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Stor tak til jer alle
Tak til alle jer der gjorde det muligt
at vi fik et regeringsskifte og en
minister, nemlig alle jer der deltog
på den ene eller anden måde i
valgkampen.
I min leder i sidste nummer af
bladet sagde jeg at vi var klar til
valget og vi var spændt på hvornår
det kom. Nu er valget, ja egentlig
valgene overstået og vi har fået en
ny regering og en statsminister der
hedder Mette Frederiksen hvilket jeg
er meget glad for. Jeg tror på at
dette kan blive en anden retning for
landet, men mere retfærdig.
Der er blevet nævnt mange områder
hvor der skal sættes ind, sadles om.
Nogle af de nye ministre har
allerede i løbet af sommeren
bebudet ændringer, men Rom blev
som bekendt ikke bygget på en dag
og det hele skal også kunne
finansernes.
For opgaver er der nok af bl.a.:
Styrkelse af vores velfærd
Bekæmpe den stigende ulighed
Satsning på uddannelse
Fremme integrationen
Kampen mod klimakrisen
Og oprydning i Skat
Men hvis der er nogen der kan gøre
det, ja så er det en
socialdemokratisk regering.
Det er dog fornyelig lykkes at indgå
aftaler, først med regionerne og
senere med kommunerne om næste
års økonomi, det er et skridt i
retning af at sikre og udbygge den
fælles velfærd, dog løser det ikke
alle problemerne på en gang i
kommunerne, men den politiske
prioritering og retning er klar, det er
en politik – det gør en forskel.

Jeg vil også ønske vores
folketingsmedlem Morten
Bødskov tillykke med udpegningen
som minister, det er jo ikke første
gang Morten er minister og med
hans mangeårige erfaring fra
Christiansborg, så havde vi vel alle
håbet at Mette Frederiksen ville
kikke mod Rødovre, da hun skulle
sammensætte sit hold.
Men jeg vil også godt sende en
stor ros og tak til jer frivillige i
partiforeningen, tak til bestyrelsen,
tak til kampagneudvalget med
Anna Kirkegaard i spidsen. I har
ydet en kæmpe indsats under
valget, ja egentlig under valgene.
For vi havde jo også et valg til
Europa-Parlamentet hvor vi
beholdt de tre pladser. For uden
alle jer havde vi ikke fået dette
resultat.
Vi har kørt en meget lang
valgkamp, allerede efter at
Kommunalvalget var slut, valgte vi
at holde et højt udadvendt
aktivitetsniveau, hvilket ikke blev
mindre da vi kom på denne side af
nytåret, hvor vi troede at valget til
Folketinget kunne komme hvornår
det skulle være.
Nu viste det sig at det blev valget
til EP som blev det første og vi
nåede ikke færdig med denne
valgkamp så var den næste
udskrevet. Og da forsatte vi i det
høje gear, endda flere uger end vi
plejer.
Da vi efter FV lige havde fået lidt
luft, gik vi i gang med at planlægge
en valgfest for medlemmerne og
alle de aktive grupper som havde
været med til at stable alt dette på
benene og afholde alle de mange
aktiviteter. Den holdt vi ude i
gården på Rødovregaard i det
fineste sommervejr, og I skal alle
endnu engang have en stor tak.
Både de aktive vi kender igennem
flere år og flere valgkampe, men
også de mange nye ansigter der
var aktiv i valgkampene og til jer,
så håber jeg at vi kommer til at se
mere til jer i partiforeningen.

I sommerferien skulle AOF flytte fra
Gunnekær og til foreningshuset og
da vi lejer os ind i et lokale hos AOF,
så skulle vi også flytte. Der er blevet
pakket ned og pakket ud igen, det
er kommet tidligere valgplakater og
andet op på væggene, så lokalet er
hyggeligt. Så vores nye domicil er
altså i foreningshuset på
Højnæsvej 63 på 1. sal.
I august deltog partiet i ”Stafet for
livet” ved Rådhuset i et løb i 24
timer arrangeret af og for Kræftens
Bekæmpelse. Det lykkes et stort
hold af aktive socialdemokrater at
gå og løbe 646 runder og derved
ved hjælp af vores
omgangssponsere, vores
deltagergebyr og sponsorer
generelt at indsamle omkring
11.000 kr. til Kræftens
Bekæmpelse.
Som I alle ved, så var der fornyelig
indkaldt til ekstra ordinær
generalforsamling. Dette skyldes at
vores gode og dygtige borgmester
Erik Nielsen, igennem mere end 25
år, har valgt ikke at genopstille når
vi kommer til næste kommunalvalg.
Som Erik siger: ”Det er nu hvor det
er et parti i harmoni, at skiftet skal
komme”. Og selvom jeg vil komme
til at savne Erik som borgmester, så
må både jeg og partiforeningen
acceptere at dette er Eriks valg og
det gør vi naturligvis.
Det er så dejligt, samtidig at kunne
fortælle at vi enstemmigt på
generalforsamlingen valgte en ny
spidskandidat nemlig
viceborgmesteren Britt Jensen som
også har været med i mange år og
har stor erfaring i
kommunalpolitikken, Britt vil helt
klart være et stærkt kort på hånden,
til det kommende kommunalvalg.
Så tillykke til os alle sammen, med
at vi nu har fået en
socialdemokratiske regering, hvor vi
nu kan få en retfærdig retning for
Danmark og også tillykke med
valget af Britt som ny
borgmesterkandidat.
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Bugetforlig 2018
Fra budget til
Sundhedsindsats i Rødovre
Af Britt Jensen, Gruppeformand (S)
Kommunalbestyrelsen har netop
genoptaget arbejdet efter
sommerperioden. Det sammen
gælder den nye regering. Og
normalt ville vi politisk være
optaget af forberedelserne til
første behandlingen af vores
kommunale budget for næste år.
Men ikke i år for Danmark fik først
en regering i starten af juli og hele
foråret var præget af
Folketingsvalget, så den tidligere
og den nye regering nåede ikke at
fremlægge en finanslov – ej heller
at forhandle økonomiaftale med
kommuner eller regioner. Derfor
er hele vores tidsplan forrykket og
kommunerne kan først godkende
budgetterne i november. Det er
meget sent, men det kan ikke
være anderledes. Derfor står vi lidt
i stampe, hvad angår vores budget
til næste år. Vi kender simpelthen
ikke forudsætningerne endnu og
derfor er det umuligt, at sige,
hvordan det ender på nuværende
tidspunkt.
Jeg vil derfor tage udgangspunkt i
noget helt andet. Lige nu arbejder
kommunen med at udvikle nye
indsatser på sundhedsområdet. Vi
arbejder bl.a. med en ny en
handleplan for psykisk sårbare og
en sundhedsindsats i Islev.
Helhedsindsats inden for
Socialpsykiatrien
Socialpsykiatrien er meget vigtigt i
Rødovre, for antallet af psykisk
sårbare er stigende – både på
landsplan og i Rødovre.
Hver femte dansker oplever at
have ondt i livet. Vi ved fra den
seneste sundhedsprofil, at 900
Rødovreborgere lever med en
svær psykisk lidelse og hver femte
Rødovre-borgere har svage sociale
relationer.

Mange af disse borgere modtager
gode indsatser på tværs af
kommunen og sundhedsvæsenet.
Men stigningen er bekymrende og
det drejer sig både om børn, unge
og de voksne. Derfor har
kommunen igangsat en proces
med at udvikle en ny helhedsplan
for psykisk sårbare borgere.
Helhedsplanen skal indeholde
forslag til konkrete indsatser.
Målgruppen er psykisk sårbare
borgere, der har brug for støtte fra
kommunen for at få dagligdagen
til at fungere.
Vi har i forvejen mange sociale
indsatser i Rødovre – det ved alle.
Vi har bl.a.
støttekontaktpersonordning,
væresteder, mulighed for at børn,
unge og deres forældre kan få
samtaler og indsatser via
familiehuset. Rødovre støtter også
projektet Headspace, der yder
gratis rådgivning til børn og unge.
Vores ambition med en
helhedsplan er at forny os og finde
nye måder at løse komplekse
problemer på, som ikke alene kan
løses af kommunen. Vi ønsker at
finde holdbare løsninger ved at
finde dem sammen med vores
borgere. Helhedsplanen skal tage
udgangspunkt i Rødovres
Handicappolitik og Udsattepolitik.
Helhedsplanen er ikke udviklet,
men skal udvikles sammen med
vores borgere og derfor går
kommunen nu i gang med at
indsamle viden om behov. Det
sker via interviews med psykisk
sårbare borgere og deres netværk,
samt centrale interessenter i
Rødovre. Det er bl.a. lokale
foreninger på området,
Udsatterådet, Handicaprådet,
Distriktspsykiatrien og
medarbejdere i kommunen.

Helhedsplanen bliver udviklet over
efteråret og skal politisk godkendes
i starten af 2020 fokus er at finde
nye veje og indsatser til at hjælpe
vores borgere med at komme sig.
Den sunde hverdag i Islev
Et andet og nyt tiltag er arbejdet
med at skabe en sund hverdag
sammen med borgerne.
Og kommunen arbejder med et nyt
sundhedsprojekt med fokus på
sundhed og trivsel for borgerne
gennem samarbejde på tværs af
kommunen og med inddragelse af
borgere. Projektet hedder ’Vores
Sunde Hverdag’ og i projektet
bliver der sat fokus på det sociale
og fysisk aktive hverdagsliv i
Rødovre.
Projektet er et samarbejde med
Region Hovedstaden og Aalborg
Universitet, Trygfonden og
Helsefonden samt tre andre
kommuner. Målet er at udvikle en
model kommunerne kan bruge i
arbejdet med at fremme borgernes
sundhed og trivsel.
I projektet har vi udvalgt Islev, som
lokalområde for arbejdet, fordi
Islev er et spændende lokalområde
med et stærkt sammenhold og
mange aktive borgere, som kan gå
foran og vise vejen for resten af
Rødovre. Der sker mange
spændende ting i Islev, og
lokalområdet bliver en vigtig
frontløber i forhold til at udvikle
Rødovres samlede
sundhedsindsats.
De konkrete indsatser er ikke
defineret på forhånd, men skal
udvikles undervejs i samarbejde
med lokale og kommunale kræfter.
Med projektet håber vi at skabe
positive og målbare forandringer i
borgernes sundhed, trivsel og
livskvalitet. Målet er at fremme
borgernes motivation og
handlekraft til at træffe sunde valg
i hverdagen, og holde fast i dem,
på trods af hverdagslivets mange
gøremål og udfordringer.

Britt Jensen er ny borgmesterkandidat
Viceborgmester og gruppeformand Britt
Jensen blev valgt til vores nye
borgmesterkandidat ved den
ekstraordinære generalforsamling
mandag d. 9. september.
Der var ingen der stillede op imod vores
erfarne og vellidte gruppeformand.
Vi glæder os til at støtte op om Britt ved
næste kommunalvalg.
Borgmester Erik Nielsen meddelte efter
folketingsvalget, at han ikke stiller op ved
næste kommunalvalg, derfor blev der
brug for at vælge en ny
borgmesterkandidat.

Nyt initiativ
fra Aktivitetsgruppen
Sådan lød invitationen:
Kære parti medlemmer
Vi vil prøve noget nyt, så vi inviterer til fredags-hygge i foreningshuset på Højnæsvej nr.
63.
Få en enkelt øl/vand, lidt snack, eller en kop kaffe, og en snak med dine
partikammerater.Vi vil bestræbe os på ,at få et par medlemmer fra
kommunalbestyrelsen og/eller bestyrelsen til også at være der, hvis du skulle have lyst
til en snak eller have et spørgsmål eller to. Konceptet er at der ingen dagsorden er, kun
hyggeligt samvær med venner fra partiet.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Det første arrangement blev afholdt d. 25 oktober og 30 medlemmer, indklusive 5
kommunalbestyrelsesmedlemmer mødte op. Snakken gik og folk hyggede sig.
Følge med på Facebook eller hold øje med din mailboks for info om næste
arrangement.

Vi skal have tilliden tilbage
til skattevæsnet
Af Morten Bødskov, MF for Rødovre, skatteminister
Som I nok har set, har der i den
sidste tid været stort mediefokus
på de bevillingsmæssige forhold
på mit ministerområde. Sagen er
sådan set meget klar: Vi har
overtaget en skatteforvaltning,
hvor store problemer ikke er løst.
Tværtimod har VLAK-regeringen
lagt en enorm opgave til den nye
regering. Både i form af store
områder, hvor der fortsat er
udfordringer, og i form af en
regning i milliardklassenDet er en
meget alvorlig situation vi står i,
for det er helt centralt, at vi har
tilstrækkelige midler til vores
fælles skattevæsen. Danskerne
betaler en høj skat, og derfor skal
vi kunne forvente, at
skatteopkrævningen fungerer.
Hvis ikke, så smuldrer tilliden. De
seneste års store skandaler med
udbyttesvindel, manglende
gældsinddrivelse, fejlslagne
ejendomsvurderinger og itsystemer, der har slået fejl, har
bidraget til, at befolkningen har
lavere tillid til
skattemyndighederne. Derfor er
det en hovedprioritet for en
socialdemokratisk regering at
rydde helt op efter skandalerne.

For at tage et eksempel:
Meldingen fra den tidligere
regering har været, at
gældsinddrivelsen ville være stort
set genoprettet i år – altså i 2019.
Det er ikke realistisk. Der er godt
nok udviklet et nyt digitalt
gældssystem – så lang, så godt –
men det kommer til at tage tid,
før de flere hundrede offentlige
kreditorer er koblet på systemet,
og gældsinddrivelsen kan komme
i fulde omdrejninger. Det arbejde
koster penge, ligesom det koster
penge at ’drifte’ det nye it-system
og den nye styrelse. Ergo: Der er i
de kommende år en regning, før
gevinsterne flere år ude i
fremtiden for alvor kan høstes.De
omfattende problemer i
skattevæsenet har efter min
opfattelse rod i de hårde
nedskæringer i
skattemyndighedernes rammer
fra 2005 og 10 år frem. De 10 års
besparelser har været – og er –
dyre for Danmark, og det kommer
til at tage tid at bygge det op
igen.

I hele træskolængder forventer
jeg, at det kommer til at tage
mindst 10 år, og det kræver en
langsigtet tillids- og
genopretningsplan, som jeg vil
fremlægge inden længe. Det er
og bliver det eneste rigtige og
ansvarlige at gøre, hvis vi skal
genskabe tilliden og samtidig
sikre, at alle bidrager med det,
de skal til fællesskabet. Og det
skal vi. Når det handler om
genopretningen af
skattevæsenet, har partierne et
fælles ansvar for at rette op.
Derfor vil jeg lægge op til et
konstruktivt bredt samarbejde.
Vi kan være uenige om
skattepolitikken men
genopretningen af
skattevæsnet er et fælles
ansvar.Det handler
grundlæggende om at sikre, at
vi får de penge i kassen, vi skal
bruge til at finansiere hele
resten af
velfærdssamfundet.Det er en
bunden opgave for regeringen,
og I kan regne med, at jeg vil
gøre alt, hvad der står i min
magt for at løse den.

Nyt fra regionen

Af Martin Baden, medlem af Regionsrådet for Rødovre
Så blev valget overstået og det blev mere end vel
overstået.
Danmark fik en ny socialdemokratisk statsminister.
For 205 regionsrådspolitikere var der ekstra meget på
spil, da de borgerlige som bekendt ville nedlægge
regionerne.
Det sker heldigvis ikke nu, og vi kan derfor fortsætte
arbejdet med at udvikle vores sundhedsvæsen.
Økonomiforhandlingerne mellem regionerne og staten
er netop afsluttet. Regionernes ønske var 2 mia, som
ville kunne dække det demografiske træk, stigende
medicinpriser mm.
Det blev til 1.5 mia, hvilket stadig er det største løft
siden finanskrisen, det er et ganske acceptabelt
resultat.
Det er vores håb at dette løft betyder, vi ikke behøver at
finde besparelser på budgettet næste år.
Det vil være godt for patienter og medarbejdere.
Det er godt man kan mærke der er kommet en ny
regering.

Valgfest 2019

Stafet for livet 2019

Kalenderen

Mandagscaféen

Årets sidste torvemøde
bliver 30. november
kl. 11.30 – 13.30 på Islev Torv

D. 4. november kommer Bodil Kornbek,
som var en enkelt stemme fra
at komme ind i regionsrådet i Region
Hovedstaden ved sidste valg.
Hun har været indkaldt som ordinært
medlem i flere omgange.
Bodil er bl.a. formand for Social- og
Sundhedsudvalget i Lyngby-Taarbæk
Kommune. I øvrigt er Bodil næstformand i
Rødovre Lærerforening.

Ordinære generalforsamling
Onsdag d. 25. marts 2020
i Loen på Rødovregaard
Der arbejdes på en dato i januar for
nytårskur

D. 3. februar får vi ministerbesøg, idet
Mogens Jensen kommer til Rødovre.
Nærmere præsentation er overflødig.
Som noget nyt har vi inviteret et lokalt
kommunalbestyrelsesmedlem i
Rødovre Annie A. Petersen til at fortælle
os om arbejdet i beskæftigelsesudvalget
d. 2. april.
Sidste Mandagscafé bliver d. 6.april. Her
har vi endnu ikke lagt os fast på, hvem
gæsten bliver.

Billeder fra de nye lokaler i Foreningshuset på Højnæsvej 63

Partilokale:
Socialdemokratiet i Rødovre
Foreningshuset
Højnæsvej 63, 1. sal

Formand:
Lars O. Lauritzen
Maglekær 10. 1. tv.
22 11 60 94 / lotto7@milestedet-net.dk

Mail: socrodovre@gmail.com

Næstformand:
Dan Larsen,
Gunnekær 21. st. th.
36 41 83 01 /danlarsen51@.gmail.com

www. socrodovre.dk

