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Medlemsblad for  

Socialdemokraterne i Albertslund. 

Redaktion: 

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) 

Britta S. Jørgensen  (layout)
Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk 

Indlæg sendes eller mailes til: 

Jette Kammer Jensen 

Tranehusene 96, 2620, Albertslund 

Tlf  24 26 95 57 

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk 

Deadline - se kalenderen bagest i bladet 

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebib-

liotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl.  

Leveringsproblemer - kontakt 

Aage Jensen, tlf.. 60 35 05 02 

 

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet 

Navn: 

Adresse:   

By: Tlf.: Postnr.:  

E-mail:  

Ønsker nedsat 

kontingent 

 På grund af at være fyldt 62 år  

 

Dato:             /                 2014           Underskrift: 

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 26.20  Albertslund 

 

 Information via mail:  

Tilmelding eller afmelding til:  

elseboel@stofanet.dk  

Husk også at oplyse ny mailadresse”. 
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kunne anvendes på alle platfor-

me – pc, smartphone og tab-

lets. Det er også hensigten, at 

vi skal gøre siden mere aktuel 

ved at vi alle forpligter os til 

løbende at følge op med de 

nødvendige opdateringer. Det 

har vi nok fra bestyrelsens side 

forsømt lidt efterhånden på den 

gamle side. 

 

Målgruppen er først og frem-

mest vores medlemmer, men 

Af Gert Nielsen 

 

Som led i den løbende fornyel-

se af vores informationsaktivi-

teter har vi nu også sat gang i 

et arbejde med fornyelse af vo-

res hjemmeside, og den nye 

side er gået i luften, når dette 

læses. Den kan ses under det 

nye navn www.socalb.dk. 

  

Der er tale om en modernise-

ring, og den er designet til at 

Vi har fået ny hjemmeside  

www.socalb.dk 
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naturligvis ser vi også gerne, at 

alle andre i Albertslund vælger 

at gå ind på vores side, når de 

vil vide noget mere om Social-

demokraterne i Albertslund. 

 

På siden kan du læse vores 

kommunalpolitiske program i 

flere versioner, se udtalelser fra 

borgmester Steen Christiansen, 

se foto og alle relevante oplys-

ninger om bestyrelse, kommu-

nalbestyrelsesgruppe, formand 

for regionsrådet og folketings-

medlem.  

 

Der er en opdateret kalender 

over alle vores arrangementer 

og vores vedtægter. Der er og-

så på forsiden nyheder, som 

løbende skal udskiftes bl.a. 

med nyhedsbreve fra vores fol-

ketingsmedlem Mogens Lykke-

toft og nyheder fra kommunal-

bestyrelsen.  

Du kan også læse S Posten og 

du kan finde gamle numre af S 

Posten. Der er også en mulig-

hed for at du kan skrive om di-

ne meninger til partiforeningen 

om politiske spørgsmål eller an-

det, som ligger dig på sinde. Gå 

selv ind på siden og dan dig et 

overblik. 

 

Du kan ligesom på den gamle 

hjemmeside tilmelde dig et 

abonnement på nyheder. Du vil 

så få en e-mail hver gang, der 

lægges en nyhed på siden. Du 

kan altid framelde dig abonne-

mentet igen.  

 

Siden er som nævnt i luften nu, 

når dette læses, men der vil he-

le tiden blive arbejdet på at for-

bedre siden, og medlemmerne 

er særdeles velkomne til at 

komme med ideer til forbedrin-

ger og indhold. 

 

Har I gode ideer, opdateringer 

eller forslag til ændringer skal I 

kontakte vores webmaster  

 

Helmer Baadsgaard på  

 

webmaster@socalb.dk eller på 

mobil 26 23 21 68.  
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Formanden skriver !  

Stor ros til rød finanslov 

Vi socialdemokrater fik fornyet håb og 

mod til at kaste os ud i den valgkamp, 
som ligger lige om hjørnet 

Af Gert Nielsen 

 

Jeg er personligt utroligt lettet 

og glad over, at det lykkedes 

med de velgennemførte for-

handlinger om den røde finans-

lov.  

Jeg vil ikke skjule, at jeg i peri-

oder var meget bange for, at vi 

igen skulle ende i favnen på 

Lars Løkke efter lidt radikal 

SMS kontakt til de blå. 

 

Men det holdt hele vejen hjem, 

og så er det endda smukt gen-

nemført efter spin doktorens 

grønspættebog til ug med kryds 

og slange. 

 

Ingen sur Johanne med eget 

pressemøde, men en perleræk-

ke af smilende forligspartnere i 

flere dage i et stort antal mini-

sterier om bedre sundhed, flere 

pædagoger, mere hjemme-

hjælp, mere grøn natur, stær-

kere klimadagsorden, genopret-

ning af de værste besparelser 

på kontanthjælp, ny planlov 

uden socialt opdelte byer, bed-

re inklusion i folkeskolen og en 

letbane i Aalborg.  

Selve processen fortjener også 

ros, men det afgørende er na-

turligvis indholdet.  

 

Det peger alt sammen i den rig-

tige retning – måske lige med 

undtagelsen af den ene milliard 

på U landsbistanden. Og natur-

ligvis kan det diskuteres, f.eks. 

hvor meget vores børn kan 

mærke de trods alt relativt be-

skedne forhøjelser af rammerne 

for driften af vores daginstitutio-

ner.  

Men det afgørende er retningen 

– det er en retning mod bedre 

velfærd – ikke mod forringet 

velfærd. Og så skal det være 

regeringen vel undt, at den ud-

stiller en hel del vinduespynt – 

det var på tide, at vi efterhån-

den lærte den kunst, som de 

borgerlige med Dansk Folkeparti 

mestrede i helt faste forløb ind 

og ud ad glasdøren i 00´erne, 

men bare med et helt andet ind-

hold. 

 

På det afgørende punkt om dag-

pengereformen og dens sociale 

konsekvenser måtte vi konsta-

tere, at forliget desværre endnu 
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Set fra sidelinjen 

en gang måtte ligge under for 

de radikales dumstædige fast-

holden af deres oprindelige 

håbløse reform.  

 

Derfor måtte indgrebet, der 

skulle sikre, at ingen helt mi-

ster forsørgelsesgrundlaget 

frem mod et nyt dagpengesy-

stem i 2016, ikke være en del 

af arbejdsmarkedssystemet. 

Det skulle med vold og tvang 

flyttes over i kontanthjælpssy-

stemet, fordi de radikale ikke 

måtte tabe ansigt. Det er åben-

lyst usagligt og tjener kun til at 

fremme bureaukratiet i den of-

fentlige forvaltning. 

 

Men når det nu var en del af 

betingelserne, at de radikale 

ville opretholde deres dumstæ-

dige standpunkt, så er det 

trods alt godt, at der nu bliver 

taget bedre hånd om nogle fa-

milier, som ellers ville have stå-

et i en meget vanskelig situati-

on. 

Jeg har personligt været kritisk 

i forhold til vores indsats siden 

vi fik regeringsmagten i 2011, 

og jeg har i perioder haft me-

get svært ved at kende forskel 

på farverne rød og blå. 

 

Men det har lettet betydeligt 

med det nye forlig, og jeg bli-

ver ligefrem begejstret social-

demokrat, når jeg hører Ven-

stres og Dansk Arbejdsgiverfor-

enings kommentarer til forliget. 

 

Har du kommentarer til det-

te, eller har du i øvrigt gode 

ideer og forslag, så skriv til 

mig på gn@bl.dk. 

 

 

Sidelinjeskribenterne var for-

hindret, så i stedet har jeg fået 

fornøjelsen at skrive lidt om det 

seneste KB-møde. Det er så 

strengt taget ikke set fra side-

linjen, men fra det runde bord. 

 

Kommunalbestyrelsens møde i 

november gav plads til hele tre 

suppleanter fra socialdemokra-

tiet. Lars, Jens og Nils var af 

forskellige årsager forhindret i  

 

at deltage. I stedet deltog Haki-

ma, Jane og Claus.  De måtte 

så undværes til bestyrelsesmø-

det samme aften. 

 

Med fraværet af de tre udvalgs-

formænd gik vi glip af de tradi-

tionelle ordførertaler om de vig-

tigste punkter, og da der også 

var ret få (23) punkter på dags-

ordenen, blev mødet gennem-

ført på mindre end fire timer. 



Side 7 S-posten 

 

 

Nogle enkelte punkter gav an-

ledning til en masse debat. Det 

var måske ikke de vigtigste 

punkter, men til gengæld nog-

le, som hele oppositionen hav-

de lyst til at holde taler om.  

 

Hjælp til ældre borgere 

En af de vigtigste sager handle-

de om en særlig indsats inden-

for hjemmeplejen. Der blev 

igangsat et arbejde med tidlig 

opsporing af sygdomstegn 

blandt de ældre borgere, der 

modtager hjemmehjælp. Der-

med skulle borgerne gerne bli-

ve mere selvhjulpne og i man-

ge tilfælde undgå indlæggelser, 

fordi sygdomstegn bliver opda-

get i tide. Til formålet bevilgede 

kommunalbestyrelsen 875.000 

kr., der skal bruges til det nød-

vendige udstyr. En vigtig sag, 

som blev vedtaget i enighed og 

uden debat. 

 

Huslejehjælp til unge 

Debat var der til gengæld om 

kvalitetsstandard for midlertidig 

huslejehjælp til unge under 30 

år, der er i en udsat boligsitua-

tion og ikke kan betale husle-

jen. Både Enhedslisten og 

Dansk Folkeparti havde æn-

dringsforslag til formuleringer-

ne af de krav, der kan stilles til 

modtagere af denne hjælp om 

bl.a. at tilbagebetale hjælpen.   

 

Dansk Folkeparti ville stramme 

kravene, mens Enhedslisten 

ville lempe dem. Ændringsfor-

slagene ville dog næppe ændre 

noget i praksis, hvis de blev 

vedtaget, så det var mest sig-

nalpolitik. De blev imidlertid 

ikke vedtaget, fordi flertallet 

var tilfreds med forvaltningens 

forslag til tekst.  

 

Deltagelse i kristendomsti-

mer 

Mere signalpolitik blev der i en 

sag om ny kvalitetsrapport for 

skoleområdet. Her foreslog 

Dansk Folkeparti, at der skulle 

være oplysninger om det fakti-

ske timetal i fagene kristendom 

og samfundsfag samt antallet 

af elever, der deltager i kristen-

domsundervisning. Forslaget 

blev støttet af en uhellig allian-

ce af Enhedslisten og Venstre, 

mens resten stemte imod. 

 

Skulle der gives dispensati-

on 

Der var en langvarig debat om 

en sag om dispensation fra en 

lokalplan. Selve sagen var på 

den ene side banal, nemlig di-

spensation til et par tagvindu-

er, som ingen vel havde noget 

imod.  

 

På den anden siden var der 

frygt for, at en dispensation 

kunne skabe præcedens, så 

andre kunne få dispensation til 

rytterlys og tilsvarende tagvin-

duer, der ikke ville passe i en 

landsby. Derfor havde sagen 
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været frem og tilbage mellem 

forvaltning, fagudvalg og øko-

nomiudvalg flere gange, før 

man nåede til enighed om at 

formulere en dispensation, der 

ikke burde kunne skabe præce-

dens.  

 

Det langvarige forløb gav flere 

politikere fra de borgerlige par-

tier anledning til mere eller 

mindre morsomme bemærknin-

ger, hvor Lars Gravgaards for-

slag om at sende sagen i Kul-

turudvalget, fordi den var en 

farce, vel tog flest kegler. 

  

Bunden i denne sag blev nået, 

da et medlem fra Dansk Folke-

parti tillod sig at fortælle, hvad 

et andet medlem havde sagt på 

et par udvalgsmøder.  

 

Dette er naturligvis helt uac-

ceptabelt, da udvalgsmøder jo 

er lukkede, for at politikerne 

kan stille spørgsmål og komme 

med synspunkter, uden at det 

nødvendigvis skal blæses ud til 

resten af byen. Den åbne debat 

foregår så bagefter i kommu-

nalbestyrelsen, hvor alle borge-

re kan følge med.   

 Opbakning fra forvaltning 

og borgmester til det politi-

ske arbejde 

 

Mødet sluttede med en god de-

bat om, hvad vi som kommu-

nalpolitikere kan forvente af-

støtte og opbakning fra forvalt-

ning og borgmester til det poli-

tiske arbejde.  

 

Debatten endte med fuld enig-

hed om borgmesterens indstil-

ling, der lyder  

 

 

”Kommunalbestyrelsen konsta-

terer, at det er afgørende vig-

tigt for den lokale politiske de-

bat og for det demokratiske 

styre, at alle KB-medlemmer 

uanset partifarve får rimelig 

støtte og vejledning i forhold til 

deres politiske arbejde.” 

 

Endnu et møde var gennemført 

med vigtige beslutninger og en 

for det meste god debat om det 

runde bord. 

 

Flemming Jørgensen, 

Sidelinje-vikar 

 

  

 



Side 9 S-posten 

 

 

Gruppens hjørne 

Af borgmester Steen Christiansen 

S-gruppen og bestyrelsen har en fælles mission om at styr-
ke den politiske debat blandt medlemmerne.  Derfor vil jeg 
fremover i S-posten skrive om nogle af de sager, som gruppen arbejder med. 

 

Finansloven faldt på plads. Og 

set med Albertslundbriller er en 

lang række af aftalerne i fin 

tråd med vores politiske priori-

teringen. Jeg tænker bl.a. på 

aftalen om at ansætte flere pæ-

dagoger, der matcher vores be-

slutning om at øge andelen af 

pædagoger i institutionerne. 

 

Hele den grønne omstilling får 

et løft i de kommende år, og 

jeg regner med, at vi sammen 

med andre kommuner og  sam-

arbejdspartnere kan søge pul-

jerne – til glæde for udviklingen 

af byen og den grønne omstil-

ling.  

  

Efter budgettet faldt på plads i 

oktober,  har vi nu kastet os 

over arbejdet med en vision for 

Albertslund.  

 

Arbejdstitlen er:   

 

En by designet til børn.   

Vi – dvs  kommunalbestyrelsen 

– har inviteret en lang række i 

 

interessenter( borgere, forske-

re, erhvervsfolk m.fl.) med til 

en strategi-camp, hvor vi skal 

udvikle konkrete initiativer, der 

skal understøtte udviklingen af 

Albertslund.  

 

Vi er i starten af processen, og 

i  1. halvdel af 2015 inddrager 

vi yderligere borgerne. På en 

fælles konference mellem grup-

pen og bestyrelsen skal vi i ja-

nuar også drøfte visionen og 

visionsarbejdet. 

  

I det offentlige rum kommer 

debatten om en ny affaldsord-

ning formentlig til at fylde en 

del.  

 

Baggrunden for den ny ordning 

er dels at vi skal udbud med 

affaldsområdet, som vi gør 

hvert 5. år, dels at vi skal blive 

endnu bedre til at genanvende 

vores affald. Og som en særlig 

udfordring må indsamlingsord-

ningerne også gerne blive billi-

gere.  
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Især indsamlingen i de private 

boligområder er dyr. Regerin-

gen og EU skærper tillige kra-

vene til øget genanvendelse i 

de næste 10 år, så også af den 

grund skal vi genanvende mere 

affald.  

 

Ændringer i affaldsordninger 

skaber ofte debat, men nu ken-

der I baggrunden.  

  

Efter høringen skal vi tage en-

delig beslutning i marts/april 

måned.  

  

 

Er du nævning eller domsmand 
        

Så skal du huske at betale partiskat 
 

Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4 % i partiskat af 

alle bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører 

også nævninger og domsmænd. 

 

Iflg. Vedtægterne som blev vedtaget 

på Generalforsamlingen april 2014  

 

 

Husk 

 

Beløbet for år 2014 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto 

5326 - 0304512    Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2015  

Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få det hos undertegnede.  

 

Else Boel 

Kasserer 
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Nyhedsbrev fra  

Mogens Lykketoft  

Finansloven i hus og linjerne 

trukket op til valgkamp  

  

Det var en stor glæde og lettel-

se, at vi torsdag fik forliget om 

næste års finanslov mellem re-

geringen, SF og Enhedslisten. 

  

De aktuelle aftaler om finanslo-

ven for 2015 viser en vigtig del 

af vejen frem for alle os, der 

skal være med til at vinde val-

get. Ansvarlig økonomi, ja..  

 

Men med prioritering af vigtige 

sociale forbedringer med større 

tryghed for dem, der lige nu er 

uden job. Væsentlige løft på 

sundhedsindsatsen og styrkelse 

af velfærdsservice både for æl-

dre og småbørn. Forstærket 

grøn omstilling og klimaindsats. 

Forbedringer i arbejdsmiljøet og 

en betydelig ekstra indsats mod 

social dumping. Opbakning til 

stærkere faglig organisering 

ved forhøjet fradrag for fagfore-

ningskontingentet.  

  

Der er grund til at takke for-

handlerne fra alle partier. Rege-

ringen forhandlede med stor 

omtanke og ansvar både for 

økonomi og social profil.  

 

SF og Enhedslisten viste evne 

og vilje til at prioritere rigtigt 

og arbejde med. 

  

Resultatet er en serie af kon-

krete forbedringer for nogle af 

de mest udsatte og sårbare.  

 

Men det også en serie påtræn-

gende nødvendige signaler, der 

markerer forskellen mellem på 

den ene side regeringen og 

dens parlamentariske flertal på 

venstrefløjen og på den anden 

side borgerligheden under Lars 

Løkke Rasmussens ledelse, og 

som kan engagere vore egne 

medlemmer og vælgere og vore 

venner i dansk fagbevægelse: 

  

Langt den største post i de eks-

tra bevillinger er til at forbedre 

vores sundhedsvæsen – ikke 

mindst kræftbehandlingen og 

indsatsen for kronisk syge. Vi 

sikrer bedre omsorg for de fø-

dende og de svageste af de sy-

ge. Og vi mindsker risikoen for 

overbelægning, hvor patienter-

ne bliver anbragt på gangene. 

  

Der kommer ekstra midler til 

kommunerne til personale på 
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nogle af daginstitutionerne og 

til hjemmehjælpen. 

 

Der er med aftalen sikret flere 

midler til de trængte erhvervs-

uddannelser og til at optage 

flere unge på videregående ud-

dannelser næste år.   

 

Desuden kommer – til glæde 

for Vestegnens skoler - bedre 

taxametre til erhvervsskoler og 

gymnasier, hvor der er særligt 

mange elever med en underpri-

vilegeret social baggrund 

  

Vi fjerner VK-regeringens fag-

foreningsfjendtlige udhuling af 

fradragsretten for de faglige 

kontingenter 

  

Aftalen er det hidtil største 

skridt fremad i kampen mod 

social dumpning, siger forman-

den for 3 F’s transportgrup-

pe.  Der er tale om et påtræn-

gende vigtigt værn mod stadig 

forringelse af løn- og arbejdsvil-

kår i udsatte brancher.  

  

Socialdemokrater havde også 

allerhelst set, at vi beskyttede ’ 

Den Danske Model’ ved at rette 

grundlæggende op på dagpen-

gereglerne.  

 

Men vi vidste, at vore radikale 

partnere ikke var klar til at  se 

på rettelser i den skæve bor-

gerlige dagpengereform på den-

ne side af valget.   

 

Med den nye kontantydelse sik-

rer vi imidlertid muligheden for 

anstændig forsørgelse for de 

fleste af dem, der ellers stod til 

at miste arbejdsmarkedsydelse 

inden en ny og bedre dagpen-

geordning er på plads. 

  

Der er også aftalt forbedringer 

for unge på kontanthjælp og 

uddannelseshjælp.  

 

Desuden har regeringen opgivet 

at indføre gensidig forsørger-

pligt for ugifte par på kontant-

hjælp – dog således at den hal-

ve afhængighed fra i år videre-

føres til næste år. Men fra 2016 

er vi tilbage ved de gamle reg-

ler. 

  

Kommunerne får - ved ændrin-

ger i planloven og adgang til 

yde almennyttige selskaber me-

get langfristede, gunstige og 

afdragsfri lån til at købe central 

beliggende byggegrunde.  

 

Det baner vejen for boligområ-

der, der er blandet af ejerboli-

ger, andelsboliger og almennyt-

tige boliger og derved imødegå 

risiko for nye ghettobebyggel-

ser.  Socialdemokratiske borg-

mestre har længe efterlyst den-

ne mulighed. 

  

Der er i finanslovsaftalen også 

midler til stærkere grøn omstil-
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ling og styrket klimaindsats. 

Med andre ord en finanslov 

med klare både røde og grønne 

aftryk. 

 

 De borgerlige klager over, at 

det ikke er ny initiativer til 

vækst i privat beskæftigel-

se.  Det passer ikke. Alle de 

mange initiativer, der i årets 

løb er aftalt også med borgerli-

ge partier om at styrke er-

hvervsudviklingen er urørt.  

 Tilbage er den ynkelige bor-

gerlige indvending, at en fortsat 

ydelse til nogle af dem, der er 

truet af at miste forsørgelse og 

forbedringer for grupper på 

kontanthjælp vil gå ud over 

’arbejdsudbuddet’.  

 

Men andre ord, at der nok er en 

stor gruppe, der nu vil opgive 

at søge arbejde, fordi de får en 

ydelse på 60 eller 80 pct. af 

maksimal dagpenge-  

 
Oversigt fra Socialdemokraternes 
informationsafdeling. 
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Finanslov 2015 – Bedre sygehuse, mere velfærd og in-

gen nulvækst 
 
Regeringen har netop indgået en aftale om finansloven for 2015 med SF og 
Enhedslisten, der står i skærende kontrast til det, man kan få med Løkkes 
nulvækst.  
 

Der investeres massivt i sundhed, så flere kan overleve kræft og vi afsæt-
ter penge til flere pædagoger. Fradraget for faglige kontingenter fordobles, 
så det bliver billigere at organisere sig. Og der indføres en ny kontantydel-
se til de ledige, der mister retten til dagpenge. 
 
Som alt andet denne regering har foretaget sig, er der tale om en økono-

misk ansvarlig finanslov. Vi investerer kraftigt og prioriterer velfærden – 

samtidig med, at vi har orden i økonomien..  
  
Her er de vigtigste initiativer fra finansloven, som understreger, hvad den 
her regering vil:  
  
Massivt løft af sundhedsområdet på 6,5 mia. kr. 

Bedre og hurtigere behandling af kræft og kronisk syge 
Indsats mod overbelægning, så færre patienter skal ligge på gangene  
Bedre forhold for fødende 
Større fokus på de svageste patienter 
  

Velfærdspakke til 1,6 mia. kr. 
Flere pædagoger 

Mere hjemmehjælp 
Bedre inklusion i folkeskolen 
 
Fradraget for faglige kontingenter fordobles foreningskontingent 
Vi styrker den danske model og kampen mod social dumping  
 
Ny kontantydelse til ledige 

Der indføres en kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpen-
ge og arbejdsmarkedsydelse. Kontantydelsen (der er på niveau med ar-
bejdsmarkedsydelsen) sikrer, at personer der opbruger retten til dagpenge 

og arbejdsmarkedsydelse i 2015 vil være sikret offentlig forsørgelse i op til 
tre år. 
 

Kampen mod social dumping fortsætter 
Forstærket myndighedsindsats 
Styrket kontrol og stramning af regler 
Stop for piratkørsel 
Stop for social dumping på store infrastrukturprojekter 
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Den gensidige forsørgerpligt for samlevende på kontanthjælp af-
skaffes 

 
Målrettede forbedringer for unge modtagere af kontant- og uddan-

nelseshjælp 
 
Uddannelserne styrkes med 1,5 mia. kr.  
Penge til erhvervsskolerne, så det bliver mere attraktivt at blive faglært 
Rekordhøjt optag på de videregående uddannelser finansieres 
  
Flere billige boliger 

Kommunerne får ret til at øremærke byggegrunde til almene boliger 
50-årige rentefrie lån til almene boligselskaber, så de kan købe byggegrun-
de 

 
Flere job og mere vækst 
30.000 danskere er kommet i arbejde det seneste år  

Fortsat højt offentligt investeringsniveau næste år 
Ny vækstplan med mere end 90 konkrete initiativer  
Beskæftigelsesreform med fokus på opkvalificering og slut med nytteløs 
aktivering 
 
Den grønne indsats styrkes med 1 mia. kr. 
Mere økologi 

Flere midler til den grønne omstilling 
Styrket klimaindsats 

 
 
 
 
 

 
 
Med Løkkes nulvækst havde der ikke været en eneste krone til de mange 
initiativer i finansloven, der forbedrer vores fælles velfærd. Den her finans-
lov illustrerer derfor helt tydeligt, hvad den her regering kan og vil ved ikke 
at føre nulvækst.  

 

 
Helt frem til 2020 vil regeringen hvert år have 3 mia. kr. mere til velfærd. 
Løkke vil derimod bruge de penge på skattelettelser. 
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Den 5. november  fejrede Mogens 50 års 

jubilæum i Socialdemokratiet,  

og 25 års jubilæum som folketingskan-

didat på Vestegnen.  

 

Mere end hundrede medlemmer og venner 

af Socialdemokratiet i Taastrup-kredsen 

mødte op og mange gav et bidrag til den 

kommende valgkamp- enten i penge eller 

tilsagn om arbejdsindsats.  

 

Det er stadigvæk muligt at give et bidrag til Lykketofts valgkamp.  

 

Bidrag kan indsættes mrk. ”Lykketoft” på kontonr: 5326-0321670 

Jubilæum for   

Mogens Lykketoft 
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Referat fra generalforsamlingen 

Den 20. oktober 2014 
 

Valg af dirigent: Flemming Jørgensen, der fastslog generalforsam-

lingens lovlighed.  

 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

 

Valg af referent: Steen Poulsen 

 

Valg af stemmetællere: Simon og Eigil. 

 

Beretninger: 

 

Landspolitisk v/ Mogens Lykketoft 

Mogens leverede en levende, engageret og vedkommende beret-

ning.  

I oversigtsform:  

 

Vi skal have valg inden for 11 måneder, og meningsmålingerne ser 

ikke for gode ud. Første udfordring er finansloven, hvor vi har van-

skeligheder med dagpengene, men vi må kunne forlænge arbejds-

markedsydelserne. Vi skal gøre alt for at hjælpe dem, der har hjælp 

behov. Vi skal skabe flere arbejdspladser, og det gør vi også. 

 

Valgkampen ”står for døren”, og det kræver meget af os, både øko-

nomisk og arbejdsmæssigt. 

 

Der er 800.000 på overførelsesindkomst, men vi skal kun forholde 

os til dem, der reelt kan komme ud på arbejdsmarkedet, nemlig ca. 

200.000. 

 

Udsagnet om, at det skal kunne betale sig at arbejde, er sludder, 

der er større forskel, end det beskrives i medierne. 

Der er mange farer og konflikter i verden omkring os: Ebola, ulig-

hed, magt til de få og krige i Syrien og Irak. Det er besværligt og 

kan ikke klares med våben alene, vi skal have en synlig og politisk 

indflydelse. En massiv humanitær indsats er nødvendig. Islam er 

ikke problemet. 
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Derefter var der en levende debat: 

Der burde være flere europæiske stater med i kampen. Syrien er 

problemet, hvordan støtter man kampen mod ISIS uden at støtte 

Syriens Assad? Krisen med Tyrkiet blev omtalt. At stramme på 

asylområdet er usolidarisk, og vi bør ikke stramme, det er de res-

sourcestærke, der flygter, og vi bør støtte i nærområderne, ellers 

får vi endnu flere flygtninge.  

 

Endelig var der en debat om erhvervsskolernes og gymnasiernes 

krav om karakterer og om praktikpladser. 

Orienteringer: 

 

Borgmesteren v/ Steen Christiansen. 

Der er økonomiske stramninger i det nye budget. Budgettet er gen-

nemført med 5 af de 7 partier, der sidder i kommunalbestyrelsen. 

Vi satser på børn, kultur og idræt, social ansvarlighed og byens for-

nyelse. 

 

Mere pædagogisk personale, fysiske rammer på skolerne og i.pad 

til alle børn 

 

Ny kunstgræsbane og solfangere i 2016. 

Pulje til sårbare unge og forsøg på at få dem ind i foreningslivet. 

 

Nye boliger på Hyldagergrunden med inddragelse af kommende be-

boere. Fængselsgrunden er stationsnær, og der kommer en idekon-

kurrence, det betyder store investeringer. 

 

Der spares 4 millioner på budgettet til PPR, der de foregående år 

ikke har brugt hele det beløb, der var budgetteret med. 

 

Sundhedsbyggeriet går som planlagt. Behovet for plejehjemsboliger 

er faldende. Det overvejes derfor at flytte beboerne på Albo til nye 

sundhedshus. 

 

Der arbejdes med visioner for byen, herunder omtaltes Doll med 

nye grønne løsninger. Der er stor interesse fra hele verden. 

 

Derefter debat: 

Boligmønstre. Seniorboliger. Albo. Gymnasiets fremtid. Sammen-

lægninger af lejligheder i Hedemarken. ”Kongsholmruinen”, der er 

truffet beslutning – der bliver bygget. Visitation på 4 måneder til en 

bolig – det undersøges. 
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Formanden v/ Gert Nielsen 

Vi skal have flere kandidater til det kommende kommunalvalg. 

Vi har lavet et politisk forum for at styrke den politiske debat blandt 

medlemmerne. 

De afholdte og de kommende møder blev gennemgået.. 

Vi prøver at få 4 interne arbejdsgrupper til at fungere. 

Derudover har vi arrangeret 1. majmøde og kongresforberedende 

møde. 

 

Kommende møder: Sundhedsmøde med minister og regionsfor-

mand, tur i mørket med Doll den 14. januar og reception for Mo-

gens den 5. november.. 

Aktiv informationsindsats med mails og ny hjemmeside, en hurtige-

re information er målet. 

 

Vi planlægger et arrangement for gruppe og bestyrelse i januar. 

Landspolitisk valgkamp. Vi skal op i styrke. Kredsen står for det 

overordnede. 

        

6. Indkomne forslag:  Der var ingen forslag.    

  

7. Valg af 7 kredsrepræsentanter: 

Anne Hultengren  Majbritt Brander 

Finn Hultengren  Hans Erik Sølby 

Gert Nielsen  Susan Steinhauer 

Simon Eriksen 

3 suppleanter: Claus Heje, Jørgen Lind og Lone Poulsen 

 

7b Valg af 4 regionsrepræsentanter 

Gert Nielsen  Jørgen Lind 

Majbritt Brander  Elisabeth Bentzen 

3 suppleanter: Lone Poulsen, Anne Hultengren og Finn Hultengren 

 

8.   Eventuelt:  

 

Formanden takkede dirigenten og opfordrede til deltagelse i recepti-

onen for Mogens den 5. november  

 

9. oktober 2014 

Steen Poulsen 

Referent 
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Lars Gaardhøj, 

Regionsrådsmed-

lem (S) 

 

 

 

 

Nedbringelse af 

ventetider og et løft til psyki-

atrien var blandt Socialdemo-

kratiets mærkesager op til regi-

onsvalget, og derfor er er det 

glædeligt at ventetider nu fal-

der markant både blandt voks-

ne, børn og unge.  

 

I 2011 var den generelle vente-

tid til behandling i børne- og 

ungepsykiatrien 72 dage. I 

2013 var den 45 dage og i dag 

er den nede på 24 dage. Ser vi 

på tallene i Region Hovedsta-

den var ventetiden i 2013 på 55 

dage, og er nu på 30 dage. Og-

så for voksne falder ventetiden, 

så retten til hurtig udredning, 

d.v.s. inden for 2 måneder, ser 

ud til at kunne overholdes. 

 

Den 1. september 2014 blev 

rettighederne for borgere med 

psykisk sygdom udvidet således 

at patienter, der bliver henvist 

til Region Hovedstadens Psyki-

atri har ret til at blive udredt, 

altså at få undersøgt og talt om 

deres situation, inden for to 

måneder, hvis det er fagligt 

muligt, og efterfølgende få til-

budt en behandling inden for to 

måneder. 

 

Allerede nu får næsten alle 

børn og unge tid til deres første 

samtale inden for to måneder. 

Det samme gælder de fleste 

voksne patienter. Dog er der 

fortsat udfordringer med at til-

byde den første samtale til ti-

den til bl.a. traumatiserede 

flygtninge og voksne patienter 

med personlighedsforstyrrelser. 

Dette arbejdes der for at rette 

op på. 

 

For at få ventetiderne ned ar-

bejder Region Hovedstadens 

Psykiatri bedre planlægning og 

lean-metoder, der tilrettelæg-

ger arbejdet, så hver behandler 

kan hjælpe flere patienter per 

arbejdsdag.  

 

Psykiatriens centrale visitati-

onsenhed er også udvidet, så 

patienterne fra start tilbydes 

udredning og behandling hos 

de rette eksperter i regionen. Vi 

har også indgået aftaler med 

private psykiatriske hospitaler. 

Ventetider på psykiatrisk hjælp falder markant i 

Region Hovedstaden 
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Kan regionen ikke selv tilbyde 

en borger tid inden for to må-

neder, bliver vedkommende au-

tomatisk tilbudt en tid hos en 

privat udbyder i stedet.  

 

Det gør vi ikke fordi vi elsker 

det private, men vi gør det fordi 

borgeren er i centrum, og har vi 

ikke selv kapaciteten, så er det 

fint at bruge det private.  

 

I budgetforliget for 2015 var 

netop psykiatrien også højt pri-

oriteret, og da alle partier var 

enige med os, lykkedes vi at 

lande et budget, der i 2015 til-

fører psykiatrien ressourcer.  

 

 

Det betyder bl.a. flere lukkede 

senge og flere udgående te-

ams. 

 

Vi politikere kan udstikke en 

retning, men vi er afhængige af 

at personalet leverer, og det 

må man sige personalet i Psyki-

atrien gør.  

 

Så stor tak til dem for at de 

socialdemokratiske valgløfter 

nu realiseres. Det er godt for 

patienterne, og det er hjerte-

blod for os socialdemokrater.  

 

Sildemøde 6. december 
  

Lørdag den 6. december kl. 11 - 13 er der sildemøde i   

foyeren i Albertslundhuset. 

  

 

Kom og få en rød sild og en god snak. 

  

 

Alle er velkomne. 

  

Venlig hilsen 

Den socialdemokratiske gruppe i  

Kommunalbestyrelsen 
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KALENDER: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEJDSGRUPPER 
 

Børnepolitisk gruppe: 
Steen Poulsen, Rytterhusene 50,  tlf.: 43 64 65 94 

E-mail: sp@steenpoulsen.dk 

 

IT-koordinator 
(Hjemmeside) 
Helmer Baadsgaard , Kratager 1,  tlf.: 26 23 21 68 

E-mail: webmaster@socalb.dk 

 

Byudvikling og miljø 

Gert Nielsen  Galgebakken Vester 1 –8A   Tlf.: 21 48 75 96 

E-mail: gn@bl.dk 

 

 

December 
6.     Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 

10       Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 

15.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 

15.    Deadline for s-posten 

24.      Jul i de små hjem 

29.       S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 

 

Januar 
14.      Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset  

            (nærmere omtale i næste nummer af S-posten) 

19.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 

19.    Deadline for s-posten 

27.       S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 

 

Februar 
 

9.    Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 

9.    Deadline for s-posten 

10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 

18.      Sundhedspolitik v. Nick Hækkerup og Sophie Hæstorp Andersen  

 Offentligt møde. (nærmere omtale i næste nummer) 

24.       S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 
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Borgmester,  
Økonomiudvalg (F) 

 
Steen Christiansen 
Præstehusene 59 

 
Tlf.: 40 50 85 07 
E-mail:  
Steen.Christiansen@albertslund.dk 

 

Miljø- og byudvalg 
Børne– og skoleudvalg 
Beskæftigelsesudvalg 
17,4 Innovation og velfærd  

Dogan Polat 
Topperne 20,2. dør 23 
 
(F) 

Tlf.: 61 79 05 76 
E-mail: 
Trustdogan@yahoo.dk 
 
 

 

Folkeoplysningsudvalg (F) 
Kulturudvalg 

Susanne Storm Lind 
Randager 100 

Tlf.: 43 62 14 79 
E-mail:  
lindrandager@gmail.com  

 

Børne– og skoleudvalg (F),  
Økonomiudvalg 
 

Jens Mikkelsen 
Porsager 89 

Tlf.: 43 62 41 40 
E-mail:  
Jens.Mikkelsen@albertslund.dk 

 

Kulturudvalg  
Folkeoplysningsudvalg 
Velfærdsudvalg 
 
 
Velfærdsudvalg (F) 
 
 
 
Velfærdsudvalg 
Miljø– og byudvalg 
17,4 Innovation i byen (F) 
 
Kulturudvalg  (F) 
 
 
 
Miljø– og byudvalg 
Børne– og ungeudvalget 
 
 
1. Suppleant 

Paw Østergaard Jensen 
Kærgården 4. 2. th 
 
 
 
Nils Jensen 
Rytterhusene 25 
 
 
Flemming Jørgensen 
Snebærhaven 48 
 
 
Lars Toft Simonsen 
Pilehusene 110 
2600 Glostrup 
 
Qasir Mirza 
Blokland 18 1. th 
 
 
Hakima Lasham Lakhrissi 
Krebsens Kvt. 2A 

Tlf.: 21 64 93 50 
E-mail: 
pawjensen950@hotmail.com 
 
 
Tlf.: il 40 43 77 31 
E-mail:  
nilsulla@yahoo.dk 
 
Tlf.: 25 39 83 23 
E-mail: 
Fj@miljoeogklima.dk 
 
Tlf.: 31 60 72 15 
E-mail:  
toftsimonsen@hotmail.com 
 
Tlf..: 53 60 63 28 
E-mail: 
Qasir@Blokland.dk 
 
Tlf.: 27 34 06 10 
E-mail:  
Hakima-l@hotmail.com 
 
 

 

    

     

    

    

    

    

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

Regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen  
Folketingsmedlem: 
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34 
E-mail: smoly@ft.dk    www.lykketoft.dk 

 

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. 



(label) 

Partiforeningens bestyrelse 

(F) betyder medlem af forretningsud-
valget 

Formand Gert  Nielsen  (f) 
Galgebakken Vester 1 –8A 
Tlf.: 21 48 75 96 

E-mail: 
gn@bl.dk 
 
 

Næstformand Karin Kring Jensen (f) 
Præstehusene 56 
Tlf.: 53  57 01 90 

E-mail: 
Karin.Kring@mail.dk 

Kasserer: Else Boel (f) 
Stjernens Kvt. 5 C 
Tlf.: 52 30 78 09 

E-mail: 
elseboel@stofanet.dk 

Sekretær: Steen Poulsen  (f) 
Rytterhusene 50  
Tlf.: 43 64 65 94  

E-mail: 
 sp@steenpoulsen.dk 
 

Bestyrelses-
medlemmer: 

Britta S. Jørgensen 
Snebærhaven 48 
Tlf.: 43 42 01 64 

E-mail: 
Britta.Schneider.Joergensen 
@skolekom.dk 

 Claus Heje  
Pilehusene 104 
Tlf.:  35 36 37 89 

E-mail: 
Ch_dk@hotmail.com 

 Nikolaj K. Carlsen 
Morbærhaven 5-88 
Tlf.: 60 60 78 68  

E-mail: 
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com 

 Jane Nannberg 
Svanens Kvt.  3 B 
Tlf.: 61 31 06 03 

E-mail: 
jnannberg@yahoo.dk 

 Hakima Lakhrissi 
Krebsens Kvt. 2.A 
Tlf.: 27 34 06 10 

E-mail: 
Hakima-l@hotmail.com 

Suppleanter: Aage B. Jensen 
Nyvej 69 1. mf 
Tlf.: 60 35 05 02 

E-mail: 
aage_bj@hotmail.com 

 Mohammad Arif 
Bjørnens kvt 15B 
Tlf.: 52 58 85 84 

E-mail: 
mahmad_chak@live.dk  

 Per Sheye,  
Lodager 32,  
Tlf.: 43 62 70 06 
 

E-mail:  
prs@webspeed.dk 


