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Leder 
af formand, Lars O. Harritslev Lauritzen

Kammeratlig hilsen

Lars O.

Mette Frederiksen har vist format. Regeringen er
kommet med hjælpepakker til erhvervsliv og andre. Som
jeg ser det, har regeringen taklet Corona'en og de
økonomiske følger forbilledligt. Uden dette arbejde ville
vi have oplevet flere konkurser og talrige arbejdsløse. 
Men klart nok betyder det en finanslov med færre penge
til fordeling. Regningen skal betales.
 
Men Corona'en præger os negativt. Intet er som før.
Ingen af os kan gøre, som vi gjorde før; men heldigvis
kan vi i partiforeningen holde nogle af vores udadvendte
aktiviteter, ligesom vi har indkaldt til generalforsamling
den 28. september. 
 
Og når vi planlægger møder, tænker vi på afstand og
sprit, sådan som myndighederne anbefaler det, ligesom
vi har afviklet møder på elektroniske platforme.  Det
kræver tilvænning.
 
Og så blev det Arnes tur - altså udspillet om tidlig
tilbagetrækning. Noget, som vælgerne har sukket længe
efter. Noget, som vel nok var medvirkende til det flotte
valg, som gav os regeringsmagten. Nogle vil blive skuffet
over resultatet af Arne-forhandlingerne; men der er jo
ikke tale om genindførelse af efterlønnen.

Covid-19 er uhyggelig. Den grimme virus har nu plaget
os i et halvt år, og meget tyder på, at det vil vare længe
endnu.

Samfundet har ændret sig; men jeg tør godt skrive, at
jeg med Corona er blevet om muligt endnu mere stolt af
at være socialdemokrat. Vores statsminister er trådt i
karakter som landsmoder, og Voxmeter fortæller om
stadig fremgang for tilslutningen til vores parti, lige nu
en fremgang på 6,5 procentpoint siden valget.

Og i Rødovre er der lige landet et budget frisk fra
trykken.

Som I kan se i dette blad, har vi netop fået budgettet på
plads med bedre normeringer i vores dagtilbud og på
ældreområdet, udvidet tandbehandling til en større
gruppe af udsatte borgere, forbedring af hygiejnen på
vores skoler og dagtilbud, som vil nedbringe
sygefraværet og meget andet godt.

PS: Jeg glæder mig til at se mange af jer til
generalforsamlingen på Tinderhøj Skole
mandag d. 28. september - klokken 17:00



af Borgmester, Britt Jensen

BRED BUDGETAFTALE I RØDOVRE

Styrket velfærd, grønnere Rødovre og langsigtede
investeringer. Det er overskriften på den

budgetaftale, som hele kommunalbestyrelsen netop
har indgået.

 Det har været et virkelig godt forhandlingsforløb med
alle partier, som alle har vist stor forhandlingsvilje.

 
Budgettet står i skyggen af corona, og derfor styrker
vi kassebeholdningen i 2021 med 28,5 mio. kr. Det er

vigtigt, at vi har noget at stå imod med i det
kommende år.

Den nære velfærd står øverst på Socialdemokratiets dagsorden
Rødovre er en stærk velfærdskommune og for Socialdemokratiet har vi under forhandlingerne lagt stor vægt på at styrke den nære
velfærd i Rødovre yderligere.
 
Budgettet er på næsten 3 mia. kr. og der er lagt mange ekstra penge ind, så vi kan fastholde vores høje service til børnene, de unge og
til vores ældre. Rødovre er på fjerde år i træk en af de kommuner, der har den højeste befolkningsvækst i landet. Det er vigtigt for os, at
Rødovre bliver ved med at være en stærk velfærdskommune, selvom vi bliver flere borgere. Så pengene følger med. Med budgetaftalen
har vi lagt over 30 mio. kr. ekstra ind i budgettet til at fastholde vores høje service.

Mere personale til børn og ældre
Med budgettet forbedrer vi normeringerne på vores dagtilbud og ældreområde. Vi fremrykker minimumsnormeringer på
daginstitutionerne med et år, så vi har en fuld indfaset minimumsnormering allerede i 2024. Det betyder, at der kommer mere
pædagogisk personale i vores daginstitutioner allerede fra næste år.
 
Foruden ekstra penge til daginstitutionerne, har vi også valgt at afsætte 2,5 mio. kr. årligt til plejehjemmene på ældreområdet. Vi ønsker
at ansætte mere plejepersonale på vores plejehjem til at passe godt på vores ældre medborgere, der har slidt og slæbt for at opbygge
det velfærdssamfund, vi alle nyder godt af.
 
Udsatte skal også have råd til et smil
Et godt smil kan være den korteste vej til arbejde og derfor afsætter vi en halv mio. kr. til at indføre omsorgstandpleje til udsatte
borgere.
 
Mere rengøring på de store velfærdsområder
Vi skal tage ved lære af Corona og derfor opgraderer vi med 2,5 mio. kr. årligt til ekstra rengøring på vores store velfærdsområder i
kommunen. Vi vil igangsætte et systematisk arbejde med at højne hygiejnestandarden på dagtilbuds- og skoleområdet samt
ældreområdet. Det skal alt sammen føre til nedbringelse af medarbejdernes sygefravær og dermed flere ’varme’ hænder i vores
dagtilbud, skoler og ældrepleje.
 
Rødovre skal være en grønnere kommune
Rødovre er allerede i dag en foregangskommune på det grønne område. Tænk bare på hele vores affaldssortering, hvor vi er årevis
foran andre kommuner, som står med en stor opgave foran sig.
 
Men vi kan gøre endnu mere for at forbedre miljø og klima. Vi bliver nødt til at gøre mere for passe på den klode, som vi skal give videre
til de kommende generationer. Derfor har Socialdemokratiet fået tilslutning til, at vi nedsætter et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på klima
og miljø. Udvalget skal
komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre kommune i samarbejde med borgere og virksomheder skal arbejde med at opfylde
vores ambitioner med at skabe miljømæssig bæredygtighed og udmønte verdensmålene, herunder udbredelse af biodiversitet.
Udvalget skal være bredt sammensat med repræsentation fra bl.a. erhvervsliv, relevante foreninger og andre interesserede.



Langsigtede investeringer
Vores anlægsbudget for næste år er på knapt 133 mio. kr. Det
dækker over en lang række velfærdsforbedringer.

Rødovre er kendt for at være en god velfærdskommune. Men
vi kan på flere områder gøre det bedre, når det kommer til de
fysiske rammer. Derfor fordobler vi puljen til grønne
investeringer i kommunens bygninger, så puljen til næste år er
på 6 mio. kr.

Rødovres børn skal have de bedst mulige rammer. Langt de
fleste daginstitutioner er i god stand, men der er flere steder
plads til forbedring. Derfor har vi lagt 3 x 5 mio. kr. ind i
budgettet i de kommende år, som sikrer, at alle
daginstitutioner bliver bragt op på et niveau, der matcher den
høje standard, vi vil have i Rødovre som en moderne
velfærdskommune.

Når det kommer til renovering af bygninger og veje, skal vi
være mere på forkant. I stedet for at vente med at renovere
vores bygninger og veje til de virkelig trænger, skal vi tage
renoveringerne up front. Det er sund fornuft, og det er
både billigere for kommunen at renovere i tide, og det giver
bedre rammer at være i. Vi har derfor aftalt, at vores
investeringer og vedligehold skal tænkes langsigtet og klogt. Vi
vil udvide budgethorisonten for vores investeringer udover de
4 år vi normalt planlægger med i dag.

Vi investerer fortsat i vores skoler og derfor har vi afsat
yderligere 16,5 mio. kr. i de kommende år til ombygning og
renovering på folkeskolerne.

Konstruktivt og tillidsfuldt forhandlingsforløb
Jeg vil afslutningsvis gerne benytte lejligheden til at takke alle
kommunalbestyrelsens partier for et virkelig godt, konstruktivt
og tillidsfuldt forhandlingsforløb. Der er ingen tvivl om, at når
vi fra politisk hold viser, at vi står skulder ved skulder, som vi
fx har gjort under corona-tiden og vi arbejder sammen for
Rødovres bedste, så inspirerer det vores lokalsamfund til at
gøre det samme. Budgetaftalen er udtryk for dette
sammenhold i kommunalbestyrelsen og det er
jeg meget tilfreds med.

Vi fremmer cyklismen i Rødovre
Et af de områder, hvor det virkelig kan betale sig at investere som
samfund, er på cykelområdet. Det er en både miljøvenlig og sund
transportform. Derfor har kommunalbestyrelsen, på foranledning af
Socialdemokratiet, besluttet, at vi vil fremme cyklismen ved at invitere
borgerne med til at lave en ambitiøs strategi. I budgetaftalen er der sat
adskillige mio. kr. til at realisere cykelstrategien og bygge flere cykelstier i
Rødovre. Vi afsætter 18 mio. kr. i 2022 og yderligere 8 mio. kr. i hver af
årene 2023 og 2024 til flere cykelstier

Udsnit af prioriteringer

Styrket velfærd og grønnere Rødovre

650.000 kr. til fjernelse af besparelse på sampasning af børn i uge 28-30 i SFO

200.000 kr. til fjernelse af besparelse: Kapaciteten på SFO II

300.000 kr. til fjernelse af besparelse: Effektivisering ved bortfald af ekstra fridag

40.000 kr. i 2021 (80.000 kr. i 2022, 23 og 24)til fjernelse af besparelse: Stigning

af takster på musikskolen

1,39 mio. kr. i 2021 til fjernelse af besparelse: Materialesamling på PUC – vi

undersøger mulighed for en ny ordning fra 2022

Yderligere 16,5 mio. kr. over 3 år til skolehandlingsplanen

Yderligere 3 x 8 mio. kr. i 2022, 23 og 24 til cykelstrategi, langsigtet indsats

1,495 mio. kr. i 2022 til Espevang, Bolængen - toilet/bad og køkken til 12 boliger

2,52 mio. kr. årligt til fremrykket implementering af

minimumsnormeringer på ældreområdet (plejehjem)

1,68 mio. kr. i 2021 til fremrykket implementering af

minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet (3.360

mio. kr. i 2022, 1,68 mio. kr. i hhv. 2023 og 24)

2,5 mio. kr. årligt til ekstra rengøring og nedbringelse

af sygefravær - fokus på hygiejne

1,2 mio. kr. årligt til 2 nye profilskoler

500.000 kr. årligt til yderligere tandpleje til udsatte

borgere

600.000 kr. årligt til implementering af klimalov og

nedsættelse af § 17 stk. 4-udvalg om klima og miljø

med inddragelse af lokalsamfund

Fjernelse af effektiviseringer i budgetforslag

Yderligere anlægsopgaver



En sindig jyde
Medlemsportræt af Jakob Zeuthen



51-årige Flemming Lunde Østergaard Hansen er nordjyde. Han er født og opvokset i Skagen i et
parcelhuskvarter med en mor, der var hjemmehjælper og en far, som arbejdede i
kutterforvaltningen i Sparekassen Nordjylland. Og selv om Flemming har boet i
Hovedstadsområdet hele sit voksenliv, føler han sig stadig som nordjyde. Som han siger det:

"Vi er rimelig jordbundne, nøgterne. Vi går til nældens rod uden så megen snak. Ja vi er ikke til så
megen snak. Vi er ikke så udadvendte. Jeg er ikke god til at kramme, og jeg gider ikke lefle mig til
popularitet. Som politiker er jeg ikke god til dør-til-dør aktiviteter. Jeg kan simpelthen ikke gøre
det for mig selv; men gælder det andre – for eksempel for Morten Bødskov, er det OK. Jeg er ikke
til de store overflødige ord og store armbevægelser; men jeg føler ikke, at det er et problem,
sådan er det bare at være Skagbo".

Flemming har et fornemt CV. Han gik i folkeskolen i Skagen, fortsatte på Frederikshavn
Gymnasium, på Aalborg Universitet, hvor han uddannede sig til Cand. Scient. Adm., for senere at
supplere med endnu et par universitetsgrader.

Og jobmæssigt blev han fuldmægtig i Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening,
Københavns Kommune og senest Hvidovre Kommune, hvor han i dag er souschef i ”Center for
Børn og Familier”.

På privat-fronten er den store interesse sport. Som ung spillede han fodbold om sommeren og
håndbold om vinteren, sådan som man gjorde det i Skagen. Og AaB i Nordjyllands hovedstad
Aalborg er stadig favoritklubben, som han følger; men i dag er der mest tid til løb og til sport i
sofaen ved fjernsynet.

På det politiske område er CV’et også fornemt:
"Min far var og er venstremand. Jeg ved ikke, hvad min mor var; men jeg blev interesseret i politik
allerede som 14-årig og rekvirerede materiale fra partiernes ungdomsorganisationer. DSU’s
passede mig bedst, og jeg kunne godt lide Anker Jørgensen, så jeg valgte socialdemokratiet. Først
som aktiv i DSU-afdelingen i Frederikshavn, hvorefter jeg som 16-årig var med til at stifte en
afdeling i Skagen". Der kom 30 til den stiftende generalforsamling. Siden blev det til en karriere i
DSU og Frit Forum. Som formand for Frit Forum ved Aalborg Universitet, som medlem af
forretningsudvalget i DSU, som fuldtidsansat forbundssekretær i DSU.

Rødovre blev Flemmings kommune, hvor han bosatte sig med tidligere kæreste og to børn i 2002. I
dag bor han på Anneksgårdsvej med en ny kone og de to halvvoksne børn. Og selvfølgelig var han
politisk aktiv fra dag eet. Først som sekretær for partiforeningen, så som valgt til
kommunalbestyrelsen, hvor han fra begyndelsen blev formand for Børne og Skoleudvalget, en
post han har den dag i dag i fjerde valgperiode. Og i foråret i år – da Britt Jensen blev borgmester -
blev han gruppeformand.

Hvordan vil du placere dig selv i partiet?
"Som nordjyde er jeg venstreorienteret. Jeg er skeptisk overfor påvirkningen fra DF, så jeg er ikke
meget for vores udlændingepolitik og vores retspolitik; men jeg indser, at det strategisk er meget
smart. Derimod ser jeg på Mette Frederiksens drejning på det økonomiske område med
tilfredshed. Det, jeg godt kan lide ved Socialdemokratiet er, at målet er klart; men at man
undervejs til målet kan justere politikken efter de faktiske forhold".

Nordjysk pragmatisme, vil nogen kalde det.



af Byrådsmedlem, Birgitte Glifberg

Jeg har selv deltaget i HelgaNetværkets første ligestillingskonference i 2016. Det var en super spændende konference med
kvinder fra hele landet, hvor vi bl.a. drøftede KV17. Vores statsminister Mette Frederiksen deltog også i konferencen sammen
med en masse andre kompetente og kloge kvinder. Vi drøftede bl.a. hvordan vi kunne arbejde for, at flere kvinder fik lyst og mod
til at stille op til kommunal- og regionsvalget samt folketingsvalget. 

Her i Rødovre kan vi i Socialdemokratiet være stolte af vores fordeling af mænd og kvinder i den socialdemokratiske
Kommunalbestyrelsesgruppe. Vi har valgt 5 kvinder og 6 mænd til at repræsentere os, så her er der en pæn fordeling af KB-
medlemmerne ift. kønnene. Vi har nu en kvindelig borgmester samt kvinder som både er udvalgsformænd og næstformænd. 

Hvis vi til gengæld ser på hele Kommunalbestyrelsen i Rødovre består den af 6 kvinder og 13 mænd, og det er en al for skæv
fordeling af kønnene – og et demokratisk problem.

Min opfordring går på, at vi internt i partiet særligt opfordrer kvinder i alle aldre til at stille op til det kommende Kommunalvalg
2021. Vi har behov for en større ligevægt af kvinder samlet set i kommunalbestyrelsen, og hvis det så betyder flere
socialdemokratiske kvinder på posterne, må det være det. Jeg forventer, at vi som minimum kan få lige så mange mandater hjem
igen til næste kommunalvalg i 2021 (altså 11 mandater) og gerne et eller to ekstra mandater,. Det er muligt, hvis vi står sammen,
og alle bakker op om at få flest mulige borgere til at stemme til KV2021– og gerne på en socialdemokrat.

Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på ligestilling og mangfoldighed?

Det er mere end 100 år siden, at kvinder fik stemmeret i Danmark, og mere end 140 år siden, at kvinder fik lov til at studere på
universitetet. Siden midten af 1970'erne har vi haft en lov om ligeløn i Danmark, der skal sikre ligeløn mellem kønnene.

Alligevel halter kvinderne stadig bagefter, når det kommer til at indtage visse job og funktioner, ligesom der stadig er forskel på
den løn, mænd og kvinder tjener.

Når vi fx ser på direktionen i Rødovre Kommune består den i dag
 af 1 mandlig kommunaldirektør samt 4 direktører fordelt på 1 kvinde
og 3 mænd. Her er 80 % af topledelsen mænd. Vi kan med fordel se på,
om der fremadrettet burde være nogle hensigtserklæringer om en
bedre fordeling af kvinder og mænd i topledelsen. Hvorfor? Fordi få
kvinder i toppen koster på bundlinjen. En lang række forskellige
undersøgelser viser, at en større andel af kvinder i ledende stillinger
eller i bestyrelserne kan måles positivt på bundlinjen.

Ifølge den internationale arbejderorganisation ILO kan organisationer
forbedre profitten helt op til 20 procent ved at ansætte flere kvinder i
ledende stillinger. En lignende undersøgelse fra den Internationale
Valutafond (IMF) fra 2016 viser, at virksomheder med kvinder i
direktion og bestyrelse har en såkaldt ’signifikant højere rentabilitet’.
Det betyder, at virksomhedens lønsomhed er op til otte procent bedre,
hvis én mand i topledelsen erstattes af én kvinde.

Der er nok at tage fat på i den kommende tid, når det handler om
mangfoldighed og ligestilling. En opfordring skal være at deltage i
konferencen i oktober, hvis du har mulighed for det. Alternativt
tilmelde dig gruppen: HelgaNetværket på Facebook, hvor der foregår
mange spændende drøftelser blandt socialdemokratiske medlemmer –
både kvinder og mænd, som interesserer sig for ligestilling og
mangfoldighed. Sidst men ikke mindst at opfordre kvinder i
Socialdemokratiet til at stille op til næste kommunalvalg.

Nyt om den årlige konference -
tidligere kvindekonference, nu

Mangfoldigheds- og
Ligestillingskonference. 

Forsvarsminister Trine Bramsen,
Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet Lars Aslan
Rasmussen, 
Direktør for Boss Ladies Nina Groes
Tidl. MEP Britta Thomsen
Borgmester Birgit Stenbak Hansen
Jonas Jakobsen fra Kirkens Korshær 
Svend Aage Madsen psykolog og forskningsleder - mænd og
kriser.

FN Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene.

Konferencen foregår i Aalborg fra 24/10-20 kl. 12 til søndag
25/10-20 kl. ca. 13

Programmet er ved at være klar. Herefter udsendes en
invitation. Deltagerantallet vil være max. 100 p.g.a. Covid19.

Du kan glæde dig til bl.a at høre:

Konferencen foregår hos HK Aalborg. Overnatning på Kompas
hotel Aalborg. Der vil være festmiddag lørdag aften.

Konferencen er arrangeret af kvinder fra HelgaNetværket
(Socialdemokratisk netværk).

Invitation til konference



Traditionen tro var der sidste lørdag i august måned Stafet for Livet i Rødovre. Igen i år deltog
partiforeningen i arrangementet som vi har gjort alle årene. Covid-19 havde sat sine
begrænsninger og gjorde, at vi var nød til at tænke kreativ ift. location og rute, men valget faldt på
boldbanerne i Kærene, hvor vi trods svigende vejr fik os en hyggelig eftermiddag og aftenen.
Partiforeningen rummer flere garvede løbere og motionister, hvor enkelte både har maratons og
halvmaratons på CV’et, og der blev derfor vist ihærdigt engagement fra deltagernes side. Lennarts
barnebarn Oliver og Kasserer Søren løb begge et halvmaraton, og yngstedeltager Helge på 1 år var
også ude at gå en rute, så alle fik bidraget på hver sin måde. Fra smartphones fulgte vi
arrangementet fra de andre hold og steder i Rødovre, ligesom vi fik set Britts åbningstale via de
sociale medier. 

Arrangementet var blevet forkortet til 8 timer og ikke 24 timer som det plejer at være, så det blev
ikke til ligeså mange runder som de andre år. Men vi fik løbet og gået 219 omgange a 500 meter og
med alle bidrag fik vi indsamlet 2738 kr. til Kræftens Bekæmpelse.

Tak til alle, der dukkede op, og gjorde dagen fantastisk og ikke mindst tak til alle jer der bidrog til
indsamlingen. Vi vil altid huske dette års Stafet for Livet for det anderledes set up, vi håber vi
sammen med de andre foreninger kan være på Rådhuspladsen næste år.

Arrangementet var blevet forkortet til 8 timer og ikke 24 timer som det plejer at være, så det blev
ikke til ligeså mange runder som de andre år.

Stafet for livet

Tak til alle, der dukkede op, og gjorde dagen fantastisk og ikke mindst tak til alle jer der bidrog
til indsamlingen. Vi vil altid huske dette års Stafet for Livet for det anderledes set up, vi håber vi
sammen med de andre foreninger kan være på Rådhuspladsen næsten år. 

Vi fik løbet og gået 219 omgange a 500 meter og med alle bidrag fik vi
indsamlet 2738 kr. til Kræftens Bekæmpelse



Nyt fra byrådsgruppen
af gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen

Handleplan for Røgfri Fremtid

I handleplanen for "Røgfri Fremtid" sætter vi fokus på at forebygge rygestart

hos børn og unge. Desuden vil vi fremme røgfri miljøer, hvor børn og unge

færdes og fremme rygestop blandt unge. Vi ved, at den sundhedsadfærd, der

grundlægges i barndommen og ungdommen, videreføres med stor

sandsynlighed i voksenlivet. Jo tidligere de unge begynder at ryge, jo større

sandsynlighed er der for, at de bliver storrygere og har svært ved at stoppe

senere i livet. Det er derfor vigtigt med en stor og målrettet indsats for at

forebygge rygning hos børn og unge.

Cykelstrategi

Der er ved at blive udarbejdet en ny cykelstrategi. Formålet er at

fastholde fokus på, hvordan kommunen arbejder med at udvikle

cykling som transportvalg til og fra arbejde og i fritiden til indkøb,

fornøjelse mv., er der behov for udarbejdelse af en cykelstrategi.

Der er mange fordele ved at få en større andel af transporten til at

foregå på cyklen og ikke med bilen. Mere cykling begrænser

luftforurening - både lokalt og globalt, giver mindre trafikstøj og

øger sundheden og livskvaliteten både for cyklisten og

omgivelserne.

Tandpleje for socialt udsatte borgere

Vi har længe presset på overfor landspolitikerne, fordi vi

ønsker at give gratis tandpleje til socialt udsatte borgere. I

første omgang er det blevet muligt at hjælpe udsatte borgere

uden bopæl, altså hjemløse. Selvom der er tale om en lille

gruppe, så er vi glade for, at det nu er blevet muligt.

Tandplejens behandling vil være baseret på omsorg.

Behandlingen skal afhjælpe og forebygge smerter, sygdomme

og andre ubehageligheder, samt vedligeholde

tyggefunktionen. Almindelige ydelser er undersøgelse,

tandrensning, instruktioner, fyldninger og tandudtrækninger.

"Hverdagen i Kommunalbestyrelsen er så småt ved at indfinde
sig, selvom meget desværre fortsat er præget af Covid-19. Ikke
mindst er vi meget opmærksomme på den ulykkelige stigning i
arbejdsløsheden, som vi oplever i vores kommune. Vi har derfor
både i foråret og i det kommende års budget sat en række nye

initiativer i gang, som kan skabe lokale arbejdspladser"



 
Helhedsplan for psykisk sårbare

I Rødovre Kommune vil vi fortsætte arbejdet med at være en af landets

bedste kommuner på socialområdet. Ambitionen for den nye helhedsplan

for psykisk sårbare er derfor, at borgere i Rødovre Kommune med

psykiske problemstillinger skal have de bedste muligheder for at komme

sig og leve meningsfulde liv med høj livskvalitet. Vores vision lyder: Vi vil

være blandt de bedste kommuner i landet, når det kommer til at tilbyde

tidlige og forebyggede indsatser til psykisk sårbare borgere, der samtidig

skaber styrke hos den enkelte til selv at handle og forme sit eget liv.

Ny profilskole
I Rødovre har vi to profilskoler. Valhøj Skole, som er

idrætsprofilskole, og Tinderhøj Skole, som er grøn profilskole

med fokus på bæredygtighed. Der er nu en ny profilskole på vej,

nemlig Nyager Skole som skal være en projektbaseret STEAM-

profilskole. STEAM er en forkortelse for Science, Technology,

Engineering, Arts & Mathematics, som særligt omhandler de

naturfaglige og kreative fag. STEAM er en betegnelse, som

anvendes af skoler verden over



Et af de store træer i den socialdemokratiske partiforening i Rødovre - præsten og forhenværende
viceborgmester Kai-Ole Gustav er faldet. Han blev 73 år og  var livet igennem en markant
socialdemokrat og en folkelig præst.

Kai-Ole meldte sig ind i partiet i1979. Efter en aktiv periode i bestyrelsen i Rødovre Syd (det var tiden
inden kommunens partiforeninger blev sammenlagt) modtog han opfordringen til at stille op til
kommunalvalget i 1993. Han blev nummer fire på listen, kom i kommunalbestyrelsen hvor han sad i tre
perioder med flere centrale poster, blandt andet som formand for kulturudvalget og skoleudvalget og
til sidst som viceborgmester.

Han var en god partikammerat, sjov at være sammen med - med en lun og positiv tilgang til
tilværelsen.

Til minde om Kai- Ole Gustav



I år er der menighedsrådsvalg og dermed også valg i de fire sogne i Rødovre Kommune:

Islev sogn, Grøndalslund sogn, Rødovre sogn og Hendriksholm sogn.

Menighedsrådet er din lokale folkekirkes ledelse. Rådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant folkekirke i dit sogn. Og - ikke mindst - er menighedsrådet arbejdsgivere for alle
ansatte i kirkerne og på kirkegårdene - undtagen for præsterne. Så det er vigtigt arbejde.
Menighedsrådsvalget er også din chance for at få indflydelse på din kirke.

Vi opstiller som parti ikke socialdemokratiske lister til menighedsrådsvalget her i Rødovre; men
bestyrelsen vil indtrængende opfordre jer - medlemmer af partiet, som er villige til at gøre en indsats
for den lokale folkekirke - til at stille op og til at bakke op om partikammerater på listerne.
Kirkerne har brug for frivillige, engagerede personer - hvilket er en spidskompetence for os
socialdemokrater.

Corona-krisen har ændret planlægningen af menighedsrådsvalget. Tidsforløbet for
orienteringsmøder, valgforsamlinger og eventuel senere opstilling af lister, hvis ikke der opnås enige
på valgforsamlingerne i september - er nu med henblik på afstemningsdagen 17. november i år.
Så med denne lille hilsen vil vi opfordre Jer, som ønsker at være med, til at følge, hvad der sker i jeres
sogn. I kan også kontakte formanden, som vil være opdateret, eller holde øje med opslag i Rødovre
Lokal Nyt om orienteringsmøderne når der inviteres til disse. 

Husk menighedsrådsvalget!



af Skatteminister, mf., Morten Bødskov

Den nye finanslov skal sikre et stærkt skattevæsen mange år frem

I 2005 blev det danske skattevæsen sat på økonomisk slankekur. Målet var at drifte et af
velfærdssamfundets allervigtigste organer en hel del billigere. Med mere digitalisering og med færre
medarbejdere. Idéen om mere digitalisering var god – det var ideen om ansættelsesstop, nedskæring af
medarbejderstaben og manglende investeringer derimod ikke. Slet ikke.
 
Besparelserne har i dag vist sig at være katastrofale, og det, der skulle spare, er endt med at koste. Som
resultat af besparelserne er danskernes tillid til skattevæsenet flere gange blevet sat på prøve. Det er
lykkedes udenlandske svindlere at få udbetalt 12,7 mia. kr. i uberettiget refusion af udbytteskat. De
offentlige ejendomsvurderinger har været så misvisende, at de måtte suspenderes. Og der vil fortsat gå
år, før inddrivelsenaf borgernes og virksomhedernes gæld er, hvor den skal være.
 
Skandalerne har været gift for vores velfærdssamfund. Vores samfundsmodel bygger nemlig på, at vi
alle velvilligt betaler til fællesskabet, fordi vi har tillid til, at vores skattekroner bliver opkrævet og
forvaltet på en ordentlig måde.
 
For mig som skatteminister er det vigtigt at kunne kritisere fortidens politiske beslutninger uden
samtidig at kritisere medarbejderne i skattevæsenet. Langt de fleste medarbejdere har gjort deres
bedste – og ofte mere til – og de har gjort det i en hård tid, hvor det ikke altid var lige sjovt at fortælle
folk, at man arbejdede i skattevæsenet.Danmarks skattemedarbejdere fortjener ros og respekt, og
regeringens politik er, at vi skal have flere af dem – ikke færre.
 
Allerede med finansloven sidste år løftede vi derfor skattevæsenets økonomiske rammer med ca. en
mia. kr. I år foreslår vi at hæve skattevæsenets bevillinger med ca.en milliard kroner yderligere, så
rammen for 2021 lyder på 10,5 mia. kr.
 
Samtidig ved vi, at det er vigtigt, at der er ro om budgettet flere år ud
i fremtiden.Derfor vil vi med vores finanslov også sikre, at
skattevæsenet er solidt finansieret hvert eneste år helt frem til 2024,
hvor rammen kommer til at lyde på hele 10,9 mia. kr.
 
Det er massive investeringer, og de skal bl.a. bruges til at ansætte
1.000 ekstra skattemedarbejdere, som skal styrke skattekontrollen.
Den første etape af rekrutteringen er allerede godt i gang, og her
ansætter vi 250 medarbejdere med fokus på indsatsen mod
hvidvask, skattely, international skatteunddragelse og på
momsområdet. Det er regeringens ambition, at alle 1.000
medarbejdere vil være ansat i 2024.
 
Vores overordnede mål er at genoprette tilliden til skattevæsenet, og
det kan kun lade sig gøre, hvis skattevæsenet har muskler nok til at
løfte de store opgaver, der ligger på dets skuldre. Det vil regeringen
sørge for, at skattevæsenet har – både nu og i fremtiden.
 
Skattevæsenet har brug for tre ting: ro, ressourcer og realisme. Ro
om de økonomiske rammer, så vi ved, hvad vi har med at gøre mere
end et år ud i fremtiden. Tilstrækkelige ressourcer, så vi kan have de
folk ansat, vi skal bruge. Og realistiske tidsplaner, som er til at
overholde.
 
Derfor sætter vi gang i et grundigt udvalgsarbejde med deltagelse af
eksterne eksperter, som skal danne grundlag for en langsigtet plan
for skatteministeriets arbejde. Det er mit og regeringens håb, at et
bredt flertal i Folketinget på denne baggrund vil støtte op om en
flerårsaftale, der skaber bedre vilkår for skattevæsenet flere år frem.



Redaktøren mener!

På vegne af redaktion,

Jesper Clausson

Rødovre er for tiden meget nævnt i
landsdækkende medier, fordi smittetallet er
højt. Vi skal huske på, at tallene stadig er små,
og at vi bor tæt herude. Men det er fortsat
vigtigt, at vi passer på hinanden. Selvom corona
begrænser vores aktiviteter, er vi stadig en
stærk partiforening, der formår at holde
arrangementer og levere politiske resultater,
noget vi skal huske at være stolte af.

Jeg synes, det er godt at se et budget, der både
leverer på velfærden, udstikker klare grønne
visioner for cyklisme og også leverer på
minimumsleveringer for både unge og ældre.
Alt dette i coronas skygge og med samtlige
partier i byrådet bag aftalen. Det er i krisetider,
at Socialdemokratiet udbygger velfærden -
endnu en gang.

Det gør mig særlig stolt, at vi nu sikrer
omsorgstandpleje for udsatte borgere. Smilet
er, som bekendt, den korteste vej mellem to
mennesker. Derfor skal det ikke være en dårligt
tandsæt, der står i vejen for udsattes adgang til
fællesskabet. En stærk social-politisk
prioritering.

Dette var 2. nummer af medlemsbladet, som jeg
har haft ansvaret for som redaktør. Bladet har
fået et navn, som vi eftersøgte i sidste nummer,
og navnet faldt på "Bladet". Tak til alle der
deltog og var med til at komme med gode og
kreative forslag. Husk at Bladet er vores
medlemsblad for Socialdemokratiet i Rødovre.
Det er et blad af medlemmer for medlemmer.
Derfor: hvis I har en god historie fra Rødovre,
som I gerne vil dele, så tøv ikke med at kontakte
os. Sammen kan vi sætte ord og billeder på
vores hverdag i byen og foreningen til gavn for
vores debat, sammenhold og politik.

Et særligt tillykke til Birgitte Glifberg og Carl-
Johan Hirsbæk, som blev udtrukket som vindere
af vores navnekonkurrence, for de bidrag, de
kom med. En flaske er på vej til jer - I hører
nærmere fra mig.

Som flere sikkert bemærkede i forbindelse med Stafet for Livet, så sætter 'den
forpestede virus' sine klare begrænsninger på, hvordan vi kan være sammen. Jeg
synes, det var godt, at vi alligevel fik samlet ind til det gode formål, men det giver
ikke den samme følelse af samhørighed, selvom vi hyggede os. Rødovredagen
måtte også nytænkes. Små gode men spredte aktiviteter fremviste et kultur- og
foreningsliv for alle borgere, dog savner jeg altså, at vi kan forsamle os i flok. Jeg
savner i den grad noget fællessang!

Til dagligt arbejder jeg med børne- og ungdomsforeninger i Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF), og her ser jeg en klar tendens. Når samfundet lukker, lukkes
døren til fællesskabet også. Et samfund som det danske er i høj grad med til at
give flere en mulighed for at være med, især de udsatte unge. Hvis man er
presset i hjemmet, er det måske skolen, fodboldklubben eller
rollespilsforeningen, der giver en pause fra de svære ting på børneværelset og
leverer de gode tillidsfulde voksenrelationer, der mangler. De børn er lige nu
presset, når vi fortsat ikke kan mødes som før. Det må vi ikke glemme, når denne
sundhedskrise er over.

Et rigtig godt eksempel på hvordan vi her i Rødovre tænker alle med, er den
netop vedtagede helhedsplan for psykisk sårbare, som kommunalbestyrelsen
længe har arbejdet med. Helhedsplanen skal danne ramme om kommunens
arbejde de næste fire år. Den vil jeg anbefale jer at dykke ned i, for den rummer
godt socialdemokratisk tankegods, som både bringer det frivillige sociale arbejde
i spil, samtidig med at den erkender behovet for, at sårbare borgere ikke skal
være i tvivl om, hvor de kan finde hjælpen. Set fra mit skrivebord ligger der et
godt arbejde i, at også Region Hovedstaden får øjnene op for en kommune som
Rødovre, som i den grad godt vil være en medspiller omkring de alle mest
udsatte, f.eks. de unge som kæmper med misbrug og samtidig har brug for
behandling i psykiatrien. 
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Socialdemokratiet i Rødovre

er på Facebook

Planlagte arrangementer:
Debat i Miljø- og Klimabaggrundsgruppen, d. 10 september, kl. 19-
21:00 : Partilokerne

Fyraftensmøde m. Justitsminister Nick Hækkerup, d. 21.
september, kl. 17-18:30: Tinderhøj Skole (Arrangør AOF)

Generalforsamling, d. 28 september, kl. 17:00: Tinderhøj Skole,
tilmelding aht. mad

Mandagscafé m. Skatteminister Morten Bødskov, d. 5 oktober, kl.
13-15:00: Valhøj Skoles festlokale

Mandagscafé m. Borgmester Britt Jensen, d. 2. november, kl. 13-
15:00: Valhøj Skoles festlokale

Møde for nye KB kandidater, d. 11 november, kl. 18:30: Rådhuset

Selvom corona fortsat fylder, er det vigtigt at huske det vigtigste ved foreningsarbejdet - fællesksabet.

Billede fra en velbesøgt fredagscafé i august. Socialdemokrater er som bekendt sociale væsner. Vejret var

godt og humøret højt. Der var rigelig med håndsprit.

Vi passer fortsat på hinanden.


