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Loen på Rødovregård var godt fyldt, da partiet holdt sin årlige generalforsamling. Deltagerne skulle
igennem en lang dagsorden, men det lykkedes alligevel at blive færdige på halvanden time. Der blev
valgt tre nye medlemmer til bestyrelsen og valgt borgmesterkandidat, Erik Nielsen, Folketingskandidat,
Morten Bødskov og 15 kandidater til kommunalbestyrelsen. Læs mere om generalforsamlingen på side
4,5 og 9.

Husk opstillingsmødet
med placering af
kandidater den 19. april
kl. 18 i festsalen på
Broparken.

Kom til 1. maj-fest på Rødovregård
Vi spiser morgenmad sammen fra kl. 7
entre 20 kr.
Der er sang og musik ved “De gode
mænd.
Og taler fra regionskandidat Martin
Baden, folketingsmedlem Morten

Tillid er godt, men kontrol er bedre
Den 2. august 2004 blev venstremanden Kristian Jensen
udnævnt til skatteminister. Det var han til den23. februar
2010. I denne periode blev skats medarbejderstab skåret
med omkring 7000, ansatte. Og der skete yderligere
beskæringer i de ansatte under de efterfølgende
skatteministre, som fulgte Kristian Jensens linie. Det har
betydet, at ingen af de partier der har besat
skatteministerposten har kunnet sige sig helt fri for
medvirken til SKATs derute.
Jeg har i hele perioden været formand for
skatteankenævnet på Københavns Vestegn. Og vi er
medlemmer af Forenede danske skatteankenævn, FDS,
På FDS’ årsmøder er det tradition, at skatteministeren
kommer og holder en tale. Det har Kristian Jensen gjort
flere gange. Han prædikede om, aat skat nu ikke mere
skulle kontrollere alt. Skat skulle i stedet være en
serviceorganisation. Folk snød jo ikke i skat, så de skulle
vejledes med god service fra skat.. Der skulle ikke være så
meget kontrol. Det ville give besparelser og borgerne en
bedre service.
Alt skulle kunne klares med hjælp af IT-programmer, og
billiggøre sagsgangene. Det var selvfølgelig de
højtsiddende embedsmænd, som havde lavet disse
beregninger, men de fulgte jo bare ministerens tanker og
ideer.
Dermed blev SKAT lammet. Ingen kontrol men service..
Toldvæsnet blev lagt ind under SKAT.
Det kunne vi straks mærke i ankenævnene. Kommunerne
skulle ikke mere ligne. Det skulle SKAT centralt. Derfor
blev skatteankenævnene i kommunerne også nedlagt. I
stedet blev der oprettet skatteankenævn for flere
kommuner. Rødovre kom sammen med Hvidovre,
Albertslund, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby og Høje
Tåstrup. Men der kom ikke mange sager til behandling.
Det betød at antallet af medlemmer af ankenævnet blev
kraftigt beskåret, for der var jo ikke mange sager, og så
kunne man spare her. Der kom ikke mange sager, fordi
der ikke blev lignet kommunalt. Så i dag er der kun et
medlem fra hver kommune i nævnene på Københavns
Vestegn, dog to fra de store kommuner Hvidovre og Høje
Tåstrup.
Alt sammen et resultat af Kristian Jensen motto ”mindre
kontrol mere service”.

Bladet
Socialdemokraterne/
Rødovre
Udgives af Socialdemokratiet i
Rødovre
www.socrodovre.dk

Man må sige, at det har virket, milliarder er forsvundet
udaf statskassen, dels gennem manglende kontrol på
momssvindel, og udenlandske selskabers svindel.
Dertil kommer de milliarder, der ikke kan inddrives via
skattesystemet EFI, som skulle stå for opkrævning af
skyldige beløb hos borgere og virksomheder. Igen
arbejde, der blev taget fra kommunerne. Det gav store
besparelser i SKAT, men besparelserne blev lagt ind før
systemet kom i gang. Nu er det nedlagt,
Før havde vi også et udmærket vurderingssystem, hvor
lokale vurderingsfolk udpeget af kommunalbestyrelsen
stor for vurderingen af ejendommene. Det blev også lagt
ind under SKAT. OG er så ødelagt. Så regeringen har
været nødt til at sætte hele vurderingssystemet i stå
Nyt er også, at der for halvandet år siden blev skabt en
skatteankestyrelse, som skal behandle alle klager over
vurderinger og skat. Da ankenævnene lå i kommunerne ,
var målet, at ingen klager skulle vente mere end ni
måneder på at få deres klage afgjort i det lokale
skatteankenævn. I dag oplever vi at skulle tage stilling til
klagesager helt tilbage fra 2010, og i dag er den
gennemsnitlige ventetid på 19 måneder i
Landsskatteretten kan der gå op til to et halvt år. Det er
lang tid at vente på en afgørelse.
Derfor er cdet glædeligt, at Socialdemokratiet på
Christiansborg endelig har tagfet sgi sammen og er
kommet med et udspil om bedre kontrol. Der skal
ansættes 1000 flere medarbejdere, der skal fordeles på fire
nye regionale skattecentre.
Og de skal indsættes på fire hovedområder:
Bedre virksomhedsligning indsats mod social dumping,
håndfast indsats mosg snyd med moms og punktafgifter
skattespekulation og skattely. Og endelig store selskaber
som laver transfer pricing og snyd med moms og
punktafgifter.
Jeg håber meget, atSocialdemokratiets forslag an vedtages
i Folketinget, for det er på høje tid, at SKAT arbejder med
kontrol og ikke kun service.
Som en kendt mand har sagt tillid er godt, men kontrol er
bedre. I hvert fald, når det gælder SKAT.
Helge Møller
Formand
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SKAT skal fremtidssikres
2030. Det skal ske ved, at
det årlige skattegab
reduceres med 20 pct.
Vi vil altså mindske
skattegabet, øge
1. Bedre
indtægterne og genskabe
virksomhedsligning,
borgernes og
mere vejledning og
virksomhedernes tillid til
enklere regler.
skattevæsenet.
2. Permanent indsats mod Det kræver, at SKAT
social dumping.
styrkes markant med flere
3. Håndfast indsats mod
medarbejdere og flere
skattely og spekulation.
ressourcer, der skal sættes
4. Store selskaber, transfer stærkere ind mod snyd,
pricing og snyd med
og fejl skal mindskes.
moms- og punktafgifter.
Vi vil øge kontrollen med
skatte- og afgiftssvig,
Hver dag sin negative
De fire områder er nøje
skærpe lovgivningen på
historie om vores
udvalgte. Det er områder en række områder,
skattevæsen. Svindelen
som de senere år har
investere i IT og
med udbytteskat,
haltet i SKATs indsats,
analytiske kompetencer,
skattelyspekulation,
hvor der har været flere
samt bruge mulighederne
uholdbart lange
helt uholdbare sager og
i fremtidig data klogt.
sagsbehandlingstider i
hvor en indsats er strengt Samtidig skal borgere og
klagesystemet og
nødvendigt. Ikke mindst
virksomheder mødes med
manglende skatte- og
for at genoprette tilliden
service og vejledning. Og
momsindtægter i
til SKAT.
vi skal så vidt muligt
milliardklassen. Det går
sørge for forenklinger, så
ikke, og det er dyrt for
Skatteindtægter skal øges regler, lovgivning og
fællesskabet.
En konsekvens af
procedurer kan gøres
Det er ikke svært at
tilstandene i SKAT er, at
lettere at forstå og
forstå, at tilliden til
der en enorm forskel
overskue for det store
skattevæsenet har lidt et
mellem den skat, der
flertal af borgere og
alvorligt knæk. Det skal
burde betales til
virksomheder, der bare
ændres. For netop tilliden
fællesskabet og den skat,
gerne vil betale deres skat
til, at vores skattevæsen er
der rent faktisk betales.
– hverken mere eller
effektivt og retfærdigt, er
Forskellen betegnes
mindre.
afgørende for
”skattegabet”. Et
Det koster noget nu og
sammenhængskraften i
konservativt skøn over de her. Men herefter vil
vores velfærdssamfund.
manglende
investeringen i et
skatteindbetalinger var i
troværdigt skattevæsen
1000 nye medarbejdere
2016 på hele 25 mia. kr.
øge skatteindtægterne til
Derfor vil
gavn for fællesskabet og
Socialdemokratiet nu
Det er Socialdemokratiets genoprette tilliden til
styrke skattevæsenet
ambition, at
skattevæsenet som en
markant ved at ansætte
skatteindtægterne med
grundlæggende funktion i
1.000 ekstra medarbejdere.
den nye indsats skal øges vores samfund.
De nye medarbejdere skal
med 50 mia. kr. frem mod
fordele på fire nye

Af Morten Bødskov,
Rødovres
folketingskandidat

regionale skattecentre,
hvor ekspertise og
kompetencer skal sættes
ind på fire hovedområder;

Skal kunne stole på
SKAT
Skattevæsenet er en
overset hjørnesten i vores
velfærdssamfund. Tilliden
til skattemyndighederne
er fundamentet for den
høje danske skattemoral
hos det store flertal af
borgere og virksomheder,
ligesom finansieringen af
vores velfærdssamfund
bygger på denne tillid.
Alle skattebetalende
borgere og virksomheder
skal kunne regne med, at
når et fåtal snyder, så
afslører skattevæsenet det.
At fejl bliver rettet. At
konkurrence mellem
virksomheder handler om
god forretningsforståelse
og ikke om at smyge sig
uden om skat, moms og
afgifter.
Borgere såvel som
virksomheder, der er i
tvivl om reglerne, skal
kunne stole på, at de
bliver mødt med høj
service og god vejledning,
at retssikkerheden er i
orden, og at
sagsbehandlingstiderne er
rimelige.
Med det nye udspil er der
søsat en ny plan for SKAT.
En plan som vil forny og
forbedre tilliden til SKAT,
og stoppe alt for mange
års udsultning af den
indsats, som er med til at
sikre finansieringen af
vores velfærdssamfund.

Generalforsamling
har vi allerede en side i
gang , Facebook.com
socialdemokraterne i
Rødovre, ligesom Erik
Nielsen har fået sin egen
facebook side. I stedet for
pjecer får kandidaterne
mulighed for at føre sig
frem på Facebook og
kandidaterne får tilskud til
Der var stor tilslutning til
nyt partiprogram og
vi ikke kunnet deltage. Der
at
”booste” deres tekster og
partiets generalforsamling
kommunalvalget i år..
bliver dog en chance til, da
fotos
til målrettede grupper.
på Rødovre går den 30.
Vi har holdt to
principprogramudvalget
Vi laver et væld af pjecer
Marts, og der blev vist sat
medlemsmøder om
udsender det færdige
om Erik Nielsen og en
pjece, hvor vi portrætterer
vores kandidater. Dertil
kommer, at vore politiske
grupper hver laver en
kampagneuge, som også
får lavet en pjece til hver
aktivitet, ligesom der vi
blive lavet
områdeuddelinger i
gruppernes kampagneuge.
Social- og
sundhedsgruppen har
allerede i uge 9 præsenteret
deres. Næste kampangeuge
er miljø-og teknikudvalget i
uge 20..
Næsten hver lørdag holder
vi torvemøder og laver
møder dør til dør. Der har
heldigvis været mange KBmedlemmer og
bestyrelsesmedlemmer,
som
rekord i afvikling af en
principprogrammet, hvor vi forslag til debat senere på
stiller op. Dejligt at se. Også
dygtig dirigent Jan
udfyldte svar på spørgsmål, foråret.
disse temauger og
Kongebro. Der var samlet
som
torvemøderne bliver lagt
76 medlemmer, som fik
principprogramudvalget
Kommunalvalget
Det andet store emne, vi har på Facebook.
afviklet
havde stillet. Det gav gode
Til efteråret igangsætter vi
generalforsamlingens 23
debatter, og vores svar blev arbejdet med er
fase 2 af valgkampen det
kommunalvalget
i
år.
punkter på halvanden time. efterfølgende indsendte til
sker med
Allerede i foråret
På grund af at der skulle
partikontoret for at kunne
husstandsomdeling af en
udarbejdede
vælges
indgå i det videre arbejde
pjece, der præsenterer
bestyrelsesmedlemmer og
med at lave et udkast ril det forretningsudvalget et
borgmester Erik Nielsen,
forslag
til
valgkampstrategi.
kandidater til
nye program. Desuden har
ligesom vi vil annoncerer i
Det blev diskuteret af
kommunalbestyrelsesvalget der været holdt regionale
Rødovre Lokalnyt.
bestyrelsen og kb-gruppen
havde De, der skulle afgive møder for at debattere
Der vil blive fremstiller en
beretnjinger gjort det kort af principprogrammet. Den 23 sommer i borgmesterens
valgavis, som vil blive lagt
have,
hvor
vi
fandt
frem
til
hensyn til den lange
april holdes et stormøde om
ind i Rødovre Lokalnyt,
et fælles fodslag, om den
dagsorden. Det hjalp også
principprogrammet i
ligesom vi fortsætter med
kampagne, vi vil føre.
på, at generalforsamlingen
Odense, hvor
torvemøder og
Det betyder bl.a. at vi ikke
blev afviklet så hurtigt.
principprogrammet bliver
kampagneuger. Og dør til
føre
valgkamp
for
de
Formanden Helge Møller
fremlagt og diskuteret..
dør.
sagde i sin beretning, at der Desværre har vi samme dag enkelte kandidater, men
var to store sager har
fotografering af kandidater fører valgkamp kollektivt. I Vi skal også huske på
regionsvalget, hvor vi jo har
stedet for tilskud til pjecer
præget arbejdet i partiet det og introduktion til
fået vores egen kandidat i
vil
vi
bruge
de
sociale
seneste år. Debatten om et
Facebooktil til brug ved
Martin Baden fra Herlev.
kommunalvalget. Så her har medier bl.a. facebook. Her

Hurtig afvikling af
en lang dagsorden

Gneralforsamling
Vores arbejdsprogram er
blevet vedtaget på et
medlemsmøde den 16.
Marts. Der var en række
ændringsforslag, som vi
diskuterede og en del blev
vedtaget. Forslaget er lagt
frem til godkendelse i aften,
hvorefter vi kan lægge det
på vores hjemmeside
www.socrodovre.dk.
Hjemmesiden er genoprettet
efter partikontoret havde
nedlagt hjemmesiden, som
styres af Michel Berg, der
også har sørget for at vores
hjemmeside er kommet op at
stå igen.
Man kan jo ikke stole på
postvæsnet, og det er dyrt at
sende breve. Derfor er vi
kommet i klamme i
forbindelse med vores
urafstemning om
kandidaternes placering på
valglisten. Men vi har fundet
en løsning med
partikontoret i Vestre
Voldgade. De lægger
kuverter og frankering til, og
så betaler vi, hvad det koster.
Men vi er nødt til at lægge
tid til i den sidste ende, hvor
der kan stemmes,, da vi jo

ikke ved, hvornår brevene
sendes ud..
Vores jubilæmsfest i august
blev en stor succes med
mange deltagere, og Kirsten
Ærøs og Preben Røllings
mandagscaffe´r har også haft
mange deltagere, godt
arbejde.
jeg vil gerne sige, at vi har
haft et ualmindeligt godt
samarbejde i bestyrelsen og
med vores kb-gruppe.
Vi har i perioden mistet
Dorit Svendsen,, som
bestyrelsesmedlem, da hun
ikke kunne få tiden til at
hænge sammen. Jeg vil
gerne sige tak for hendes
indsats. Det vil jeg også sige
til John Hedegaard, som
mener, at yngre kræfter skal
til og til Bjarne Sander
Andersen vores
aktivitetsformand, som
stopper for at stille op til
kommunalbestyrelsen.
Vi har arbejdet hårdt for at
finde frem til nye
kandidater til både
kommunalbestyrelsen og til
bestyrelsen. Vi har efterlyst
emner gennem
medlemsbladet, men ingen
har desværre meldt sig.

Men med de kandidater,
der har meldt sig via mund
til mund samtaler., synes
jeg, at vi stiller med et godt
hold.
Jeg vil ikke gøre
beretningen længere, da vi
skal mange punkter

igennem og vil slutte med at
sige tak til bestyrelsen, KBgruppen icl. Borgmesteren
og kredsen samt AOF for et
fortrinligt samarbejde.
Hovedkasserer Lars Otto

Lauritzen kunne oplyse, at

Ingen besparelser på vores vej
Borgmester Erik Nielsen sagde bl.a. i
sin beretning at kommune betyder
fællesskab. Det er Rødovre Kommune,
en velfærdskommune, hvor der er
plads til alle, vi bager ikke kager, men
tager imod alle.
Børnene er vores vigtigste ressource.
Derfor gør vi også en stor indsats for at
de ydre rammer er i orden. Vi har
renoveret børneinstitutionerne og
legepladser. Og når jeg besøger
børneinstitutionerne, kan jeg se, at
kreativiteten blandt børnene er stor.
Vi var også de første i hele landet, at
investerede i ”Headspace”, hvor unge
usikre koen komme og få råd og dåd.
Og har garanteret finansiering i fire år
Nu er flere andre kommuner fulgt
med..

På skoleområdet har vi investeret i
meget IT med smalbords i alle lokaler,
klassesæt af computere i de små
klasser . Det gør vi, fordi vore børn skal
kunne klare sig i en IT-alder, hvor alt
næsten udføres elektronik. Vi har også
fået profilskoler, først Valhøj som en
idrætslille skole og nu Tinderhøj som en
grøn skole.
Det er også vigtigt med et godt ældreliv.
Vi skal vise ordentlighed og respekt for
de ældres værdier. Og selvom der nu
har vist sig et vist overforbrug på
ældreområdet, så er der ingen
nedskæringer på vores vej. Vi har en
god stabil økonomi, og vi tager penge
op af kassen og dækker det ind. Her er
et eksempel på, at en robust økonomi er
nødvendig.

der sidste år har været et
mindre underskud på
driften. Det skyldes bl.a.
jubilæumsfesten i august..
Kontingentkasserer Kåre
Petersen kunne fortælle, at
der nu var 3. Gang han
kunne melde om
medlemsfremgang. I 2o015
var der 382 medlemmer, i
2016 var der 396 medlemmer
mens vi i dag er 421
medlemmer.
Den afgående
aktivitetsformand Bjarne
Sander Andersen kunne
berette om mange
fremmødte til både 1. Maj og
grundlovsdag. Ligesom der
havde været stor tilslutning
til vores
jubilæumsarragement.

Kommunal Nyt ved gruppeforemand Britt Jensen

Rødovres hjemmepleje
er forud for andre kommuner
I Rødovre har vi netop
godkendt vores
kvalitetsstandarder inden for
ældreplejen og det er
kvalitetsstandarder, der tager
højde for mange af de
kritikpunkter vi hører om i
andre kommuner for tiden.
Social- og ældregruppen har
netop holdt kampagneuge
med ældreområdet som tema
rundt om i Rødovre. Vi har
udarbejdet en ’flyer’ ”Varme
hænder i ældreplejen”. Vi har
været rundt og gå ’dør til
dør’ og talt med borgere på
torvemøder med budskabet
om Socialdemokratiets
prioriteringer af ressourcer til
ældreplejen.
Ældreplejen står højt
på dagsordenen
Og vi mærker tydeligt, at vi
tager os godt af vores ældre
her i kommunen.
Ældreområdet er højt på den
politiske dagsorden for
Socialdemokratiet i Rødovre
og det er der en god grund
til. Vi er forud for andre
kommuner og vi beskærer
ikke ældreområdet, som
andre har gjort – vi udvikler
hele tiden ældreområdet.
Hvert år godkender
kommunalbestyrelsen

kvalitetsstandarderne, der
beskriver den service vi
ønsker at give vores ældre
medborgere og i år er der
især 2 relevante områder i
kvalitetsstandarderne.
Dels er det første gang, at vi
godkender
kvalitetsstandarderne efter vi
er gået fra en
godkendelsesmodel til en
udbudsmodel.
Er gået fra 17 til 2 private
hjemmeplekeudbydere
Det betyder, at vi er gået fra
17 private
hjemmeplejeudbydere til 2
store hjemmeplejeudbydere
med mere volumen. Dette er
sket efter en lovændring 2013
gjorde det muligt og fordi vi
ønsker at vores borgere, der
vælger et privat firma, kan
være sikker på levering.
Det er det også første gang
kvalitetsstandarderne – for
alvor – har indarbejdet en
målrettet
rehabiliteringsindsats. Vores
borgere inddrages målrettet i
egen indsats og borgerne
visiteres til hjemmepleje ud
fra, hvad de selv kan
medvirke til under indsatsen.
Derfor visiteres borgerne til
hjemmepleje efter om de har

Strategi for
Bæredygtighed
Nu har Rødovre fået godkendt en
bæredygtighedsstrategi. Hvert 4. år har
kommunen ansvar for at udarbejde en
strategi for en bæredygtig udvikling.
Kommunen har lagt vægt på at få en
mindre miljøbelastning.
Og i Rødovre er der særligt fokus på
følgende i det kommende år:

”lette, moderate, omfattende
eller totale begrænsninger”,
som det hedder.
Dette er to meget væsentlige
forudsætninger for
opbygningen af
kvalitetsstandarderne.
I forbindelse med
godkendelse af
kvalitetsstandarderne har der
været en høringsperiode med
gode input fra seniorråd og
handicapråd. De roser
kvalitetsstandarderne og
deres konkrete forslag til
ændringer er indarbejdet i
kvalitetsstandarderne.
Rødovre viser vejen
I en tid, hvor ældreplejen står
for skud rundt om i
Danmark og det ene dårlige
eksempel på uværdig
hjemmepleje toner frem efter
det andet, er jeg særdeles
tilfreds med, at vi i Rødovre
fortsat viser vejen for det
gode ældreliv.
Vi har prioriteret flere varme
hænder i vores ældrepleje. Vi
har fastholdt god service til
vores ældre og så har vi
sågar udvidet vores
hjemmeplejetilbud på
områder, hvor andre
kommuner har skåret ned.

Og jeg vil her nævne et par
eksempler på områder,
hvor vi har sat vigtige
socialdemokratiske aftryk på
Rødovres ældrepleje:
-Vi har reelt indarbejdet den
fleksible hjemmepleje, så den
ældre selv kan vælge sine
ydelser
-Vi har indarbejdet
klippekortsordningen i vores
pleje, så vores svage ældre
med over 15 timers
hjemmepleje om ugen kan
spare yderligere pleje op til 6
timer over 3 måneder til
særlige ydelser
-Vi har fastholdt kommunal
rengøring hver 14 dag, hvor
andre kommuner har skåret i
denne ydelse og kun tilbyder
rengøring efter 3 og 4 uger
-Vi har indført en årlig
hovedrengøring, så alle
ældre visiteret til rengøring,
får en gennemgribende
rengøring årligt, hvor der er
tid til at komme i dybden,
der hvor rengøringen
normalt ikke kommer fx i
loftet, panelerne og lign.
-Vi prioriterer et fast team
omkring vores ældre.

•Forsøgsordning med indsamling af farligt

•Faglig og økonomisk bistand til Agenda

affald fra villaer og rækkehuse
•Påbegynde klimatilpasningsprojekter i
udpegede risikoområder,
•Konvertere til fjernvarme i Irmabyen
•Udskifte til LED i vejbelysning og
signalanlæg
•Bæredygtighed indarbejdes i alle nye
lokalplaner
•Plante et træ for hvert nyfødt barn
•Samarbejde med Bjørnebanden om at
bekæmpe bjørneklo

21-gruppen.
Bæredygtighedsstrategien har netop været i
høring og er på vej igennem det politiske
system for godkendelse.
Bæredygtighed berører alle og skal
naturligvis sikre vores kommune en
bæredygtig udvikling, hvor vi passer på
naturens ressourcer og sikre at fremtidens
generationer overtager en miljømæssig god
og bæredygtig kommune.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Caffearrangement
om trafikplan

Facaderenovering af
Træningscenter Broparken

Teknik- og miljøudvalget indbyder til dialog om
trafikplanen for 2016. Det bliver torsdag den 6. april
2016 kl. 19 på Rødovregaard. Ideen til dialogmøder
kommer bl.a. fra de socialdemokratiske medlemmer i
Teknik- og miljøudvalget.
Cafemødet opbygges omkring de fire temaer:
•Trafiksikkerhed
•Trafikstruktur
•Fremkommelighed
•Kollektiv trafik
Mødet starter med en kort introduktion af aftenens
program og gennemgang af temaer og hovedfakta.
Der bliver drøftelse af to temaer samtidig, hvor
deltagerne kan vælge et af temaerne. Herefter skiftes
temaer og deltagerne kan igen vælge et af temaerne.
Målet med cafearrangementet er at sætte fokus på
trafikplanen, sikkerhed samt at sikre borgerne
indflydelse på trafikplanen.
Et af de temaer, som Socialdemokratiet i Rødovre vil
sætte på dagsorden er nedsættelse af fartgrænserne på
kommunens villaveje til 40 km.

I forbindelse med budgetforhandlingerne sidste år
afsatte vi 7,3 mio. kr. til facaderenovering af
Træningscentret Broparken i 2017.
Træningscentret er meget populært og mange
Rødovreborgere har stor glæde af træningscentret,
fordi de har eller har haft deres gang i centret ifb.
med fx genoptræning efter en ulykke eller
operation.
Mange Rødovreborgere benytter også
træningscentret ifb. med en rehabiliteringsindsats.
Og kommunen får meget ros fra borgere, der har
været visiteret og benyttet træningscentret.
Nu skal træningscentret have renoveret vinduer og
facader.
Kommunalbestyrelsen er netop i gang med at
behandle bevillingen og frigive anlægsbevillingen,
så facaderenoveringen kan komme i gang.
Renoveringen er tiltrængt.
Renoveringen består af udskiftning af samtlige
vinduer og lette facader. Renoveringen vil forbedre
energitilstanden væsentligt i træningscentret.
Vinduer og facader bliver udskiftet med materialer
og farver, der matcher de omkringliggende
bygninger.

Kunst på
Damhustorvet
I sidste måned godkendte kommunalbestyrelsen en
ambitiøs plan for ombygning og renovering af
Damhustorvet.
I denne måned behandler kultur- og fritidsudvalget
forslag om kunst på torvet.
Baggrunden er, at Økonomiudvalget har bedt Rødovre
Kunstråd om at indtænke kunst på Damhustorvet i
forbindelse med renovering af torvet.
Kunstrådet har arbejdet med forskellige forslag til kunst
på torvet og er nu nået frem til et kunstværk, der skal
opsættes på torvet.
Det bliver et lyskunstværk, der hedder "Gate of Colours"
udført af lyskunstner og lysdesigner Christina
Augustesen og navnet på kunstværket henviser til en
visuel port med indgangen til Rødovre Kommune.
Kunstrådet har lagt vægt på, at lyskunstværket får et
godt samspil med de øvrige elementer på det renoverede
torv.
Kunstværket skal give karakter og være et synligt
vartegn ved kommunegrænsen og en flot indgang til
Rødovre kommune.
Lyskunstværket "Gate of Colours" består af en slags port
af to lystårne, som har til formål at skabe relation til
mennesker.
Kunstværket skifter i farver, intensitet og tid.
Kunstværket bliver ca. 4 meter højt, og afstanden mellem
de to elementer er 2-4 meter.

Rødovre når sine
beskæftigelsesmål
Rødovre er en kommune med en pæn andel af borgere på
offentlige overførselsudgifter, vi ligger tæt på hovedstaden
og mærker naturligvis de udfordringer der er som
forstadskommune. Alligevel klarer Rødovre sig rigtig godt
i beskæftigelsesindsatsen, hvilket fremgår af de årlige
målinger af indsatsen.
Nedbringelse af antallet af langtidsledige er den største
udfordring i beskæftigelsesindsatsen. I Rødovre har vi
arbejdet intenst med den udfordring igennem en del år og
med positive resultater.
Hvert år opstiller Beskæftigelsesudvalget mål for
beskæftigelsesindsatsen i en beskæftigelsesplan for
Rødovre og årligt afrapporteres dette i en resultatrevision.
Rødovre har for 2016 nået sit overordnede mål for
beskæftigelsesindsatsen, fordi andelen af offentligt
forsørgede i arbejdsstyrken er nedbragt med ca. 120 ledige.
Målet er nået indenfor ydelserne: Kontanthjælp,
uddannelseshjælp for unge under 30 år, sygedagpenge,
jobafklarings-forløb, fleksjobberettigede, revalidender og
førtidspension.
Beskæftigelsen er steget, og ledige er kommet i arbejde og
har kortere ledighedsforløb.
Den langvarige krise har dog medført, at
arbejdsmarkedsparate langtidsledige nu ikke er i
besiddelse af arbejdserfaring og de rette kompetencer og
de bliver endnu ikke ansat. Hvilket er en udfordring

jobcentret arbejder med at minimere.

Vækst der virker: 1,5 mia. kr. til
forskning og udvikling
Gggggeneralforsamling arbejdspladser – ikke mindst 11 målrettede initiativer i
Socialdemokratiet ha
fremlagt en samlet
vækstreform, der gennem
målrettede væksttiltag skal
investeringer i
virksomhederne. Vi afsætter
3 mia. kr. til vækstreformen.
Halvdelen går til danske
virksomheders forskning og
udvikling.
Af partiformand
Mette Frederiksen
Dansk økonomi er
grundlæggende sund, og
danske virksomheder
oplever i disse år fremgang.
Men Danmark har også en
række udfordringer med lav
produktivitetsvækst og
mangel på kvalificeret
arbejdskraft, som kræver
politisk handling, hvis de
danske virksomheder
fremadrettet skal klare sig
godt i den stigende globale
konkurrence.
Derfor fremlægger
Socialdemokratiet nu en
samlet vækstreform, der
gennem målrettede
væksttiltag skal sikre flere
investeringer i
virksomhederne. Vi afsætter
3 mia. kr. til vækstreformen,
hvoraf halvdelen går til at
øge fradraget for udgifter til
virksomheders egen
forskning og udvikling. Med
en sådan ordning kan vi løfte
BNP med 12,5 mia. kr., vi
kan tiltrække udenlandske
investorer til landet, som
ellers ville have valgt vores
nabolande, og vi kan øge
produktiviteten og skabe
endnu flere private

i industrien.
Vi har lyttet til nogle af
landets mest succesfulde
virksomheder. De lever af at
sælge produkter over hele
verden. Hvis vi skal
fastholde de styrkepositioner
– og gerne skabe nye
arbejdspladser i industri og
serviceerhverv – kræver det,
at danske virksomheder er
først og forrest med ny
udvikling og viden. Derfor
skal vi styrke forskningen og
udviklingen i de private
virksomheder, så vi sikrer, at
danske virksomheder også i
fremtiden kan noget, som
resten af verden ikke kan.
Målrettede vækstinitiativer
Regeringen har alt for længe
nølet, og vi har endnu ikke
set et eneste vækstudspil fra
deres hånd.
Erhvervslivet må med rette
spørge sig selv: Hvad i
alverden foretager
regeringen sig?
Socialdemokratiet derimod
handler. Med dagens udspil
til en vækstreform, sidste
måneds flaskehalsudspil og
efterårets
opkvalificeringsreform
anviser vi konkrete veje til at
sikre gode rammevilkår for
vækst, og at der også vil
være de dygtige
medarbejdere, de danske
virksomheder efterspørger.

Socialdemokratiets
vækstreform
1. Øget fradrag for forskning
og udvikling på 130 procent
2. Forhøjet
afskrivningsgrundlag for
små og mellemstore
virksomheders investeringer
i maskiner og IT-udstyr
3. Skattefritagelse ved
overdragelse til
erhvervsdrivende fond
forankret i Danmark
4. Fradrag for
lønomkostninger ved
udvidelse af
forretningsområde
5. Øget fradrag for
investeringer i
iværksættervirksomheder
6. Styrkelse af teknisk
forskning
7. Oprettelse af fasttrackordning til SKAT ved
udenlandske virksomheders
etablering i Danmark
8. Afdækning af barrierer for
lagring og konvertering af
energi
9. Ansvarlig kapital til små
og mellemstore
virksomheder
10. Opkvalificeringsreform:
Flere faglærte – nye
arbejdspladser
11. Flaskehalsudspil: Flere
medarbejder til et Danmark i
vækst

Vækstreform vil øge BNP
Socialdemokratiet vil med
vækstreformen skabe
Vækstreformen indeholder
rammer for vækst, der
11 målrettede initiativer, der virker. Regeringen har kun
skal sikre flere investeringer i gennemført initiativer, der
virksomhederne, forbedre
øger det strukturelle BNPderes rammevilkår og øge
niveau med godt 6 mia. kr.
produktiviteten.
Heraf er en række af

initiativerne gennemført i
samarbejde med
Socialdemokratiet. De aftaler,
som Socialdemokratiet har
medvirket til, samt en del af
de nye erhvervsinitiativer,
der nu fremlægges, vil øge
BNP strukturelt med knap 17
mia. kr.
Ifølge beregninger vil et øget
fradrag på forskning og
udvikling alene hæve BNP
med omkring 12,5 mia. kr.
Fradraget vil desuden øge
produktiviteten, som
medfører forbedrede
konkurrencevilkår og forøget
eksport, der er omkring 7
mia. kr. højere, end den ellers
ville have været.
Finansiering af
vækstreform
Socialdemokratiet har
fremlagt en fuldt finansieret
2025-plan ”Stol På
Danmark”, hvor der blandt
andet er afsat 3 mia. kr. årligt
til en vækstreform. Stol på
Danmark er ifølge
Finansministeriets egne
beregninger fuldt finansieret.
De største udgifter til
vækstreformen kommer fra
forslaget om et øget fradrag
for udgifter til forskning og
udvikling, som koster 1,5
mia. kr. samt 0,5 mia. kr. til
forslaget om et øget fradrag
for små- og mellemstore
virksomheders investeringer
i maskiner og IT-udstyr.

Generalforsamling

Tre nyvalg til
bestyrelsen

Kandidaterne til
kommunalvalget

Maria Grøndahl blev valgt til ny aktivitetformand i
stedet for Bjarne Sander Andersen. John Hedegaard
stopper i bestyrelsen, og Doorit Svendsen er også udtrådt
af bestyrelsen.
Ole Gjøl og Kurt Faber Petersen genopstillede og blev
genvalgt, mens der var tre nyvalg, idet Steen Skriver
Rasmussen, Finn Jøresby blev valgt tor to år, mens
Karina Posgaard blev valgt for et år.
Der blev valgt en ny revisor, Flemming Bertelsen i
st4edet for Steen Skriver Rasmussen, som blev valgt til
bestyrelsen. Vi fik også en ny fanebærer, idet Dorit
Svendsen stopper. I staedet blev Jakbob Zeuten valgt.
Alle andre valg var genvalg.

På generalforsamlingen skulle der udpeges kandidater til
Kommunalbestyrelsen
Hele KB-gruppen genopstiller. Det er udover Borgmester Erik
Nielsen, som blev valgt til partiets spidskandidart
Flemming Østergaard Lunde Hansen
Britt Jensen
Lene Due
Ahmed Dhaqane
Pias Hess Larsen
Annie A. Peterssen
Michel Berg
Jan Kongebro
De nye kandidater er:
Steen Skriver Rasmussen
Birgitte Glifberg
Finn Jørsby
Flemming Berthelsen
Brian Møller
Maria Grøndahl
Bjarne Sander Andersen
Den 19. April holdes der opstillingsmøde kl. 19 i Broparkens
festsal. Her skal medlemmerne placere kandidaterne på den
liste, som skal udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Morten og Ahmed
samler somaliske
virksomhedsejere
Af Morten Bødskov,
Rødovres folketingskandidat
Ganske ofte omtale somaliere bosiddende i Danmark
negativt i medierne. Men rent faktisk mange af dem
målrettede virksomhedsejere. Mange har små- og
mellemstore virksomheder. En hel del er placeret i
Københavns Omegn.
For at skabe en tættere dialog med det somaliske
erhvervsmiljø har Morten Bødskov og Ahmed
Dhaqane etableret Somalisk Business Netværk.
To møder er allerede afholdt med ca. 50 deltagere til
hvert møde. De første to møder har fokuseret på
problemerne mellem bankerne og de såkaldte money
transfer-virksomheder, som overfører penge til bl.a.
Somalia. Mange private overfører penge til indsatsen
mod hungersnød i Somalia, der sendes hjælp til
nødlidende familier og money transfervirksomhederne benyttes til danske myndigheder og
frivillige organisationer til at overføre penge til
nødhjælpsarbejde.
Til møderne har vi haft besøg af Finanstilsynets
direktør Jesper Berg og senest direktør for bankernes
brancheorganisation FinansDanmark Ulrik
Nødgaard.
Netværket fortsætter nu arbejdet. Næste møde finder
sted i maj måned, hvor vil fokusere mulighederne for
vækst blandt små- og mellemstore virksomheder.

Ahmed Dahqane og Morten Bødskov sammen med de somaliske
virksomhedsejere uden for Foreningshuset, hvor mødet fandt sted.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
Den 8.4. kl. 11 - 13 torvemøde ved Fakta i
Islev og ved brugsen Islev
Den 10. 4. kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
Den 17.4. kl. 18 gruppe/FU på rådhuset
Den 19.4. kl. 18 Opstillingsmøde af KBkandidater i Broparkens festsal
Den 22..4. kl. 10 - 12 ved Fakta i Bybjerget
og ved udgangen fra RC på Tårnvej
Den 24.4. kl. 19 bestyrelsesmøde i
Gunnekær 70
Den 29.4. kl. 11 - 13 Torvemøde ved Netto
på Veronikavej og Damhus Torv
1. maj kl. 7 i Loen på Rødovregård, 1. maj
fest
Den 6.5. 10 - 12 torvemøde ved Fakta på
Fortvej
Den 8. 5. kl. 18 gruppemøde på rådhuset
Den 15.5. kl. 18 Gruppe-og FUmøde på
rådhuset.
Den 20.5. kl. 11-13 torvemøde ved
rådhuspladsen, temamøde for miljø-og
teknik.
Den 29.5 kl. 19 bestyrelsesmøde i
Gunnekær 70
Den 3.6. kl. kl. 10- 12 Torvemøde ved Fakta
på Rødovrevej
Den 10.6. kl. 11-13 Torvemøde ved Netto i
Kærene
Den 17.6. kl. 10 - 12 Torvemøde ved RC
udgang mod Rødovre Parkvej
Den 24.6. kl 11-13 Torvemøde ved Fakta i
Islev.

Husk opstillingsmøde den 19. april
Det er vigtigt, at så mange som muligt
deltager i opstillingsmødet.
Her får medlemmerne mulighed for at
placere kandidaterne til kommunalvalget på
den liste, der skal udsendes til urafstemning.
Kandidaterne har hver to minutter til at
præsentere sig selv, hvorefter medlemmerne
skal placere kandidaterne fra nr. 1 til 15 Der
skal stemmes på mindst 8, hvor den man
helst ser som nr. 1 får 8 points og derefter 7.,
6 og så videre. Erik Nielsen er på forhånd
valgt, så ham kan man ikke stemme på.
Vi starter kl. 18 i Broparkens festsal.

Kom til 1. maj-fest kl. 7 på
Rødovregård
Vi fejrer 1. maj med sang musik morgenbord og
tre gode taler.
Vi starter morgenbord
Fanerne bæres ind
1. taler regionskandidat Martin Baden.
2. taler folketingsmedlem Morten Bødskov
3. taler borgmester Erik Nielsen
Ind imellem spiller “De gode mænd” og vi
synger til.
Entre 20 kr., som dækker morgenbordet.
Der kan købes øl og vand m.v. til rimelige priser

Arbejdsprogrammet vedtaget
Vore politiske arbejdsgrupper har haft travlt med at
arbejde med forslag til partiets kommunalpolitiske
arbejdsprogram. De blev skrevet sammen og fremlagt på
et medlemsmøde den 16. marts på Rødovregård. på
mødet viste det sig, at der var fremkommet en række
ændringsforslag fra medlemmerne. De blev ivrigt
diskuteret og nogle af forslagene blev indarbejdet i
arbejdsprogrammet, mens andre blev afvist.Det gode er,
at der har været en god proces først i de politiske
grupper og dernæst på et medlemsmøde.
Arbejdsprogrammet, som er ret så omfattende bliver lagt
på vores hjemmeside www.socrodovre.dk. Senere vil vi
lave en pixiudgave, som kan uddeles ved torvemøder.

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: *Maria Grøndahl, Mosehusvej
5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Finn Jørsby. Niels Frededriksens Alle 20, 42439830/
mail joersby@webspeed
*Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
*Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Ole Gjøl Bystrædet, 23C, 2 0001 44538585/
kuhlmeier@post.tele.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 40781181/
126steen@gmail.com
Kathrine Posgaard, Beawtgevej 7, 1. Valby 60192015/
kathrine@posgaard.com
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
60943035/ mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 51242990/kirsten-finnaeroe@kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 29299446 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Flemming Bertelsen, Lucernevej 373 20161120//
preivat@flemmingbertelsen.dk
Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk

Fanebærere
Jakob Zeuten, Hornstrupvej 5, 22725444/
jakobzeuten@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, 23637424 / flemming@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@rk.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Tobitsvej 9., 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
33374008/smorb@ft.dk
DSU

AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk

Opslagstavlen
Produktionsplan for
Socialdemokraterne
Rødovre
Nr. 3
Den 4. maj
Redaktionsmøde
Den 11 maj
Deadline
Den 14. maj
Til trykning

Valgekstra
Kandidatnummer
Deadline den 24. april
Den 27. april
til trykning
Nr. 5
Den 14. September
Redaktionsmøde
Den 21. September
Deadline
Den 24. September
til trykning

Nr. 4
Den 18. Maj
Redaktionsmøde
Den 25. Maj
Deadline
Den 28. Maj
Til trykning

Nr. 6
Den 16. November
Redaktionsmøde
Den 23. November
Deadline
Den 26. November

v/ Tove & Preben Jørgensens Eftf.

Jimmy
Rasmussen
(Indehaver)

Inger
Nymand

Rødovre Centrum 273, 2.

Indgang M • 2610 Rødovre

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

Returneres ved varig
adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen
Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

