Nr. 5
Oktober
2013

Aldrig har der været så mange til partiets kampagnedage, da der var gratis øl og pølser ved
rådhuspladsen den 14. september. Læs mere om kampagnedagen på side 9.
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Vi får nye finanskriser
Udvalget om finanskrisens årsager har netop barslet med
en diger rapport , som peger på, at årsagerne til den
hjemlige krise dels var svigt i den politiske ledelse, dels et
svigt af banker og kreditinstitutter samt grådige
spekulanters hærgen i finansinstitutterne.
Udvalgets formand professor Jesper Langvind blev af
medierne spurgt om, at hvis man fulgte rapportens
anvisninger om stramninger for den finansielle sektor
m.v. kunne vi så få en lignende krise igen.
Det kan vi, svarede han, men måske andre steder end lige
i den finansielle sektor, hvor der er blevet strammet op
med tilsyn og påbud om polstring af egenkapitalen.
Jeg kan garantere, at vi får lignende kriser igen. For intet
kan fjerne menneskers grådighed.
Jeg var journalist på Berlingske Tidende i 70érne og
80¨erne og var beskæftiget med at afdække økonomisk
kriminalitet.
I 70’erne var det kreditforeningerne, som havde alt for
lempelige udlåningsregler, ligesom de tre store BRF,
Nykredit og Kreditforeningen Danmark konkurrerede
om at være størst. Det vil sige på at udlåne penge. I den
mindste BRF havde man endda skabt en gruppe, som
blev kaldt 33, idet den mindste af de tre kreditforeningers
ambition var at opnå en tredjedel af de samlede udlån.
Denne politik førte til udlån til en masse spekulanter i
byggebranchen til projekter, der ikke altid blev til noget
som helst. Det medførte en mængde krak og
tvangsauktioner. Et af de største krak var Helmer
Petersen og Henrik Johansen, som havde lånt penge til
byggeprojekter, hvor der hverken var lavet lokalplaner
eller kloakeringer. Danmarks historiens største på over 1
milliard kroner. De blev af kreditforeningerne anmeldt
for bedrageri, men blev frikendt, fordi domstolene fandt,
at kreditforeningerne ikke var blevet bedraget. De var jo
eksperter i at vurdere ejendomme. Helmer Petersen og
Henrik Johansen blev dog dømt for dokumentfalsk, idet
de havde tilbagedateret skøder.
I 80’erne var den gal igen. Denne gang med bankerne.
Man kunne den gang få forhåndslån i kreditforeningerne
til projekter til ombygning nybyggeri m.v. men på grund
af stramninger overfor kreditinstitutterne efter
skandalerne i 70’erne skulle man for at få et
kreditforeningslån have en bankgaranti.
Det betød, at spekulanterne først skulle i banken for at få
en godkendelse til et kreditforeningslån. Og mange
banker var villige. Det gav øget omsætning. Derfor så
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man at mange små provinsbanker og sparekasser
oprettede filialer i København for at komme med i festen.
Ligesom i 0’erne blev ejendomme drevet op i pris ved
indbyrdes handler. En af de handler, jeg skrev om i
Berlingske var en ejendom i Østergade på Strøget i
København, som i første omgang blev solgt af en ældre
man til en spekulant for 4 mill. kr. Samme dag blev
ejendommen solgt videre for 20 mill. kr. og dagen efter
for 21 mill. kr. med samme ejendomsmægler som
vurderingsmand. Der kunne nemlig lånes penge til en
ombygning med højere husleje til følge, hvis ellers en
bank kunne garantere for et forhåndslån. Og det kunne
en bank.
To af de mest opsigtsvækkende bankkrak den gang var 6.
Juli-banken og C&G banken. Og mærkeligt nok havde de
to banker to storkunder. I 6. Juli-banken var det Henrik
Johansen og i C&G banken var det Helmer Petersen. De
skaffede kunder til bankerne. Det viste sig, at
spekulanterne, før de gik til banken mødte op hos f.eks.
Henrik Johansen med deres projekt. For at de så kunne få
en anbefaling til banken, måtte de betale en såkaldt
”opgæld” til Henrik Johansen. Hverken Henrik Johansen
eller Helmer Petersen blev sigtet i forbindelse med de
senere retssager mod bankdirektørerne eller
spekulanterne. Det er jo ikke kriminelt at tage penge for
gode råd.
I alt blev 41 banker og finansieringsselskaber lukket og
banker fusioneret med andre af finanstilsynet efter
skandalen.
Her i 0’erne var det oppe på 70.
Og erfaringen viser, at bankerne bliver aldrig klogere. De
vil være større. De vil have større overskud. Allerede nu
efter krisehjælpen fra staten udviser bankerne
milliardoverskud. Og lobbyer nu for, at få lempet
reglerne med hensættelser og de nye skrappere regler om
tilsyn fra Finanstilsynet.
Det samme sker I USA, hvor finanskrisen startede. Både
der og herhjemme argumenteres der for, at vi vil miste
arbejdspladser, hvis bankerne ikke får bedre muligheder
for at udlåne penge.
Lad det ikke ske, men det sker nok, for både Venstre og
Konservative er begyndt at komme med samme
argumenter.
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Velfærd frem for skattelettelser
De borgerlige partier ville nedsætte
skatterne, Dansk Folkeparti ville bygge
ufinansierede plejehjemspladser. Så det
blev et smalt budgetforlig
Det blev her i et valgår et
smalt budgetforlig med SF.
De to borgerlige partier V og
K ville for at indgå i et forlig
om kommunens budget for
2014 have skattelettelser, og
det ville Socialdemokratiet
ikke. Vi vælger som altid
velfærd frem for
skattelettelser. Og vore
tidligere
budgetforligspartnere Dansk
Folkeparti var slet ikke til at
forhandle med. De kom med
et krav om, at der skulle
sættes penge af til 60
plejehjemspladser uden at
anvise finansiering,
beliggenhed m.v.. Ligesom
de krævede at alle
prisstigninger for
folkepensionister skulle
kompenseres af kommunen.
Det være sig
huslejeforhøjelser, madpriser
stigning af priser på
transport m.v. Også uden at
anvise, hvor pengene skulle
komme fra. Ren valgkamp
og useriøs
budgetforhandling.
Forhøjelse af
rådighedsbeløb
Det betyder, at vi benytter os
af det statsgaranterede
indtægtsgrundlag. Nok viser
beregninger, at vi kunne få et
mindre underskud ved at
benytte eget
udskrivningsgrundlag, men
holder det ikke, kommer vi
til at tilbagebetale til
statskassen.
For at hjælpe de økonomisk
vanskeligst stillede
pensionister blev de to
partier enige om af afsætte
600.000 kr. til en forhøjelse af

rådighedsbeløbsgrænsen,
som vil svare til 10.000 kr.
om året for enlige og 12.000
kr. for par om året.
Penge til skolerne
Der var ikke afsat penge i
budgetforslaget til
skolehandlingsplanen, men
da det viste sig at være
muligt at optage lån, blev
det muligt at finde 23,5 mill.
kr. til at få penge til at
iværksætte hen hel del

legeplads og cykelparkering
for 877.000 kr.
På Islev skole vil der på den
røde bygning blive fjernet
altangange og der etableres
holdlokaler for 2.350 mill.
Ligeså bliver ”Kostalden”
renoveret for 840.000 kr.
Tinderhøj skole får renoveret
og udvidet cykelparkering
samt indgangen mod
nordøst for 1.184 mill. kr.
Der er til disse arbejder afsat
1 mill. kr. til renter og
afdrag.
I forbindelse med, at der
laves en underføring af
motorvejen til biler fra
Brunevang til Islev Torv, er
der afsat 3,8 mill kr. til en
åbning af Islev skole ud mod
Islevbrovej.

Cinderssbanen rundt om fodboldbanen på Elstedvej
bliver erstattet af kunststofbane
penge af til at indfase
skolehandlingsplanen.
Det betyder, at man på
Valhøj skole bygger en ny
fløj og ombygning af
indskolingsområde med
basislokaler og basisrum til
6,5 mill. kr.
På Nyager skole vil der ske
en renovering af skolegården
med legeplads til 1,399 mill.
kr. Desuden vil der ske en
retablering af arealet mod
Nyager Vænge med

Noget til idrætten
Der var også noget til
idrætten, idet Rødovre
Stadion nu får
kunststofbaner til at løbe på i
ste0det for den nuværende
cindersbane, som ikke har
kunnet bruges til meget.
Dertil kommer, at der også
kommer lys på banen. Til det
er der bevilget 4,9 mill. kr.
Det har været et stort ønske
fra FIR, Foreningen af
Idrætsforeninger i Rødovre.

To andre idrætsforeninger
får ønsker opfyldt, idet
sportsdykkerklubben ved
Rødovrevej 330 får et
halvtag med lukkede
facader, hvor de kan
opbevare deres
dykkerudstyr. Et billigt
ønske til 160.000 kr.
Der er 450.000 kr. til
Rødovres ishockeyklub, så
de nu også kan træne teknik
og skudtræning, som de
også kan benytte om
sommeren.
Skolevejene skal have større
trafiksikkerhed, hertil er
afsat 1 mill. kr.
Endelig her der afsat 500.000
kr. til istandsættelse af
toiletter i idrætshallerne.
Som opfølgning på en
virksomhedskonferences
profilstrategi er der afsat 3
mill. kr.. Og der er afsat
250.000 kr. til oprettelse af en
Team Rødovre organisation
til elite og talentudvikling af
idrætten i Rødovre.
Meningen er, at der ansættes
en koordinator, som skal
hente sponsorpenge, som så
skal uddeles af en bestyrelse
til emner, bestyrelsen
bestemmer sig til. 15 pct. af
midlerne vil gå til Rødovreordningen, som støtter
bredden
Alt i alt betyder det, at der
vil være 16.464 mill. kr. til
opbygning af
kassebeholdningen.
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Det siger den nye
folkeskolereform:
Flere fagopdelte timer og ny tid til
understøttende undervisning, som
supplerer den fagopdelte undervisning.
- Timetallet i dansk, matematik, natur/
teknik og musik forhøjes.
- Undervisning i engelsk fra 1. klasse, andet
fremmedsprog fra 5. klasse og valgfag fra 7.
klasse.
- Den nye understøttende undervisning kan
varetages af lærere, pædagoger eller andre
medarbejdere med relevante kompetencer.
- Motion og bevægelse skal indgå i
skoledagen med gennemsnitligt 45 minutter
om dagen.
! Der skal være tilbud om faglig fordybelse
og lektiehjælp. Dette tilbud er indtil næste
folketingsvalg frivilligt for eleverne. For de
elever som fravælger det, skal skolen
opstille et alternativt tilbud.
- Forenkling af "Fælles Mål"

- Der udarbejdes af Ministeriet mere præcise
mål for elevernes læring.
- Kommunerne skal sikre et samarbejde
mellem folkeskolen og det lokale idræts-,
kultur- og foreningsliv.
- Folkeskolen og de kommunale musik- og
billedskoler forpligtes til et gensidigt
samarbejde.
- Styrket efteruddannelse af lærere,
pædagoger og skoleledere.
- Færre regler i forhold til elevplaner,
kvalitetsrapporter, pædagogisk råd,
klasselæreropgaven mv.
- Gennemsnitligt ugentligt timetal på
30/33/35 timer i henholdsvis indskoling/
mellemtrin/udskoling skal tilbydes.
- Gennemsnitligt obligatorisk
minimumstimetal for eleverne på 28/30/33
timer indtil næste valg, da eleverne kan
fravælge lektiecafé/faglig fordybelse.
- Styring ved mål og resultatkrav.
Minimumstimetal i dansk, matematik og
historie, vejledende timetal i resten.
- Regler om holddeling lempes.

Finansiering og konsekvenser
af den nye folkeskolereform
Nu skal den nye folkeskolereform
implementers Rødovre. Børne- og
Skoleudvalget bliver overordnet
ansvarlig for implementeringen af
reformens mange elementer, og
administrativt nedsættes en række
arbejdsgrupper til planlægning og
gennemførelse af reformen
Der skal i forbindelse
med den nye
folkeskolereform
overføres ressourcer
forhold til den kortere
åbningstid fra SFO og
klub. Der regnes med en
uændret
forældrebetalingsandel.
Pædagoger og eventuelt
andre med relevante
kvalifikationer skal
varetage en del af den

gennemsnit 735 timer
årligt. På landsplan er
den gennemsnitlige
undervisningstid sat til
733 timer pr. år efter
reformen.

Kommunerne får
mulighed for at
afbureaukratisere, f.eks. i
forhold til
kvalitetsrapporten,
understøttende
elevplaner og
undervisning. Aftalen
pædagogisk råd.
tager udgangspunkt i en
I følge aftalen skal det
50/50 fordeling mellem
kommunale bloktilskud
lærere og pædagoger/
løftes generelt, ligesom
andre.
der ydes tilskud fra en
Lærerne skal i
indfasningspulje, som
gennemsnit undervise to fordeles efter antallet af
klokketimer mere om
skoleelever, samt til
ugen svarende til 80 timer kommuner som vurderes
årligt, hvilket svarer til, at at stå over for
en lærer i Rødovre
økonomiske udfordringer
Kommune underviser i
ved omstillingen af

folkeskolen. Beløbene
fremgår af de økonomiske
konsekvenser.
Desuden udmeldes en
pulje til
kompetenceudvikling.
Indskolingsordningen:
Rødovre Kommune har
gennem mange år haft et
udvidet serviceniveau i
indskolingen med et tæt
samarbejde mellem lærere
og pædagoger.
Indskolingsordningen er
udeholdt af
beregningerne om
finansieringen af
reformen og er således
forudsat at fortsætte
uændret.
Konsekvenser for SFO
og byggelegepladser:
Med den længere
skoledag ændres
åbningstiden i SFO I og II
tilsvarende, hvilket
betyder en kortere
åbningstid på
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henholdsvis 5 og 12,5
timer/uge.
Da 3. klasserne i reformen
har samme skoledag som
0. - 2. klasse, foreslår
Børne- og
Kulturforvaltningen, at
SFO I fremover rummer
0. - 3. klasse. Der laves en
ny
gennemsnitsnormering
ud fra den nuværende
SFO I normering og den
normering, som gælder
for 3. klasserne nu. Med
det sene sluttidspunkt for
6. - 7. klasserne, forventes
det, at meget få vil
tilvælge Caféværestederne. Det
foreslås derfor, at SFO II
fremdrettet består af 4. - 6.
klasse, og at SFO III
(klub) består af 7. - 9.
klasse. Der er SFO I + II
på de seks folkeskoler og
SFO III på tre af de seks
folkeskoler. For
byggelegepladsernes
vedkommende foreslås
det, at der ikke ændres på

åbningstid og
normeringsforhold. Det
vil betyde, at
børnehaverne stadig kan
bruge det som besøgsmål,
og at skolerne kan
samarbejde med
byggelegepladserne om
naturværkstedsforløb etc.
Børnene kan i dag starte
på byggelegepladserne,
når de kommer i 3. klasse,
hvilket foreslås fastholdt.

som i de seks folkeskoler.
Skovmoseskolen
reguleres således i forhold
til reformen efter de
samme parametre som
kommunens øvrige
skoler. For Fritidstilbudet
ved Espelunden har
reformen store
konsekvenser. Den
udvidede skoledag
betyder, at åbningstiden
bliver kort i
fritidstilbuddet, da
Skovmoseskolen
børnene bliver afhentet til
og Fritidstilbud
hjembefordring kl. 16.30.
På baggrund af aftalen
Det foreslås derfor, at der
om resourceutralitet, da
igangsættes en proces
Rødovre Kommune
med henblik på at
overtog de
sammenlægge
specialinstitutionerne ved Skovmoseskolen og
kommunalreformen i
Fritidstilbudet ved
2007, er Skovmoseskolens Espelunden til et
elever blevet undervist
helhedstilbud fra kl. 8.30 efter Ministeriets
16.30 med mulighed for
minimumstimeplan.
tilkøb af morgenåbning,
Reformen har fuld
og for de store børn med
indfasning også for
mulighed for tilkøb af
specialskoler, hvilket
aftenklubtilbud.
betyder, at eleverne skal
tilbydes samme timetal
Den videre proces:

Implementeringen med
start fra skoleåret
2014/2015 skal
planlægges hen over det
kommende år, dels med
beslutninger i Børne- og
Skoleudvalget og i
Kommunalbestyrelsen, og
dels med administrative
og organisatoriske
tilpasninger. Det foreslås
derfor, at Børne- og
Skoleudvalget bliver
overordnet ansvarlig for
implementeringen af
reformens mange
elementer, og at der
administrativt nedsættes
en række arbejdsgrupper
til planlægning og
gennemførelse af
reformen. Børne- og
Kulturforvaltningen
orienterer løbende Børneog Skoleudvalget om
sagen og sikrer
inddragelse af bestyrelser,
ledelser, medarbejdere.og
øvrige relevante aktører.

foregik udlevering af
medicin på grundlag af
identifikation af
beboeren enten ved navn
og fødselsdato og -år
eller ved sikker
konstaterede fejl og
Det fremgår af en rapport fra
genkendelse.
mangler, blev der stillet
Stikprøverne viste, at der
embedslægens besøg
krav til instrukser på
var overensstemmelse
sundhedsadministrative
mellem lægens ordination
Ved embedslægens tilsyn yde den korrekte pleje,
forhold og
og ordination på
på de tre plejehjem er
observation og
dokumentation af de
medicinlisten i alle ni
dokumentationen af de
sundhedsfaglige og
behandling af beboeren.
stikprøver. I de ni
sundhedsfaglige og
sundhedsrelaterede
Der er på alle tre
stikprøver var antallet af
sundhedsrelaterede
forhold.
plejehjem fulgt op på
tabletter i
forhold belyst. Temaet for kravene fra tilsynet i 2011.
doseringsæskerne
tilsynet i 2012
Fulgt op på
Der blev fundet fejl og
korrekt.
omhandlede
fejl og mangler
mangler på alle tre
Reglerne om, at der ikke
plejehjemmets sikring af
Social- og
plejehjem, som indebar
må forefindes fælles
oplysninger om
patientsikkerhedsmæssig Sundhedsforvaltningen
medicin blev overholdt
beboernes sygdomme og e risici, men ikke alvorlige har fulgt op på de
på alle tre plejehjem.
påpegede fejl og mangler.
handicap. Oplysningerne fejl og mangler. På
På alle tre plejehjem
er vigtige for at kunne
baggrund af de

Ingen alvorlige fejl eller mangler
på vore plejehjem
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Det kniber med tiden til aktiviteter
Der bruges megen tid på dokumentation
på plejehjemmene, siges det rapport om
tilsyn
Alle sociale institutioner i
Rødovre enheder
modtager årligt to
kommunale tilsyn - et
uanmeldt og et anmeldt.
Rødovre
Ungdomspension har dog
haft et ekstra anmeldt
tilsyn samt en
temadrøftelse.
Der er også ført uanmeldt
tilsyn med hjemmeplejen
ydet af private
leverandører.
På baggrund af tilsynene
vurderes det, at
plejehjemmene
overordnet fungerer
tilfredsstillende.
Kerneopgaven løses, og
borgerne oplever at få
den hjælp og pleje, de har
behov for. Flere borgere
giver dog udtryk for, at
det kniber med tiden til
aktiviteter. Dette bakkes

op ad medarbejderne,
som også oplever, at det
kan være vanskeligt at
finde tid til ekstra
aktiviteter i hverdagen.
Tidspresset skyldes
blandt andet, at der
bruges meget tid på
dokumentation, og at
flere plejehjem har haft en
udfordring med mange
sygemeldinger, særligt i
weekenderne.
Problemer med at
udtrække data
Tilsyn med hjemmeplejen
gennemføres ved, at den
bevilgede hjemmehjælp
revurderes en gang årligt,
eller hvis behovet for
hjælp ændres. Ved et
visitationsbesøg spørges
der ind til borgerens
oplevelse af den leverede
ydelse og kvaliteten af

Nyt vejnavn I Islev
Pilemosevejens vejlaug I Islev har af
kommunalbestyrelsen tilladelse til, at foretage en
vejlukning af Hammelvej (privat fællesvej) for
motorkøretøjer i mellem Pilemosevejens vejlaug og
Rævebakkens grundejerforening.
Vejlauget har oplevet en stigende tendens til, at bilister
anvender stikvejen med høj hastighed uden, at have et
ærinde i området. vejlukning vil ikke få nogen større
trafikal betydning ud over, at den effektivt vil opdele
trafikken mellem Pilemosevejens vejlaug og
Rævebakkens grundejerforening.
Der er en tilsvarende stikvej mellem Pilemosevej og
Rævebakkevej. Denne stikvej er spærret for
motorkøretøjer.
Viemosevej fungerer som lokal fordelingsvej til både
Viemosevejens vejlaug og Rævebakkens
grundejerforening. Teknisk Forvaltnings vurdering er, at
den ansøgte vejlukning for motorkøretøjer ikke vil have

den leverede hjælp. Der
har i den forbindelse
været problemer med at
udtrække data.Der vil i
efteråret 2013 blive
arbejdet på en registrering
i omsorgsjournalen,
således at data
fremadrettet vil kunne
udtages, og der vil kunne
forelægges et
repræsentativt tilsyn.
Ingen påbud eller
henstillinger
På børneområdet er der
ført tilsyn med Rødovre
Ungdomspension. Heller
ikke her gav tilsynet
anledning til påbud eller
henstillinger. Selvom
Rødovre
Ungdomspension er
under afvikling, fremstår
institutionen ved
tilsynene velholdt, og

som et rart sted at bo.
Tilsynet får også indtryk
af en institution, hvor
tone og samspil mellem
personale og beboere er
anerkendende og
omsorgsfuld. Udover
tilynet har der været
afholdt en temadrøftelse
med ledelsen om den
forestående lukning.
Ledelsen fortalte om
udfordringen med at
holde fokus på
pædagogiske og
behandlingsorienterede
tiltag samtidig med, at
tilbuddet afvikles. Dette
til trods er tilsynets
overordnede indtryk, at
personalet formår at
håndtere den svære
situation, og at de unge
ikke er negativ påvirket af
situationen.

nogen betydning for det generelle kørselsmønster i
området.
Ved at Hammelvej spærres for motorkøretøjer mellem
foreningerne, er det nødvendigt, at foretage en
vejnavneændring af den del af Hammelvej som ligger i
Pilemosevejens vejlaug's område for, at sikre en logisk
sammenhængende struktur af vejnettet. Der er ikke
nogle matrikler som i dag har udkørsel eller adresse til
den lille del af Hammelvej.
Det er dog nødvendigt at opsætte skiltning i forbindelse
med vejlukningen i både Pilemosevejens vejlaugs og
Rævebakkens grundejerforening område.
En eventuel fremtidig godkendelse efter endt høring vil
således indeholde krav om, at Pilemosevejens vejlaug
forestår og afholder udgifterne forbundet med, at
opsætte skiltningen i begge foreningers område.
Pilemosevejens vejlaug vil blive pålagt, at afholde
udgifter forbundet med udførelse af vejlukningen og
opsætningen af den nødvendige skiltning.

Vejlukningen skal udføres inden for 1 år efter
meddelt godkendelse.

Kommunal nyt
Færre på
førtidspension
Antallet af
fleksjobberettigede i
særlige
arbejde er steget siden
kontanthjælpslignende
samme periode sidste år,
ydelser som følge af den
men samtidigt har antallet
2-årige dagpengeperiode. af ledige
Også blandt
fleksjobberettigede været
kontanthjælpsmodtagere stigende – dog
er der tendens til, at flere
stagnerende i 2013.
overgår fra match 3, til en Målet om færre tildelinger
aktiv
af førtidspension opgøres
beskæftigelsesindsats i
tildelinger dags dato og ét
match 2.
år tilbage. Målet i
Andelen af arbejdsstyrken beskæftigelsesplanen
på kontanthjælp i
vurderes dog som fortsat
Rødovre er på et
realistisk. De færre
gennemsnitligt niveau
tildelinger af
blandt kommuner på
førtidspension har dog
Vestegnen, men højere
tendens til at medføre
end de sammenlignelige
flere personer på
jyske kommuner. Andelen midlertidige ydelser af førtidspensionister
herunder kontanthjælp og
ligger på et lavere niveau flekjsjobberettigede.
blandt alle
Der er det laveste samlede
sammenlignelige
antal
kommuner. Samlet set er
sygedagpengemodtagere
andelen af
siden 2005, og det laveste
kontanthjælpsmodtager
antal forløb over 52 uger.
og førtidspensionister på Andelen af arbejdstyrken
et niveau under
der modtager
gennemsnittet blandt de
sygedagpenge er på et
sammenlignelige
gennemsnitligt niveau
kommuner, men en smule blandt sammenlignelige
over landsgennemsnittet. kommuner. Den faldende
tendens ses også på
landsplan.

Stagnation i ungeledigheden
Der er færre på sygedagpenge . Ikke
siden 2005 har tallet været så langt
nede, siger kvartalsstatistikken for 2.
Kvartal I 2013 fra Jobcentret
Der er i 2013 en
ekstraordinær stigning i
antallet af arbejdsparate
kontanthjælpsmodtagere.
Dette skyldes de
forsikrede ledige, der
passerer den 2-årige
dagpengeperiode.
Antallet af langtidsledige
er faldet, og målet i
beskæftigelsesplanen er
pt. nået. Dog er flere
langtidsledige på
kontanthjælp, fordi ledige
der passerer den 2-årige
dagpengeperiode overgår
til kontanthjælp
registreret som
langtidsledige.
Stagnation
Stigningen i
ungeledigheden er
stagneret, men er fortsat
på et relativt højt niveau.
Der er nu flere unge
overgået fra match 3 til
match 2, hvilket betyder,
at det har været muligt at

yde en
beskæftigelsesindsats for
flere unge i Rødovre. I
Rødovre er der er fortsat
den laveste andel af
arbejdsparate ledige unge
blandt sammenlignelige
kommuner.
Uddannelsesgraden er
statistisk set faldet, men
opgørelsesmetoden har
hidtil været under
bearbejdning. I den
seneste opgørelse i
forhold til målsætningen
på 95 % unge, der skal
gennemføre en
ungdomsuddannelse, er
andelen i Rødovre steget
fra 85 % til 91 %.
En smule over
landsgennemsnittet
Stigningen blandt voksne
kontanthjælpsmodtagere
er ligeledes stagnerende,
efter at flere forsikrede
ledige i første halvdel af
2013 er overgået til

Meld jer til vores politiske grupper
I grupperne diskuteres politik,på de enkelte områder og kommer med forslag om medlemsmøder. Grupperne står også
for at udarbejde emner til vores kommunale arbejdsprogram.
Er man interesseret i at stille op til kommunalbestyrelsen, er den en god idé at melde sig til, idet vi ofte finder kandidater
i de politiske grupper.
Hver gruppe har en tovholder udpeget af bestyrelsen og tilknyttet til hver gruppe er et kommunalbestyrelsesmedlem, så
grupperne har direkte kontakt til det kommunalpolitiske system. Alle grupperne har tilknyttet formanden eller en
næstformand for de enkelte kommunale udvalg.
Er man interesseret i at være med i en af de politiske arbejdsgrupper så kan i tilmelde jer hos de enkelte tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Finn Jørsby, telefon 22911720 e-mail: joersby@webspeed..dk
Miljø-og teknikgruppen: Dorte Hildebrandt telefon 43236277 e-mail: dortehildebrandt@hotmail.com
Kultur-og Fritidgruppen: Jan Hylleborg telefon 36722984 e-mail: jan_hylleborg@hotmail.com
Social-og Sundhedsgruppen: Kirsten Ærø telefon 36411860 e-mail: kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelsesgruppen: Peter Folmer Posgaard telefon 28579123 e-mail: folmerp@gmail.com

Kommunal nyt
at få et mere aktivt og
multianvendeligt
Damhustorv med mere
byliv og flere muligheder
for
ophold og aktiviteter,
Kommunalbestyrelsen har netop
igangsættes en
end der er i dag under
besluttet, atTeknisk Forvaltning skal
planlægningsproces med hensyntagen til de
udarbejdelse af ét
udarbejde ét samlet
erhvervsdrivende,
kommuneplantillæg og én at plandokumenterne
kommuneplantillæg og én samlet
lokalplan - for hele
udarbejdes med fokus på,
lokalplan for Damhus Tivoli,
området.
at bevare Damhuskroen
Det
foreslås,
at
tillæg
og
Damhuskroen og Damhustorv
som kro i sammenhæng
plan tager afsæt i; med en krohave,
at torvet
at plandokumenterne
planlægges som et udarbejdes med fokus på,
aktivt og
at skabe et attraktivt
multifunktionelt
boligområde med
torv med
mulighed for et integreret
mulighed for flere offentligt tilgængeligt
funktioner end
grønt område på det
det har i dag,
nuværende tivolis areal,
samtidig med at
at området udvikles i
man i
overensstemmelse med
planlægningen
Rødovre Kommunes
forsat sikrer gode arkitekturpolitik
kulturarv?
I forbindelse med den
muligheder for de
at der sendes individuelle
forestående planlægning 1. Hvordan kan der
erhvervsdrivende på
svarbreve, hvori det
for Damhus Tivoli,
skabes mere liv på torvet, at kroen bevares
fremgår, at de
Damhuskroen og
Damhustorvet?
som kro, og at der
Indkomne forslag og
Den 29.05.2013 afholdt
Damhustorvet blev der i
anlægges en krohave i
kommentarer har været
Rødovre Kommune en
perioden 15.05.2013 til
tilknytning til kroen, at
forelagt
10.07.2013 gennemført en cafédebat på Ørbygård,
udvikle tivoliområdet
Kommunalbestyrelsen, og
hvor alle borgere var
forhøring inklusiv en
med nye attraktive
vil indgå i overvejelserne i
cafédebat den 29.05.2013, inviteret til, at komme og boliger, og med mulighed det kommende
give deres idéer og forslag for at opretholde offentlig planarbejde, samt
hvor borgerne blev
til udviklingen af
opfordret til at
adgang til området samt
at det annonceres i
fremkomme med idéer og området. Ca. 150 borgere at området udvikles i
Rødovre Lokalnyt og på
forslag til udviklingen af deltog og fordelte sig i en overensstemmelse med
Rødovre Kommunes
workshop i 22 grupper,
området med
Rødovre Kommunes
hjemmeside rk.dk, at de
der hver afleverede deres arkitekturpolitik.
udgangspunkt i
indkomne forslag og idéer
idéer og forslag. Alle
nedenstående
fra cafédebatten den
grupper forholdt sig til de Forbehold fra SF
hovedspørgsmål til de
29.05.2013 har været
tre hovedspørgsmål.
forskellige delområder:
Sagen har nu været
forelagt
"# Hvordan skal det nye
behandlet i
Kommunalbestyrelsen, og
Forskelligrettede
plangrundlag
kommunalbestyrelsen,
vil indgå i overvejelserne i
forslag
muliggøre en
som har vedtaget:
det kommende
En del af de indkomne
udvikling af det
at der igangsættes
planarbejde.
ideer og forslag er
areal, hvor
udarbejdelse af ét samlet
SF har taget forbehold for
Damhuskroen og forskelligt rettede. På
kommuneplantillæg, og
sagen idet punkt 4 ønskes
Damhus Tivoli er i baggrund af det samlede én samlet lokalplan for
præciseret således at der
resultatet af
dag?
Damhus Tivoli,
sættes en øvre grænse for
høringsperioden $# Hvordan skal
Damhuskroen og
bebyggelsen i Damhus
Damhuskroen
herunder borgermødet Damhustorvet,
Have til 3 etagers
bevares som en del anbefaler Teknisk
at plandokumenterne
byggehøjde og en
af Rødovres
Forvaltning, at der
udarbejdes med fokus på, bebyggelsesprocent på 40.

Ny lokalplan for Damhusområdet

Landspolitik

Vi skal have tryghed om
danskernes
hverdag og økonomi

indsats mod bandekriminalitet.

udgang og prøveløsladelse for

Jeg sidder netop nu og

rockere og bandemedlemmer

forbereder en bandepakke, som [det sagde du på Grundtvig –
skal supplere de initiativer

tænker man derfor godt kan

regeringen allerede har sat i

tillade sig at gå så langt??].

gang og som har løftet

Regeringen har naturligvis også

Af justitsminister

den kurs, regeringen har lagt,

indsatsen til et nyt niveau.

fokus på at styrke den

Morten Bødskov

og som begynder at give sig

For mig handler det om

forebyggende indsats – for en

tryghed. Jeg vil ikke acceptere

effektiv indsats mod rocker- og

I sidste måned blev regeringens udslag i et stemningsskifte i
forslag til en finanslov for 2014

dansk økonomi.

når rockere og

bandekriminaliteten handler i

fremsat. Den vil jeg gerne

I finanslovsforslaget bliver der

bandemedlemmer skaber

høj grad om, at vores børn og

dvæle lidt ved, for selv om

investeret i erhvervskoler,

utryghed hos beboerne i f.eks.

unge ikke blive en del af disse

finansloven kan virke fjern og

seminarer og universiteter. Vi

udsatte boligområder. De

grupperingers afstumpede

uvedkommende for den

skærper kampen mod

vandvittige og uacceptable

kriminalitet.

enkelte, handler det jo i bund

underbetaling, så arbejde i

begivenheder vi var vidne til

Regeringens finanslovsforslag

og grund om at skabe tryghed

Danmark sker på danske vilkår. især tidligere på året viser med

viser således helt konkret,

om danskernes hverdag og

Vi løfter vores fælles

al tydelighed, hvor vigtig

hvordan vores økonomiske

økonomi.

sundhedsvæsen og sætter tryk

indsatsen på rocker- og

politik giver rum til at udvikle

Med dette års finanslov

på den grønne omstilling. Vi

bandeområdet er.

vores velfærdssamfund og

fortsætter regeringen sin kurs.

sikrer mere støtte til udsatte

I løbet af efteråret vil jeg

skabe tryghed for den enkelte.

For vi ved, at Danmark har

børn og unge.

præsentere en række tiltag, der

brug for vækst og balance –

Og derudover er der blandt

kan indeholde initiativer

ikke nulvækst og ubalance. Der andet også afsat penge på
er brug for at vi holder fast i

finansloven til en forstærket

vedrørende strafskærpelser,
afsoningsvilkår og reglerne om

Mange til kampagnedag
Der var tryk på, da vi holdt kampagnedag den 14. september. Samme dag var der nemlig stort loppemarked på
rådhusets græsplæne, som trak mange mennesker til. Lige fra pølsevognen blev åbnet kl. 11 var der lang kø, ligesom der
røg meget fadøl over disken. Her er nogle fotos fra Finn Gade Ærø, som siger lidt om mylderet. Det betød også at vore
kandidater fik uddelt mange pjecer.

Partiaktiviteter

Årsmøde

Aktivitetskalender
Den 5. Oktober kl. 11 – 13: Torvemøde ved rådhuspladsen.
Den 12. Oktober kl. 11 – 13: Torvemøde på Islev Torv
og ved Netto i Kærene
Den 19. Oktober kl. 11 – 13: Torvemøde ved Fakta på Fortvej
og ved Fakta i Bybjerget
Den 21. Oktober kl. 18 Gruppe og FUmøde på rådhuset
Den 26. Oktober kl. 11 – 14: Valgbrunch på Tinderhøj skole
Den 28. Oktober kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 2. November kl. 13 – 15: Torvemøde ved Rådhuspladsen
Den 4. november kl. 13-15: Mandagscaffe i Gunnekær 70
Den 9. November kl. 13 – 15: Torvemøde på Islev Torv
og ved Netto i Kærene.
Den 14., 15., og 16. November: Boder i Rødovre Centrum
Den 18. November kl. 18 Gruppe og FUmøde på Rådhuset
Den 25. November kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 2. december kl. 13 - 15: Mandagscafe i Gunnekær 70
Den 9. December kl. 19.15: Børne-og skolegruppen på rådhuset
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Kom til valgbrunch
den 26. Oktober
Alle ved efterhånden, at vi har
kommunalvalg den 19.
November, men vi mangler
altid aktive, som vil deltage i
at uddele valgmateriale,
ophænge plakater, stå i boder
i Rødovre Centret m.v. Derfor

Der indkaldes til årsmøde
Onsdag den 9. Oktober kl. 19
På Rødovregård, Havestuen
Dagsorden
1.Valg af dirigent
2.Beretning ved formanden
3.Beretning ved borgmesteren
4.Beretning ved folketingskandidaten

5. Debat
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holder vi som ved alle valg en
såkaldt valgbrunch.
Det gør vi den lørdag 26
oktober fra kl. 11 – 14 i
Tinderhøj skoles festsal. Her
serverer vi en brunch, sælger
øl og vand og bliver
underholdt af ”De gode
mænd”.

Der vil være taler af
borgmester Erik Nielsen,
Justitsminister Morten
Bødskov, og spidskandidat til
regionsvalget Sophie Hæstorp
Andersen.
Deadline til næste nummer
den 28. november

Adresseliste
Formand:
*Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
Hovedkasserer:
*Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
*Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12
51180288 / corepetersen@hotmail.com
Sekretær:
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Aktivitetsformand:
*Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
* betyder, at de er på valg i 2013
Bestyrelsesmedlemmer:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
Pia Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.larsen8@skolekom.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
*Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
22911720 / joersby@webspeed.dk
Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
*Rick Anders Patton, Rødovrevej 365, st.tv, 60690542/
rickanderspatton@yahoo.dk
*På valg i 2013
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B, 3670 7641 /
eri.hill@mail.tele.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hanne@banolu.com
Revisorsuppleanter:
Bjarne Sander Andersen, Veronikavej 11

Fanebærere
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / erik.nielsen@eposthus.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21 C,
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A, 3670 7448 /
grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 / jko@eposthus.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@e-posthus.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984
bh@e-posthus.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 / mb@epossthus.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
steen@e-posthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/ lenedue@eposthus.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
72268400 / mbs@jm.dk
DSU
Nilofer Asbasi, Bjerringbrovej 115, 2610 Rødovre.
nilo-77@hotmail.com
Mobil: 91 42 06 48/ Hjem: 36 72 62 30
!
!DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej 177,
3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com

Returneres ved varig
adresseændring til:

Opslagstavlen

Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen
Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

v/ Tove
& Preben
Jørgensens
Eftf.
v/ Tove
& Preben
Jørgensen

Jimmy
Rasmussen

Preben
Jørgensen

Tove
Jørgensen

Rødovre Centrum 273
Medlem af:

2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
Også aften, søn- og helligdage.

Privat: Espely 5 · 2610 Rødovre

Aftale træffes gerne i Deres hjem.

www.begr.dk · post@begr.dk

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
Næstformand
Gert Sager
Lucernevej 439
Telefon 36707638 Mobil 30724718

