Socialdemokratiet Rudersdal
A-nyt
juni 2021
Indhold:
• Formanden har ordet- om knap fem måneder
• A-nyt kan nu præsentere den socialdemokratiske kandidatliste til kommunevalget den 16.
november 2021
• ”Gode ord” fra grundlovsmøde
• Sundhedsklynger skal sikre sammenhæng for patienterne (samarbejdet mellem
akuthospital, kommune og praktiserende læge)
• Kandidaternes bud på mærkesager og fokusområder
• Regionsrådsvalg 2021.
• Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 25. maj 2021.

Formanden har ordet - om knap fem måneder ….
Om knap fem måneder er der valg til kommune og region. Valgkampen har længe været i gang på de
sociale medier og i aviserne. Efter sommerferien intensiveres kampen i medierne og oveni kommer
den brede indsats med uddeling valgmateriale, personlig kontakt med vælgere ved arrangementer
på gader og stræder og ved dør-til-dør kampagner, ophængning af valgplakater osv.
Vores spidskandidat og hele det øvrige hold af kandidater til kommunevalget og kredsens kandidat
til regionsrådsvalget er alle på plads. I denne udgave af A-Nyt præsenterer vi holdet, sådan som det
blev sat på den ekstraordinære generalforsamling i maj (med et enkelt supplement senere).
Spidskandidat til kommunevalget og kandidat til regionsrådet er valgt tidligere.
De helt overordnede temaer for valget vil formentlig igen være velfærd og klima. Men også andre
temaer kommer til at spille en rolle: Ulighed geografisk og socialt, mangel på uddannet arbejdskraft,
oprydning efter coronaen og sikring mod nye epidemier, integration af indvandrere, flere boliger der
passer bedre til befolkningens aldring for nu bare at nævne nogle.
De borgerlige partier er på alle niveauer sultne efter en lang periode, hvor initiativet ofte har været
socialdemokratisk. Vi må regne med, at de borgerlige vil presse voldsomt på. Og det er ikke ligegyldigt
hvem der har flertallet i de kommende år i kommuner og regioner, hvor velfærd og tryghed for alle
vil blive udfordret, og hvor der skal prioriteres konkret i forhold til klima og miljø.
Vi får brug for alle gode kræfter i den kommende valgkamp, og fra bestyrelsen opfordrer vi alle, der
kan, til at give en hånd med. Gå ind på vores hjemmeside – www.socialdemokraterneirudersdal.dk –
og kontakt et af bestyrelsens medlemmer, også hvis du blot har en time eller 2 til rådighed. Det kan
være med uddeling af materiale, deltagelse i arrangementer på gader, ved stationer eller butikstorve
eller ved at støtte op om dør-til-dør kampagner.
Enhver indsats, stor eller lille, er velkommen – kontakt os gerne så snart som muligt!
God sommer!
Jens Peter Steensen, formand
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Socialdemokraternes hold til valget i Rudersdal kommune til november

Billedtekst: 1. række fra venstre: Anette Maj Billesbølle, spidskandidat Kristine Thrane, Jens Peter Steensen (formand
for partiforeningen), Mette Poulsen. 2. række: John Theil Münster, Heidi Højmark Falden. 3. række: Thomas Lesly
Rasmussen, Poul Bach. 4. række: Alexander Baadh og Erik Eugen Olsen. Foto: Preben Etwil

Socialdemokratiet har på en ekstraordinær generalforsamling udpeget det hold, som stiller op til
valget i Rudersdal Kommune til efteråret. Generalforsamlingen blev afholdt fysisk som det første
møde for medlemmerne siden corona-epidemien startede i marts sidste år. Der var tydeligvis glæde
over igen at kunne mødes naturligt.
Spidskandidat på A-holdet er Kristine Thrane, som blev valgt allerede sidste år. De tre andre
nuværende, socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen genopstiller alle. Derudover
opstiller både helt nye kandidater og kandidater, der har været opstillet ved tidligere valg. I alt
opstiller der ni kandidater, heraf fire kvinder og fem mænd.
-Jeg synes, det er et rigtig godt hold, vi har fået sammensat, og jeg glæder mig til at komme i valgkamp
med dem, siger formanden for Socialdemokratiet i Rudersdal, Jens Peter Steensen. Der er en god
fordeling på køn og alder og en fin geografisk fordeling i kommunen. Og en god energi i holdet!
På generalforsamlingen fik hver af de opstillede kandidater mulighed for i en lille tale at præsentere,
hvad de særligt brænder for og vil arbejde for i kommunen.
-Der bliver lagt vægt på at sikre velfærden for både unge og ældre i takt med befolkningsudviklingen
i kommunen, siger Kristine Thrane. Vi har brug for at udvikle gode institutioner og skoler for børnene
i de unge familier og for fortsat at sikre trygge rammer for de ældre og andre, der har brug for bistand.
Og så er der behov for at få mere turbo på den grønne omstilling og for at beskytte vores smukke
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natur. Den gode kurs, vi er på, med kultur og idræt skal fastholdes og gerne forstærkes. Det er vigtigt
i en moderne kommune.
Samlet er kandidaterne til kommunalvalget prioriteret i følgende rækkefølge på stemmesedlen:
Kristine Thrane, Alexander Baadh, Heidi Højmark Falden, Poul Bach, Anette Billesbølle, Thomas Lesly
Rasmussen, Mette Poulsen, Erik Eugen Olsen og John Theil Münster (sidstnævnte efter beslutning i
bestyrelsen).
Socialdemokratiet har sideordnet opstilling, dvs. at det i sidste ende er de personlige stemmer, der
er afgørende for, om en kandidat bliver valgt eller ej. Generalforsamlingens prioritering er alene
afgørende for placeringen på stemmesedlen.

Grundlovstaler ved regionsrådskandidat Jens Peter Steensen og folketingskandidat
Miki Dam Larsen -Rudersdal/Allerødkredsen
Grundlovsmødet blev afholdt i det flotteste solskinsvejr på grundlovsdagen den 5. juni 2021 i
Bibliotekshaven i Allerød, hvor mange benyttede lejligheden til at komme ud i det gode vejr – ikke
mindst efter det kedelige forårsvejr og den spirende optimisme efter ”coronaen” for at nyde det den
gode stemning med musik og taler - kaffe og croissanter.

Jens Peter Steensen.

Miki Dam Larsen
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Grundlovstale i Allerød 5. juni 2021 Jens Peter Steensen
Tak for invitationen til at komme her i Allerød og holde tale på Grundlovsdag. Jeg er opstillet til
regionsrådet, og lad mig adressere nogle af de udfordringer, jeg mener vi står over for her godt 5
måneder før valget ikke mindst på sundhedsområdet.
Først og fremmest skal vi have fulgt Covid19 til dørs. Om det sker 2-3 uger før eller senere, synes
jeg ikke har den store betydning. Men vi skal hjælpe de mennesker og erhverv, der virkelig er blevet
ramt, og vi skal sikre os mod genopblussen af Covid19 eller noget, der ligner, ikke bare her i landet,
men også ude i verden. Jeg synes covid har vist noget om, hvordan vi ved at stå sammen i et
fællesskab kan komme igennem og genvinde vores frihed.
Nu skal vi have afviklet de patientkøer, der er opstået de sidste mange måneder, så vi igen har et
sundhedsvæsen, der tager sig af alle hurtigt og kvalificeret. Ventelister og gammeldags behandling
er undergravende for tillid og betalingsvilje til et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Det er meget
vigtigt at stå vagt om et godt offentligt sundhedsvæsen i de kommende år, for der er rigtig mange
ivrige penge – forsikringsselskaber, kapitalfonde, pensionsfonde, friværdier – der gerne vil byde ind
og tjene penge på det ene og andet. Men naturligvis ikke har hverken helheden eller den samlede
befolknings sundhedsvelfærd som mål.
Der er to områder, jeg vil pege på, hvor der skal ske en særlig indsats. Og det meget snart.
Det ene er psykiatrien. Jeg fatter ikke, hvordan man kan blive ved med at skubbe en planlægning og
forbedring af området foran sig. Psykiatri skal håndteres helt på linje med alt andet på
sundhedsområdet, selvfølgelig med respekt for de særlige behov, som mennesker med psykiske
lidelser har. Men der skal ske noget.
Det andet jeg vil nævne er ved starten af livet. Fødselsområdet er kommet frem, og det er virkelig
nogle mærkværdige forhold man hører om. Fødselsforberedelse som forelæsning i et stort
auditorium, fødsler med mekanisk fokus, samlebåndstilgang og hurtigt-hjem-igen. Fædrene synes
helt at være statister. Og fertilitetsbehandling skævvrides socialt. Det er godt, at nogen har råbt op.
Når jeg sammenholder fødslerne med, hvad jeg hører om børnemodtagelser, herunder
centraliseringen, tænker jeg, at vi har brug for en gennemgang og forbedring af hele området, der
handler om starten på livet og børnenes første leveår.
Vi oplever en stigende ulighed i øjeblikket, og vi har formentlig slet ikke set de fulde konsekvenser
endnu af den igangværende udvikling. Vi har ikke brug for flere rapporter, der viser, at det er bedre
at være rig og rask end syg og fattig. Jeg synes, regionen i den kommende valgperiode i stedet skal
blive lidt aktivistisk og sammen med personale og patientgrupper sætte skub i konkrete indsatser,
regionen selv er herre over, og som kan forbedre forholdene for dem der er bagud i sundhed.
Som socialdemokrater er vi ikke kun dem, der peger på behov for forbedringer af det ene og andet,
vi er også godt klar over, at tingene skal hænge sammen, og vi er ikke bange for også at tage ansvar
for den del.
I de kommende 6-7 år rykker nogle meget store fødselsårgange fra 1940’erne op i firserne. Det vil
virkelig presse sundhedsvæsenet. Hver fjerde sengedag på sygehusene går til mennesker på 80 år
og derover, og den aldersgruppe vokser med 60%. Og der er mange andre udfordringer. Det er ikke
noget, der snævert kan løses alene ved at se på sundhedsvæsenets egen økonomi, vi bliver nødt til
at se på hele velfærden og vi bliver nødt til at prioritere, hvor svært det end er.Det vil jeg ikke gå ind
i i dag, Bare sige, at det for socialdemokrater er ekstremt vigtigt, at de prioriteringer, der bliver
nødvendige i de kommende år, ikke pakkes ind i et stort sundhedsselskab, sådan som Lars Løkke var
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på vej til at lave for et par år siden. Men at åbenheden om udfordringer og beslutninger bevares og
at der er folkevalgt, demokratisk styring af et så stort velfærdsområde som sundhed.
Derfor: Styrk indflydelsen på velfærden, stem ved regionsrådsvalget.

Grundlovstale 2021 Miki Dam Larsen
Så fylder det danske demokrati 172 år! Sådan lidt populært sagt. Og sikke en dag at fejre det på –
smukt vejr og vi er ”snaaart” igennem corona-krisen. Og hvor er jeg glad for at bo i Danmark i disse
tider. Der har været kritik og debat, men der har været styr på det. Tak til alle lige fra
sundhedspersonale til udskældte eksperter og ikke mindst vores modige regering.
Nok om det. For 5. juni 1849 – lidt senere end mange andre europæiske lande kom Danmark tøvende
med på den gradvise overgang mod demokrati. Og det er jo faktisk det vi fejrer i dag.
Englænderne havde leget med parlamentarisme i nogle århundreder. Franskmændenes og
amerikanernes revolutioner var blodige og et par generationer gamle før Frederik den 7. tog initiativ
til den første version af vores grundlov. Hvor amerikanerne og franskmændene havde episke krige
for deres demokrati, så havde vi i DK-forsinkelse, tøven og utilfredse stænderforsamlinger, der truede
med at vandre til København for at protestere inden Frederik den 7. altså præsenterede Grundloven
af 1849. Har I tænkt over hvorfor der ikke er lavet store film om den danske grundlov og kamp for
demokratiet? End ikke et heltekvad? Det er da fordi, vi slet ikke kan de der store armslag i DK.
Historien om den danske grundlov lyder omtrent lige så ophidsende som en dansk struktur- og
kommunalreform; provinsen beklager sig og KBH giver sig og vi har et forsinket kompromis uden de
store sværdslag.
Så i DK er vi mere til Kim Larsens (anti)heltekvad om Nana med den røde mund og lange sorte negle.
Vi tager hånd om vores hverdag og passer på vores naboer og håber på at næste år bliver lidt bedre
endnu. Under 2. verdenskrig var det grupper af borgere og folkelige undergrundsbevægelser, der
kæmpede den heroiske kamp, mens det politiske DK indgik kompromiser, der til gengæld reddede
de danske jøder. Den dag i dag diskuterer vi de kompromisser. Efter krigen kom vi sent med i EF, og i
det nuværende EU er vi så meget med og så meget uden for EU på én gang, at jeg har opgivet at
forklare logikken til undrende udlændinge.
Det jeg prøver at sige er: Danmark har en lang demokratisk tradition for at bevæge sig frem via små
skridt og kompromisser.
Men der findes jo helt andre ekstremer, som alternativ. Der er de lande der slet ikke evner
kompromisset eller forandringen. Lige fra Sovjet, der endte som en alderssvækket dinosaur, styret
af gamle apparatschiks til flere af de arabiske lande eller Iran, hvor bedagede religiøse ledere har
måttet erkende, at deres stenalderlige dogmer ikke fangede ungdommen. Sådanne systemer har
det med pludselig at styrte sammen. Eller som det symbolsk bliver beskrevet i filmen ”jordbær og
chokolade”, hvor nogle cubanere opkalder et gammelt køleskab efter Fidel Castro fordi køleskabet
hoster, hakker, larmer og ryster uden at virke. Det er faktisk dødt, det ved det bare ikke nu – Derfor
kalder vi det Fidel Castro.
Dét er det ene ekstrem.
Det andet ekstrem kunne være Kina. Et samfund, hvor man uden nostalgi eller hensyn løber efter
fremtiden. I bogen ”Jeg har set verden begynde” beskriver Carsten Jensen sin rejse i et Kina, hvor
kulturarv og mausoleer er blevet til plastickulisser for nogle hurtige penge. Byudviklingen skyder
frem med KUN fremtid for øje. Fortid, historie og refleksion er der ikke plads til.
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Sådan et samfund kan modsat Sovjet og Iran tilpasse sig til fremtiden. Men til hvilken pris? Disse
hurtige udviklinger har det med at føre til bobler, fortrydelse og tab.
Det er i den sammenligning, at jeg mener, at Danmark har en lang tradition for kompromissets
midterposition. Hvor kineserne hælder beton og plastic over kulturarven, og dele af Sydeuropa ikke
har leveret udvikling i 100 år, så prøver vi at kombinere det gamle og det nye. Konkret i vores byer,
hvor vi ved, at vi skal udvikle og tilpasse for at bevare. Vi giver plads til tidens behov, men vi
tilpasser til tid, sted og historie. Alle er ikke enige om den rette balance, men vi er praktisk talt alle
et sted i midterfeltet.
I den sammenhæng har vi nu en regering, der tør tage ualmindeligt store skridt. Efter dansk
standard i hvert fald. Som nævnt tænker jeg, at Regeringen har været modig og hurtig på fødderne i
corona-krisen. Ja vi kan kritisere fejl undervejs, men vi skal til den anden side af jordkloden hos
Sydkorea for at finde bedre håndteringer.
Store udfordringer kan altså have godt af et demokrati, der evner at tage store skridt.
Flygtninge og indvandrere er en anden stor udfordring, der har forandret sig meget. At vurdere
fremtidens flygtninge og immigrationsbevægelser er som at spå om borgmesterposten i Allerød;
det kan gå i alle retninger.
MEN spøg til side. De lande og regioner, hvor vi ser migration fra, er samtidig lande med voksende
unge befolkninger. Årsagerne til migration (klima, konflikt, politisk ustabilitet, manglende job og
udvikling) ser ulykkeligvis heller ikke ud til at blive reduceret. Så dem, der nu sidder og undersøger
de her forhold vurderer, at vi kun er på begyndelsen af en stejl kurve.
Vi må anerkende migrationen vokser og forandrer sig. Vi må derfor også være forandringsvillige ift.
De gamle systemer, som vi har bygget op omkring asyl og migration. Og Regeringen har igen taget
store skridt.
Det har ført til meget debat i Danmark. Også her lokalt i Allerød. Vi har valgt at anerkende behovet
for en revision af det europæiske asylsystem, men vi ønsker også at bevare vores solidariske
værdier og humanistiske rødder.
Hvis vi rykker så hurtigt og så voldsomt, at danske småbørn efterlades i Syrien og velfungerende
flygtninge i Danmark – i arbejde og uddannelse – pludselig skal placeres på ubestemt tid i lejre uden
håb eller udsigt, så har vi altså tabt en mindst 172 år lang tradition for moderation, kompromis og
omtanke. Hvis vi svigter mennesker så fundamentalt, så tror jeg, at der vil være en dansk
statsminister i fremtiden, der vil give en undskyldning til nogle børn, der er blevet gamle og arrede.
Jeg vil derfor opfordre til at huske kompromisset og omtankens værdi. Vores grundlovsdag er også
en fortælling om, hvor langt den tilgang har bragt os. Rigtig glædelig grundlovsdag!

Sundhedsklynger skal sikre sammenhæng for patienterne
Af Jens Peter Steensen
Læge og kandidat (S) til Regionsrådet i Region Hovedstaden

Aftalen mellem regeringen og regioner og kommuner om økonomien i 2022 er ikke nogen fest.
Regeringen har givet det, som befolkningsudviklingen tilsiger. Ikke mere.
Interessant er til gengæld en aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger), der kommer
lige i kølvandet på økonomiaftalen.
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En sundhedsklynge er et fast, forpligtende samarbejde mellem et såkaldt akuthospital – f.eks. Hillerød
eller Herlev - kommunerne og de alment praktiserende læger omkring akuthospitalet. Der er i alt 21
akuthospitaler i landet, heraf fire i Region Hovedstaden. Befolkningsmæssigt er det store enheder.
Sundhedsklyngerne skal på det faglige/driftsmæssige niveau styres af fagpersoner og embedsfolk, og
på det politiske niveau af repræsentanter for regionsråd og kommunalbestyrelser.
Aftalen om sundhedsklynger fylder godt 2½ side og er en overordnet, organisatorisk ramme om det
fremtidige samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Det er en ramme, der
bliver vigtig for sundhedsvæsenets udvikling i de kommende mange år. Socialdemokratiet og Venstre
er enige om aftalen, der skal fyldes ud i forhandlinger mellem partierne i Folketinget til efteråret.
Den ene store udfordring, som sundhedsvæsenet står over, er stigningen i antallet af ældre og i
antallet af mennesker med kroniske sygdomme. De meget store fødselsårgange fra 1940’erne runder
i de kommende 6-7 år 80 år, og behovet for indsats fra sundhedsvæsenet til de ældre vil stige kraftigt.
Samtidig stiger antallet af mennesker, der lever med en eller flere kroniske sygdomme – hjertesvigt,
KOL, diabetes, kræft osv.
Den anden store udfordring for sundhedsklyngerne er at sikre sammenhæng for patienter på deres
vej gennem systemet. Manglende sammenhæng mellem sygehus, egen læge og indsats hjemme og
i kommunen er årsag til mange dårlige oplevelser for patienter og pårørende, nedsat udbytte af
behandlingen og spildte ressourcer.
På sigt kommer man næppe uden om flere ressourcer for at klare udfordringerne. Men det er ikke
gjort med penge alene – der skal mere fokus på den enkelte borger/patient, og der mangler
faguddannet sundhedspersonale over en bred kam. Bl.a. derfor er det vigtigt, at man samarbejder
effektivt om at lave præcis de ændringer, som er nødvendige for at kunne klare udfordringerne.
Det er absolut nødvendigt, at der fortsat arbejdes med mere effektive patientforløb på hospitalerne.
Undersøgelser og kompetente vurderinger skal gennemføres tidligt efter ankomst, så unødvendige
indlæggelser undgås, interne flaskehalse og ventetider på det ene og andet skal til stadighed
bekæmpes, og der skal mere opmærksomhed på at sikre en god - og tryg – overgang til eget hjem
for patienterne. Det er ikke sådan alle vegne endnu, men det er kendt stof for hospitalerne, og det
er kerneopgaver for ledelserne i regionerne at arbejde med.
Den anden store udfordring – den manglende sammenhæng – er vanskeligere at løse, fordi det til
dels er ukendt land. Patientforløb er i dag ikke bare fordelt på mange specialiserede afdelinger på
hospitalerne, men omfatter også en lang række specialiserede funktioner udenfor både før og efter
indlæggelse. Og kompleksiteten bliver ikke mindre af, at patienterne/borgerne i stigende omgang
veksler mellem at være hjemme, besøge egen læge, blive behandlet på hospital eller rehabiliteret i
kommunen.
Grundlæggende skal vi fremover tænke sundhedsvæsen langt bredere, end vi er vant til. Man
kommer til at arbejde efter fælles faglige retningslinjer, i det samme tempo og med meget mere
præcis og tidstro kommunikation med aktiv opmærksomhed på borgerens situation og behov –
uanset hvor den enkelte borger/patient er i ”systemet”. Og så er der brug for, at almen praksis og
speciallægepraksis, psykiatri, social ulighed i behandling og forebyggelse af sygdom og ulykker bliver
konkret tænkt ind alle vegne, hvor det er relevant og kan forbedre tilværelsen for borgerne.
Sundhedsklynger er en god organisatorisk ramme omkring arbejdet, og det er godt, at regering,
regioner og kommuner spiller ud med en relevant organisatorisk ramme, som herefter skal detaljeres
fagligt og forhandles politisk. Og selv om langt de fleste opgaver skal løses på et fagligt/driftsmæssigt
niveau, er det godt, at der fortsat er en demokratisk overbygning på et så stort og vigtigt
velfærdsområde som sundhedsvæsenet.
Udfordringerne er så store, at de næsten kalder på en langsigtet plan.
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Kandidaternes præsentationer – bud på fokusområder og mærkesager
Kristine Thrane - spidskandidat / borgmesterkandidat

Uddannet geolog og arbejder på De Nationale Geologiske Undersøgelser for
Danmark og Grønland (GEUS) som Seniorforsker.
Bor i Holte med min mand og søn.
Har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2010 og været gruppeformand
siden 2017.
Jeg vil arbejde for, at Rudersdal Kommune bliver ved med at være en
attraktiv kommune at bo i.
- Vi skal have gode skoler og daginstitutioner og de ældre skal have
den hjælp, de har brug for.
- Vi skal værne om og bevare vores grønne områder og investere
mere i energieffektivisering og bæredygtige løsninger.
- Vi skal have et mere varieret boligtilbud med
seniorboligfællesskaber og flere almene boliger.
- Vi skal investere i vores kommunale bygninger, flere af vores skoler
og idrætsfaciliteter trænger til fornyelse og markante renoveringer.
- Rudersdal Kommune har stadig den laveste kommuneskat i landet –
det er ikke et mål for socialdemokratiet – Vi vælger Velfærden.

Alexander Baadh
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Den 31-årige Alexander stiller op som ny kandidat til kommunalbestyrelsen i
Rudersdal. Han er udlært Tømrer og uddannet bygningskonstruktør. Arbejder
til daglig som arbejdsmiljørådgiver for Region Hovedstadens center for
ejendomme.
Gift med Simone, der er tandlæge og de har sammen William på 4 og Nora
på 1.
Fagpolitisk arbejde, hvor jeg har været tillidsvalgt i mange år i Arbejdstilsynet
og engageret i min fagforening. Fhv. Formand og nuværende
bestyrelsesmedlem i Foreningen af konsulenter i Arbejdstilsynet og har
lobbyeret for denne forening på Christiansborg. Arbejder stadig med
beskæftigelsespolitik, særligt om arbejdsmiljø.
Fokusområder:
Dagtilbud, fritidsordninger og skoler. Teknik og miljø. Drift af den
kommunale centraladministration
Klimatilpasning er omkostningstung og tidskrævende, derfor har jeg et ønske,
om at afdække muligheder for tiltag, der kan bidrage til klimatilpasningen på
et lokalt og centralt plan. Jeg er af den overbevisning, at vi skal renovere os til
klimatilpasningen og ikke bygge nyt. Det er min overbevisning, at dette også
skaber flere arbejdspladser, end at bygge nyt
Færdsel i trafikken i kommunen, skal være tilgængelig og sikker for alle borger,
særligt for børn og handicappede. Samtidigt skal den være gennemtænkt, som
i denne sammenhæng betyder, at der i ønsket om et lavere CO2 tryk, også
skal tænkes ind i hastighedsbegrænsninger, udnyttelse af vejarealer til
afvanding og lagring af C02.
Uddrag fra Alexanders oplæg som er optrykt i A-nyt januar 2021

1. Heidi Højmark Falden

45 år. Jeg er gift og har fire hjemmeboende piger.
Uddannet datamat. Gymnasielærer i matematik
I min fritid synger jeg kor og elsker at svømme.
Grøn omstilling på lokalområdet, det gode børneliv, borgerservice
Solceller på kommunens skoler, større bygninger. Flere el-ladestandere på
kommunens p-pladser.
Minimumsnormering for vuggestuebørn.
Skræddersyet forløb for børn i indskolingen med ordblindhed.
Nemmere adgang til kommunen for borgere der ikke kommunikerer via email.
Vi kan støtte op om den grønne omstilling på lokalt plan ved sætte solceller
op på større kommunale bygninger som skoler, idrætsanlæg og rådhuset.
Vi har fantastiske pædagoger og dejlige grønne omgivelser for vores børn.
Men det må ikke blive en sovepude for den helt nødvendige omsorg den helt
små har brug for. Især vuggestuebørnene har brug for direkte
voksenkontakt. Jeg vil arbejde for at vi kommer op på BUPLs anbefalede
minimumsnormering på en voksen pr. tre vuggestuebørn
På indskolingsområdet vil jeg arbejde for at vi ikke taber de børn på gulvet
som har brug for hjælp til ordblindhed. Vi har brug for at samlet forløb og
ikke det uværdige system som vi har lige nu hvor forældre skal forhandle fra
år til år om hjælp. Jo tidligere vi hjælper jo bedre

Poul Bach

Poul er 62 år, advokat – advokatpraksis i Birkerød. Genopstiller til
kommunalbestyrelsen
Fritiden går med litteratur, rejser, fiskeri og sejlads. Herudover politik –
familie og venner. Politiske mærkesager er: Social- og sundhedsområdet
Affaldssortering – Focus på CO 2 reducering. Renere natur og vandmiljø.
Børn, Skole og ældre hele livet.
Poul har været valgt til kommunalbestyrelsen i 3 valgperioder og stiller
således op til den 4. periode.
Poul fortæller, at de fleste kender mig som en der stiller op for de svageste
i vores samfund, og som en saglig og faglig velfunderet politikere der er
inde i sine sagsområder.
Jeg har i min tid i kommunalbestyrelsen været medlem af social- og
sundhedsudvalget igennem alle årene. Har desuden siddet i erhvervs- og
teknikudvalget.
Poul har været udpeget til Lions Park ´bestyrelse og Skole bestyrelser m.m.

9

Anette Mai Billesbølle

Anette er 61 år, gift med Henrik, der har et arkitektfirma. Sammen har
familien 5 voksne sønner og
2 børnebørn.
Anette stiller op som ny kandidat til Kommunalbestyrelsen i Rudersdal
Kommune
Sygeplejerske, diplom I ledelse, Master of public administration, Master of
public Health
Tidl. chef og leder i kommunale sundheds- og ældreområder, pt
sygeplejerske deltid.
Fritid: Natur, kunst, sommerhus, rejser, familie, ridning og politisk aktiv
Fokusområder som har min særlige interesse:
- Ældre og sundhedsområdet, samt social- og psykiatriområdet
- Naturen og byggeri i kommunen
- miljøpolitiske område
Mine mærkesager
Høj velfærd på de vigtige velfærdsområder for børn, unge, ældre,
handicappede borgere, og psykisk sårbare borgere
Sundt miljø og gode muligheder for natur og fritidsoplevelser og trivsel for
alle i kommunen
Prioritering af grønne områder, natur og æstetik ved ombygninger og
nybygninger i kommunen

2. Thomas Lesly Rasmussen
Thomas er 53 år – gift med Pritsana, 3 hjemmeboende børn Jack og Jastin i
folkeskolen Linea i Skovbørnehave. Simone er flyttet hjemmefra som læser
erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation på CBS.
Thomas stiller op til en ny periode i kommunalbestyrelsen.
Kontor – og pædagog uddannet. Ansat som turneringschef DBU Sjælland.
I fritiden er Thomas DBU talentcentertræner som han har været i over 20
år herudover mangeårigt træner i BSV/SKJOLD, Birkerød- FC Holte og FC
Rudersdal senest som træner for seniorer.
Stiller op for socialdemokratiet til den anden periode i
kommunalbestyrelsen. Bredere udbud af børneinstitutioner. Bedre
idrætsfacilitet er og vedligeholdelse af disse.
Ung - gøre livet til en fest i Rudersdal eller skal unge tage til
København?
Fastholde vores grønne kommune. Sikre gode tilbud til vores ældste i
Rudersdal. Trafiksikkerhed, stisystem er og cykelstier.
Havde før denne valgperiode ønsket om at bedre idrætsfaciliteter til
højest på listen og her er vi kommet rigtigt langt. Vi er langt fra i mål
og der skal afsættes langt flere midler i de kommende år.
Jeg synes stadig vi kunne styrke vores tilbud til børnefamilierne
således der kom langt flere skovbørnehaver og gerne
idrætsinstitutioner, som et muligt valg. Idræts klasser på udvalgte
skoler kunne være koblet sammen med vores fremragende idræts foreninger i Rudersdal.
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Mette Poulsen
Mette er 47 år, gift med Jakob - de har 3 børn hvoraf de 2 er hjemmeboende.
Uddannet Ba. Ling. Merc. Beskæftiget som salgsbackup.
Jeg er pt. suppleant til kommunalbestyrelsen i perioden 2018-2021
Fritid. Politik, bestyrelsesarbejde, kulturoplevelser samt havearbejde.
Arbejdsmiljø for kommunens ansatte Ny skolestruktur Busdrift i kommunen
Bedre psykisk- og fysisk arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser
Opfølgning på om den nye skolestruktur fungerer optimalt
Busdrift på tværs af kommunen skal styrkes
Vi kan ikke være bekendt, at de ansatte i Ruderdal Kommune har en af
landerts højeste sygefraværsprocenter – det vil jeg have fokus på med henblik
forbedring.
Skoleområdet -Der er bl.a. blevet lagt 8 skoler sammen til 4 skoler i Rudersdal
Kommune – jeg vil have fokus på om de 4 skoler fungerer optimalt for
personale, elever og forældre.
Busbetjeningen i kommunen- vi har måttet accepterer nedskæringer i
busruter i Rudersdal – jeg vil have fokus på om der er andre løsninger.

3. Erik Eugen Olsen
Erik er 74 år. Gift med Kirsten og har 3 børn samt 6 børnebørn.
Udannet maskinarbejder og socialpædagog.
Erik stiller op igen til en ny periode i kommunalbestyrelsen
Fritidssyslerne går i Røde Kors – hjælper unge med job når tiden ikke bruges
på kommunalpolitik.
Fokusområder:
Etablering af senior bofællesskaber – billige boliger også til unge.
Job og uddannelse til unge og børn med funktionsnedsættelser
Styrkelse af SSP arbejdet og natteravne
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John Theil Münster
John er 68 år
Kandidat i statskundskab (cand.scient.pol.), HD i Organisation &
Ledelse
Pensioneret regeringsembedsmand (Forsvarsministeriet) samt
som ekstern lektor i Offentlig Forvaltning på KU, Juridisk Fakultet.
Det er første gang at John stiller op på den socialdemokratiske
liste til kommunevalg har tidligere været opstillet for SF
Medlemskab af Birkerød Menighedsråd, Rudersdal Provstiudvalg
og Helsingør Stiftsråd, teologistuderende, aktiv i Frimurerordenen
Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik på landsplan
Lokalt kommunalt: Kulturpolitik og kulturelle tilbud
forbedrede tilbud til børn og unge

Regionsrådsvalg 16. november 2021
Regionerne har ansvaret for: Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen,
herunder privatpraktiserende læger og speciallæger. Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø,
beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter.

Jens Peter Steensen kandidat i Rudersdal-Allerød kredsen til regionsrådet

Læge, videreuddannet til speciallæge i samfundsmedicin, tidligere i
mange år direktør på store sygehuse, senest Odense
Universitetshospital.
Bor i Holte med min kone. Tre voksne børn, otte børnebørn.
I mine yngre dage aktiv i faglige organisationer (yngre læger,
lægeforening mm).
Jeg vil arbejde for, at Region Hovedstaden vedbliver at være et godt
sted at bo og er en region med gode muligheder, ikke mindst for børn
og unge for at udvikle sig.
• Sundhedsvæsenet er en vigtig del af velfærdssamfundet og skal
prioriteres højt
• Der skal være meget bedre sammenhæng i indsatsen for den
enkelte borger/patient under ophold på sygehus og hjem i
kommunen
• Borgernes/patienternes oplevelser og erfaringer skal inddrages
mere i sundhedsvæsenets tilrettelæggelse
• Indsatsen for de sundhedsmæssigt svagestes skal styrkes og
systematiseres
• Gode uddannelsesmuligheder skal sikres i hele regionen, ikke
mindst på det erhvervsfaglige område
• Klima og miljø skal tænkes ind overalt, hvor regionen har
aktivitet og indflydelse
• Den kollektive trafik skal forbedres og prismæssigt være
attraktiv
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Socialdemokratiet i Rudersdal
26. maj 2021
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2021 kl. 19 med henblik på prioritering af
kandidaternes opstillingen til kommunevalget 16. november 2021.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i Administrationscentret, Stationsvej 36, Birkerød,
lille sal.
Dagsorden:

1. Formanden bød velkommen. Orienterede om at Heidi H. Falden og Poul Bach havde meldt
forfald. Han anmodede generalforsamlingen om at give bestyrelsen tilsagn til opstilling af
yderlige kandidater samt der kunne dispenseres fra 1 årsreglen for medlemsskab af
socialdemokratiet.
2. Valg af dirigent
3. Bent Nielsen valgtes som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
varslet.
4. Valg af referent
Niels Harrig valgt som referent.
5. Godkendelse af dagsordenen og afstemningsregler om prioriteringen af kandidaterne på
stemmesedlen. Dagsordenen og afstemningsregler godkendt.
6. Valg af stemmetællere. Jakob F. Poulsen og John Stefan Olsen blev valg

7. Kandidaterne præsenterer sig.
De tilstedeværende kandidaterne præsenterer sig og dirigenten oplæste Heidi og Pouls
valgtemaer fra A-nyt april 2021.
8. Afstemningen om kandidaternes prioriteret rækkefølge på stemmesedlen gav følgende
opstilling på stemmesedlen efter optælling, stemmerækkefølge og flettereglen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kristine Thrane (tidligere valgt som spidskandidat)
Alexander Baadh
Heidi Højmark Falden
Poul Bach
Anette Billesbølle
Thomas Lesly Rasmussen
Mette Poulsen
Erik Eugen Olsen

På formandens anmodning besluttede generalforsamlingen at bestyrelse kunne opstille
yderlige kandidater samt der kunne dispenseres fra 1 årsreglen for medlemsskab af
socialdemokratiet. Kandidaterne som udpeges på denne måde opstilles herefter nederst på
stemmesedlen.
13

Generalforsamlingen tog til efterretning, at bestyrelsen tilslutter sig en udtalelse som
sendes til partiets ledelse på Christiansborg – udarbejdet og godkendt af Socialdemokratiet i
Allerød ”Om danske børn i lejre i Syrien og syriske flygtninge med midlertidig
opholdstilladelse.” (vedhæftet).
9. Eventuelt.
Lone Gregersen rejste spørgsmålet om bestyrelsen ville støtte en henvendelse til
kommunen om en forskønnelse af mindepladsen for Jørgen Schunck, som pt. virker som en
kedelig p-plads og ikke en mindeværdig plads.
Det aftaltes at Lone ville foranledige en henvendelse til bestyrelsen med forslag til
forskønnelse/ mindre flytning af mindepladsen og bestyrelsen i givet fald gerne støtter en
henvendelse til KB -medlemmerne / kommunen.

Herudover henviste Lone som kuriosum til tidl. statsminister Staunings bestræbelser i 1930`
erne om at gøre Øresundskystens strandlinie til offentligt og frit tilgængeligt område - hvor
der er et stykke der forsat ikke er offentlig tilgængeligt – og om vi kunne gøre noget? – den
landede ved, at der måske kunne ske noget om mange år!
Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak for en god generalforsamling og vi nu
havde valgt et godt hold til valgkampen.
Den 26 /maj 2021
Sign. Jens Peter Steensen.
Formand

/

sign. Bent Nielsen
Dirigent

Udtalelse fra Generalforsamlingen i Allerøds partiforening for socialdemokratiet
Socialdemokratiet har på sin generalforsamling den 21. maj 2021 vedtaget følgende som blev
tiltrådt på den ekstraordinære generalforsamling den 25 maj 2021:
Om danske børn i lejre i Syrien
Vi appellerer til Socialdemokratiets partiledelse om at ændre holdning til håndteringen af de børn med mødre, som
opholder sig i lejre i Syrien. Vi mener at Danmark er forpligtet til at hjemtage danske børn med deres mødre. Det skylder
vi børnene, som jo ikke har valgt deres forældre. Og det skylder vi kurderne, som har bragt store ofre i bekæmpelsen af
IS. Danmark har endvidere en interesse i at danske børn ikke udvikler sig til terrorister, som senere kan bringe Danmark i
fare.
Vi anser det for urealistisk og faktisk også hjerteløst at ville hjemtage børnene uden deres mødre. De lever i dag i et
infernalsk helvede, hvor man må tro, at de ikke har andre end deres mor at klamre sig til. Vi har fuld tillid til at det danske
retssamfund er i stand til at retsforfølge kvinderne for deres gerninger samt overvåge dem i det nødvendige omfang.
Om syriske flygtninge med midlertidig opholdstilladelse
Vi undrer os også over at Danmark har travlt med at gå enegang med udvisning af syrere med midlertidig
opholdstilladelse. I praksis indebærer det at syrere udvises til et udrejsecenter, fordi de ikke selv vurderer at Syrien endnu
er et sikkert sted for dem.
Det er selv sagt umuligt for almindelige mennesker i Danmark at overskue sikkerhedssituationen i Syrien. Vi kan blot
konstatere at vi er det eneste land, som udviser syriske flygtninge. For nylig har man kunnet læse i aviserne at syrere i
Danmark, som offentligt har undsagt assadstyret, er i fare for at blive forfulgt så snart de sætter fødderne på syrisk jord.
Hvis dette står til troende, anser vi ikke Syrien som et sted man kan udvise folk til. Hvis den danske lovgivning alligevel
kan fortolkes som om Syrien er et ”sikkert” land, foreslår vi en revision af lovgivningen.
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Vi anerkender at man på verdensplan står over for en overvældende flygtninge- og migrantkrise, som kalder på bedre
løsninger i nærområderne. Løsninger som kræver en hidtil uset tilførsel af ressourcer, ikke mindst økonomiske. Dette
kunne måske/forhåbentligt indebære at flygtninge og migranter foretrækker at blive i nærområder. Løsninger af denne
karat eksisterer imidlertid ikke, og kræver i vore øjne et forpligtende internationalt samarbejde. Ind til da vil vi appellere
til at Danmark behandler de flygtninge vi nu en gang huser på en måde, som ikke hele tiden bevæger sig på kanten af de
konventioner vi selv har tilsluttet os. At parkere dem uden håb for fremtiden i udrejsecentre i årevis er meningsløst.

Bestyrelsen og KB gruppen i Rudersdal partiforening har fremsendt udtalelsen til partiledelsen som
efterfølgende har tilbud møde med folketingsmedlem eller minister - et lignede svar har de også
modtaget i Allerød partiforening. Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde drøfte
henvendelsen fra partiledelsen og evt. i samråd med Allerød partiforening forslå det videre forløb.

Telefon- og mailliste for partibestyrelse, KB -medlemmer- pr. 22. febr. 2021
Bestyrelsen
navn
Jens Peter
Steensen
Formand
Pia SverdrupJensen
Næstformand
Peter Lind
Kasserer
Alexander Baadh

e-mail
jpst@outlook.dk

Ttf.nr
21 34 24 38

adresse
Geelsvej 21 B, 2840 Holte

Pi.sverdrup@gmail.com

30 86 86 39

Nærumvænge 140, st.tv. 2850
Nærum

Peterlind@paradis.dk

Geelsvej 22, 2840 Holte

alexander@baadh.dk

60 61 28 18
45 42 08 29
30 74 26 25

Anette Maj
Billesbølle

anettebillesboelle@gmail.com

51 93 01 50

Øverødvej 120, 2840 Holte

Niels Harrig
medlemsansvarlig
Søren Rye

nharrig@post.tele.dk

20 83 96 89

Soldraget 28, 3450 Birkerød

Spro.155@hotmail.com

41 87 07 93

John Stefan Olsen

herredsvej@outlook.dk

52 23 60 50

Birkerød Parkvej 63,
3460 Birkerød
Hegnsvej 161 N
2850 Nærum

Heidi Højmark
Falden

Heidi.falden@gmail.com

29 90 29 20

Bakkevej 56, 3460 Birkerød

Erling Hansen
suppleant
Socialdemokratern
ei
Rudersdal

erlinghenry@hansen.mail.dk

45807812

Langebjerg 12, 1.th, 2850
Nærum
www.rudersocial.dk
Socialdemokratiet i Rudersdal

Internetadresse
Facebook

Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Kristine Thrane
KRTH@rudersdal.dk

Stenvang 12 2950 Vedbæk

72 68 10 74

Malerbakken 5, 2840 Holte

Poul Bach

pb@abadvokater.dk

20 13 73 56

Vestervang 13, 3460 Birkerød

Thomas Lesly
Rasmussen
Erik Eugen Olsen

tler@rudersdal.dk

40 92 88 92

Malmbergsvej 80, Nærum

erol@rudersdal.dk

72 68 10 73

Anemonestien 31, 3460
Birkerød
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Socialdemokratiet i Rudersdal – finder du her:
Hjemmeside: www.socialdemokraterneirudersdal.dk
Facebook:
https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts

Socialdemokratiet Rudersdal
Niels Harrig
Medlemsansvarlig
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