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Leder

Forlig igen, igen
Lige siden Erik Nielsen blev borgmester i Rødovre er
det hvert år lykkedes at lave brede forlig om
kommunalbestyrelsens budgetter, og det selvom
Socialdemokratiet de seneste to perioder selv har siddet
på flertallet. Det har været partiledelsens og
kommunalbestyrelsens holdning, at vi ikke skulle
majorisere, men søge så bredt et flertal som muligt. Og
det er lykkedes.
Der har heller ikke været stigninger i kommuneskatten,
før nu. Men det skyldes udefra kommende
omstændigheder. Idet Rødovre kommune ikke er blevet
kompenseret fuldt ud for de mange opgaver, kommunen
har måttet overtage efter kommunalreformen. Det drejer
sig bl.a. om kollektiv trafik, genoptræning, overtagelse
af amtets institutioner m.v. Og så har vi slet ikke talt
med, at der kommer færre penge fra incasso i
kommunekassen, fordi SKAT har overtaget incassosagerne.
Reformen skulle være udgiftsneutral
Da forslaget om kommunalreformen blev forelagt i
Folketinget blev et fremhævet, at det ikke ville komme
til at koste kommunerne penge. Reformen skulle være
udgiftsneutral. Ligeså låste regeringen skatten fast, så
der i forbindelse med kommunesammenlægningerne
ikke måtte bruges ekstra penge i de sammenlagte
kommuner i sidste øjeblik før sammenlægningen.
Nu er kommunalreformen gennemført, og der er
formentlig nogle kommuner, som har tjent på den, men
også andre, der ikke har, heriblandt Rødovre. Mange
andre kommuner har meddelt, at de har fået større
udgifter, men så må der også være nogen, som har tjent
på den.
I hvert fald har 52 kommuner meddelt, at de vil sætte
skatten op, så meget sammenlagt, at det langt overstiger
med 1,2 mia. kr. mere end de 750 mill. kr., som
kommunerne blev enige om skatterne kunne stige.
Spørgsmålet er så, om man kan kalde det en aftale, for
det er i sidste ende regeringen som sætter grænsen.

grebet ind overfor kommunerne, fordi aftalen med
Kommunernes Landsforening ikke er overholdt, og at
skattestoppet dermed er brudt. Derfor vil man nedsætte
statsskatten for at kunne overholde skattestoppet og
gribe ind overfor de kommuner, der ikke overholder
aftalen.
Dermed lægger regeringen altså op til at straffe bl.a.
Rødovre for at kompensere for den finansiering
regeringen har undladt at give kommunen for at løse de
mange nye opgaver, kommunen er blevet pålagt.
Derfor har borgmester Erik Nielsen da også skrevet til
finansministeren spørger, hvad definitionen på en
kommune, der overholder aftalen, skal defineres. Hvem
har ret til at hæve skatten – og hvem skal omvendt
sænke skatten. Er det de kommuner, der ikke har fået
dækning for omkostningerne ved de nye opgaver, der
skal afstå for skattestigninger? Eller er det de
kommuner, der er blevet overkompenseret, der burde
sænke skatten.
Hvad er det rigtige hr. minister
Andre spørgsmål melder sig, hvis man ser på
skatteudviklingen i kommunerne over tid. Er det de
kommuner, der over årene har og har haft en lav
skatteprocent som følge af, at borgerne ganske enkelt er
rigere end andre kommuners borgere, som må hæve
skatten? Og hvad med de kommuner som i mange år har
undladt at sænke skatten, selvom de havde økonomisk
mulighed for det? Hvis det er muligt at lave individuelle
sanktioner, så må det være muligt at fortælle, hvilke
individuelle kriterier, der tæller, for at den enkelte
kommune kan overholde aftalen.
”Kommunalbestyrelsen i Rødovre vil gerne tage ansvar
for opgaveløsningen og skattestigningen lokalt, og vi vil
gerne gøre det rigtige. Men hvad er der rigtige hr.
minister?”
Sådan slutter brevet til finansministeren fra Erik Nielsen.
Endnu er der ikke kommet noget svar, og det kommer
der sikkert heller ikke. Vi får sikkert blot et diktat.

Helge Møller
Finansministeren vil gribe ind
I og med, at finansminister Thor Pedersen gik med til at formand
lade kommuneskatterne stige med 750 mill. kr., har
regeringen erkendt, at kommunalreformen er kommet til
at koste kommunerne mere end beregnet.
Nu meddeler samme finansminister, at der vil blive
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Kommunal Nyt ved gruppeformand Alex Nielsen

Så kommer der gang i halbyggerierne
Hele 3 projekter med nye
idrætshaller skal nu gennemføres
som led i det meget omtalte
budgetforlig vedrørende 2006,
uden Dansk Folkepartis
medvirken.

placeringer af tennishallen.
Mulighederne for alternativ
placering undersøges også.
Ibrugtagning: marts 2009

Træningshal til skøjtefolket
Udgiften til opførelsen er anslået
til 18.300.000 kr. Budgettet er
Træningshal til håndbold
Udgiften til opførelsen er anslået baseret på en uisoleret hal, der
til 14.320.000 kr. Budgettet er
kan anvendes i perioden 1.
baseret på en placering ved den september – 1. april. Hallen er
eksisterende Stadionhal, og
programmeret til at indeholde en
hallen er tænkt indrettet som en bane, spillerbokse, straffebokse
træningshal med de nødvendige mv., garage til ny ismaskine samt
sikkerhedszoner. Der vil
et depot. Banen forudsættes
endvidere komme
anvendt til træningsbrug og
omklædningsrum og dommerafvikling af turneringskampe.
rum.
Hallen er tænkt placeret ud for
Der regnes med ibrugtagning i
vestgavlen af den eksisterende
marts 2009
skøjtehal og bygges ikke
sammen med den eksisterende
skøjtehal, men opføres som en
Træningshal til tennis
Udgiften til opførelsen er anslået selvstændig bygning, idet det
til 11.500.000 kr. Budgettet er
forudsættes, at den opføres i en
baseret på en tennishal til
anden og simplere konstruktion.
træning, svarende til ATK-hallen Der tænkes etableret en lukket
på Bellahøj. Hallen er tænkt
gangforbindelse mellem den nye
placeret der, hvor de 2 sydligste og eksisterende hal.
tennisbaner er beliggende i dag, Som erstatning for de
og der er i den forbindelse givet parkeringspladser, der nedlægges
dispensation fra
i forbindelse med byggeriet,
Fredningsmyndighederne
etableres nye p-pladser på arealet
vedrørende placeringen.
vest for Skovmoseskolen.
Ved de indledende sonderinger
er der kommet forslag til andre
Ny gymnastiksal

Koldt drikkevand
på skolerne

på Rødovre Skole .
Og så dette projekt er en
konsekvens af budgetforliget
vedrørende 2006. Udgifterne til
opførelsen anslås til 10.500.000
kr. Beløbet til salen er afsat på
grundlag af den reviderede
helhedsplan for Rødovre Skole,
udarbejdet maj 2007. I det afsatte
beløb er der indeholdt udgifter til
ekstern arkitekt- og
ingeniørrådgivning på
gymnastiksalen, men ikke til
projektering af parkeringsplads.
P-pladsen skal projekteres
samtidig med gymnastiksalen for
og dens endelige form og
størrelse skal ligeledes
fastlægges og koordineres i
forhold til behovet for antal
pladser.
Gymnastiksalen ønskes at
rumme baner til håndbold,
volleyball, badminton, basketball
og floorball. Der er fra brugerne
udtrykt ønsker om depoter til
mål, net og andre
idrætsredskaber samt til
stabelstole og klapborde. på Pplads mm. er kalkuleret til
100.000 kr.
Det er konstateret, at der på det
sted, hvor gymnastiksalen ifølge
handlingsplanen er
tænkt placeret, er udlagt

Handicappolitik

Kommunalbestyrelsen vedtog i
januar 2006, at udarbejde en
handicappolitik for Rødovre
Kommune. Handicappolitikken
er formuleret gennem en
Et længe næret ønske om adgang til koldt drikkevand på vores skoler længere proces hvor både
bliver nu til noget. Projektet koster samlet 600.000 kr. at
borgere og medarbejdere har
gennemføre. På hver skole etableres 2 kolde drikkevandstappesteder, været inddraget og tager
som gerne skulle hjælpe med til at styre interessen for usunde, søde udgangspunkt i den
drikke over i en sundere retning.
overordnede vision om den
I januar i år er skolernes toiletter blevet gennemgået for at få
gode by at leve, færdes og bo i..
overblik over den samlede standard. Gennemgangen blev foretaget
Under udarbejdelsesprocessen
fra morgenstunden, og det blev konstateret, at rengøringen af
er der opsamlet en lang række
toiletterne var i orden.
ønsker, ideer og konkrete
Det skal bemærkes, at toiletterne bliver grundig rengjort én gang
forslag til, hvordan
daglig. Herudover bliver toiletterne i indskolingsafsnittene eftergået handicappolitikkens
en gang dagligt.
målsætninger kan opfyldes.
Det kunne også konstateres, at antallet af toiletter og tilstanden af
Kommunalbestyrelsen sendte et
disse hænger sammen. Det økonomiske overslag over udgifterne til oplæg til en handicappolitik til
at istandsætte toiletterne og overslag vedrørende etablering af 2
høring blandt organisationer og
toiletter på faggangen på Nyager Skole beløber sig til 1 mio.kr.
grupper, der har særlig interesse
De to projekter blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde i
for handicapområdet samt til
september og er en del af et tidligere budgetforlig, hvor Dansk
medarbejderne i kommunen.
Folkeparti ikke var med, men som også handler om istandsættelse af Der var kommet 16 høringssvar,
veje og bygning af flere tiltrængte idrætsfaciliteter.
og en række af dem er

Opfølgning på
Designmanual
Kommunalbestyrelsen har for et
par år siden besluttet sig for en
såkaldt designmanual for vores
kommune. Meningen var og er,
at kommunen gradvist skal have
udskiftet gamle skilte med nye,
og man kan nu flere steder
begynde at se, hvordan projekt
’den smukke by’ kommer til at
tage sig ud.
Ved placering af nye
buslæskærme, udskiftning af
lysmaster og ikrafttræden af den
nye
rygelov, er der opstået et behov
for justering af designmanualen
med. forbindelse med
planlægning og opsætning af nye
buslæskærme er det konstateret,
at buslæskærmen ikke kan
placeres på steder, hvor fortovet
er smalt. Derfor er der opstået
behov for en buslæskærm, som er
smallere end den der allerede
findes i designmanualen.

Visitation til
plejehjem
I perioden 21.08.2007 20.09.2007 har
Visitationsudvalget modtaget 8
ansøgninger om plejebolig. Der
er behandlet 7 ansøgninger på
Visitationsmødet den 29.08.2007.
I perioden er 10 personer flyttet
permanent på plejeplads, heraf er
to Rødovreborgere flyttet til
plejebolig i anden kommune.
I alt var der 37 personer på
venteliste, heraf 24, som ligger
på sygehus, tre, der er visiteret til
andre kommuners plejehjem, to
der er visiteret til Rødovre og
andre kommuners plejehjem sat
otte fra andre kommuner, der er
visiteret til plejehjem i Rødovre.
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Økonomi

Igen et bredt budgetforlig
Mange besparelsesforslag blev fjernet fra det oprindelige budgetforslag, men skattestigningen på
0,9 pct. blev fastholdt
Så lykkedes det igen. Vi fik et
bredt forlig om budgettet for
2008. Kun Enhedslisten står
udenfor, men kunne dog stemme
for budgettet ved
kommunalbestyrelsens 2.
behandling.
På partiets budgetmøde den 30.
august, hvor mere end 30
partimedlemmer var mødt op,
pegede deltagerne på en række
besparelser, som man gerne så
udeladt i budgetforslaget fra
borgmesteren og
embedsmændene.
Trivsel og fastholdelse
Det gjaldt bl.a. på
folkeoplysningsområdet, hvor
der var bebudet besparelser på
700.000 kr., en besparelse på
tilskuddet til frivillige foreninger
på 200.000 kr., en besparelse på
469.000 kr. på Kærstedet, som
ligger i højhusene, der skal rives
ned, og lærernes
undervisningstimetal, som ifølge
budgettet skulle sættes op med
15 timer samt et ønske om at
udvide ordblindeskolen med to
klassetrin, der ville koste 71.000
kr. Endelig ønskede man at

Kampagnedag
Under overskriften ”Vi
vil velfærd – ikke
skattelettelser”
gennemførte
socialdemokratiet lørdag
den 6. oktober en
kampagnedag, hvor
aktive socialdemokrater
uddelte pjecer
nøgleringe, bolcher og
balloner fire steder i
Rødovre.
En halv time hvert sted
var parolen, hvor
borgmester Erik Nielsen
og vores
folketingsmedlem
Morten Bødskov kørte
mellem Islev Torv, Fakta
på Fortvej, ved
Rådhuspladsen og ved
Netto i Kærene sammen

iværksætte en proces for trivsel
og fastholdelse af kommunens
medarbejdere, som er meget
vigtig.
Alle ønsker opfyldt
Alle ønsker blev opfyldt ved
budgetforhandlingerne. Lærernes
undervisnings timetal blev
nedsat til 10 i stedet for 15.
Besparelserne på
folkeoplysningsområdet blev
kun 100.000 kr., og der blev
afsat 5 mill. Kr. til trivsel og
fastholdelse af kommunens
medarbejdere.
Dertil kom ønsker fra de øvrige
partier i forliget, som betyder, at
der ikke bliver sparet 900.000 kr.
på hovedrengøringen. Der bliver
ikke sparet 460.000 kr. på den
såkaldte § 117-kørsel for
formuende handicappede,
200.000 kr. på enkeltydelser til
kontanthjælpsmodtagere og
42.000 kr. på SFO1 inventar. Og
prisen for nytårsfesten blev sat
ned fra 125 kr. til 100 kr.
Skatteprocenten blev fastholdt til
0,9 pct., som svarer til ca. 40
mill. kr., det beløb som
kommunen ikke er blevet
kompenseret for ved
med vores trailer.
Vi fik en god respons på aktionen
og endte bagefter i Erik Nielsens
have og fik en lille én og en god

overtagelsen af de amtslige
opgaver m.m. Hvis der senere
kommer en kompensation fra
staten, vil skatteprocenten blive
nedsat med det eventuelt
kompenserende beløb.
Resolutioner
Derudover blev forligspartierne
enige om fem
budgetresolutioner.
Med henblik på at ruste
ældreområdet til fremtiden skal
der udarbejdes en grundig
analyse af kommunens
opgaveløsning og serviceniveau.
Herunder vurderinger
vedrørende indførelse af
håndholdte elektroniske
journalsystemer. Analysen skal
udarbejdes i et samarbejde
mellem Social-og
Sundhedsforvaltningen og
Økonomi-og
Personaleforvaltningen.
Der skal gennemføres en
behovsanalyse af
plejehjemskapaciteten med
henblik på at udarbejde en
anlægsplan til budget 2009 og
fremover, så det kan indarbejdes
i den næste kommuneplan.
Der skal udarbejdes en rapport
snak.
Her er vi på Islev Torv, hvor
Morten får sig en snak og en kop
kaffe med en ældre dame om den
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Kongres

Den ordinære kongresnære kongres
blev udskudt et år
Socialdemokratiets kongres 2007 blev præget af stor politisk enighed
og opbakning til partiets politik og formanden Helle Thorning
politiske situation og hans
arbejde i Folketinget.
Den ordinære kongres i 2008,
hvor der normalt foregår
forhandlinger om
arbejdsprogram,
vedtægtsændringer m.m., bliver
udskudt til september 2009. Det
vedtog kongressen den 8.
september i Aalborg.
Udskydelsen skyldes, at vi under
alle omstændigheder skal have
valg senest februar 2009. Og
risikoen for at valg før februar
2009 ville betyde, at partiet ville
kunne komme i den situation, at
mere end 600 tillidsmænd ville
kunne komme til at sidde fire
dage til en kongres i Aalborg,
mens valgkampen tordner løs.
Ved kongressen i 2008 fastholdes
dog, at der skal ske valg af den
politiske ledelse samt opstilling
af kandidater til EuropaParlamentet.
Nederlag til Rødovre

Netop spørgsmålet af
opstillingsregler til opstilling af
kandidater til EU-Parlamentet
blev på kongressen vedtaget med
alle stemmer, undtagen
Rødovres. Opstillingsreglerne
skal nemlig ske
Rødovres delegation skulle have
været med det SAS-fly, som måtte
nødlande i Aalborg Lufthavn. I
stedet måtte de køre hjem i en
bus som var chartret af
partikontoret. Det skete med flere
stop under vejs for at overholde
chaufførens 11-timers regel med

gradvist indføres målbare
velfærdsrettigheder til borgerne
på fem kerneområder: Børn,
folkeskole, sundhed, ældre og
socialt udsatte. Derfor siger vi
også nej til VKO-flertallets
forslag til skattelettelser.

Vil bekæmpe ulighed
Vi vil bekæmpe uligheden. Det er
et problem, når et stigende antal
lejere bliver sat på gaden, når
mennesker med et lavt
uddannelsesniveau får et kortere
liv end andre, og når hjemløse
borgere fortsat svigtes i det
danske samfund.
Socialdemokraterne vil i
Folketinget foreslå, at der
nedsættes en hurtigt arbejdende
kommission, der skal undersøge
negative og positive
følgevirkninger af en
kriminalisering af sexkunder og
styrke det forebyggende arbejde
for kvinder, som er i prostitution.
Danmark skal have en
globaliseringspolitik, der bygger
pauser. Her er Dan Larsen, Finn Det fik hun også efter sin replik på nødvendige og
Gade Ærø og Morten Bødskov på til de mere end 70 indlæg fra
sammenhængende tiltag indenfor
vej op i bussen, der var i
delegerede på kongressen.
og imellem uddannelsesKøbenhavns Lufthavn kl. 22.30. Der var også fuld enighed om
arbejdsmarkeds-erhvervs-og
partistyrelsens forslag til
forskningspolitikken. Derfor vil
kongresudtalelse. Udvalget til
socialdemokraterne bl.a. sikre, at
behandling af ændringsforslag til flere bliver uddannet, at indsatsen
med sideordnet opstilling, mens kongresudtalelsen imødekom
overfor ledige bliver forbedret,
bestyrelsen i Rødovre mente, at
nemlig alle ændringsforslag.
og at der skabes et
det skulle være som partiliste.
Kongresudtalelsen siger bl.a. at
forskningsmiljø i verdensklasse.
Begrundelsen for Rødovres
ændringsforslag til
opstillingsreglerne var: Hvorfor
skulle man være medlem af et
parti, hvis man ikke kan være
med til at bestemme, hvem der
skal vælges ind. Penge til
personlig valgkamp skal ikke
bestemme, hvem der vælges. Vi
skal ikke have amerikanske
tilstande.
Hertil argumenterede det udvalg,
som skulle behandle
ændringsforslag, at
partilisteopstilling vil være
demotiverende for de kandidater,
Socialdemokraterne vil investere Socialdemokraterne vil
der er på den nederste del af
i bedre velfærd for at skabe lige effektivisere energiforbruget og
listen, og at det vil gå udover
engagementet i valgkampen. Og muligheder for at alle borgere i
satse på vedvarende energi. Vi
Danmark. Regeringen har svigtet ønsker at sætte bindende mål på
det besluttede kongressen.
velfærden, idet den trods fine
mindst 45 pct. af al
løfter og dyre ord ikke har udført energiforsyning i 2005 skal
Rolig kongres
ret meget. For at sikre velfærden, komme fra vedvarende energi, og
Dette var også den eneste
kræver det, at der tages nye og
krusning på en meget rolig
at Danmark skal satse på
afgørende kridt.
kongres, der var præget af
kollektiv transport.
Socialdemokratiets svar er bl.a.
enighed og opslutning om
Socialdemokraterne glæder sig
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velfærdsrettigheder til borgerne over tilbagetrækningen
partiets politik og formanden
fra Irak
og en lønpulje på 5 mia. kr., der og vil fortsat arbejde for, at der
Helle Thorning Schmidt, som
aflagde en suveræn beretning, der skal gøre det mere attraktivt at
leveres bistand og støtte til landet
fik flere minutters stående bifald. være offentligt ansat. Og der skal for at afbøde krigens virkninger.

Hjemmehjælp

Omsorg og træning i
hjemmehjælpen virker
Af Britt Jensen, formand for
social- og sundhedsudvalget

og vedligeholdelse af funktioner,
fx gangtræning og træning i
trappegang.
300 borgere fik omsorgsforløb i

gennemsnitlig ca. 7 timer om
måneden ud over de sædvanlige
ydelser.
205 borgere har fået
enkeltstående omsorgsydelser på
ca. 50 minutter ud over de
sædvanlige ydelser.
Omsorgsopgaverne har for
eksempel været gåture og
ledsagelse til måltider i cafeerne,
Rødovre fik sidste år 3,5 mio. kr. til besøg hos pårørende på
fra Socialministeriets pulje til
plejehjem, til indkøb, til besøg
bedre og mere
på kirkegård og lign.
fleksibel hjemmehjælp. Pengene Der er lavet en
blev brugt til
tilfredshedsundersøgelse blandt
funktionsbevarende træning og de borgerne og de
forebyggende omsorgsforløb i
hjemmehjælpere, som var med i
vores hjemmepleje. Pengene er projektet.
brugt og projektet er gennemført
med stor succes.
Fysiske funktioner
kom tilbage
Hjælp og støtte
Effekten af den
Formålet med projektet var at
funktionsbevarende træning
yde hjælp og støtte til, at
viser, at alle de berørte borgere
borgerne bevarede eller
har fået fysiske funktioner
forbedrede deres færdigheder og tilbage, de ikke har haft længe.
funktionsniveau. Samt at
Flere borgere oplevede, at de
tilgodese den enkelte borgers
efter træning, kunne udføre
behov for omsorg, forebyggelse aktiviteter, de ikke har været i
og aktiviteter.
stand til længe. Og alle har nået
Borgerne som var med i
de mål, der blev sat fra start.
projektet blev udvalgt af
Effekten af omsorgsydelser
medarbejderne i
viser, at flere borgere har fået
Ældreafdelingen ud fra en
mere motion end normalt ved at
individuel vurdering af deres
blive ledsaget på gåture. Og
behov.
mange af borgerne er blevet
33 borgere fik
stimuleret mentalt.
funktionsbevarende træning i
Alle de interviewede borgere var
gennemsnit ca. 5½ time om
meget glade for at få træning/
måneden ud over de
omsorgydelserne. Projektet har
sædvanlige ydelser fra
kun varet ½ år men har givet
hjemmeplejen. Den
mærkbare effekter af
funktionsbevarende træning
funktionsbevarende træning
bestod af træning og støtte til
både
dagligdags aktiviteter,
for borgerne og de involverede
forbedring
medarbejdere i denne korte

Borgmester Erik Nielsen redegør for kommunens budget

Vi skal bedre ud med
vores budskaber
Der var stor diskussionslyst blandt deltagerne
til partiets årsmøde, hvor det især var
folketingsmedlem Morten Bødskov, der blev
stillet spørgsmål til
periode.
Det er helt klart, at vi vil arbejde
videre med erfaringerne fra
projektet med henblik på at kun
lave sådanne tiltag igen i vores
hjemmepleje.
Der var pænt fyldt op i Loen på
Rødovregård, da partiet holdt
årsmøde den 13. september. Her
omtalte formanden Helge Møller
kongressen, som partiets
delegation netop var vendt hjem
fra. Han konstaterede., at det
havde været en god kongres med
stort sammenhold om politikken
og opbakning til partiformanden
Helle Thorning Schmidt. Han
gennemgik ligeledes partiets
aktiviteter det seneste halvår.
Borgmester Erik Nielsen omtalte
budgetforhandlingerne, som
netop skulle i gang. Han regnede
med et bredt forlig, hvor partiets

ønsker, som var fremsat på
budgetmødet i august ville blive
imødekommet. Han fortalte
derudover om de planer, der var
for hele syd-området, hvor man
dels har sat en
arkitektkonkurrence i gang om
bebyggelsen af hjørnegrunden
på hjørnet af Roskildevej og
Avedøre Havnevej dels planerne
om at udvikle hele området i
kærene og Rødovre station.
Folketingsmedlem Morten
Bødskov gennemgik
Socialdemokratiets
finanslovsforslag, som byder på
masser af velfærdsgoder, som
var fuldt ud finansieret over 10
år. Dog måtte man tage højde for
VKO-partiernes forslag om
skattelettelser, som man vil
annullere, hvis der kommer et
valg, og vi får en ny
socialdemokratisk ledet
regering, før forslagene bliver
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Kapitalfonde

Poul Nyrups kamp
mod kapitalfondene
Poul Nyrup Rasmussens besøg i Rødovre
den 1. oktober gav et glimrende indblik i,
hvordan det går i Europa og hvordan
kapitalfondene arbejder
vedtaget i Folketinget.
Netop Morten Bødskovs indlæg
gav anledning til en længere
debat, som mundede ud i, at
partiet skulle føre sig mere frem
i den daglige mediedebat. Alle
var dog enige om, at næste
valgkamps slogan skal være, at
vi vil velfærd – ikke
skattelettelser.

ligner os mest i Europa med 5
mill. Indbyggere, ligger
Socialdemokratiet også godt til
ved det næste valg.

Han har travlt den tidligere
statsminister og nuværende
formand for de europæiske
socialdemokratier og EUparlamentariker, Poul Nyrup
Rasmussen. Det forstår man,
hvis man havde overværet
mødet med ham den 1. oktober
på Rødovregård. Men det var en
oplevelse, som kunne være
forundt flere end de 30
medlemmer, som mødte op til
en veloplagt europæer.
Poul Nyrup øste først af sine
mange oplevelser i de
Frankrig noget helt andet
Derimod er det noget helt andet
europæiske hovedstæder.
i Frankrig, hvor den kvindelige
socialdemokratiske
Nyt parti i Italien
præsidentkandidat Royale tabte
Han havde været til Labours
kongres i England og mente, at valget. Hun fik dog 47 pct. Af
stemmerne, men partiet er ikke i
premierminister Brown havde
god stand, fordi der foregår
store chancer for et genvalg. I
indre magtkampe. I Tyskland
Italien havde han været
kører SPD udmærket, men
medvirkende til at stifte et nyt
kansler Merkel er dygtig og har
stort parti som modvægt til
hurtigt sat sig ind i stoffet, hvor
Berlusconi og de kristelige
SPD’s problem er, at man ikke
demokrater bestående af det
derværende Socialdemokrati og har en kandidat, der kan matche
otte andre partier, som indgår i hende.
premierminister Prodis regering.
Socialdemokratiet står stærkt i
Sammenhold gør stærk
Spanien, hvor partiet har indført -Når jeg fortæller disse ting er
ligestilling og ophævet forbudet det for at vise, hvor vigtigt det
mod abort og sikret økonomisk er at holde sammen. Splittelse
fremgang. I Portugal, som nok giver tabere og sammenhold

giver vindere, sagde han.
Derfor er man i Europa også i
gang med at samle alle de
socialdemokratiske partier til et
egentligt europæisk
socialdemokrati på tværs af
grænser. Partiet skal være, som i
Danmark, hvor alle
medlemspartierne skal føle, at
det er deres parti.
Man skal se på EU som det 4.
ben, hvis man sammenligner
med Danmark. Her har vi
kommuner, regioner og
folketing, og så er EU det 4.
ben. Da der var et
socialdemokratisk flertal i de
fleste lande i Europa arbejdede
EU på, at der skulle være

skulle skyde 100 mill. dollars
ind med løfter om en
forrentning på 30-35 pct. I dag
har det lokket mange
forsikringsselskaber og
pensionsfonde med. Deres
penge udgør i dag 52 pct. af
kapitalfondenes kapital.
Når der er kommet penge nok
ind, så ser kapitalfonden sig om
efter virksomheder, der er værd
at overtage. Der lægges en stor
sum penge på bordet f.eks. 1
mia. kr., som er lånte penge. Når
virksomheden er købt, så
vedtager man på selskabets
generalforsamling et
ekstraordinært udbytte til
aktionærerne på halvdelen af

sammenhængskraft, hvor det var
den reelle økonomi, som skulle
styre. I dag hvor dette flertal er
væk, er det finansmarkedet, der
styrer, og dermed er
kapitalfondene dukket op. De
voksede med 40-50 pct. i antal
fra 2002 til 2007.

købesummen, hvorefter
selskabet må ud og låne de
samme penge. Kapitalfondene
betaler tilbage til deres
investorer, og sådan gentager
det sig også næste år på
generalforsamlingen, så
virksomheden i realiteten er
købt for dens egne penge med
den virkning, at virksomheden
Kapitalfonde
Poul Nyrup Rasmussen fortalte må rationalisere, afskedige
så, hvordan disse kapitalfonde
medarbejdere og ikke har penge
startes. En maneger danner et
til at investere i udannelse af
kommanditselskab med sig selv medarbejdere og inovation.
og nogle advokater. De danner
så på den baggrund 5-6
Udgiver bog om
kapitalfinde, som bestyres af
kapitalfonde
partnerne. De skal så ud og have Derfor vil Poul Nyrup
investorer til at skyde penge i. I Rasmussen her i Danmark tage
starten var det velhavere og
kontakt med de danske
banker, som hver som minimum pensionskasser i første omgang
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Uddannelse

Afgørende at kunne tiltrække
kvalificeret arbejdskraft
arbejdsmarkedet. Alt sammen
betyder det, at vi skal have stor
fokus på uddannelses- og
beskæftigelsespolitikken i de
kommende år. For Rødovre
Kommune er det helt afgørende,
at vi kan tiltrække kvalificeret
arbejdskraft. Samtidig skal vi
sørge for, at vores borgere får et
uddannelsesløft.
Erhvervsknudepunktet
Hovedstadens Vestegn har lavet
en spændende rapport som
belyser emnet.

dansk, der
fuldfører en uddannelse, er
stigende. Samtidig er markant
færre arbejdsløse. Vi er altså på
rette vej.

Traditionelle erhverv
Erhvervsstrukturen på
Vestegnen bygger i høj grad på
traditionelle erhverv (transport,
bygge og anlæg, industri) og
handel. Det adskiller området
væsentligt fra resten af
Hovedstadsregionen. Også på
uddannelsesområdet er der store
forskelle. I vores område er der
Lavere
uddannelsesniveau
fagbevægelsens for at få
markant flere med en
udvirket, at de ikke investerer i Rapporten viser, at i Rødovre
erhvervsfaglig uddannelse og
Kommune, og på den øvrige
pensionsfonde. Han er ammen
med Demokraterne i USA i gang Vestegn, er uddannelsesniveauet flere uden en egentlig
med at få arrangeret lignende
erhvervskompetencegivende
generelt lavere end
konferencer i USA, ligesom han landsgennemsnittet og
uddannelse. Til gengæld er der
indenfor EU vil have
markant færre med såvel
væsentligt lavere end
pensionskasserne i Europa med gennemsnittet for
mellemlange som med lange
på ideen om ikke at sætte penge Hovedstadsregionen. Der er
videregående uddannelser. På
i kapitalfondene og komme med
Vestegnen er
behov for at styrke
forslag til beskatning af dem, så
uddannelsesniveauet for
uddannelsesindsatsen
markant.
de ikke bare kan flytte fra land
efterkommere af indvandrere og
Det
gælder
ikke
mindst
i
forhold
til land i Europa og USA.
flygtninge væsentligt lavere end
til
gruppen
af
unge
som
ikke
er
Poul Nyrup Rasmussen har
niveauet i den øvrige
kommet i gang med en
netop skrevet en bog om
kapitalfondene, hvor han bl.a.
ungdomsuddannelse, og gruppen Hovedstadsregion og landet som
sammen med eksperter har
helhed. Det gælder dog i mindre
af elever der falder fra deres
undersøgt hele TDC’s salg til en uddannelse.
grad i Rødovre kommune. Det er
amerikansk kapitalfond. Bogen Her bør vi i høj grad have fokus bemærkelsesværdigt, og
udkommer i begyndelsen af
bekymrende, at efterkommere
på unge med anden etnisk
november. -møl.
generelt har et lavere
baggrund end dansk, som ofte
Af Flemming Østergaard
uddannelsesniveau end
har særlige problemer med at
Hansen, medlem af
indvandrere.
komme i gang med en
kommunalbestyrelsen
uddannelse og siden hen blive
integreret på arbejdsmarkedet.
En udfordring
Som bekendt lever vi i en
Mere end dobbelt så mange unge I de kommende år bliver det en
globaliseret verden. Det betyder,
med anden etnisk baggrund end stor udfordring at sikre, at en
at vi i Danmark skal være helt
tilbagegang i
dansk falder fra en
fremme i skoen, hvis vi skal
ungdomsuddannelse. Det gælder samfundsøkonomien ikke
klare os i den internationale
især inden for de erhvervsfaglige medfører, at de gammelkendte
konkurrence. Det er i den
mønstre for arbejdsløshed bliver
uddannelser. Vi skal derfor nu
forbindelse en særlig udfordring,
sætte alle sejl til, så vi udnytter skabt på ny. I forhold til
at vi i de næste 20 år vil få
de gunstige konjunkturer, som vi ungdomsgruppen er situationen
problemer med at opretholde
som nævnt, at ungegruppen på
for øjeblikket har på
arbejdsstyrken, da de fremtidige
arbejdsmarkedet. Heldigvis viser Vestegnen er kendetegnet ved et
ungdomsårgange er væsentlig
de seneste tal, at antallet af unge forholdsvis lavt
mindre, end de årgange som er
med anden etnisk baggrund end uddannelsesniveau og et højt
på vej til at forlade

Mindeord:
Kuno Kjærulff
Der findes ca. 80 gader i
danske byer, som bærer navnet
Grønnegade.
Men for Kuno Kjærulf var der
kun én rigtig Grønnegade - og
det var den i hjertet af
København, hvor han blev født
for præcis 65 år siden.
Som ganske ung kom han i
lære inden for handel og
kontor-faget, men samtidig var
hans politiske interesse vakt og
han blev ansat som sekretær i
DSU's Landsforbund og
herefter fulgte job i AIC, som
betød Arbejdernes
Informations Central og
nærmest havde karakter af en
lokal udgave af en slags
efterretningstjeneste - dog af
den godmodige slags.
Efter AIC fulgte ansættelse i
Socialdemokratiets partikontor
og senere i det nu hedengangne
Fagligt-Politiske Sekretariat.
Kuno Kjærulf brugte hele sit
liv på at tjene og arbejde for én
sag, nemlig
arbejderbevægelsen og dens
idegrundlag.
I de senere år var Kuno
Kjærulf en ihærdig formand
for Foreningen Aktive
Seniorer i Rødovre, hvor han
med kyndigt håndelag sørgede
for at løse de mange
organisatoriske opgaver, der
skal ordnes i en stor forening og det var til stor glæde for
Kuno at opleve, at "hans"
forening voksede år for år.
Somme vil mene, at Kuno
kunne være lige bureaukratisk
nok - men hans ordenssans
handlede ikke om bureaukrati,
men mere om, at der skulle
være orden i tingene. Det
gjaldt også, da han var
næstformand i Rødovre
Kulturelle Samråd og også her
løste han sine opgaver med
ildhu og interesse. Det gjaldt
også i Rødovre kommunes
Seniorråd, hvor han var aktiv.
Kuno var tillige et
familiemenneske, som
efterlader sig hustruen Hanne
samt sønnen Kristian og
datteren Karina og
svigersønnen Henrik samt
barnebarnet Pernilla. Hertil
kommer et utal af8mennesker,

Handicappolitik

Så er handicappolitikken
i Rødovre en realitet
Handicappolitikken er blevet til gennem en længere proces hvor både borgere og
medarbejdere har været inddraget.

Handicappolitikken er blevet til
gennem en længere proces hvor
både borgere og medarbejdere
har været inddraget.

Af Britt Jensen, formand for
social- og sundhedsudvalget
Den 25. september fikRødovre
en handicappolitik. Her vedtog
kommunalbestyrelsen nemlig
Rødovre nye handicappolitik.

ønsker, ideer og konkrete forslag
til, hvordan handicappolitikkens
målsætninger kan opfyldes. De
er samlet i et idékatalog og er et
meget vigtigt bilag til
handicappolitikken.
Den gode by
Handicappolitikken tager
Handicappolitikken har været til
udgangspunkt i Rødovres vision høring hele sommeren, blandt
om den gode by at leve, færdes organisationer og grupper, der
og bo i. Politikken indeholder
har særlig interesse for
også de udtalelser borgere og
handicapområdet samt
medarbejdere er kommet med
medarbejderne i kommunen. Vi
gennem udarbejdelsesprocessen. har fået 16 høringssvar, som alle
Den er bygget op omkring FN’s bakker op om de politiske
standardregler om lige
visioner i vores handicappolitik.
muligheder for handicappede.
Formålet med handicappolitik
Lige vilkår
er, at sætte fokus på borgere med Handicappolitikken indeholder
handicap og de vilkår og
en række visioner inden for
rammer, der er for deres liv.
følgende områder:
Mange ønsker
Under udarbejdelsesprocessen er
der kommet en lang række

Besøg på Ungdomsskolen
Af Birgitte Glifberg
Tirsdag d. 9.oktober 2007 tog 8
forventningsfulde medlemmer
en tur til Ungdomsskolen, hvor
vi blev mødt af skoleleder Lene
Mailund og formand for
Ungdomsskolens bestyrelse Elly
Willer.
Lene og Elly fortalte om hvilke
opgaver Ungdomsskolen (USK)
kan/skal løse. Vi fik udleveret
Ungdomsskolens program 20072008, som vidner om, at USK
favner bredt og tilbyder rigtig
mange spændende hold, som
vores unge i Rødovre har stor
glæde af at benytte. Der er ca.
650 elever, hvis vi tæller alle
eleverne sammen på alle
holdene, så det er jo ganske flot.
På USK er der etableret en M3
klasse (modtagelsesklasse for

sent ankomne elever uden
dansksproglige færdigheder i
alderen 13-18 år).
18 elever fra 8.-9.klasse, som
ikke fungerer optimalt i den
lokale folkeskole og ikke får
tilstrækkelig fagligt udbytte af at
modtage undervisning her,
modtager heltidsundervisning i
USK.
Der er venteliste til
heltidsundervisningen, så det må
konstateres, at der er et særligt
behov for denne gruppe elever.
Der er et tæt og positivt
samarbejde med SSP, og politiet
deltager bl.a. på kanonture med
d e
u n g e
f r a
heltidsundervisningen. Det
fungerer rigtig godt, og de unge
e r g l a d e f o r p ol i t i e t s
tilstedeværelse.

•
•
•
•
•

Udvikling og
uddannelse
Arbejde og
beskæftigelse
Sport, fritid, og kultur
Familieliv, personlig
integritet, bolig og
netværk
Sammenhæng i
indsatsen

Fælles for alle områderne er, at
vi ønsker at skabe lige vilkår for
borgere med et handicap. Både
når det handler om
tilgængelighed, men også i
arbejds-, fritids- og idrætslivet.

Social tryghed
Tilgængelighed

Der er kommet masser af gode
ideer til at realisere vores
visioner på handicapområdet og
jeg glæder mig til at komme i
gang.

Rullende
undervisningstilbud
Vi drøftede bl.a., om USK´
erfaringer med denne gruppe
unge, kan overføres til den
lokale folkeskole, således at vi
sikrer inklusion af samtlige
elever og et undervisningstilbud,
som rummer elever med
forskellige behov i den lokale
folkeskole. Lene fortalte om, at
Albertslund kommune har
anskaffet en bus, som er
indrettet
som
et
undervisningslokale.
Undervisningen af eleverne
foregår derved ude omkring i
oplandet – ”et rullende
undervisningstilbud” – til elever
som har svært ved at fungere
under
almindelige
un d er vi sn in g s for h ol d i
folkeskolen. En spændende
tanke! måske vi kunne lade os
inspirere lidt i Rødovre.
I forbindelse med at USK er
flyttet til Milestedet er nye

brugere kommet til. Unge piger
med anden etnisk baggrund er
typisk ung i USK i dag. De
bekymringer, som personalet og
bestyrelsen kunne have haft ved
flytningen af USK, er gjort til
”skamme”. Lene og Elly gav
udtryk for, at det kun har været
en gevinst, at USK er flyttet og
bl.a. fælles adresse med
10.klasse er meget fint.
Vi talte om drømme og visioner
for USK, og der blev bl.a. nævnt
følgende:
- Etablere et rullende
heltidsundervisningstilb
ud
- M3 udvides til 18 - 25
år
- E t a b l e r e
10.erhvervsklasser
- Samle USK og andre
ungdomstilbud i en
fælles ungdomsby
Som I formentlig kan fornemme,
var det en meget 9spændende og
interessant aften ,

•
•

Aktivitetskalender
Den 27. oktober kl. 11-13 på Islev Torv: Torvemøde
Den 29. oktober kl. 19 i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde
Den 3. november kl. 11- 13 Ved rådhuspladsen: Torvemøde
Den 8. november kl. 19 Christiansborg Valgaktive socialdemokrater til valgkampagnemøde
Den 10. november kl. 11-13 i Viften: Sildemøde
Den 12. november kl. 18: Folketinget – Middag og debat om fremtidens Danmark
Den 13. november kl. 19 hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282: Teknik-og miljøgruppen
Den 17. november kl. 11-13 ved Netto i Kærene: Torvemøde
Den 24. november kl. 11-13 ved Fakta på Fortvej: Torvemøde
Den 26. november kl. 19 i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde
Den 4. december kl. 19 hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282: Teknik-og miljøgruppen
Den 5. december kl. 19 i Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen
Den 15. januar kl. 19 hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282: Teknik-og miljøgruppen
Den 6. februar kl. 19 i Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen
Den 2. april kl. 19 i Gunnekær 28: Børne-og skolegruppen
Den 4. juni kl. 19 i Gunnekær 28: Børne- og skolegruppen

Forberedelse til valgkamp
Alle, der gerne vil give et nap med i
den kommende valgkamp inviteres
til et møde på Christiansborg torsdag
den 8. november kl. 19, indenfor ved
hovedindgangen.
Vi skal tale om den generelle
politiske situation, og hvordan vi
vinder folketingsvalget i Rødovre.
Tilmelding senest den 6. november
til louise.kwang@ft.dk eller på
telefon 33 37 41 15

frafald i ungdomsuddannelserne. Det skal der rettes op på. Det er i høj grad nødvendigt, hvis ambitionen om at 95 pct. af en
ungdomsårgang skal have en uddannelse skal blive en realitet. Der er i den forbindelse et massivt behov for at styrke overgangene
mellem folkeskolerne, ungdomsuddannelserne, VUC og virksomhederne. Her spiller Ungdommens Uddannelsesvejledning en vigtig
rolle.
Stiller store krav
I takt med at antallet af ufaglærte jobs reduceres til fordel for faglærte jobs, er der et stigende behov for videre- og efteruddannelse
blandt mange medarbejdergrupper. Det stiller store krav til vores kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Kun i
fællesskab kan vi skabe tryghed og muligheder for alle på fremtidens arbejdsmarked.

Mandag den 12. november 2007 kl. 18.00
PROGRAM:
18.00: Opsamling ved Folketingets hovedindgang.
18.00 - 19.15: Spisning i Folketingets restaurant Snapstinget og rundvisning
19.15 - 20.30: Fremtidens Danmark
Aktuel politisk debat med Herlevs folketingsmedlem Morten Bødskov.
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Detbatmødet foregår i Socialdemokraternes gruppeværelse

Adresseliste

Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
* 3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5* 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
* 3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
* 3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Margit Grenaae, Espely 20
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
* 3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / onnik78@gmail.com
Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
3641 3515 / birgitte glifberg@mail.tele.dk
* På valg i 2008
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 /
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn@get2net.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O Lauritzen, Maglekær 2, 1 tv
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st tv
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net dialog.dk
Bruno S Borch / Pilemosevej 10

bsb@os.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610
Hjemmeside: socrodovre@socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus dk
Grethe Kujack, Brandholms Allé 133 A
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5., 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.maildk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
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Returneres ved varig
adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Dorte Hildebrandt
Tårnvej 227, 5.
2610, Rødovre
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