ret i sine betragtninger.
Men jeg mener også, at politiet må gribe i egen barm.
Sammenlægningen af ordenspolitiet og kriminalpolitiet er
for mig at se en stor fejl. Jeg har stadig forbindelse til mange
både nuværende og tidligere politifolk, mest
kriminalpolitifolk, som mener, at det var en stor fejltagelse.
En masse ekspertice hos kriminalfolk er gået tabt, fordi de i
dag skal udføre ordenspolitiopgaver.
I flere poltiikredse – jeg ved ikke om det er i alle – men dem
jeg kender til, er det sådan, at f.eks. i afdelinger for
økonomisk kriminalitet, skal bedragerifolkene flytte til andre
afdelinger hvert fjerde eller femte år, hvorved en masse
ekspertice går tabt. Ligesom de skal gøre patruljetjeneste,
som derefter skal afspadseres. Hvilket betyder, at den tid,
der afspadseres går fra den efterforskning, de var i gang
med. Det samme gælder i drabsafdelinger og narkotika-og
tyveriafdelinger.
Jeg forstår heller ikke, at man ved fodboldkampe uden de
større risici for tilskuer uroligheder i Parken skal have, jeg
ved ikke hvor mange salatfade kørende rundt om Parken.
Men det tæller formentlig i regnestykket om, hvor meget
politiet har at lave.
Helge Møller
Formand
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Urafstemningsresultat
Så er urafstemningen om kandidaternes placering på Liste A slut. Der var skuffende 143, der deltog i
urafstemningen og af de afgivne stemmer var 15 stemmesedler ugyldige. Enten fordi der var sat
krydser i stedet for tal, eller fordi der var stemt på for mange kandidater. Vores liste kommer til at se
sådan ud: Husk, at Erik Nielsen ikke deltog i urafstemningen, idet han blev valgt på
generalforsamlingen.
Nr. 1
Nr 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Erik Nielsen
Britt Jensen
Jan Kongebro
Annie A. Petersen Flemming L.H.Østergaard
789 Points
608 points
572 points
507 points

Nr 6
Steen S. Rasmussen
400 points

Nr. 7
Lene Due
383 points

Nr 8
Nr. 9
Bente Hylleborg Ahmed Dhaqane
239 points
198 points

Nr. 11
Pia Hess Larsen
172 points

Nr. 12
Kurt Faber
161 points

Nr. 13
Brian Møller
130 points

Nr. 16
Finn Jørsby
77 points

Nr. 14
Bjarne S. Andersen
93 points

Nr. 10
Michel Berg
193 points

Nr. 15
Dler Colnader
85 points

En af grundene til, at der ikke deltog flere end 143 i urafstemningen, er formentlig
det vrøvl, vi har haft med Postdanmark. Vi havde fået lovning på, at vi ville få et
postboxnummer til den 6. maj, hvorfor vi planlagde, at vi kunne sende
stemmesedler ud omkring den 4. maj. Men vi fik ikke noget nummer på en
postbox selv ikke efter rykkere. Vi skulle jo have trykt kuverterne til
stemmesedlerne med nummeret på postboxen. Vi fik først postboxen den 13. maj
og dermed kuverterne.
Derfor den korte frist for stemmeafgivning.

Som man kan se af den endelige liste, så er der rykket en del rundt på kandidaterne i forhold til den
kandidatliste, der blev udsendt med kandidatnummeret af medlemsbladet. De siddende
kommunalbestyrelsesmedlemmer har solidt sat sig på de 10 første pladser. Pia Hess Larsen er rykket
fra 12. pladsen til 11. pladsen, og højdespringeren Ahmed Dhaqane rykkede fra 14. pladsen på
kandidatlisten op som nr. 8
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Nyt socialt forebyggelsesprojekt
for unge psykisk sårbare
Headspace er et meget spændende projekt, som vi netop har
godkendt i Rødovre. Det er verdensomspændende og er en
før-kommunal indsats, hvor man søger at være en indgang for
de unge mellem 12-25 år, der er psykisk sårbare.
vores børn og
unge med
behov.
Vi ved, at hver
5. EU-borger
rammes af en
psykisk krise,
og 75 procent
af alle rammes
inden, man er
blevet 26 år.
Derfor skal vi
hele tiden
skabe nye
muligheder for
at komme i
kontakt med
Headspace blev startet i
unge, der er på vej til at få en
Australien og findes i dag
psykisk krise. Og det kan
mange steder i Europa - hvor
være mange ting, de unge
projektet har medvirket til at
bekymrer sig om: Problemer
skabe kontakt til psykisk
i skolen, problemer med
sårbare unge på et tidligt
forældrene, kærestesorger,
stadie, og længe før de
spiseforstyrrelser, misbrug
pågældende bliver en 'sag' i
og meget, meget andet.
kommunen.
Der er seks kommuner i
Ved ikke hvor
Danmark, der er blevet
de skal gå hen
kontaktet af headspace, og
Rødovre er en af dem. Det er Undersøgelser blandt unge i
målgruppen viser, at 59
jeg meget stolt over - for jeg
procent af de unge ikke ved,
tror, det hænger sammen
med, at vi har en fantastisk
hvor de skal gå hen med
frivillig sektor i Rødovre, og deres bekymringer - kun 12
procent nævner
at vi er kendt for at
børnetelefonen, mens kun to
gennemføre succesfulde og
procent nævner kommunen.
gode sociale indsatser for

Headspace i Rødovre er et
projekt med både
professionelt ansatte og
frivillige. Frivillige, fordi vi
ved, at det ofte er svært for
unge at henvende sig til
kommunen - det er en
myndighed, og mange
tænker: 'Åh nej, hvad nu,
hvis kommunen kontakter
mine forældre, og de så får
problemer'. Derfor bliver
nogle unge væk fra
kommunens tilbud.
Grundlaget for headspace er,
at man som ung møder en
frivillig, som har prøvet
noget tilsvarende, og man
mødes på lige præmisser.
Herefter hjælper de frivillige
og professionelle den unge
til at få konkret hjælp. Det
kan være en snak om de
bekymringer, den unge har.
Eller det kan være hjælp til,
at den unge kommer i
kontakt med kommunen. Og
derfor forpligter kommunen
sig også til at sikre hurtig
hjælp,
hvis
headspace
kontakter
kommunen
sammen med en ung.

Der er brug for
Headspace

Undersøgelser blandt de
unge i målgruppen viser, at
39 procent i høj grad mener,
der er brug for headspace 36 procent mener I nogen
grad. Vi har derfor store
forventninger til, at de unge
vil bruge headspace som en
aktiv indgang til hjælp. Og vi
har desuden gode erfaringer
med denne type aktiviteter fx lænke-samarbejdet, der
har vist, at det er muligt for
professionelle og frivillige at
arbejde sammen.
Desuden har de unge tillid til
vores
såkaldte
ungemedarbejdere samt vores
støtte-kontaktpersoner, når
de skal i kontakt med en
sagsbehandler på rådhuset.
Og så ved vi jo, at kommer vi
tidligere ind i de unges liv så kan vi sætte ind, før det
hele bliver en ‘sag' - og det
tror jeg, mange unge vil
nyde godt af.
Jeg har store forventninger
til projektet, der er to-årigt.
Og lykkes vi bare halvt så
godt, som vi har set i
projekterne fra Europa og
Australien, så bør headspace
blive en bragende succes i
Rødovre.
Kommunalbestyrelse
har
netop
godkendt
en
samarbejdsaftale
med
headspace, og nu skal vi så
igang med den konkrete
planlægning. Vi forventer at
kunne starte 1. september.
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Rødovres nye
støjhandlingsplan
Rødovre er omgivet af store
veje og støj, og netop derfor
er arbejdet med vores
støjhandleplan yderst
relevant.
Støjhandleplanen beskriver
de forskellige tiltag, som
Rødovre vil gennemføre for
at begrænse støj for
kommunens borgere.
Støjhandleplanen har både
kortsigtede og langsigtede
mål.
Især nedsættelse af trafikstøj
er et meget væsentligt mål
for Rødovre.
For at reducere og forebygge
støj vil Rødovre i perioden
2013-2018:

•

•

•

tilstræbe at anvende
en støjdæmpende
asfalt ved renovering
af trafikvejene med
en årsdøgntrafik
over 10.000 køretøjer,
det vil sige veje,
hvor der passerer
mere end 10.000
køretøjer hver dag
overveje hvorvidt
der skal anvendes en
støjreducerende
asfalt ved renovering
af sekundære
trafikveje og
fordelingsveje med
en årsdøgntrafik
over 2500 køretøjer
tilstræbe at renovere
to mindre
vejstrækninger hvert
år

•

•

•

•

vurdere
mulighederne for at
gennemføre
støjdæmpende
foranstaltninger
gennem
trafikplanlægning
arbejde for at
fremme
cykeltrafikken og
den kollektive trafik
foretage beregninger
af effektiviteten af
støjskærme langs
primære trafikveje
følge udviklingen og
fortsat arbejde
målrettet på at få
Vejdirektoratet til at
prioritere yderligere
støjafskærmning
langs M3
(motorringvej 3)
både ved
boligområder og
Vestvolden
stille de krav som
efter planloven kan
stilles i lokalplaner

for at sikre, at de
vejledende
grænseværdier for
trafikstøj overholdes
såvel indendørs som
på de primære
udendørs
opholdsarealer ved
opførelse af nyt
byggeri samt
•
anvende
kortlægningen af de
kommunale arealer,
der kan anvendes til
stilleområder, som et
værktøj i forbindelse
med den øvrige
planlægning af byen
Vi har netop haft
støjhandleplanen til høring,
og vi har modtaget seks
høringssvar.
Støjhandleplanen besluttes
endelig af
kommunalbestyrelsen i
slutningen af maj i år.

samtidig sikrer lave
hastigheder ved
sidevejskryds. På vejens
østlige side kommer der
fortov med to fliserækker.
Teknisk Forvaltning har
Lørenskogvej, der i dag er
Tiltagene skal reducere problemer med
holdt et dialogmøde med
cirka 12 meter bred.
grundejerforeningerne langs
oversvømmelser fra afløbsnettet samt
Den fremtidige vej får et
Lørenskogvej for at få deres
cirka 4 meter bredt
overløb fra et forsinkelsesbassin på
synspunkter.
gennemgående grønt bælte
Grundejerforeningerne er
Tårnvej, som vandet fra Lørenskogvej
langs vejens vestlige side til
positivt indstillet og synes, at
opmagasinering og
ledes til.
det er interessant, at
nedsivning af overfladevand
klimaløsninger tænkes med
fra vejen. Vejbredden
Lørenskogvej skal renoveres, forbindelse med en
som en del af forskønnelsen
og det sker som et
renovering af vejen. Tiltagene indskrænkes til 5,5 meter for
af vejen.
spændende
skal reducere problemer med samtidig at sikre lav
Rødovre får økonomisk
trafikhastighed. Desuden
klimatilpasningsprojekt, hvor oversvømmelser fra
tilskud til at gennemføre
regnvand fra vejen ledes
afløbsnettet samt overløb fra bliver vejen yderligere
projektet, der samlet koster
indsnævret. Det sker
uden om kloaknettet - via
et forsinkelsesbassin på
6,4 mio. kr.
punktvist i form af såkaldte
grønne områder på vejen Tårnvej, som vandet fra
”grønne heller”.
for at modvirke
Lørenskogvej ledes til.
Indsnævringerne er placeret,
oversvømmelser.
Projektet er udformet, så vi
så man undgår unødvendig
Projektet går ud på, at
får et langt bedre trafikalt
gennemkørende trafik og
indføre såkaldte klimatiltag i miljø og et flot byrum langs

Spændende klimatilpasningsprojekt
på Lørenskogsvej
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Rødovre bruger
også sociale klausuler
Kommunalbestyrelsen får en årlig redegørelse fra Jobcentret om Rødovre kommunes anvendelse af sociale klausuler. Den
seneste redegørelse er netop modtaget.
Jobcentret samarbejdede i april 2013 med i alt 363 private virksomheder og 190 forskellige offentlige arbejdspladser om
meget forskellige jobordninger. Jobcenteret samarbejder med virksomheder i hele hovedstadsregionen, og samarbejdet
omfatter borgere i job med løntilskud, praktik eller fleksjob.
Jobcenteret havde i april 2013 samarbejde med fem virksomheder omkring sociale klausuler. Det er forskellige typer af
virksomheder, der spænder fra bustrafik og vognmandsforretning til sundhedsområdet og it. Jobcenterets samarbejde
omfatter overvejende ledige i virksomhedspraktik.
Jobcentret oplever samarbejdet med de forskellige virksomheder som relativt uproblematisk og oplever en meget stor
samarbejdsvilje.

Træningsområde ved
sundhedscenteret
For et par måneder siden godkendte
kommunalbestyrelsen en meget ambitiøs sundhedshandleplan for Rødovre, og vi afsatte knapt 4 mio.
kr. til den. Sundhedshandleplanen har masser af
indsats-områder blandt andet:
Telefonrådgivning, personlig rådgivning og
mulighed for overnatning for psykisk
sårbare
Rehabiliteringsforløb for kronisk syge
(hjerte-kar, kol, type 2 diabetes, demens)
Rehabiliteringsforløb for kræftsyge
Sundhedstjek og åben vejledning i
sundhedscenteret (kom ind fra gaden og få et sundhedstjek)
Akutpladser på Rødbo – som alternativ til en indlæggelse
Sundhedsaktiviteter for børn og unge
Som led i handleplanen laver vi et meget spændende træningsområde uden for sundhedscenterets bygninger mod
rådhuset.
Vi har afsat knap 350.000 kr. til træningsområdet.
Formålet med træningsområdet er at give Rødovres borgere nogle rigtig gode faciliteter til udendørs træning og samtidig
understrege, at sundhedscenteret er et sted, hvor der foregår fysisk udfoldelse og træning.
Når træningsområdet er gjort færdigt sidst på sommeren, kan det både benyttes af brugere af sundhedscenteret og af
borgere, som kommer forbi på gå- eller løbeture.

Mangfoldige aktiviteter
i Rødovre
Integrationsrådet har netop afleveret sin årsrapport for 2012 til kommunalbestyrelsen. Rapporten viser, at vores
integrationsråd er meget engageret og er involveret i mange forskellige aktiviteter.
Mangfoldighedsfestivalen i juni på Rødovregård var Integrationsrådets største samlede aktivitet. Integrationsrådet
arbejder på en tilsvarende mangfoldighedsfestival i 2013.
En del af integrationsrådets arbejde er også at afgive høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Og rådet bruger en del tid på at
drøfte de områder, hvor de sender høringssvar. Det er altid meget gennemarbejdede høringssvar og forslag, vi modtager
fra dem.

Dagpengesagen

Øget tryghed med ny
indfasning af dagpengereformen

gavn for de ledige. Ingen kan
påstå andet.
Den økonomiske krise har
vist sig at være mere sejlivet,
end vi først regnede med.

Den nye indfasning betyder, at
en stor gruppe
dagpengemodtagere og
modtagere af den særlige
uddannelsesydelse vil få
forlænget ydelsesperioden.
dagpengeret.

vækstplan på ca. 92 mia. kr.,
hvor vi har sat et ambitiøst
mål om at skabe 150.000
nye private arbejdspladser
frem mod 2020.
Udgangspunktet er derfor,
at der i de kommende år vil
blive skabt ny vækst og
beskæftigelse. Når væksten

Venstres

vender tilbage, og der igen

modstand mod

bliver skabt nye jobs, er det

forslaget viser

vigtigt, at der er arbejdskraft

med al ønskelig

til rådighed, og at mennesker

tydelighed, at der

ikke parkeres på offentlig

bestemt er

forsørgelse, hvis de kan

forskelle i dansk

arbejde.

politik. Det store

Af Justitsminister
Morten Bødskov
Fra første dag har regeringen
været optaget af, at skabe

lader med sin
modstand mod

Da vi overtog

regeringens forslag tusinder

regeringsmagten kunne vi se,

af ledige i stikken. En

at der var behov for at lave

komplet uansvarlig holdning, en midlertidig forlængelse af
dagpengeperioden, fordi der
som vi skal alle gøre vores
yderste for at holde Venstre

endnu ikke var kommet gang

fast på. De skal forklare de

i væksten. Derfor forlængede

mange ledige, hvad de agter

vi med et halvt år. Vi har

at gøre for dem, når de nu er

desuden lavet akutjob-

imod at sikre dem et

ordningen og den særlige

arbejde eller uddannelse.

forsørgelsesgrundlag.

uddannelsesydelse, så

Med vores forslag om en ny

Dagpengereformen, dvs. den personer, der er faldet ud af
dagpengesystemet siden 1.
toårige dagpengeperiode og

mest mulig tryghed for
ledige. Det har vi gjort ved at
investere massivt i vækst og
beskæftigelse, så færre bliver
ledige og flere kommer i

og bedre indfasning af
dagpengereformen tager vi
endnu et skridt, der skaber

det længere

januar, er sikret forsørgelse

genoptjeningskrav, står ved

frem til 1. juli i år. Regeringen

en mere langsigtet løsning for magt. Den er en del af

har med andre ord hele tiden

de personer, der er i risiko for fundamentet for regeringens

haft et skarpt fokus på

at opbruge deres

problemet og har handlet til

politik sammen med den nye

fortsat vil være mange, der
står uden forsørgelse den 1.
juli. Derfor har vi fremlagt et
forslag, der sikrer en mere
nænsom indfasning af den
kortere dagpengeperiode. Vi
har med dette forslag lavet en
mere langsigtet løsning, der
løber til og med 2016. For en
person, der opbruger
dagpengeretten i 1. halvår
2014, bliver der mulighed for
yderligere 1¼ års forsørgelse,
hvis man ikke kommer i
arbejde.
Den nye indfasning betyder,
at en stor gruppe

Behov for midlertidig
forlængelse

oppositionsparti

Derfor kan vi nu se, at der

dagpengemodtagere og
modtagere af den særlige
uddannelsesydelse vil få
forlænget ydelsesperioden.
Det forebygger at større
grupper risikerer at opbruge
dagpengeretten på omtrent
samme tidspunkt. Når færre
bliver ledige på samme tid,
giver det også bedre
mulighed for, at den enkelte
finder en plads på
arbejdsmarkedet, også hen
imod slutningen af
dagpengeperioden. Det
skaber mere tryghed for de
ledige, og det synes jeg, at vi
socialdemokrater kan være
stolte af.

Debat
lære mere, så tager man fejl,
for trætte børn lærer ikke
noget, det viser utallige
undersøgelser.
Flemming Lunde Østergård
Hvis man tror, at den
Hansen gør sig i sidste
pædagogiske effekt, som
nummer som talsmand for
kommer fra personalet i
en heldagsskole, og kommer SFOer og fritidshjem kan
med en del argumenter, Jeg
overføres til skolen, ved at
deler ikke hans synspunkter, man indfører aktivitetstimer,
og kan ikke, som
så tager man fejl. På SFOen
socialdemokrat stå inde for
vælger vore børn selv om de
dem. Jeg mener ikke at flere
vil lege med børn, der er
timer i skolen er til gavn for
yngre eller ældre en dem
vore børn, og jeg tror slet
selv. De vælger selv
ikke, at de vil lære mere.'
syværksted, sløjdværksted,
Sporere fra det gamle DDR,
leg ude eller at læne sig
hvor man havde
tilbage i en sofa for at læse en
heldagsskole skræmmer. Det god bog og det er lysten, der
er ikke ensretning vi ønsker i driver værket ikke tvang.
skolen og ikke det, som vore I skolen skal alle gøre det
børn behøver.
samme på samme tid og der
Flemming skriver, at alt for
er ikke valgfrihed, det som
mange børn går ud af skolen, gør, at børn lærer meget fordi
uden at kunne læse og
de er motiverede,
skrive, og det er sikkert
alle skal gå en tur eller spille
rigtigt. Men når det sker,
fodbold på samme tid, i
efter at børnene har gået 9 år deres fritid hvad enten man
i skole og haft 2.000 timer
har lyst til det eller ej.' altså
dansk, så har systemet spillet stadig kæft, og trit. Jeg vil
fallit og så man naiv hvis
kalde det tvangsaktivering
man tror, at mere af samme
ikke fri leg, det som ellers
skuffe vil hjælpe. Der skal
udvikler vore børn.
andre boller på suppen, som Flemming skriver videre, at
for eks. 2 lærere i
børnene så har fri, når de går
dansktimerne, således der
fra skole.! Efter 35 – 37 timer.
kan tages hånd om de svage Ja, men så er de trætte efter
elever. Men det er der ikke
så mange timer i samme
sat penge af til i forslaget.
miljø og med de samme
Hvis man tror at børn, der er mennesker.
i skole 37 timer om ugen vil

Og orker hverken at være
noget hjemme i familien eller
at indgå i de aktiviteter som
forældrene måske mener de
skal.

tidligere regeringen der
sammen med Dansk
Folkeparti vedtog at halvere
Af Flemming Lunde
dagpengeperioden og gøre
Østergaard Hansen,
det vanskeligere at optjene
formand for Børne- og
ret til dagpenge. Det
Skoleudvalget i KB
Radikale Venstre tilsluttede
sig efterfølgende aftalen.
Det er lykkeligt, at der nu ser
Socialdemokratiet har hele
ud til at komme en afklaring
tiden været imod
på dagpengeområdet. Det
forringelserne. De Radikale
har holdt hårdt, og sagen har
har imidlertid stået fast. Og
bidraget til at presse
fik da også med i
Socialdemokratiet helt i
regeringsgrundlaget, at
bund i meningsmålingerne. I
dagpengereformen ikke
debatten om dagpenge
skulle ændres. På trods af
bliver det alt for ofte glemt,
dette har Socialdemokratiet
at det rent faktisk var den

gennem lang tid kæmpet for,
at reformen blev gjort mere
lempelig. Det har imidlertid
været en vanskelig kamp, da
det ikke kunne lykkes, uden
at De Radikale blødte op på
deres holdninger. Og hvis
man kender De Radikale på
Christiansborg vil man vide,
at få dem til at ændre
holdning er ikke verdens
letteste opgave. Det er
imidlertid af flere omgange
lykkes for Socialdemokratiet,
at gøre den vedtagne reform
mindre hårdhændet. Det
fortjener Socialdemokratiet

Hvorfor ikke
heldagsskole.

Dagpengesagen

Jeg tror, at mange børn har
godt af, at skifte miljø og
være sammen med andre
mennesker, der måske har et
andet syn på det enkelte barn
end læreren har i skolen.
Frivillighed giver glade,
nysgerrige og sociale børn,
der er motiveret for at lære
noget og det øger
fagligheden.
Mens modvillighed giver
fiasko og frustration.
Det er heller ikke noget
argument for flere timer, at
børnene skal lære engelsk
fra første klasse. Det lyder så
godt,
men mon ikke, man hellere
skal styrke faget dansk, og så
give
modersmålsundervisning til
vore mange tosprogede børn,
der ikke er parat til at lære et
tredje sprog allerede i første
klasse. Og som allerede her
vil komme bagud i dansk.
Jeg er bange for at en
helhedsskole vil få endnu
flere forældre til at vælge en
privatskole, og det vil de, når
det går op for dem, hvad
den nye heldagsskole vil
betyde for netop deres eget

barn.
Det er er ikke flere timer i
skolen, som vore børn har
brug for. De skal have
dygtige, engagerede lærere,
der skal færre børn i
klasserne og 2 lærere i
dansktimerne i de mindre
klasser. Men der skal sættes
penge af til det. Men det er
der ikke i det forslag, som
regeringen har fremsat,
tværtimod er der besparelser.
Danmark har brug for, at
vore børn bliver initiativrige,
at de bliver fagligt dygtige, at
de kan arbejde sammen i
grupper, at de kan
koncentrere sig om opgaver
og at vi får glade børn, der er
socialt indstillet, - det er
hvad fremtidens
arbejdsmarked kræver, for at
vi kan klare os i
konkurrencen i en global
verden. For vore service job
forsvinder og vi skal klare os
på viden, parathed til
omstilling og selvstændighed
i jobbet. Det kræver en bedre
skole, men det kræver også
engagement hos forældrene,
så dem skal der også
arbejdes med.
Det kræver at der sættes
penge af til efteruddannelse
af lærerne og til timer med 2
lærere., derimod ikke flere
skoletimer for eleverne.'
Grethe Kujack
al mulig ros for. Og vi bør
alle gøre, hvad vi kan for at
gøre det klart, at
forringelserne ikke er vores
værk. Det er den tidligere
regering og Dansk
Folkepartis værk. Det er på
den baggrund yderst
ynkeligt, at høre DF kritisere
regeringens forslag til
forbedringer. Hvis det ikke
var for Dansk Folkeparti
ville problemet der skal
tages hånd om slet ikke
eksistere.

Nyt fra EU
energipolitik står ikke i
konflikt til en moderne og
bæredygtig industripolitik.
Tværtimod.
Men desværre tabte den
det grønne område. Jeg
Vi svigter os selv og
socialdemokratiske og
mener, at den grønne
fremtidige generationer, hvis
progressive politik altså
omstilling bør være blandt
vi ikke tager kampen
afstemningen i Parlamentet. EU’s vigtigste prioriteter i
alvorligt. Vi bliver nødt til at
Godt nok snævert, men
disse år. Vi har et fantastisk
reducere vores udslip af CO2
alligevel.
udgangspunkt for at lede
og effektivisere vores forbrug
Afstemningen var
udviklingen af nye, grønne
af energi gennem
skelsættende og tegner
teknologier, men det kræver, udviklingen af nye
konturerne af en række
at vi tør satse og sætte et højt teknologier. CO2hårde sværdslag i Europaambitionsniveau.
kvotesystemet er et helt
Parlamentet de kommende
Investeringer i sektoren vil
centralt element i denne
par år. Den økonomiske krise skabe arbejdspladser her og
politik.
har fået selv medlemmerne i nu. Både til ingeniører og
Derfor vil jeg også kæmpe
vores socialdemokratiske
håndværkere. Men samtidig hårdt for at overbevise mine
gruppe til at vakle i troen på vil investeringerne også
borgerlige kollegaer i
den grønne omstilling. De
sikre, at kineserne i
Parlamentet inden vi skal
frygter stigende energipriser fremtiden køber grønne
stemme om CO2-kvoterne
i Syd- og Østeuropa og at
løsninger af os og ikke
igen. Sidste afstemningen var
virksomheder pålægges for
omvendt.
meget tæt. 334 mod 315. Så
store omkostninger.
I Danmark har vi allerede
hvis vi bare kan overtale 10
Det er en meget kortsigtet
vist, at det kan lade sig gøre
medlemmer til at skifte
politik. Hvis Europa skal
at fremme vedvarende energi holdning, så vinder vi næste
klare sig i den globale
og samtidig sikre
gang. Det vil gavne både
konkurrence, er vi nødt til at virksomhederne sunde
arbejdspladser og miljø i det
blive ledende inden for hele
betingelser. En grøn
lange løb.

Kampen om EU's energipolitik
Bølgerne går højt i EuropaParlamentet, når snakken
falder på energipolitik.
Seneste eksempel er EU’s
højprofilerede CO2kvotesystem, som led et
knebent men afgørende
nederlag i forrige uge.
Af EP-medlem
Britta Thomsen
Vi tabte en afgørende
afstemning EuropaParlamentet i forrige uge.
Helt konkret handlede det
om et forslag om at redde
CO2-kvotesystemet, som går
ud på, at det ikke skal kunne
betale sig at forurene. Jeg var
faktisk selv en af
bagmændene bag forslaget,
idet vi sidste år under det
danske formandskab
gennemførte et direktiv for
energibesparelser.

1. maj-fest
Som man kan se af Finn Gade Ærøs billeder var Loen igen fuld af mennesker, da vi fejrede 1. maj på
Rødovregård. Vi var 95, som deltog. Herunder bæres fanerne ind, man hygger sig, og den nye DSUformand Nilofer Asbasi holdt sin første 1. maj-tale.

Partiaktiviteter
Aktivitetskalender
Den 27. Maj kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 1. Juni kl. 10-12 Torvemøde pårådhuspladsen
Den 5. Juni kl. 12 – 15 Grundlovsfest på Rødovregård
Den 6. Juni kl. 19 Budgetmøde i partilokalerne Gunnekær
70
Den 8. Juni kl. 13 – 15 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 10. Juni kl. 19 Møde i skolegruppen , Partilokalerne,
Gunnekær 70
Den 10. Juni kl. 18 Gruppe-og FUmøde på rådhuset
Den 15. Juni kl. 13 – 15 Torvemøde ved Netto i Kærene
Den 17. Juni kl. 19 Bestyrelsesmøde i partilokalerne
Gunnekær 70
Den 19. Juni kl. 19 Social-og sundhedsgruppen Espely 7
Den 22. Juni kl. 10 – 12 Torvemøde på Islev Torv

Meld jer til vores
politiske grupper
Som bekendt har vi nu i flere år arbejdet med politiske
arbejdsgrupper, som følger de politiske grupper i
kommunalbestyrelsen.
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. Alle grupperne har tilknyttet formanden eller en
næstformand for de enkelte kommunale udvalg.
Er man interesseret i at være med i en af de politiske
arbejdsgrupper så kan i tilmelde jer hos de enkelte
tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Finn Jørsby, telefon 22911720 email: joersby@webspeed..dk
Miljø-og teknikgruppen: Dorte Hildebrandt telefon
36724993 e-mail: dortehildebrandt@hotmail.com
Kultur-og Fritidgruppen: Jan Hylleborg telefon 36722984 email: jan_hylleborg@hotmail.com
Social-og Sundhedsgruppen: Kirsten Ærø telefon 36411860
e-mail: kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelsesgruppen: Dan Larsen telefon 36418301 e-mail
danlarsen 51@gmail.com

Budgetmøde den 6. juni
Så er det igen ved at være tid til at diskutere budget for det
kommende år.
P.t. Er borgmester Erik Nielsen, der jo også er formand for
Kommunernes Landsforening i gang med at forhandle
kommunernes aftale med regeringen om, hvor mange
penge, der er at gøre godt med i de kommende budgetter.
Forhandlingerne er formentlig færdige til vores
budgetmøde den 6. juni kl. 19 i partilokalerne i
Gunnekær 70.
Her vil Erik Nielsen redegøre for, hvad der er kommet ud
af forhandlingerne, og hvad det betyder for Rødovre
Kommune i 2014.
Vi håber, at mange møder op for at give gode råd og
komme med gode forslag.

Redaktionsplan
Den 8.maj
redaktionsmøde
Den 16. maj
deadline
Den 21. maj
til trykning
Den 8. august
redaktionsmøde

Den 15. august
Deadline
Den 19. august
trykning
Den 10. oktober
redaktionsmøde
Den 17. oktober
Deadline

Sophie Hæstorp Andersen blev på regionens
repræsentantskabsmøde valgt som spidskandidat.
Den 21. Oktober
Til trykning
Den 21. November
Redaktionsmøde
Den 28. November
Deadline
Den 2 december
Til trykning

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:
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Aktivitetsformand:
*Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
* betyder, at de er på valg i 2013
Bestyrelsesmedlemmer:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 20581168/
doritsvendsen@gmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
Pia Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.larsen8@skolekom.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
*Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
22911720 / joersby@webspeed.dk
Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
*Rick Anders Patton, Rødovrevej 365, st.tv, 60690542/
rickanders@yahoo.dk
*På valg i 2013
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534953
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirstenfinn@kabelmail
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B, 3670 7641 /
eri.hill@mail.tele.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hanne@banolu.com
Revisorsuppleanter:
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10 bsb@live.dk
Bjarne Sander Andersen, Veronikavej 11

Fanebærere
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / erik.nielsen@eposthus.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21 C,
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A, 3670 7448 /
grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 / jko@eposthus.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@e-posthus.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984
bh@e-posthus.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 / mb@epossthus.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
steen@e-posthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/ lenedue@eposthus.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 / mbs@jm.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 /
per.biener@gmail.com

