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Leder
�����

Vi
kan slå Fogh
�����������������

�������������

– Jeg kan slå Fogh. Det blev vores formand Helle Thorning
I første omgang tror jeg, det kommer til at ramme hospiSmidt kendt for at sige i sin kamp om formandsposten
talerne, hvor regeringen har lovet patienterne en garanti
mod sin modstander Frank Jensen. Men sådan hedder det
på at blive behandlet inden en måned. Det er simpelthen
ikke mere. Da Helle sluttede sin replik til beretningen på
en privatisering af hospitalsvæsnet af bagvejen. I forvejen
kongressen hed det »Vi kan slå Fogh«. Det tog selvfølgelig
ved vi, at der er stor mangel på sygeplejersker og læger på
kegler, og hun ﬁk et ﬂere minutter langt stående bifald fra
de offentlige hospitaler, når man så samtidig skal kunne
kongresdeltagerne. Den med at gå fra jeg til vi viser, at
behandle patienterne hurtigere og ikke kan nå det, så må
hvis vi står sammen, så skal det nok lykkes.
patienterne jo søge ud på privatklinikker og privathospita�����������������������������������������������������
Det
var kongressens delegerede da også overbevist om,
ler, ��������������������������������������������������������
som så vil ansætte ﬂere læger og sygeplejersker for at
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
da vi
tog hjem fra Aalborg. Der havde været en god stemkunne
klare presset. På den måde bliver det offentlige ho��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
ning,
en god debat med mange gode indlæg og vedtagel- spitalsvæsen
udsultet. Og regionerne må ikke opkræve
���������������������������������������������������������
se af������������������������������������������������������
et ﬂot nyt uddannelsesprogram. Og så var det tydeskat, så
det bliver alene regeringen, som kommer til at be������������������������������������������������������������
ligt ����������������������������������������������������������
at mærke, at der var ro i folketingsgruppen. Det er alfa
stemme,
hvor mange penge, der bevilges til hospitalerne.
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
og omega
for partiets fremgang.
Kommunerne
skal betale for indlæggelser af kommuner�����������������������������������������������������������
Fremgang
har vi, i hvert fald i meningsmålingerne. Velnes������������������������������������������������������������
borgere både til behandling og genoptræning samt
���������������
������������������������������������������������������������
færd
i stedet for skattelettelser er gået rent ind i befolkninforebyggende
behandling. Man ville med reformen afskaf���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
gen. Partiets
velfærdsoplæg har da fået regeringspartierne, fe kassetænkning
amter og kommuner imellem. Jeg tror, at
���������������������������������������������������������
specielt
Venstre til at dæmpe debatten om skattelettelser.
der �������������������������������������������������������
bliver endnu mere kassetænkning mellem regioner og
�����������������������������������������������������������
Selv�������������������������������������������������������
de konservative var yderst dæmpede med krav om
kommuner,
idet kommunerne formentlig vil oprette sund������������������������������������������������������������
������������������������������������
skattelettelser
på partiets landsmøde, og Dansk Folkeparti
hedscentre,
så man kan undgå at sende folk på sygehusehar �����������������������������������������������������������
simpelthen meddelt, at de ikke kan gå ind for skattelet- ne og���������������������������������������������������
så selv sørge for forebyggende behandling og gen����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
telser
i denne periode. Anders Fogh har endda nedsat et
optræning
m.v. for at undgå at skulle betale til regionernes
�������������������������������������������
������������������������������������������
udvalg
under regeringen, som til foråret skal komme med
sygehuse.
oplæg�������������������������������������������������
til, hvordan vi får en bedre velfærd i Danmark.
Her�����������������������������������������������
i kommunen lykkedes det at komme igennem med
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Det
er da mærkeligt, at hver gang Socialdemokratiet
et budget
for 2007 uden alt for store nedskæringer. Læs
����������������������������������������������������������
kommer
med gode forslag, så bliver intentionen i forslage- Alex����������������������������������������������������������
Nielsens gennemgang af budgettet i »Nyt fra kom�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
ne straks
overtaget af Venstre. Sådan var det jo også, da
munalbestyrelsen«
andet steds i bladet. Det lykkedes også
���������������������������������������������������������
Venstre
vandt valget i 2001. Det var jo på et næsten social- at få���������������������������������������������������������
budgettet til at hænge sammen med et lille overskud
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
demokratisk
program.
på en
million kroner, hvor det før 2. behandlingen af bud���������������������������������������������������������
At����������������������������������������������������
der så ikke har været hold i løfterne er en anden side
gettet
så ud til, at vi kom ud med et underskud på 3 mill.
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
af sagen.
Det ser man netop nu, hvor den kommunalrekr. Det
skyldes forskellige statslige reguleringer og nogle
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
form,
amtsreform, der blev til regioner og udligningsreforomposteringer
i det kommunale budget. Bortset fra En�����������������������������������������������������������
men�������������������������������������������
viser, at vi får et endnu mere skævvredet land. Et
hedslisten
var alle partier enige i budgettet, så vi ﬁk igen et
�����������������������������������������������
land, �����������������������������������������������������
hvor det kommunale selvstyre er sat ud af funktion,
bredt
forlig om det kommunale budget. En stor ros til vo�����������������������������������������������������
hvor����������������������������������������������������������
der har været massevis af protester over kommunerres dygtige
borgmester Erik Nielsen.
������������������������������������������������������������
nes���������������������������������������������������������
tvungne nedskæringer på servicen overfor borgerne i
��������
det �������������������������������������������������������
meste af landet. Og hvis man blot fastholder den ser�������������������������������������������������������������
���������������������������������������
vice, man
hidtil har haft, eller man udvider den for at følge
���������������������������������������
��������������������������������������������������������
med det
stigende antal ældre og et stigende børnetal, så
���������������������������������������������������������
kommer
regeringen efter kommunerne ved at fratage dem
�������������������������������������������������������
bloktilskud,
så budgetterne i 2008 bliver endnu sværere at
få til������������������������������������������������������������
at hænge sammen.
�������������������������������������������������������
Jeg
vil garantere for, at det bliver meget værre i løbet af
����������������������������������������������������������
2007,
når det rigtigt går op for folk, hvad reformerne komHelge Møller
������������
mer��������������������������������������������������������������
til at betyde for den enkelte borger.
Formand
�����������������������������������������������������������
�������
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Kommunalt

Nyt fra kommunalbestyrelsen
Færdigbehandlede somatiske patienter 2006
Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejder halvårligt en status over betaling
for færdigbehandlede
Rødovreborgere, der har
været indlagt på de somatiske afdelinger på amtets
sygehuse. Opgørelserne fra
Københavns Amt viser antallet af færdigbehandlede
patienter, der afventer en
kommunal foranstaltning.
Den aktuelle døgntakst,
der reguleres via lovgivningen, er for 2005 1.558 kr.
for borgere over 67 år, og
779 kr. for borgere under
67 år. For 2006 er døgntaksten 1.608 kr. for borgere
over 67 år og 804 kr. for
borgere under 67 år.
Budget 2007 er på plads,
men……
Den nye kommunalbestyrelse har vedtaget sit første
budget, der er alt andet
end sikkert, hvilket budgetter naturligvis aldrig er. Hvis
de skulle være det, ville det
kræve synske kommunalbestyrelsesmedlemmer, men
Storm P’s opfattelse på spådomme er nok mere relevant – specielt for kommu-

nale budgetter for 2007.
Kommunens borgere har
nok ikke en fornemmelse af,
hvor kritisk budgettet egentlig er. Der har hverken været demonstrationer eller
arbejdsnedlæggelser som
så mange andre steder i anledning af budgetbehandlingen.
Når vi ser bort fra Enhedslisten, der har en helt særlig
opfattelse af, hvad det vil
sige at lave budget i en
kommune og egentlig burde have forhandlet med ﬁnansministeren, så har kommunalbestyrelsens øvrige
partier, til trods for de overordnede politiske modsætninger, været enige om, at
få det bedst mulige ud af
en temmelig uoverskuelig
budgetsituation.
Det er store reformer, der
er i spil som grundlag for
budgetlægningen. Strukturreformen med nye kommunale opgaver, hvor vi ikke
har fået fuld kompensation
for de nye opgaver og udligningsreformen, der ﬂytter penge fra Øst til Vestdanmark.
Selvom vi har måttet foretage besparelser, som er
ubehagelige, så er vi i det

Af gruppeformand Alex Nielsen
store og hele sluppet nogenlunde gennem første
runde af budgetlægningen
for 2007. Der kan nemlig
meget let komme en anden
runde, da der stadigvæk er
så stor usikkerhed om økonomien for 2007, at det ikke
vil overraske, hvis kommunalbestyrelsen om nogle
måneder må gennemgå
budgetgrundlaget endnu
engang.
Budgetforslaget er i balance med et mikroskopisk
overskud, der i virkelighedens verden meget nemt
kan forvandles til et mindre
eller endog større underskud.
Da vi skal holde os til en
servicevækststigning på
maksimalt 0,5 %, som alene sluges af den automatiske opdrift på ældreområdet og af pladsgarantien i
daginstitutionerne, så er vi
med budgetforslaget på
grænsen af, hvad der skal til
for at undgå en slags bødestraf fra ﬁnansministeriet.
Servicevæksten i budgetforslaget kan sagtens vise
sig at være over det tilladelige, når vi inddrager de nye
opgaver fra amtet i grundlaget – så, derfor er der ikke
plads til mere i budgettet
og derfor er det forudsigeligt, at vi senere må vende

budgettet endnu engang.
Det drejer sig ikke kun om
at have penge til at ﬁnansiere vores budget, for selvom vi netop har sparet op
til med nye opgaver, som
regeringen mere eller mindre bevidst har undervurderet omkostningerne ved, så
må vi ikke bruge pengene –
Det kaldes sjovt nok for
kommunalt selvstyre.
Under disse vilkår valgte
vi alligevel at fjerne nogle af
de værste tidsler i det oprindelige budgetforslag, så
bl.a. besparelserne i børnehaveklassen og for støttepædagoger blev fjernet,
selvom der ud fra økonomiske betragtninger var særdeles gode grunde til at
fastholde dem.
Vi venter som andre kommuner på regeringens straf
over os.
Sidste år ved samme tid
var der en del morskab over
den måde Dansk Folkeparti
greb budgettet an på. I år
er partiet med uden at stille
anden betingelse end, at vi
hvert halve år skal følge op
på, hvordan beskæftigelsen
for kontanthjælpsmodtagere udvikler sig. Det krav er
let at opfylde, da det automatisk sker en gang om
måneden.
Noget andet er, at vi so3

Kommunalt
cialdemokrater ikke længere
må samarbejde med ekstreme højrekræfter ifølge vores tidligere formand, Poul
Nyrup Rasmussen, der som
formand for de europæiske
socialdemokrater (sikkert
med rette) har ekskluderet
det slovenske broderparti,
fordi det samarbejder med
et parti på den yderste højreﬂøj.
Jeg lagde mærke til, da
Nyrup i TV blev spurgt,
hvilke konsekvenser det ﬁk i
Danmark, at hans og de
europæiske socialdemokraters standpunkt blev lidt uldent. De er svært at være
idealist.
Evaluering af servicebussen
Teknisk Forvaltning har i perioden juni, juli og august
2006 foretaget en evaluering af servicebussen. Evalueringen bygger dels på en
analyse af brugen af servicebussen og dels på de
tilbagemeldinger som arbejdsgruppen bag servicebussen har modtaget i perioden frem til nu.
Arbejdsgruppen består af
repræsentanter fra Teknisk
Forvaltning, Social- og
Sundhedsforvaltningen og
HUR. Formålet med analysen har været at tage udgangspunkt i den enkelte
rejse, for herigennem af få
et billede af, hvem der bruger servicebussen og til
hvilke formål servicebussen
benyttes.
Analyserne har primært
vist sig at bekræfte de oplysninger, der tidligere var
kommet frem om servicebussen i forskellige sammenhænge. De væsentligste punkter er:
· Servicebussen bruges primært til indkøb.
· Servicebussen benyttes i
nogen grad til plejecentrernes spiseordninger.
· Skæve afgangstider gør
det vanskeligt at bruge
servicebussen.
· Ruten er for lang – ønske
om to ruter i stedet.
· Ønske om større dækningsområde, revurdering
4

af ﬁkspunkter.
· Gratisprincippet ikke et kardinalpunkt for brugerne.
Det gennemsnitlige passagerantal for de tre uger
der er talt i indeværende år
viser, at der i snit foretages
711 ture om ugen, hvilket
er en stigning på 28 % i
forhold til den seneste beregning. Analysen af servicebussen viser, at der er
tilfredshed med at have en
servicebus i kommunen,
men at der er ønskes en
indsats på følgende områder:
· Ændring af de skæve afgangstider så der opnås
timedrift eller to-timedrift.
· Ruten bør revideres.
· Brunevang bør betjenes
af servicebussen.
Arbejdsgruppen vil inden
udgangen af oktober 2006
undersøge, hvilke muligheder der er for indsatser på
ovennævnte tre områder,
samt beskrive mulige løsninger.
Forventet behov for daginstitutionspladser.
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet materiale, som viser det forventede behov for daginstituti-

onspladser i perioden oktober 2006 til juli 2007. Opgørelserne tager udgangspunkt i børnenes alder og
det normerede antal pladser i institutionerne. Der er
således ikke altid sammenhæng mellem børnenes alder og de pladser, de besætter i institutionerne. Et
barn under 3 år kan godt
være placeret i en børnehave, men tælles som vuggestue/dagplejebarn med to
enheder.
Tallene på børnehaveområdet viser, at der I den
kommende tid vil være en
væsentlig overkapacitet og
til gengæld mangel på vuggestuepladser. Dette betyder samlet, at vi kan leve op
til pladsgarantien ved at
bytte børnehavepladser ud
med vuggestuepladser I de
integrerede institutioner.
Indkomne høringssvar til
Rødovre Kommunes sundhedspolitik
Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2005 at udarbejde en sundhedspolitik, målrettet Rødovres borgere ud
fra visionen om Rødovre –
den sunde by, som den er
formuleret i Kommuneplanen. Ansvaret for at formulere sundhedspolitikken har
været placeret i en styre-

gruppe med repræsentanter fra Rødovre Kommunes
forvaltninger.
Såvel medarbejdere som
borgere har været inddraget i processen omkring at
udarbejde sundhedspolitikken. Der har været afholdt
workshops og afslutningskonference for medarbejderne og dialogmøde for
borgerne i løbet af efteråret
2005. Arbejdet er mundet
ud i et oplæg til kommunens sundhedspolitik. I tillæg til selve politikken er
der udarbejdet et faktabind
om kommunen, med relevante data i forhold til planlægningen af den fremtidige sundhedsindsats. Dette
bind vil blive udbygget, efterhånden som vi får nye
data på sundhedsområdet.
Desuden er der udarbejdet en mulig handleplan for
sundhedsområdet. Handleplanens endelige ordlyd vil
dels afhænge af sundhedspolitikkens vedtagelse og
dels af budgettet for 2007.
Den vil blive forelagt til politisk beslutning ultimo
2006.
Ved høringsfristens udløb
den 22. september er der
indløbet 14 svar. Overordnet har de ﬂeste af svarene
indeholdt positive tilkendegivelser. Der har generelt
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været mange synspunkter,
dog primært omhandlende
initiativer til konkrete handlinger, der vil blive brugt
som inspiration til handleplanen til sundhedspolitikken.
Høringssvarene har givet
anledning til forskellige ændringer og tilføjelser.
Flere høringssvar nævner
psykisk syge og psykisk
sundhed. Disse områder er
overordnet omfattet i sundhedspolitikkens afsnit om
arbejdsmiljø og udsatte
grupper.
Mål og rammer for
skolernes anvendelse af
elevplaner
Kommunalbestyrelsen kan
fastlægge mål og rammer
for skolernes anvendelse af
elevplaner. Formålet med
elevplanen er, at styrke
grundlaget for undervisnin-

gens planlægning og tilrettelæggelse og derigennem
forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte
elev.
Af Rødovre Kommunes
mål for elevernes alsidige
personlige udvikling, fremgår det, at målet er at styrke elevernes personlige og
sociale kompetencer samt
læringskompetencer.
Dette arbejde er ligestillet
med opfyldelsen af faglige
mål og må ses som summen af det, der foregår i fagene, i tværfaglige sammenhænge og i skolens liv i
øvrigt. En af skolens opgaver er at gøre eleverne i
stand til at mestre eget liv,
så de kan indgå i forskellige
fællesskaber og være aktive
i forhold til deres omverden.
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet for-

slag til mål og rammer for
skolernes anvendelse af
elevplaner i Rødovre Kommune.
Visitation til pleje- og
ældrebolig samt handicapbolig
Kommunalbestyrelsen fastlægger kriterier for visitation og anvisning til plejebolig samt ældre- og handicapbolig.. Visitationen foretages i praksis af et administrativt visitationsudvalg.
Socialforvaltningen har
udarbejdet forslag til revision af Rødovre Kommunes
nuværende visitationskriterier. Baggrunden er dels et
ønske om en sproglig modernisering samt om at
præcisere kriterier og tydeliggøre anvisnings- og visitationsprocessen; dels at en
ny økonomisk tildelingsmodel på plejeboligområdet
nødvendiggør en sondring i
visitationen mellem almindelige plejepladser og pladser til demente og psykisk
syge borgere.
Ud over præcision af visitations- og anvisningskriterier til almindelig plejebolig
er der derfor som noget nyt
beskrevet visitationskriterier
til Rødovre Kommunes særlige tilbud om plejeboliger
for borger med demens og
psykiske sygdomme. Under
boligform er proceduren fra
ansøgning til indﬂytning i
en bolig beskrevet.
Der er endvidere tilføjet
et afsnit om venteliste. I afsnittet præciseres det, hvordan ventelisten fungerer.
Der gøres opmærksom på,
at en borger kan slettes fra
venteliste, hvis vedkommende har takket nej til en
bolig i det ønskede område.
Forslaget beskriver også
proceduren, hvis en borger
fra en anden kommune ønsker at ﬂytte til Rødovre og
hvis en borger fra Rødovre
ønsker at ﬂytte til en anden
kommune.

Til lykke
til alle
med vores
100 års
jubilæum
Som medlem af Socialdemokratiet har jeg med stor
interesse læst den sammenskrivning af 100 års historie,
som er udgivet her i efteråret 2006.10.13 Jeg har
gennem mit arbejde i en
fagforening altid haft forkærlighed for historien i en
organisation, en historie der
skildrer grundlaget for dem
opbygning, der har været
gennem tiderne. Jeg er ligeledes helt klar over, at der
har været og fortsat ere
mange nuancer, når en historie skal fortælles til den
store lyttende skare.
På side 86 i jubilæumsskriftet er de ansvarlige for
dette skrift efter min opfattelse gået for langt. Det er
groft krænkende og aldeles
uetisk at nævne Mette Kristensen og hendes søn med
navns nævnelse. Tom har
fået en dom, som er afviklet
for mange år siden. Mette
Kristensen har efter min opfattelse efterfølgende måttet konstatere, at nogle i vores parti i årevis har ønsket
at trampe rundt med elefantfødder i omtalte sag,
hvilket bevirkede, at Måtte
tog den konsekvens, at hun
meldte sig ud af lokalforeningen og dermed partiet.
At omtale sagen er ok for
mit vedkommende, men at
Tom og Mette skal fremstå
med navns nævnelse, tager
jeg kraftigt afstand fra.
Ulla Johansen
Rødager Alle 142
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Budget

Hovedjagt på de
kommunale budgetter
Københavns Kommune
har gennemgået økonomien for det fælles sjællandske
traﬁk selskab og er sammen

Af Erik Nielsen
Traﬁkselskabet Sjælland, der
aﬂøser HUR og de øvrige
sjællandske traﬁkselskaber
fra 1.1.2007, skal ifølge regeringen starte med et bragende underskud, som de
sjællandske kommuner skal
dække. Jeg opfordrer regeringen og Folketingets partier til at tage det op i ﬁnanslovsforhandlingerne.
De nuværende traﬁkselskaber har beregnet, at det
vil koste de deltagende
kommuner 1,11 mia. kroner
at drive Traﬁkselskabet Sjælland med uændret serviceniveau. Regeringen vil kun
give 800 mio. kr. til løsningen af opgaven via de såkaldte DUT-aftaler (Det udvidede Totalbalanceprincip,
pengene følger opgaven).
Der er altså tale om en underﬁnansiering på godt 310
mio. kr., som de sjællandske
kommuner skal deles om at
ﬁnansiere. Dertil kommer,
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at regeringen har dikteret,
at kommunerne skal overtage, og fra 2010 betale af
på den gæld på 250 mio.
kr., som HUR slutter sin eksistens med at have. Uden
nogen form for kompensation.
Dyrt for Rødovre
Kommunerne har ikke tidligere været med til at bære
udgifterne til den kollektive
traﬁk – og med de meget
stramme økonomiske rammer i kommuneaftalen vil
det betyde yderligere nedskæringer. I Rødovre ser
regnestykket således ud: Vi
skal betale 18,1 mio. kr for
almindelig traﬁk og 2,7
mio. kr for handicapkørsel
til traﬁkselskabet. Samtidig
modtager vi kun DUT-kompensation i størrelsesordenen 11 mio. kr. altså en underﬁnansiering på næsten
10 mio. kr. hvert eneste år.

med HUR kommet frem til,
at kommunerne får yderligere udgifter på 108 mio.
kr. til blandt andet handicapkørsel. Penge, som
egentlig hører til i de kommende to sjællandske regioner, som får kompensation
for det.
Regeringen snød os groft,
da staten overtog skatteopgaverne. Man forsøger at
snyde os ved at underﬁnansiere de opgaver, kommunerne skal overtage fra amterne – og nu er den gal
igen med traﬁkselskabet.
Det er en bevidst hovedjagt
på de kommunale budgetter. Regeringen bruger
kommunalreformen som
springbræt for nedskæringer og yderligere benhårde
effektiviseringer. Det nyeste
eksempel er netop underﬁnansieringen af Traﬁkselskabet Sjælland.
Der er overhovedet ingen
sammenhæng mellem de
signaler, regeringen sender
til borgerne om bedre service – og så de benhårde
og snævre rammer, som
kommunerne skal manøvrere økonomisk under. Det
er et reelt demokratisk problem, at det er meget svært
at forklare en børnefamilie,
at der skal skæres ned på
vores generelt gode serviceniveau, fordi regeringen
bevidst underﬁnansierer et
kommende traﬁkselskab via
DUT-aftalerne. Det er bevidst uigennemskueligt og
stort set umuligt at forklare.

Vil gå hårdt
ud over budgetterne
Underﬁnansieringen vil
komme til at gå hårdt ud
over budgetterne i visse
kommuner, og det vil i sær-

deleshed medføre, at vi får
en meget ringere service i
den kollektive traﬁk i hovedstadsområdet og på resten af Sjælland. Jeg vil meget kraftigt og indtrængende opfordre regeringen og
partierne i Folketinget til at
tage denne helt uacceptable underﬁnansiering op i
de kommende ﬁnanslovsforhandlinger.
Når det er sagt bliver jeg
nødt til at rette en skarp
kritik mod den beregnings-

metode, der er brugt for at
ﬁnde det beløb, hver enkelt
kommune skal betale.
Pendler gennem Rødovre
Rødovre er som følge af sin
geograﬁske beliggenhed en
kommune, der i meget høj
grad bliver pendlet igennem på vej og til arbejdspladser i København. Det
betyder, at vi i forhold til
indbyggertallet og geograﬁsk størrelse har mange
busruter.
Nogle af dem kører kun
få kilometer i Rødovre – og
ifølge beregningerne, der
tager udgangspunkt i antal
busruter, skal vi sammen
med DUT-underskuddet
straffes med næsten 10
mio. kr. hvert eneste år. I
min optik må beregningerne nødvendigvis tage højde
for det antal kilometer, busserne kører i kommune,
eventuelt kombineret med
indbyggertal.

Frivillige

Rødovre ønsker sig et
frivillighedscenter
Rødovre kommune har søgt Socialministeriet om støtte
til at oprette et frivillighedscenter.

Ruder isættes
I samarbejde med mange
frivillige sociale foreninger har vi gennemført
en undersøgelse blandt
de frivillige i Rødovre om
oprettelse af et frivillighedscenter. Etablering af et
frivillighedscenter er blevet
debatteret på en netværksaften med de frivillige. Og
de frivillige i Rødovre var
også på en spændende
bustur i foråret, hvor vi var
rundt og se på forskellige
frivillighedscentre i København og på Sjælland.
Sidenhen har vi holdt dialogmøde, hvor mere end
50 frivillige mødte op og
drøftede fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsmodeller inden for det
frivillige sociale område. Fra
dialogmødet blev der lavet
en hensigtserklæring om, at
Rødovre
Kommune skulle søge Socialministeriet om midler til
etablering af et frivilligcenter. Alle de frivillige bakkede
op om ideen med at søge
penge i Socialministeriet til
et frivillighedscenter.
Mange gode grunde til
et frivillighedscenter
Der er mange gode grunde
til at oprette et frivillighedscenter i Rødovre. Vi har rigtig mange frivillige og der
er rigtig mange forskellige
frivillige aktiviteter i Rødovre. Vi har alt lige fra pensionistklubber til handicapforeninger, patientforeninger
m.ﬂ.
Nogle af de ting, vi håber, et frivilligcenter kan
medvirke til er bl.a., at det
frivillige sociale arbejde til
stadighed udvikler sig og

Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas
Indramning
Skifterammer
Fotorammer

Af Britt Jensen,
formand for Socialog sundhedsudvalget
har en høj kvalitet i Rødovre. Vi ønsker også, at synliggøre det frivillige sociale arbejde, så endnu ﬂere får lyst
til at arbejde frivilligt.
Vi håber også, at vi kan
sætte øget fokus på sundhedsfremme, forebyggelse
og trivsel og den vigtige
rolle, de frivillige foreninger
spiller i den sammenhæng.
Det er også vores håb, at et
frivillighedscenter kan skabe
samarbejde på tværs af de
frivillige sektorer i Rødovre
(social- og sundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet).
Det er meget vigtigt for
centrets succes, at de frivillige føler et stort ejerskab til
projektet. Hvis vi får støtte
til at oprette et frivillighedscenter i Rødovre, vil de frivillige blive inddraget allerede fra starten i etableringen - og den efterfølgende
drift - af et frivilligcenter.
Vi har søgt om penge til
indretning og drift af fysiske

Forsatsruder
Altanglas i alulokaler fx. i Brohuset, Broparken. Vi har også søgt om
penge til uddannelsesaktiviteter for såvel bestyrelse
som de frivillige generelt,
udsendelse af nyhedsbrev
og ansættelse af en frivillighedskoordinator.
Der er i alt søgt om 1,1
mio. kr. i Socialministeriet.
Vi håber, Socialministeriet
bevilger os pengene til at
etablere et frivillighedscenter i Rødovre. Det fortjener
de mange frivillige sociale
foreninger og de mange aktive frivillige. Vi håber på
svar fra Socialministeriet i
løbet af efteråret.

minium
Glaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Glarmester
Allan
Olsen
ROSKILDEVEJ 299 B

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

7

Jubilæumsfest

Regeringen sendt til tælling
regeringens vej: Her holdes
vores velfærdssamfund i
stramme økonomiske tøjler
for at spare op til skattelettelser. Prisen betaler vores
børn, ældre, skoler og daginstitutioner med massive
besparelser på næste års
kommunale budgetter.
Dansk økonomi klarer sig
godt i disse år. Der er stort
overskud på statens budget, stigende beskæftigelse
og høj vækst i det private
forbrug. Danskerne har
med rette høje forventninger til velfærden. Vi har råd
til en ordentlig offentlig
service.

Af Morten Bødskov, Rødovres folketingsmedlem

Regeringen er sendt til tælling. Danmark har fået nok
af nedskæringer og forringelser af vores fælles velfærd. Vi har aldrig været rigere og alligevel oplever
mange, at velfærdssamfundet slides mere og mere
ned. Derfor vakler regeringens i disse måneder, og

meningsmålinger spår nu
regeringsskifte til næste folketingsvalg.
Valget i dansk politik
2006 er klart: Der er vores
vej, Socialdemokraternes
vej: Vi sætter mennesket i
centrum, og vil investere
penge i mere og bedre velfærd. Så er der deres vej,

Tvunget til besparelser
Alligevel sidder regeringen
på pengekassen og fastholder en økonomisk ramme
for udviklingen af velfærden, der er så beskeden, at
hovedparten af landets
kommuner ikke har mulighed for at forbedre kvaliteten af den offentlige service. Tværtimod er mange
kommuner tvunget til at
gennemføre omfattende
besparelser. Alt imens bugner statskassen med rekordoverskud på 80 milliarder i
år og mindst 60 milliarder
næste år.
Regeringens politik kan

kun forklares på en måde.
Regeringen vil hellere skrabe sammen til skattelettelser end at fastholde velfærden. Det står også i regeringsgrundlaget. Socialdemokraterne vil give danskerne et klart valg.
Vi vil forbedre velfærden og vi afviser derfor skattelettelser. Vi vil forbedre
hverdagen for vores syge,
vores børn, unge og ældre.
Vi ønsker stærke og velfungerende lokalsamfund. Vi
vil sikre, at de dårligst stillede får konkrete økonomiske forbedringer. Vi har råd
til et godt og velfungerende
velfærdssamfund, hvor alle
sikres lige muligheder.
De sidste par måneder viser, at et klart ﬂertal af danskerne vælger vores vej
frem for regeringens. Danskerne vælger en ordentlig
skole, omsorg for vores ældre og svage, gode daginstitutioner og ordentlige
hospitaler frem for skattelettelser. Derfor har regeringen det svært og derfor er
Fogh sendt til tælling.

Boligfolk på Christiansborg
Den 6. december arrangerer Rødovre/Herlevkredsen et større boligpolitisk møde
for de almene boligorganisationer i Rødovre og Herlev på Christiansborg
i tidsrummet fra kl. 18.00 - 22.00.
Arrangementet starter med spisning i Snapstinget, hvorefter vi drøfter den aktuelle boligpolitiske situation i det socialdemokratiske gruppeværelse.
Prisen for spisning bliver ca. 130 kr.
Program udsendes senere, men tilmelding kan allerede nu se til Ivy.Pedersen@ft.dk
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Velfærd eller skattelettelser
- Kom til politisk debatmøde på Christiansborg

Danskerne har aldrig været rigere. Alligevel oplever mange, at velfærdssamfundet er slidt ned. Hvordan hænger det sammen? Og hvilken vej skal vi vælge for
fremtiden? Mød vores folketingsmedlem Morten Bødskov til en aktuel politisk
debat på Christiansborg den 27. november 2006.
Program
18.00 - 19.00: Spisning i Folketingets restaurant, Snapstinget.
19.00 - 21.00: Politisk debat i det socialdemokratiske gruppeværelse.
Arrrangementet er et tilbud til alle medlemmer af Socialdemokraterne i Rødovre
og andre interesserede Rødovreborgere.
Tilmelding
Tilmelding til Ivy Pedersen på 3337 4191 eller
ivy.pedersen@ft.dk senest den 20. november.
Ved tilmelding skal du angive om du ønsker at
deltage i middagen. Her serveres månedens
egnsret og en øl/vand. Prisen er 120 kr., som
betales ved ankomsten.
Ønsker du ikke at deltage i middagen, skal du
møde ved Folketingets hovedindgang kl.
18.45.

Mød Rødovres Morten Bødskov (S)
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Kongresudtalelse:

Velfærd frem for
skattelettelser
Kongresudtalelse
Der er vores vej, Socialdemokraternes vej: Vi sætter
det enkelte menneske i centrum. Sammen med andre
– familie, venner, kollegaer,
bekendte, naboer – skaber
vi aktive fællesskaber. Velfærdssamfundet er både vores base og afsæt for den
personlige udvikling. Velfærden skal derfor moderniseres og forbedres.
Så er der deres vej, regeringens vej: Velfærd holdes
i stramme økonomiske tøjler for at spare op til skattelettelser. For regeringen
er konkurrence og frit valg
det ufravigelige mantra,
uanset om det fører til dyre
bureaukratiske systemer og
mindre service for borgerne.
Dansk økonomi klarer sig
godt i disse år. Der er stort
overskud på statens budget, stigende beskæftigelse
og høj vækst i det private
forbrug. Danskerne har
med rette høje forventninger til velfærden. Alligevel
fastholder regeringen en
økonomisk ramme for udviklingen af velfærden, der
er så beskeden, at hovedparten af landets kommuner ikke har mulighed for at
forbedre kvaliteten af den
offentlige service. Tværtimod
er mange kommuner tvunget til at gennemføre omfattende besparelser.
Den eneste forklaring på
de stramme rammer for velfærden er regeringens ønske om at spare op til skattelettelser. Socialdemokraterne vil give danskerne et
klart valg. Vi vil forbedre
velfærden – og afviser derfor skattelettelser.
Vi vil forbedre hverdagen
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for vores syge, vores børn,
unge og ældre. Vi ønsker
stærke og velfungerende lokalsamfund. Vi vil sikre, at
de dårligst stillede får konkrete økonomiske forbedringer.
Og vi vil sikre, at der investeres i fremtiden.
Vi har råd til et godt og
velfungerende velfærdssamfund, hvor alle sikres lige muligheder.
Ulighed
Regeringens menneskesyn
er usympatisk – det fører til
mere ulighed blandt mennesker.
Gennem de seneste år er
det danske samfund blevet
mere ulige. Flere marginaliseres. Mange regnes ikke for
noget. Tusindvis lever under EU’s fattigdomsgrænse.
Det vil Socialdemokraterne
lave om på.
Der er også behov for en
massiv indsats for at modvirke ulighed på boligområdet. Derfor skal lejernes
penge i Landsbyggefonden
ikke konﬁskeres som regeringen, DF og R vil, men
anvendes til moderniseringer og huslejenedsættelser i
den almene sektor.
Regeringen siger, at den
har rent mel i posen. Alibiet
er, at lavere ydelser giver
bedre beskæftigelse. Sandheden er dog, at lavere
ydelser betyder fattigdom
og social udstødelse.
Vi vil derfor afskaffe starthjælpen og kontanthjælpsloftet. Disse asociale ordninger har i særlig grad øget
den økonomiske ulighed.
Men ulighed drives frem
af meget andet end økonomi. Mangel på uddannelse
er en anden kilde. En femtedel af vores unge gen-

nemfører i dag ikke en ungdomsuddannelse. Vi vil derfor indføre en færdiggørelsesgaranti, så alle unge får
mulighed for at gennemføre en erhvervsrettet eller
gymnasial ungdomsuddannelse af mindst tre års varighed.
Mangel på sundhed og
dårligt miljø er en tredje kilde til ulighed. Vi ved, at levetid og helbredstilstand
hænger tæt sammen med
arbejdsliv og sociale forhold.
Uligheden trives også i
regeringens manglende regionalpolitik. Socialdemokraterne vil gennem en aktiv regional politik modvirke, at dele af Danmark ikke
er med i opsvinget og derfor ikke kan yde borgerne
en ordentlig offentlig service.
Socialdemokraterne vil
sætte ind overfor alle former for ulighed.
Globalisering
Globalisering betyder, at vi
bliver stadig mere afhængige af hinanden.
For Socialdemokraterne
hænger fremtidssikringen af
Danmark uløseligt sammen
med fremgang i verdens
fattigste lande, reel og fair
frihandel samt et stærkt engagement i internationalt
samarbejde. Regeringen vil
hellere dyrke stokroseromantik sammen med Dansk Folkeparti.
Danmark kan gøre en forskel ved at gå forrest med
et godt eksempel og ved at
virke aktivt i et forpligtende
internationalt samarbejde.
Det er derfor helt forkert,
at regeringen og Dansk Folkeparti skærer ned i udviklingsbistanden, i en tid hvor

de ﬂeste af EU-landene kan
se nødvendigheden af det
modsatte.
Socialdemokraterne ønsker en genopretning af udviklingsbistanden til en procent af BNI. Denne genopretning skal følges op med
en opprioritering af handelssamarbejdet til glæde
for både Danmark og udviklingslandene.
Samtidig ønsker Socialdemokraterne en aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi
vedstår os vores engagement i Afghanistan og andre af verdens brændpunkter, men ønsker at vores nuværende militære tilstedeværelse i Irak ophører. Socialdemokraterne ønsker at
understøtte en verdensorden, der bygger på ret frem
for magt.
Viden er nøglen til fremtiden og morgendagens
vækst. Men regeringen skaber også problemer på dette felt, hvorfor Danmarks
forskningsindsats nu ligger
klart under EU-gennemsnittet. Det er uholdbart.
Med velfærdsforliget er
forskningsområdet sikret et
betydeligt økonomisk løft.
Det skal udnyttes til at styrke den grundlæggende
forskning i Danmark. Vi skal
i særlig grad udnytte Danmarks videns forspring indenfor miljø og vedvarende
energi. Danmark skal i endnu højere grad satse på faste visionære mål for vedvarende energi samt øvrige
bæredygtige traﬁk- og miljøforbedringer. Herigennem skal vi blandt andet
bekæmpe klimaforandringer forårsaget af forurening.

Indlæg

Kai-Ole Gustav 60 år
Af Flemming Høj Jermiin

Kai-Ole Gustav vil ikke komme til at lide af mavesår! –
Dertil er hans indre ro og
mangel på lyst til magten
for veludviklet! At tage pausen og bevare roen er formentlig redskaber, man kan
udvikle i hans embede:
Præst og sjælesørger gennem en generation, men
Kai-Ole Gustav har samtidigt fastholdt viljen til ikke
at lade sig rive omkuld, hvis
omgivelserne skulle lide af
trang til at stress eller hurtig beslutninger. I de situationer bliver fødselaren Kierkegaardsk indadvendt og
insisterende på, at ting skal
gøres ordentligt, tænkes ordentligt igennem og besluttes, når tiden er moden.
Det gælder, om det er beslutninger om opbygningen
af Heerup-Museet – også
selvom de skulle være Roma
midt imod!
– Det gælder, når det drejer sig om det hav af udvalg
og arbejdsgrupper, han har
siddet i, både i kollegiale
sammenhænge som mangeårig valgt repræsentant
for sine præstekolleger i
Rødovre – Hvidovre Provsti,
det gælder i det lokale foreningsliv, der nu er de ﬂotte
rammer om nogle af Heerups
bedste værker og hvert år
sætter nye publikumsrekorder.
Og det gælder det lange,
seje træk, han med den øvrige bestyrelse for Den selvejende institution Dorthe
Mariehjemmet skulle præstere, da han i sin egenskab
af formand arbejdede målrettet gennem syv år for at
bringe plejehjemmet i en
position, så det over en
byggeperiode på 2½ år kan
gennemgå en foryngelseskur og komme ud på den

Kontrafejet udstråler rundhed.
Det er det runde og det milde, der først
melder sig, når man vil beskrive sognepræst
ved Rødovre Kirke gennem nu runde 30 år

anden side med 90 moderne ældreegnede plejeboliger til rødovreborgerne.
Mangel på lyst til magt
Ud over at have været tillidsrepræsentant i 8 år for
provstiets præster har KaiOle Gustav siddet i byrådet
for Socialdemokratiet og
derved været en del af det
politiske ﬂertal i en periode
med store kommunale udfordringer fra 1994 frem til
seneste valg, hvor han blev
slået på målstregen af partifællen Ahmed Daqhane,
som han selv førte ind i par-

tiet, og med hvem han havde et fortræffeligt samarbejde, da han som formand
for integrationsudvalget
drev på for at opprioritere
kommunens integrationsarbejde.
Det hører med til Kai-Ole
Gustavs mangel på lyst til
magt, at han ikke lod sig
anfægte af at være sendt ud
af byrådet. Han nåede at
være formand for Kulturudvalget, medlem af Ekspropriations-kommisionen i
den slidsomme periode,
hvor ekspropriationerne
væltede ind over kommu-

nen i forbindelse med moderniseringen af Motorring
3, og i sidste Byrådsperiode
var han tillige 1. viceborgmester bag en borgmester,
som ikke er meget i tvivl
om, hvordan man fylder
skærmen ud.
Spørger man ham, vil han
utvivlsomt svare, at han oplever det befriende ikke
længere at være forpligtet
af det politiske arbejde.
Den øgede frihed kan
han sagtens ﬁnde anvendelse for i Dorthe Mariehjemmets bygeperiode, idet en
reorganisering afstedkom,
at der tillige er dannet en
bestyrelse for DORTHEFONDEN og for det boligselskab, der skal drive de ny
almene ældreboliger. I byggeperioden er han formand
for alle tre bestyrelser; men
først og fremmest er der nu
bedre rum til at dyrke hans
største stolthed: Kvinderne i
hans liv, fru Lisbeth og de
to døtre, der i Kai-Ole Gustav har den stolteste far,
man kan ønske sig. En datter er gået i fars fodspor og
er præst på Østerbro, og
den anden er litteraturhistoriker.
Når talen er om dem og
hans ﬁre børnebørn, eller
når det handler om fristedet
oppe i det nordsjællandske,
ja, da melder rundheden
sig uhæmmet! – Da er der
frit indkik til en 60-årig, der
er til fest og farver, til god
mad og en stille svalebajer
over hegnet, hvis ikke han
har monteret lyttebøfferne
og hengiver sig til den klassiske musik.
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Region Hovedstaden

Første succes i hus
for Socialdemokraterne
i Region Hovedstaden
Bredt budgetforlig
for 2007 i Region
Hovedstaden.
Der var glæde og lettelse
hele vejen, rundt da Socialdemokraterne, Radikale,
Konservative, SF, Dansk Folkeparti og Venstre midt i
september gav hinanden
håndslag på det første budgetforlig i Region Hovedstaden.
– Region Hovedstaden
har haft en kompliceret fødsel, og vi har naturligvis været meget spændte på,
hvordan barnets første leveår vil forme sig. Det er vi
stadig meget spændte på,
men jeg kan da sige at med
det brede budgetforlig med
deltagelse af alle partier,
undtagen Enhedslisten, så

er der lagt op til et bredt
samarbejde i en positiv
stemning, sagde regionsrådsformand Vibeke Storm
Rasmussen, da forliget var i
hus.
28 milliarder kr.
– Stort set alle partier i det
nye Regionsråd har gjort en
indsats for at skabe et godt
samarbejdsgrundlag i en
turbulent tid, og det er jeg
meget glad for siger regionsrådsformanden, og fortsætter: Etableringen af Region Hovedstaden er Danmarkshistoriens største fusion, hvor det er patienternes
og hele regionens fremtid,
der skal tages vare på. Ingen
vil få ros for kaotiske politiske kampe, og det er den
socialdemokratiske gruppes
ønske, at partierne med det
fælles budgetforlig kan tage

hul på den store udfordring, det er, at få Danmarks største region med
1,6 millioner indbyggere til
at køre.
Regionens samlede udgiftsniveau ligger på omkring 28 milliarder og heraf
bruges langt de ﬂeste penge (ca. 27 mia.) til sundhedsområdet, dvs. sygehuse, psykiatri og sygesikringsområdet, mens den
sidste milliard bruges på regional udvikling, anlægsudgifter, fællesudgifter og administration.
Dette første budget afspejler, at regionen i 2007
er i et overgangsår, hvor Regionsrådet først og fremmest skal sikre driften af sygehuse og institutioner, der
overdrages fra de nuværende ejere, som er Frederiksborg Amt, Københavns
Amt, H:S (Københavns og
Frederiksberg Kommuner)
og Bornholms Regionskommune.
Obs på de svage grupper
Regeringen har »født« Region Hovedstaden med et underskud på ca. 500 millioner kr., og derfor har det
været nødvendigt med en
sparerunde, hvor samtlige
10 hospitaler i regionen
skulle spare. Det har været
den enkelte hospitalsledelse, der sammen med samarbejdsudvalgene har peget
på besparelser på hvert enkelt hospital. Den socialdemokratiske regionsrådsgruppe, der er Regionsrådets største, er med i langt
de ﬂeste af disse besparelser, men vores bekymring
for de svageste gjorde, at vi
ﬁk fjernet de mest dramatiske besparelser på psykiatri-
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en og på de ældre medicinske patienter. Desuden ﬁk vi
oprustet på kræftområdet,
hvor der tilføres mere end
250 millioner kr. til udbygning af stråleterapien på
Rigshospitalet og på Herlev
Sygehus. Desuden vil mammograﬁscreeningen blive
udbygget så den dækker
hele regionen.
Alle partier bag forliget
har været enige om, at børne- og ungdomspsykiatrien
friholdes for besparelser, og
der er desuden opnået
enighed om, at besparelserne på Amager Hospital reduceres fra 2,5 millioner kr.
til 1 million kr.
Vores styrke
– Med budgetforliget i bagagen kan vi nu gå i gang
med at formulere en række
politiske mål og tiltag, der
skal bære den nye region
frem. Det bliver en stor
mundfuld, men jeg er optimist og ser frem til et tæt
samarbejde partierne imellem. Desuden vil jeg gerne
på denne plads takke for
opbakningen fra regionsbestyrelsen og hele organisationen – opbakningen og
sammenholdet er vores
styrke, slutter Vibeke Storm
Rasmussen.
NB: Du kan læse mere på
www.regionhovedstaden.dk

Fredens pris?
Socialdemokratiet og
regeringen er blevet
enige om indholdet i
den kommende antiterrorpakke.
Af Grethe Kujack

Socialdemokratiet har fra
starten tilkendegivet, at vi
er parate til, at tage ansvaret for en mere effektiv terrorbekæmpelse – under forudsætning af, at befolkningens retssikkerhed ikke trædes under fode.
Det siges, at der nu er
fundet den rette balance
med hensyn til menneskerettighederne og retssikkerheden, men kan vi nu også
være helt sikre på det? For
der er allerede tegn på, at
der strammes endnu mere
op. Og for mig at se, ligner
det, at den danske regering
mener, at restriktioner i
danskernes personlige rettigheder er vejen frem i
kampen mod terrorisme.
Den sidste sag i England,
hvor man offentliggjorde
navne og adresser straks,
de var anholdt, og hvor man
efterfølgende har måttet
løslade de ﬂeste, må have
givet stof til eftertanke også
hos os. For her er alle rettigheder tilsidesat i iveren efter at bekæmpe mulig terror.
Sagerne i USA hvor efterretningsvæsenet uden dommerkendelse har overvåget
almindelige mennesker
bankkonti i titusindvis ikke
alene i USA men også mennesker her i Europa må nu
os til at tænke os om, ligesom vedtagelsen om brug
af, hvad vi vil kalde tortur,
hvor man samtidig bestemmer, at amerikanske soldater ikke kan retsforfølges,

selvom det er gået ud over
andre landes borgere får
mig til at gyse.
Rigtigt med
terror-samarbejde
Selvfølgelig er det rigtigt af
os som parti, at indgå i et
samarbejde om terrorbekæmpelse, for derved også
tage ansvaret for, at vi får et
godt beredskab. Det skal
selvfølgelig være i top, når
det gælder vor befolknings
sikkerhed. Også for at beskytte os mod de fanatikere, der er kommet her til
landet, og som vil gå langt
for at fremme deres mål.
Men hvor langt skal vi gå?
og hvor langt skal vi give
køb på vore fundamentale
menneskerettigheder?
Skal vi give køb på vor
ytringsfrihed? Skal vi øve
selvcensur og lægge bånd
på os selv for at tækkes folk,
der er kommet her til vores
land?
Hvor meget skal vi i terrorbekæmpelses navn tilsidesætte retssikkerheden?
Skal vi give lov til husundersøgelser på forventet efterbevilling? og skal vi gøre
det sammen med telefonaflytninger?
Skal vi tillade, at man
scanner hele boligblokke og
lytter til alles telefoner. Vil
det gavne – eller vil det blot
med tiden gøre skade?
Udspioneret
uden at vide det
Så vidt jeg kan læse, bliver
det muligt at lytte til telefonsamtaler, læse mails og
breve hos personer, der
kender en, der kender en,
der kommer i en kreds af
mennesker, hvor en af personerne måske har haft til
hensigt at forstyrre samfundsordenen.
Jeg bliver udspioneret
uden at vide det. Og får det
aldrig at vide.

Jeg må indrømme, at jeg
er lettere nervøs over det.
Selvom man kender
grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed, så er
den det altså ikke i terrorbekæmpelsens navn.
Ifølge menneskerettighedernes artikel 12 må ingen
være genstand for vilkårlig
indblanding i private forhold, hverken i hjemmet eller i korrespondancen.
Men den gælder altså
heller ikke mere.
Jeg mener ikke, den nye
lov er betryggende for mig
som almindelig borger.
Det kan heller ikke være
betryggende, at vort efterretningsvæsen samarbejder
med USA’s CIA, der jo som
bekendt har indrømmet, at
de har bortført andre landes borgere og ﬂøjet dem
tværs over Europa til hem-

melige fængsler eller til Guantanamo basen, hvor de i
årevis har været holdt fanget uden rettergang, og
hvor de udsættes for forhold der tangerer tortu.
Og hvor menneskerettighederne er sat helt uden for
dagsordenen.
Jeg er bange for at Folketinget bliver hægtet af, når
det gælder kontrollen med
vore efterretningsvæsener,
så disse hemmelige væsener foretager sig ting, der
er hinsides al kontrol.
Vi skal ikke her i Danmark
tilsidesætte hverken menneskerettigheder eller retssikkerheden, så vi må gøre
alt hvad der står i vor magt
for at sikre, at humanisme
og alle vore fundamentale
rettigheder bevares, – terrorisme eller ej.
13

Plejehjem

Fælledgården
kan det ske i
Rødovre?

Af Britt Jensen, Socialudvalgsformand
For et par måneder siden
var vi mange som ﬁk et
chok. Vi ﬁk historien om
Fællesgården præsenteret
lige midt i aftenhyggen. Historien om et plejehjem på
Østerbro i København med
dårlig ældrepleje. Beboere
som lå med våde bleer i
mange timer. Ældre som
ikke ﬁk hjælp, når de bad
om det. Og beboere som
ikke blev behandlet med respekt. Det var også skildringen om, at spisetid var besværligt.
Historien kom frem, fordi
en journalist havde søgt og
fået arbejde på det selvejende plejehjem, Fælledgården. Journalisten havde
fået en henvendelse fra en
pårørende, som var meget
utilfreds med forholdene på
plejehjemmet. Journalisten
regnede ikke med at få den
sandfærdige historie, hvis
ikke vedkommende kunne
dokumentere nogle ringe
vilkår. Derfor havde journalisten arbejdet med et skjult
kamera. Og vi ﬁk så udpluk
fra journalistens to måne14

ders arbejde på plejehjemmet.
Det store spørgsmål er
selvfølgelig: Kan det ske
igen? og kan det ske hos
hos i Rødovre?
Nej det hverken kan eller
må ske her i Rødovre. De
beskrevne forhold er helt
uacceptable og vidner om
en dårlig ældrepolitik og
ringe værdier i den daglige
pleje.
Det gode ældreliv handler simpelthen om, at sikre
en ordentlig ældrepleje
både for de ældre medborgere og for plejepersonalet
i ældreplejen. Det handler
om grundlæggende værdier og holdninger til det
gode ældreliv.
I Rødovre har vi i en årrække arbejdet med vores
værdier i ældreplejen. Vi
har sat fokus på udvikling af
vores personale, så personalet arbejder ud fra de helt
grundlæggende værdier
om at behandle de ældre
borgere med respekt og
værdighed. Vi har udformet
en ældrepolitik ’Det gode
ældreliv’, der både er visionær og sigter på at matche
de ældres behov både i dag
og fremover.
Det gode ældreliv skal
være historien om værdighed, selv om man bliver
gammel og har brug for en
hjælpende hånd til at komme igennem tilværelsen.
Det gode ældreliv handler
også om tidsvarende tilbud,
når man har brug for det.
Det gode ældreliv skal være
historien om en kommune,
som behandler den enkelte
ældre unikt og sørger for
ordenlige forhold, uanset
om det er hjemmepleje,

plejehjem, ældrebolig eller
et hjælpemiddel man har
brug for.
I Rødovre vil vi være synonym med det gode ældreliv.
Og der kan nævnes mange eksempler på det gode
ældreliv i Rødovre. Se fx. på
vores mad på plejehjemmene. De ældre står tit i lange
køer, når der fx. serveres
ﬂæskesteg eller hvad med
historien om, at Broparken
faktisk var det eneste plejehjem, som bestod Ekstra
bladets madtest for god og
sund kost til ældre. Broparken er nyrenoveret og vi har
bygget plejehjemmet med
små boenheder, hvor den

daglige kost ikke er en belastning. Men tværtimod er
en stille, rolig, hyggelig og
god stund, hvor beboer og
personale kan spise sammen. Her har man tid til at
sidde og spise som enhver
anden familie. Eller hvad
med historien i Rødovre
avis om den tidligere formand for Ældre Sagen. Han
ville bare gerne fortælle, at i
Rødovre behandler man de
ældre ordentligt.
Vi kan altid udvikle os og
gøre ting bedre – det gør vi
også i Rødovre. Men helt
ærligt, så er Rødovre et
godt sted, hvis man ønsker
det gode ældreliv.

Velfærd

Vi skal vinde velfærden tilbage
– og der er brug for jeres hjælp!
Af partisekretær Henrik
Dam Christensen
Kære partifæller, allerførst
tusind tak for den store tillid, som så mange af jer har
vist mig ved bakke op om
mit kandidatur til partisekretær. De pæne ord har
varmet, og den konstruktive kritik har været nyttig.
Nu er virkeligheden indtruffet. Jeg er blevet valgt, og
jeg glæder mig fantastisk
meget til at komme i gang
med arbejdet.
Udover at sidste weekend
var begivenhedsrig for mig
personligt, var kongressen
2006 også på alle andre
måder en virkelig positiv
oplevelse. Jeg tror at alle vi,
der var til stede, drog hjem
med en god fornemmelse i
maven og en fornyet optimisme for fremtiden. Jeg
synes i hvert tilfælde, at
kongressen emmede af
kampgejst, og det var
enormt inspirerende.
Der er da heller ingen
tvivl i mit sind - Helle er rigtig sej. Hun har stort format, og hun har vist, at hun
virkelig vokser med opgaven. Helle skal nok blive
statsminister. Jeg tror på, at
det kan blive en realitet allerede ved næste valg. Men
Helle kan ikke vinde valget
alene. Hun har brug for at
have en stærk organisation i
ryggen.
Vi leverer velfærd
Jeg er sikker på, at vi, når vi
samler alle vore gode kræfter, kan vise og overbevise
danskerne om, at velfærd
det er noget, som leveres af
Socialdemokraterne. Men
det kræver, at alle jer medlemmer er klar til at give
den en skalle. For uden jer
kan det ikke lade sig gøre.
Vi må ikke glemme, hvad
det er for en modstander, vi

er oppe mod. Lige så langt
vi kan se ud i fremtiden, vil
V og K være i stand til at
skaffe 50-60 mio. kr., hver
eneste gang danskerne skal
sætte et kryds på en stemmeseddel – også til menighedsrådsvalget. Den tid er
forbi, hvor Socialdemokratiet overhovedet kan komme i nærheden af at matche den borgerlige lejr på
pengepungen, når vi er i
valgkamp. Men det kan
godt være, at de har kapitalen. Til gengæld har vi noget, som ikke kan gøres op i
kroner og ører – vi har den
bedste organisation og de
bedste medlemmer.
Vores udgangspunkt er
således rigtig godt. Vi har
det, der skal til for at vinde
et valg, men det må aldrig
blive en sovepude. En organisation skal til enhver tid
videreudvikles og blive bedre. Jeg ser det som min store opgave som partisekretær at sikre, at partiorganisationen fungerer som en
velsmurt maskine og at alle
har mulighed og rum for at
bruge deres kræfter til at
gøre Socialdemokratiet
stærkere.
Lang afstand
Jeg har desværre en fornemmelse af, at mange
medlemmer føler, at der er
lang afstand mellem dem
selv og de, der i hverdagen
formulerer den socialdemokratiske politik. Det er et
tegn på, at der er noget, vi
ikke gør godt nok. Socialdemokratisk politik skal være
alle socialdemokraters politik. For hvorfor er det
egentlig, at man melder sig
ind i Socialdemokratiet? Jeg
personligt er medlem, fordi
jeg brænder for vores politik og for at være med til at
forandre det samfund, vi lever i. Jeg tror faktisk, at de

ﬂeste andre medlemmer af
Soc ialdemokratiet i bund
og grund har det på samme måde som mig. Derfor
er det et mål for mig, at vi i
fremtiden ﬁnder ﬂere og
nye måder at engagere alle
socialdemokrater på, så vi
sikrer, at enhver socialdemokrat tager et ansvar for og har indﬂydelse på - vores politik. Vi skal vinde valget på engagement og ejerskab.
Jeg har allerede nu et par
bud på, hvor vi kan starte.
Jeg tror bl.a., at vi kan blive
væsentlig bedre til at kommunikere – både fra partiets ledelse og ud til medlemmerne – men også den
anden vej.
Her tror jeg, der ligger et
stort potentiale i en intelligent anvendelse af ny teknologi. Et stort e-mail kartotek kan i dag være ligeså
meget værd som et stort
kampagnebudget – hvis det
vel at mærke anvendes på
en klog måde. Vi har allerede mange e-mailadresser
– men vi kan få ﬂere, og vi
er allerede gode til at kommunikere elektronisk – men
vi kan blive bedre. Vi skal
samtidig sikre, at den elektroniske kommunikation anvendes meget målrettet, og
at den aldrig bliver envejs.
Ansigt til ansigt
Der er mange styrker i den
nye teknologi, som vi skal
udnytte, men Socialdemokraternes styrke har altid
ligget i at møde mennesker
ansigt til ansigt. Jeg har delt
rigtig mange roser ud i min
tid. Det har altid været en
positiv oplevelse, og det virker. Derfor skal vi også blive
ved med at være synlige på
gader og stræder, blive ved
med at ringe på dørklokker
og blive ved med at møde
folk, der hvor de er. Jeg

glæder mig rigtig meget til
dagen før næste valg, hvor
10.000 socialdemokrater
ringer på døren hos danskerne og fortæller dem om
vores bud på, hvordan den
danske velfærd bliver den
bedste i verden.
En effektiv vej til at give
organisationen og medlemmerne mere direkte indﬂydelse på partiets politik, er
ved at sikre, at organisationen er repræsenteret der,
hvor de politiske beslutninger bliver truffet i det daglige.
Ved at være en central
sparringspartner for hele
folketingsgruppen, har jeg
gode muligheder for at
bringe medlemmerne tættere på politikformuleringen. Jeg vil ikke kun være
en månedlig gæst på Christiansborg. Jeg vil deltage i
gruppemøderne, og jeg vil
være at ﬁnde på gangene,
når de politiske debatter er
på deres højeste. Jeg har
tænkt mig at være et meget
aktivt medlem af Socialdemokratiets daglige ledelse,
og her ser jeg det som min
opgave at være organisationens tillidsmand.
Kære medlemmer, I kender mig som politiker – og
det vil jeg også blive ved
med at være. Men i skal
også vide, at jeg er meget
bevidst om, at organisationsarbejdet er kernen i jobbet som partisekretær. Jeg
vil være på pletten, når de
store politiske beslutninger
bliver truffet. Men jeg vil
også være ude i landet, når
der er et problem, der skal
løses.
Jeg er klar til at sætte alle
mine kræfter ind på at vinde næste valg. Vi skal vinde
velfærden tilbage, og jeg
håber, at jeg kan regne
med jeres hjælp.
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Skat

Nej til hellige køer
i skattedebatten
muligheder og skatteﬁduser
nok sørge for.

Af Flemming Østergaard Hansen,
medlem af kommunalbestyrelsen
I Danmark er vi glade for
velfærd. Opbakningen til
velfærdssamfundet er stor.
Det viser alle undersøgelser,
og det viser de mange aktioner mod nedskæringer i
den offentlige service, som
vi har oplevet i den seneste
tid.
Men velfærd koster naturligvis penge. Regeringen
kører som bekendt en
stram økonomisk kurs, som
holder kommunerne og
de kommende regioner i
et jerngreb. Det mærker vi
også her i Rødovre. Mange
kommuner og regioner får
derfor hele tiden ringere
mulighed for at leve op til
borgernes helt rimelige krav
og ønsker til fx dagtilbud,
skole, ældreomsorg og sygehusbehandling. Det mener jeg er helt uacceptabelt.
Riget fattes ikke penge, og
vi skal i Danmark kunne
levere en offentlig service,
der står mål med vores
velstand. Den nuværende
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økonomiske skævvridning
mellem den private og offentlige del af økonomien
skal væk.
Velhavende har
bedre muligheder
Men en mere økonomisk
robust offentlig sektor gør
det ikke alene. Vi skal også
se på, hvordan vi ﬁnansierer
vores fælles velfærd. Her
spiller skatter og afgifter
selvfølgelig en helt afgørende rolle. Det samme gør
fordelingen af skatter og
afgifter. Vi socialdemokrater
mener jo traditionelt, at det
er de bredeste skuldre, der
skal bære de tungeste byrder. Sådan er det desværre
ikke i dag.
Det er helt åbenbart, at
store selskaber og velhavende mennesker har
langt bedre mulighed for
at slippe billigt i skat end
den lille lokale virksomhed
og den almindelige borger.
Det skal rækken af fradrags-

Det er samtidig uheldigt,
at vi lægger meget store
skatter på arbejdsindkomst,
mens privat ejendom og
investeringer i værdipapirer
bliver beskattet betydeligt mere lempeligt. Det
betyder på den ene side,
at lysten til at tilbyde sin
arbejdskraft bliver mindre,
end den kunne have været
med en lavere beskatning. Det er naturligvis et
problem i en tid, hvor der i
nogle brancher er mangel
på arbejdskraft. Et problem
som vil stige i de kommende år. På den anden side
fører den nuværende skattepolitik til øget ulighed.
Store skattefri
gevinster
Det er nemlig langt fra alle,
der har mulighed for at give
sig i kast med køb og salg
af aktier og obligationer, og
det er heller ikke alle, der
for år tilbage var så heldige
at erhverve sig et hus eller

lejlighed i Nordsjælland
eller på Frederiksberg. I det
hele taget betyder boligprisernes himmelﬂugt, at det
bliver sværere eller i værste
fald umuligt for almindelige familier at købe sig en
bolig. Det oplever vi også
tendenser til her i kommunen. Der er godt nok nogle,
der siger, at det ikke er muligt at spise mursten. Det er
sikkert korrekt, men det er
under alle omstændigheder
muligt at belåne friværdien
i sin ejendom, hvilket sker i
stort omfang i disse år. Og
samtidig er det muligt, at
score store skattefrie gevinster ved salg af hus eller
lejlighed, hvilket også sker
i rigt mål. Alt sammen til
stor glæde for dem, der har
muligheden, mens resten af
befolkningen måbende må
følge festen fra sidelinien.
Det er ikke rimeligt.
Jeg mener, at det er helt
afgørende, at vi får en
fordomsfri debat om, hvordan vi kan indrette vores
skattesystem for fremtiden.
Vi skal ikke lade os bremse
af en mere eller mindre begrundet frygt for, hvordan
vælgerne vil reagere i tilfælde af ændringer. Vi skal
i stedet arbejde for at skabe
et skattesystem, som på én
gang kan sikre tilstrækkeligt
med indtægter til velfærdssamfundet og en rimelig
fordeling af skattebyrden.
Det kan et skattestop aldrig
sikre. Derfor er der brug for
en skattereform, der kan
sikre fremtidens velfærd for
alle.

Integrationskonference
Socialdemokratiet indbyder til integrationskonference d. 10. november kl. 18 til
11. november kl. 15.
Vil du være med til at sætte focus på integrationens konkrete udfordringer med
andre partifæller fra hele landet?
Så meld dig til integrationskonferencen.
Deltagelse koster 250 kr., som dækker
ophold, overnatning, spisning på Dansk
Folkeferies center i Karrebæksminde,
Enø, Kystvej 55 i Karrebæksminde.
Tilmelding skal ske på S-dialog og ”Min side” eller på mail til
morten@partikontoret.dk.
Rejsen dækkes med billigste offentlige
transport.

Kirkepolitisk
netværk
På partikontoret har man siden det
seneste menighedsrådsvalg et par
gange taget tilløb til at få indsamlet navne på socialdemokratiske
medlemmer af menighedsrådene.
Men der blev ikke gjort alvor af det.
Det gør man nu. Er man medlem
af et menighedsråd eller er ansat
ved folkekirken eller har en anden relation til denne, så indsend
navn, adresse og telefonnummer til
info@socdem.dk med angivelse af
hvilket menighedsråd du er medlem af.

Man kan se programmet på
www.partikontoret.dk.
Tilmeldingsfristen er 1. november.

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

Aktiviteter

Aktivitetskalender
Den 23. oktober

kl. 18:

Gruppemøde og FU på rådhuset

Den 28. oktober

kl. 10-12:

Torvemøde på Islev Torv

Den 30. oktober

kl. 19

Bestyrelsesmøde i Gunnekær

Den 4. november

kl. 10-12:

Torvemøde ved Netto i Kærene

Den 11. november

kl. 11-13:

Sildemøde i Viften

Den 14. november

kl. 19-21:

Teknik-og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 18. november

kl. 10-12: T

orvemøde ved Tyren på rådhuspladsen

Den 20. november

kl. 18:

Gruppemøde og FU på rådhuset

Den 25. november

kl. 10-12:

Torvemøde ved Fakta på Fortvej

Den 27. november

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

Den 27. november

kl. 18:

Kredskonference på Christiansborg om aktuel politik.

Den 5. december

kl. 19-21:

Teknik-og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 6. december

kl. 18:

Kredskonference med boligmøde på Christiansborg

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2006
Nr. 6. Deadline den 7. december

Aﬂeveres til postvæsnet den 14. december

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

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

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

Vinduespolering

ABCELL SERVICE
Gratis og uforbindende tilbud
Fortrinsvis erhverv, men også privat
Udførelse af alle former for vinduespolering såvel i abonnement som ad hoc.
Som standard aftørres alle kanter, rammer og bundstykker for vandspild. Alle
ruder eftertjekkes og eventuelle løbere, streger o.lign. bortpoleres.
Tilstandsrapport efter endt polering

Kontor: 36 72 85 85 . Mobil 22 57 23 45

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

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

60 år med glas i Rødovre

GLAS fagmanden

Hvis en rude
De balder
36 70 18 40
De kalder

Glarmesterarbejde med garanti

FORRETNING · VÆRKSTED · LAGER ·RØDOVREVEJ 288

Returneres ved varig adresseændring

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

Rødovre

