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Så er der gjort klart til at modtage gæster til partiets kampagnedag den 27. september ved Tyren på
rådhuspladsen.Pølsevognen er på plads, og Jens Dalgaard, Lennart Ramstrup, Kirsten Gade Ærø
Kåre Petersen og sønnen Martin er klar med fadølanlæg sodavand, kaffe og te. Og der var hele tiden
en pæn kø foran pølsevognen, hvor pølsemændene fra “Let lej” havde travlt.
Læs inde i bladet:
Side 2: Et spørgsmål om
retssikkerhed
Side 3: Vigtig budgetaftale
Side 5: Etablering af ungecenter
Side 6: VUC bygger i bykernen
Side 7 : Rødovre får politik for
udsatte
Side 8: Terrororganisationen
ISILs ondskab skal stoppes
Side 9: Tidlig indsats er vejen
frem
Side 10: Kun få kom til årsmøde

Leder

Et spørgsmål om retssikkerhed
Siden 1993 har jeg været formand for skatteankenævnet i
Rødovre. Ligesom der dengang var skatteankenævn i
samtlige andre kommuner. I 2001 fik vi en ny regering og
lidt senere en kommunalreform. Det betød, at flere
kommuner blev lagt sammen og dermed også
sammenlægning af skatteankenævn.
På Københavns Vestegn blev der dannet et
skatteankenævn med 20 medlemmer med deltagelse af
Hvidovre, Høje Tåstrup, Rødovre, Albertslund, Brøndby,
Ishøj , Glostrup, Ishøj og Vallensbæk. Der blev oprettet
lokale skattecentre først i Ballerup, senere i Albertslund.
Og et hovedkontor for landets skatteankenævn i
Svendborg.
På grund af at der blev indført et nyt indberetningssystem,
så alle lønmodtagere får indberettet løn, pension og
ændrede kilometergodtgørelser kom der færre klager til
skatteankenævnene, så der blev skåret ned på antallet af
medlemmer. I Københavns Vestegns skatteankenævn til
det halve 10 medlemmer. Men det betød også, at der ikke
mere blev lignet lønmodtagere.
Den 1. Januar i år blev der i forbindelse med et bredt forlig
i Folketinget besluttet, at klagere nu skal have en endelig
afgørelse i skatteankenævnet og ikke mere kan klage til
Landsskatteretten. Det kunne man gøre førhen for et
mindre symbolsk beløb. Nu skal sagerne afgøres ved
byretten, hvis man vil klage videre.
Samtidig blev der oprettet en ny Skatteankestyrelse.
Den nye Skatteankestyrelse har nu besluttet at nedlægge
de 30 skattecentre rundt om i landet. I stedet er der dannet
fire, et i Haderslev, et i Silkeborg og to i København.
Ligeså er der kommet et nyt begreb, nemlig
fællesankenævn. Et sådant blev for fire år siden dannet på
Bornholm, hvor der skal afgøres både vurderingssager og
skattesager. Nu er 10 skatteankenævn blevet til
fællesankenævn. Her i blandt Københavns Vestegn.
Med den nye reform er det muligt, at en klager, som
klager til et ankenævn, kan få et møde i
Skatteankestyrelsen, hvor styrelsen og klienten kan indgå
et forlig, uden at sagen kommer for et ankenævn. Det,
mener jeg, er et retssikkerhedsproblem. Man kan jo se,
hvordan det er gået ”Kaisi” Jespers forhandlinger med
Skat.
Efter at Skatteankestyrelsen er blevet dannet 1. januar, så
har vi i vores fællesankenævn, som er delt i to led, kun
haft et enkelt møde i led 1 og et fællesmøde, som var et
afskedsmøde i juni, behandlet seks skattesager. Efter 1. juli
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har vi ikke haft en eneste skattesag. Og led 1 har i august
kun haft seks vurderingssager, mens led 2 har fået sit
møde i september aflyst, fordi der ikke var nogen sager.
Jeg ved, at vi fra den gamle ordning har mere end 80
skattesager, der ikke er behandlet. Under den gamle
ordning havde led 1 og led 2 haft skattesager hver måned.
I led 1 er der annonceret et møde i oktober.
Det er meget utilfredsstillende for de folk, der klager.
Det er utilfredsstillende, at vi som nye i vurderingssager
skal sidde og vurdere ejendomme uden, at vi har haft et
kursus, hvor vi kunne blive orienteret om, hvad det går ud
på. Men vi har altså afgjort seks sager, hvor vi har fulgt
skatteankestyrelsens afgørelser. Det er også et
retssikkerhedsproblem.
Vi er også utilfredse med den elektroniske
sagsbehandling, så vi ikke kan få papirer i de sager, vi skal
behandle. Og vi kan ikke gøre notater i og sætte
spørgsmålstegn i sagerne. Dem må vi selv printe ud. Hvis
ikke man vil det, så er man nødt til at tage en computer
med til møderne. Eller nøjes med at kunne læse dem på en
projektor. Når der er fremmøde er det ikke betryggende
for klageren at se, nævnsmedlemmerne begravet i hver sin
computer. Ankenævnene er jo 1. instans i klagesagerne.
Og jeg har ikke set, at man i byretterne sidder med
computere, når en civil eller straffesag skal bedømmes.
Her har forsvarere og anklagere har masser af papir,
ligesom dommerne.
Og det er ikke kun et problem for Fællesankenævnet i
Københavns Vestegn. Det er et retssikkerhedsproblem for
alle, der vil klage over deres skatteansættelse eller deres
vurdering af ejendom.
Alle har jo hørt, at Skat har et stort efterslæb på
vurderingssagerne. Derfor er det mærkeligt, at man ikke
får sagerne frem til ankenævnene, Dertil kommer, at man
åbenbart i den nye skatteankestyrelse nedprioriterer
skattesagerne.
Spørger man i skatteankestyrelsen, hvorfor det er sådan,
er svaret fra direktøren Annette Hummelmose, at styrelsen
skal spare 20 mill. kr. i år og 25 mill. kr. til næste år. Derfor
bør skattepolitikerne i Folketinget tage skatteforliget
omkring skatteankenævnene op igen.
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Vigtig budgetaftale med
fem partier – C er udenfor
Trods 2 pct. besparelser blev der også
plads til en lang række forbedringer
Sensommeren og de
første efterårsmåneder
har stået i
budgetforhandlingern
es tegn, og det har
været lange og hårde
forhandlinger.
Det lykkedes at få en
aftale i hus med alle
partierne – minus de
konservative, der mest
af alt står uden for
pga. principper om
gæld.
Alle andre partier
tager medansvar for
kommunens udvikling
og får til gengæld
indflydelse på
kommunens
økonomiske
prioriteringer.

Vi har netop godkendt
en tema-revision af
vores kommuneplan,
der betyder udvikling
af fem byområder.
Udviklingen vil
medvirke til en
betydelig
befolkningstilvækst på
over 10 procent i
Rødovre. En vækst,
der skal justere vores
borgersammensætning
og sikre indtægter til
fortsat at finansiere
vores velfærd og høje
serviceniveau.
Byudviklingen fordrer
en række investeringer
i infrastruktur, skole
og børneinstitutioner.
Og disse investeringer
skal vi helt naturligt
Baggrund for
grundlægge i vores
besparelserne
budget nu, hvorfor det
Økonomien er solid i
er nødvendigt at
Rødovre, men vi står
tilrettelægge budgettet
over for kommende
med effektiviseringer.
store reformer af
Det er en væsentlig
beskæftigelsesområdet baggrund for, at der
sygedagpenge og
både er generelle
større
effektiviseringer og to
byudviklingsprojekter. procent besparelser i
Derfor skal der ekstra budgettet for både
penge i kassen.
2015 og 2016.

Konkret indhold i
budgetaftalen
Socialdemokratiets
holdning var klar
inden forhandlingerne:
Søg den bedst mulige
aftale og begræns
besparelserne på
skole- og
socialområderne. Især
med en forestående
implementering af
folkeskolereformen
var der bekymring for
besparelserne på
skoleområdet – ikke
kun i
Socialdemokratiet,
men også blandt de
partier vi normalt
indgår budgetaftale
med.
Vi gik til
forhandlingerne med
disse ønsker, og det
lykkedes os at få en
rigtig god aftale i hus,
hvor både Social- og
skoleområderne
holdes ”skades-fri” i
2015 og efterfølgende
færre besparelser i
2016.

På skoleområdet
nedjusterer vi
indskolingsordningen
med 2,5 mio. kr., og vi
nedlægger
madordningen, der
koster 1,6 mio. kr. om
året. Hertil kommer en
generel nedbringelse
af sygefraværet med
0,2 procent i hele
kommunen, hvilket
giver en besparelse på
2,4 mio. kr., der bruges
til skoleområdet. De
tre områder medvirker
til, at vi kan reducere
besparelserne på
skoleområdet i 2015 til
knapt 90.000 kr.
På socialområdet har
vi allerede – via
omlægninger, afinstitutionaliseringer
og etablering af lokale
tilbud, som
eksempelvis
børnehuset – formået
at spare, hvad der
svarer til to procent i
2015. Budgetforslaget
indeholdt samtidig en
række intelligente
effektiviseringsforslag
– bl.a. fornuftige
energi-investeringer,
omlægninger og
udvidelse af
børnehuset, så vi
sikrer børnene en god
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fremtid sammen med
deres forældre. Foruden
budgetforslagets
omlægninger
gennemfører vi også en
række forbedringer på
flere store
velfærdsområder.
På anlægsområdet har
vi valgt, at:
Der afsættes knapt 18
mio. kr. til
skolehandlingsplanen i
2015 til nyt
indskolingsafsnit på
Hendriksholm skole
samt renovering af udearealerne på Islev og
Valhøj skoler.
Der afsættes 1,5 mio. kr.
(i stedet for renovering
af tennisbaner) til
renovering af stuehuset
på Rødovregaard.
Der afsættes 0,9 mio. kr.
til renovering af
sundhedscenteret.
Sikre bygning af en 3.
etage på bygning A på
Ørbygaard i forbindelse
med den forestående
renovering – det vil
give yderligere 22
plejehjemspladser, der
ventes færdige i
slutningen af 2018 sammen med resten af
renoveringen af
plejehjemmet.
På driftsområdet har vi
valgt, at:

Der afsættes knapt en
halv mio. kr. per år til
udgivelse af
nyhedsbrev med
pensionisthåndbog
m.m.
Der afsættes halv mio.
kr. til at forsætte
projekt, Headspace
(rådgivning for unge
psykisk sårbare) i hele
2015 – frem til
evalueringen.
Der afsættes halv mio.
kr. per år til det nære
sundhedsvæsen – det
drejer sig om centrale
midler tildelt via
kommuneaftalen
mellem regeringen og
KL.
Der afsættes 250.000 kr.
per år til forsættelse af
team Rødovre til
talentudvikling inden
for idrætten – der gives
også midler til bredden
via puljen.
Der afsættes 75.000 kr.
per år til fortsat
medlemskab i
Vestegnens
Kulturinvesteringsråd
til fælles
kulturarrangementer på
Vestegnen. Pengene
svarer til to kr. per
borger i Rødovre.Der
afsættes 400.000 kr. per
år til Oplevelsescentret
Vestvolden,
Ejbybunkeren, så vi kan
fortsætte de gode
aktiviteter i
Ejbybunkeren.

Vi har tillige aftalt, at
der igangsættes en
proces over to år, som
kan danne grundlag for
en senere beslutning om
udbud af driftsopgaver
på vej- og parkområdet.
Kommunens egen
enhed skal have
mulighed for at komme
med eget bud. Vi er
ganske godt tilfreds
med aftalen. Det er
lykkedes at få en
budgetaftale med alle
kommunalbestyrelsens
partier med undtagelse
af de konservative. Det
er stærkt og medvirker
til at sikre opbakning til
en fornuftig
konsolidering af
kommunens økonomi.
De konservative ville
binde os op på en 10årig aftale om
nedsættelse af
kommunens gæld. Vi
vil ikke binde os til en
så langsigtet aftale.
Hvad nu, hvis vi på et
senere tidspunkt skal
låne til en ny
institution? Så er vi
bundet af en aftale, som
ikke giver nogen
mening for os, da vi jo
løbende afdrager på
kommunens gæld. I
budget-perioden
afdrages der tæt på 40
mio. kr. Og kommunens
gæld matcher fortsat
landsgennemsnittet.Bu
dgetaftalen er en vigtig
og god aftale. Den er
både økonomisk og

socialt afbalanceret –
ikke mindst er det
meget glædeligt, at vi
afbøder de helt store
nedskæringer på skoleog socialområderne – to
vigtige
velfærdsområder – vi
som socialdemokrater
værner om. Samtidig
med at vi sikrer en solid
konsolidering af
økonomien.Rødovre er
klar til nye reformer, og
vi er klar til at udvikle
kommunen, så vi
samtidig fremtidssikrer
Rødovre mange år
frem.

Gruppeformand og
formand for Social-og
sundhedsudvalget, Britt
Jensen
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Etablering af
ungecenter
Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at
etablere et ungecenter på Milestedet.!Forslaget
har været i høring, og der er kommet positive
tilbagemeldinger på det.
Ungecenteret skal bestå af skole og rådgivning.
Derfor overflyttes 10. klasseskolen til Rødovre
Kommunale Ungdomsskole.
Det etableres rådgivningsfunktioner med fx
PPR, SSP, Jobcenter og ungdommens
uddannelsesvejledning.!
!Formålet er, at et ungecenter skal medvirke til
at fastholde unge i uddannelsesforløb, især
handler det om:

Ny Rødovre erhvervspris
Kommunalbestyrelsen
har netop besluttet at
følge Erhvervsrådets
ønske om at stifte en
erhvervspris i Rødovre
– på linje med den pris,
vi kender fra Rødovre
Musikpris. Formålet er
at skabe
opmærksomhed om
Rødovres sunde og
velfungerende
erhvervsliv og
understrege det gode
samarbejde mellem
kommunen og
erhvervslivet. Det er
samtidig ønsket, at
erhvervsprisen skal
motivere den enkelte
virksomhed til at yde
en ekstraordinær
indsats.

Prisen skal finansieres
med en tredjedel fra
henholdsvis Rødovre
kommune, Rødovre
Centrum og Rødovre
Erhvervsforening. De
tre bidragsydere indgår
også i den komite, der
skal indstille de
kommende
prismodtagere. Det
forventes at koste knap
20.000 kr. per år at
uddele prisen.
Følgende kriterier
skal indgå i
vurderingen af
kommende
prismodtagere:

•

At styrke Rødovre Kommunes
helhedsindsats for at få flere unge til at
starte og gennemføre en
ungdomsuddannelse
• At styrke og samle Rødovre Kommunes
undervisningstilbud efter 9. klasse
• At styrke Rødovre Kommunes
brobygningsindsats, herunder etablering
af en EUD klasse og
• At samle og styrke indsatsen for at få
flere elever til at vælge en
erhvervsuddannelse
Ungecenteret skal etableres i to etaper. Første
etape er selve sammenlægningen per 1. januar
2015, som består af 10. klasserne, der
overflyttes fra Valhøj Skole og Rødovre
Kommunale Ungdomsskole under den
nuværende ungdomsskoles ledelse.
Anden etape bliver etablering af
rådgivningsfunktionerne.

-

-

-

Har haft en
markant
vækst
omsætningsindtjeningsmæssigt eller
i antallet af
medarbejdere
Har ydet en
særlig
indsats for
inklusion af
socialt
udsatte
grupper
Har været
nyskabende,
f.eks.
teknologisk
eller ledelsesmæssigt

-

Har ydet en
særlig
miljømæssig
indsats

-

Har ydet en
særlig
indsats mht.
virksomhedens
arkitektoniske
fremtræden

Har ydet en speciel
indsats for
lokalområdet, f.eks.
støtte til lokale
foreninger o.l.
Prisen skal uddeles
første gang i 2015.
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Nu skal Irmatårnet fredes
Det Særlige Bygningssyn
(kulturministerens
rådgivende udvalg) har
indstillet til at frede
Irmatårnet på Korsdalsvej på
baggrund af miljømæssige,
kulturhistoriske og
arkitektoniske værdier. En
fredning er speciel, fordi
Irmatårnet endnu ikke har
eksisteret i 50 år.Det er blevet
vurderet, at Irmatårnet er
ikonisk og et vigtigt
identitetsskabende vartegn for
Rødovre. Desuden er tårnet en
vigtig repræsentant for dansk
industri- og fabriksarkitektur,
fordi det gamle kafferisteri blev
integreret i selve bygningen og
arkitekturen.Lige nu er
fredningen i en forberedende

fase, og Rødovre kommune er
helt naturlig høringsberettiget.
Hvis tårnet fredes, gælder der
helt specielle regler for
vedligeholdelse.
Kommunalbestyrelsen har
netop behandlet spørgsmålet –

VUC bygger i bykernen
ved politistationen
Rødovre er en by i
udvikling, og blækket
er knapt tørt fra
trykken af den nye
kommuneplan, før de
første initiativer
”popper” op. Det er
glædeligt, at VUC
ønsker at opføre en
helt ny
uddannelsesinstitution
på hjørnet af Tårnvej
og Egegårdsvej (ved
politistationen).

Uddannelsesinstitutionen ligger helt i
tråd med de planer, vi
har for byudvikling i
netop dette område,
der ligger midt i
bykernen, og hvor vi
ønsker mere byliv. Det
vil en
uddannelsesinstitution
give netop her. På
baggrund af VUCs
henvendelse er
kommunalbestyrelsen
gået i gang med at
forberede ændring i
kommuneplanen samt

og vi er positive herom – om
end en fredning ikke må stå i
vejen for de planer,
vi har for
byudvikling i
området.

Kommunalbestyrelsen
er selvsagt enig i, at Irmatårnet
er en ikonisk bygning, som vi
ønsker at bevare fremover som
vartegn for Rødovre, og vi
afventer nu det videre arbejde
med fredning af kaffetårnet.

en lokalplan, der
giver plads og
mulighed for VUCinstitutionen.
Ændringen i
kommuneplanen
betyder en
bebyggelsesprocent på
max 120 og max fem
etager på den
kommende
uddannelsesinstitution

Vi er meget positive
over for denne
ændring, fordi VUC på
denne centrale
placering vil bidrage til
at skabe et levende
mødested for
studerende på et af
Bykernens synlige
hjørner.
Lige nu er både
kommuneplanstillæg
og lokalplan under
forberedelse og sendt i
høring.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Ny børne-og
ungepolitik
Børne- og skoleudvalget har i samarbejde med
Social- og sundhedsudvalget arbejdet med
revision af børne- og ungepolitikken i det
seneste år.
Der har været nedsat en styregruppe på tværs
af de to forvaltningsområder. Brugere, borgere
og medarbejdere har været involveret i
processen, der har ført til en rigtig flot
fremtidssikring og revision af børne- og
ungepolitikken.
Børnepolitikken er opdelt i 6 temaer:

Rødovre får politik
for udsatte
Social- og sundhedsudvalget har sammen med
beskæftigelsesudvalget netop lagt sidste hånd
på en proces for udvikling af en politik for
udsatte borgere i Rødovre.
Politikken for udsatte skal sætte rammer for
vores arbejde med socialt udsatte borgere. Og
den skal udvikle og synliggøre indsatsen for
vores udsatte borgere og især sætte fokus på at
skabe lighed samt sikre retssikkerheden for de
udsatte grupper.

Læring og Trivsel
Personlig og social udvikling
Sundhed og bevægelse
Børnekultur
Brobygning og netværk
Medansvar og indflydelse
Den nye politik beskriver visioner, mål og
værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i
alderen 0-18 år. Politikken skal være et
styringsredskab, der sikrer en naturlig
sammenhæng på 0-18 års-området i Rødovre.
Politikken er nu så langt, at den skal sendes i
høring i bruger- og forældrebestyrelser med
henblik på endelig godkendelse i
Kommunalbestyrelsen i december i år.
Formålet med den kommende
udviklingsproces er, at der skal skabes en
vision og konkrete handleplaner for arbejdet
med socialt udsatte i Rødovre.
Den store udfordring bliver at involvere de
borgere, det handler om – vi forsøger at skabe
kontakt til borgerne via vores
gademedarbejdere og koordinatorer, der
allerede er i god dialog med gruppen.
Processen går i gang nu, og vi forventer at
kunne godkende den endelige politik i maj
2015.

Meld jer til vore
politiske grupper
I grupperne diskuteres politik,på de enkelte områder og kommermed forslag om medlemsmøder.
Grupperne står også for at udarbejde emner til vores kommunale arbejdsprogram.
Hver gruppe har en tovholder udpeget af bestyrelsen, og tilknyttet tilhver gruppe er et
kommunalbestyrelsesmedlem, så grupperne har direkte kontakt til det kommunalpolitiske system.
Er du interesseret i at være med i en af de politiske arbejdsgrupper, så kan du
tilmelde dig hos de enkelte tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Karin Anker, telefon 51887796, e-mail: kglanker@gmail.com
Miljø-og teknikgruppen: Dorit Svendsen telefon 41682868, e-mail doritsvendsen@gmail.com
Kultur-og Fritidgruppen: Dan Larsen telefon 36418301 e-mail danlarsen51@gmail.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

Landspolitik

Terrororganisationen
ISILs ondskab skal stoppes
Folketinget har med et bredt flertal besluttet at Danmark skal
bedrage militært til kampen mod ISIL. Syv F-16 fly og
hundredvis af militærpersonel er nu i Kuwait, og deltager i
kampene.
Lille land. Stort ansvar
Det internationale samfund
kan stole på Danmark. Selv
om vi er et lille
land, så er vi
parate til at tage
et stort ansvar.
Derfor er det også
naturligt, at
Danmark nu igen
tager ansvar. At vi
igen går forrest,
og stiller med et
dansk militært
bidrag til
rådighed i
kampen mod
ISIL.
!Vi deltager i den
forstærkede kamp mod ISIL,
Hver gang vi stemmer om at fordi den irakiske regering
udsende danske soldater er beder det internationale
det meget vanskeligt. Det er samfund om hjælp. Og
et stort ansvar folketinget
opbakning til kampen mod
påtager sig. Men for
ISIL er bred. Et enigt FN
Socialdemokraterne er sagen Sikkerhedsråd og et enigt
klar: Den ondskab ISIL
EU fordømmer ISIL. Mere
spreder skal stoppes. Alle
end 50 lande er med i
har vi en forpligtelse. Alle
koalitionen mod ISIL. Flere
der ønsker en mere
af landene er fra regionen.
retfærdig verden må
De yder en bred støtte, bl.a.
bidrage.
direkte militær indsats.
!Når børn i sejrsrus får
!
uddelt afhuggede hoveder.
Ikke kun bomber
Når hundredetusinder
Men vi får ikke fjernet ISIL
fordrives, etniske massakrer og deres uhyrligheder ved
ruller, tusindvis af
kun at gennemføre
anderledes troende
luftangreb.
henrettes, og når hele byer
!Derfor skal Danmark både
terroriseres er det ondskab
bidrage med F 16-fly til
og et barbarisk vanvid, som luftangreb mod ISIL i Irak,
skal stoppes.
bidrage til rådgivning,
!
Af Rødovres
folketingemedlem
Morten Bødskov

uddannelse, træning af
irakiske og kurdiske
sikkerhedsstyrker, så deres
muligheder i kampen mod
ISIL også kan forstærkes og
bevarer en førertrøje i
indsatsen mod den
humanitære krise i området.
!Danmarks samlede plan til
bekæmpelsen af ISIL er
derfor bred.! Danmark
bidrager med fuld
diplomatisk energi og
indsats, så en bred koalition
sammentømres og den
politiske situation i Irak og
regionen kan stabiliseres. Vi
har allerede stillet et C130J
transportfly til rådighed for
den amerikansk ledet
operation i Irak. Og
Danmark er i front med
civile og humanitære bidrag
til at afhjælpe den
humanitære krise, som ISILs
vanvid har skabt.!
!Nødvendigheden af en
indsats, der både tæller
militære indsatser –
luftangreb, træning,
forsyning af våben og
ammunition –
kapacitetsopbygning i Irak,
fælles forsvar mod de
såkaldte ”foreign fighters”,
udtørring af ISILs
finansieringskilder, fælles
indsats mod den
humanitære krise og et
lodret opgør med ISILs
perverterede ideologiske
livssyn understreges af alle

involverede i koalitionen.
!
Fanatisme skal stoppes
Og for små 14 dage siden
præsenterede regeringen en
stor og ambitiøs plan til
bekæmpelse af og værn
mod de såkaldte foreign
fighters, altså unge danske
som i ideologisk vildfarelse
og fanatisk ekstremisme
drager i kampe for bl.a. ISIL
i Syrien og Irak. Ligesom
politi, sociale myndigheder
og lokalsamfund har et
vågent øje på de grupper –
der er i bandt os – som
forsøger at rekruttere unge
til de forfærdelige kampe.
!ISIL er mere end vi har
oplevet tidligere. De er
slagkraftige, perverterede,
skånselsløse og i stand til at
koordinere og opererer over
store områder. De udgør en
trussel både mod landene i
regionen, mod vesten og
Danmark.
!Det er derfor svaret skal
være hårdt, direkte og med
en sådan styrke, bredde og
international opbakning, at
ISILs ondskab kan stoppes.
Det har vi en forpligtelse til
at deltage i.
!

Debat
Det gælder
både
vuggestuer,
dagpleje,
børnehaver,
Skolefritidsordninger og
vores tre byggelegepladser.

Tidlig indsats er vejen frem
Af Flemming Lunde
Østergaard Hansen,
formand for Børne- og
Skoleudvalget

skal være i orden. I Rødovre
har vi derfor arbejdet på at
målrette undervisningen, så
vores elever klarer sig
bedre.

I de senere år har der været
meget stor fokus på vores
skoler. Det gælder både i
Rødovre og på landsplan.
Der er da heller ingen tvivl
om, at vores skoletilbud

Millioner til
renovering
Og vi har også brugt
mange millioner på at
renovere og udbygge de
fysiske rammer, så vores
skoler fremstår
indbydende for både
elever og medarbejdere.
Den igangværende
folkeskolereform har
naturligvis også gjort, at vi
har brugt meget energi på
skoleområdet.I Rødovre har
vi imidlertid også øje for
vores dag- og fritidstilbud.

En god
kongres

med over 800 delegerede fra
hele landet.
Ganske vist kom vi lidt for
sent, fordi vi ikke kunne få et
fly fra SAS, der var udsolgt,

Rødovres delegation i en selfie med Herlevs
borgmester Thomas Gyldahl i forgrunden
Vi havde to debutanter med
til Socialdemokratiets
kongres i Aalborg,,
bestyrelsens sekretær Peter
Folmer Posgaard og
aktivitetsformand Bjarne
Sander Andersen. De fik sig
en god oplevelse sammen

da vi skulle købe billetter til
Aalborg, så vi måtte med et
Norwegian-fly, der til
gengæld var lidt billigere.
Vi nåede dog at høre det
meste af vores formand,
Helle Thorning Schmidts
flotte tale, hvis indhold især
handlede om velfærd og

Optaget af fritidstilbud
Vi er meget optaget af, at
vores fritidstilbud fortsat
kan fungere, også nu hvor
eleverne skal være længere
tid i skole. Det stiller store
krav til kvaliteten.Vores
dagtilbud bliver også fortsat
udviklet. Medarbejderne
arbejder målrettet og
dygtigt med fx sprog,
bevægelse og natur. Det
seneste skud på stammen er
vores science-indsats, hvor
der er fokus på
naturvidenskabelige
fænomener. Børnene stifter
bekendtskab med mange
tryghed mod Venstres 0politik. Ligesom hun lovede,
at Socialdemokratiet efter
valget ville arbejde for at få
ændret de borgerliges
dagpengereform.
Hendes tale skabte en rigtig
god stemning på kongressen.
Heldigvis var der tid til at gå
ud og få sig en gang røg
mellem de rigtig mange
talere, som havde noget på
hjerte. Allerede først på
eftermiddagen måtte
dirigenterne nedskære
taletiden fra 3 til 2 minutter.
Alligevel var der så mange
på talerlisten, at den fortsatte
på anden dagen og
forsinkede kongressen med
en time.
Pauserne man tager på en
kongres går ud på at mødes
med gamle venner, diskutere
den politiske situation og
prøve at lave lidt lobbyarbejde. Jeg havde i hvert
fald travlt med at kontakte
vores skattepolitikere og
skatteministeren, fordi jeg

hverdagsfænomener, som
forskellige former for vand,
herunder is og damp,
elektricitet, lys og
matematik. Hele tiden
bliver der lagt vægt på
børnenes nysgerrighed,
kreativitet og lyst til at lære.
Skal focusere mere
på fritidstilbud
Jeg mener, at vi i de
kommende år skal fokusere
endnu mere på vores
dagtilbud. Ikke mindst for
at bidrage til, at alle børn får
en fair chance for at få en
god begyndelse på livet og
derved bedre mulighed for
at klare sig godt sidenhen.
Der er nemlig
forskningsmæssigt belæg
for, at en tidlig indsats af høj
faglig kvalitet, er afgørende
for chanceligheden for de
mest udfordrede børn.
mener, at fællesankenævn,
der skal tage sig af både
vurderings-og skattesager er
et misfoster. Og at den
nyetablerede
skatteankestyrelse er ved at
tage magten for de
folkevalgte medlemmer af
skatte-og
vurderingsankenævnene.
Heldigvis viser det sig, at
vores nye skatteminister
Benny Engelbrecht helt og
aldeles går ind for, at
nævnene skal bestå af
lægfolk og ikke skattefolk.
Jeg kom i hvert fald af med
en del af min harme over de
nye tider på

skatteområdet, hvilket
man i øvrigt kan læse om i
lederen.
Den første dags aften er der
kongresfest, som Rødovres
delegation deltog i. God mad
og en god underholdning
med velskrevne sange af
Benny Engelbrecht og
Mogens Jensen. -møl.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
Den 20.10 kl. 18: Gruppemøde/FU
på rådhuset
Den 22. 10 Kl. 19-21: Social-og
sundhedsudvalget besøg i
Børnehuset
Den 25.10 kl. 13-15: Torvemøde ved
Netto i Kærene
Den 25.10. kl. 17.30: Sang-og
hyggeaften på Rødovregård.
Den 27.10 kl. 19: Bestyrelsesmøde i
Gunnekær 70
Den 1. november kl. 10 - 12:
Torvemøde ved rådhuset
Den 3. november: kl. 13 Mandagscafé
med kredsformand og
hovedbestyrelsesmedlem Bjarne
Kaspersen Hansen i Gunnekær 70
Den 8. november kl. 13 - 15:
Torvemøde på Islev Torv
Den 10. november kl. 18
Gruppemøde på Rådhuset
Den 11. august kl. 19:
Beskæftigelsesgruppen i Gunnekær
70
Den 15. november kl. 12 - 14 : Ved
Fakta i Bybjerget
Den 20. november kl. 19: Møde i
børne-og skolegruppen i
Gunnekær70
Den 17. november kl. 18: Gruppe-og
FU-møde på rådhuset
Den 22. november kl. 13 - 15: Ved
Netto i Kærene
Den 24. november: kl. 19:
Bestsyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 1. december kl. 13: Mandagscaé
Med tidligere minister Poul Nielson i
Gunnekær 70
Den 8. december kl. 18: Gruppemøde
på rådhuset
Den 15. december kl. 18: FU-og
gruppemøde på rådhuset
Den 22. december kl. 18: Gruppe- og
bestyrelsesmøde på rådhuset.

Efterlysning
Har du lyst til at lave noget radio, så har du nu muligheden.
Partiets faste medarbejder ved ”Demokratiradioen”, Kurt Faber
Pedersen kan ikke overkomme det mere. Derfor søger vi en afløser.
Demokratiradioen sender hver tirsdag aften fra kl. 19 – 21. Da radioen
startede var alle de politiske partier i kommunen bortset fra de
konservative med, og sendetiden gik på skift.
I dag er der kun to partier med i radioen Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti.
Sendetiden går på skift bortset fra den sidste tirsdag om måneden, hvor
radioen sender direkte transmission fra kommunalbestyrelsesmødet.
Der er en teknikker til hjælp, vores partifælle fra Glostrup, Ulf Taube,
som også er med på RødovreKanalen.
Er du interesseret, så henvend dig til partiforeningens formand, Helge
Møller, enten på mail helgemoeller@mail.tele.dk eller på telefon 709480

Kun få kom til årsmøde
Der var det færrest antal deltagere til dette års årsmøde. Måske var det en
dårlig dato, vi holdt det på. I hvert fald var der kun omkring 30
medlemmer, som mødte op. De fik til gengæld en god politisk debat.
Formanden, Helge Møller gennemgik i sin beretning de mange
aktiviteter, partiet har holdt i det forløbne halve år og fremhævede det
gode samarbejde i bestyrelsen og samarbejdet med
kommunalbestyrelsen.
Borgmester Erik Nielsen fremhævede også samarbejdet mellem partiet og
KB-gruppen samt samarbejdet med vores folketingsmedlem Morten
Bødskov.
Erik Nielsen gennemgik budgettet – som kan læses i Britt Jensens
”Kommunal Nyt” – og forklarede, hvorfor det var nødvendigt med
besparelser.
Der kommer en beskæftigelsesreform, en udligningsreform, som vil
ramme kommunen på pengepungen. Dertil udgifter til infrastruktur og
daginstitution i bl.a. den nye Irmaby samt byggeri på SPF-grunden i Islev
og i Damhus-området. Vi vil få en befolkningstilvækst de kommende år
på 10 pct. Det vil give et større bloktilskud, men det kommer først i
kassen flere år efter folk er flyttet ind. Derfor er kommunen nødt til at
polstre sig.
Morten Bødskov tog udgangspunkt i en tur til det sydlige Italien, han
netop havde været på. Her lå flere hundrede fiskekuttere opbragt, som
flygtninge var sejlet fra Afrika i. De var ikke større end danske
fiskekuttere, men de havde været belæsset med hundrede flygtninge i
hver båd. Det viser det dilemma, Italien og resten af Europa står med at
skulle huse de mange tusinde flygtninge, der søger asyl og rejser videre
fra Italien, Grækenland og Malta.
Morten Bødskov omtalte også de kommende finanslovsforhandlinger,
hvor han venter, at det bliver en finanslov støttet af Enhedslisten og SF.
Han pegede på, at statsminister Helle Thorning Schmidt på kongressen
sagde, at vi ikke vil have mere hovsa-politik, hvorfor hun havde bedt
dagpengekommissionen fremrykke sin betænkning fra 2016 til september
2015, så et nyt Folketing hurtigt kan gå i gang med arbejdet med en ny
dagpengereform, så et nyt dagpengesystem kan træde i kraft den 1.
Januar 2016, hvor de ordninger, der er lavet for at holde hånden under
dem, der er faldet ud af dagpengesystemet,

ophører. Så han var
meget optimistisk i forhold til den kommende tid.

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:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12,
28579123,/Folmerp@gmail.com
Aktivitetsformand: Bjarne S.
Andersen,Veronikavej 12, 41274045/
Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2015
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
*Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Karin Anker, Grønlunds Alle 61, 51887796/
kglanker@gmail.com
*På valg i 2015
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
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
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 23828147,/
bsmede@sol.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hannekj@banolu.com

Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
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
2014:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@rk.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21
C, 3324 1846 / fok@rk.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 /
jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@e-possthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.hess.larsen.rk.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 /smorb@ft.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:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen

Opslagstavlen

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
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