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Formanden har ordet
Anne Knudsen
Kære Socialdemokrater
Socialdemokratiets kongres midt i september var en rigtig flot manifestation af, hvor stor opbakning
der er til den nye regering. Den er kommet rigtig godt fra start, ja, ”irriterende godt”, som flere fra
den blå blok har udtalt. Det er dejligt, og jeg er sikker på, at det bliver en langvarig regering.
Anette Billesbølle, Jens Peter Steensen, Birgith Poulsen, Niels Harrig og jeg deltog fra bestyrelsen, og
Kristine Thrane deltog som formand for den socialdemokratiske gruppe i Rudersdal.
Mette Frederiksen nød meget stor opbakning blandt kongresdeltagerne. Det oplevede vi allerede på
kongressen sidste år og genoplevede i år. Hun holdt en rigtig god og visionær tale, som I kan læse på
dette link:
https://www.socialdemokratiet.dk/media/8642/mette-frederiksens-kongrestale-2019.pdf
Der var ingen tvivl om Mette Frederiksens prioriteringer som det fremgik af kongrestalen – en ægte
socialdemokratisk tale hvor velfærden står øverst på listen.
Der var rigtig mange kongresdeltagere, som ønskede ordet – og Mette Frederiksen samlede op på
alle disse indlæg og gav dem en kommentar med på vejen. Det fungerede rigtig godt og gav et meget
klart indtryk af, hvor velinformeret og visionær en statsminister, vi har fået.
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Arne var der, og han blev hyldet på meget fin og respektfuld vis.

Helle Thorning Schmidt holdt en meget fin tale, hvor hun gav ’stafetten’ til Mette.
Poul Nyrup Rasmussen foldede sig ud i meget underholdende og fin stil på scenen lørdag
aften, hvor vi bl.a. fik hele historien om den famøse cykelhjelm og historien om, da han og
frk. Dybkjær blev indlogeret i hver sit rum, da de var på besøg i ”Det hvide hus” kort efter,
at Nyrup var blevet statsminister.

Rudersdal Folkemøde
Det var igen i år et rigtig godt folkemøde. Mange partier og foreninger deltog med foredrag, sang,
boder og mange andre aktiviteter.
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Socialdemokratiet havde i år mange forskellige og rigtig gode aktiviteter under Folkemødet.
Folketingskandidaten Miki Dam Larsen deltog i den indledende debat med øvrige kandidater /
folketingskandidater fra Nordsjælland, og gruppeformand Kristine Thrane deltog i den afsluttende
kommunalpolitiske debat.
Begge debatter var meget velbesøgte og spændende.
Jens Peter Steensen og Anette Billesbølle stod for den spændende debat om ”Sundhedsreform – men
hvordan? I denne debat deltog Poul Bach under overskrifterne; Er Rudersdal klar til flere ældre? og
Kan Rudersdal vinde guld på sit affald?
Kristine Thrane stod for en debat om bibliotekerne. John Olsen stod for, at de to forfattere Lena Olsen
og Camilla Olsen kom og læste op af deres bøger, mens børn tegnede flotte tegninger. Deres
arrangement var omkranset af en masse børnebiblioteksbøger, som biblioteket havde udvalgt til
Folkemødedagen.
Socialdemokratiet stod endvidere for, at der kom et børnekor fra Bistrup Kirke. Og endelig kan det
nævnes, at Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet – kaldet ”Klimatosserne” havde sikret
sig stande ved siden af hinanden og sammen havde planlagt nogle aktiviteter, som skulle sætte fokus
på miljø og klima under overskriften ”Du bliver, hvad du spiser”.
Dansk-Syrisk Forening havde lavet en fantastisk bod, hvor de serverede syrisk mad. Det var et
kolossalt tilløbsstykke, som Socialdemokratiet støttede økonomisk.
Niels Harrig og Pia Sverdrup stod for det store koordineringsarbejde – og det gjorde de så godt, at vi
allerede nu har aftalt med dem, at det gør de igen til næste år😊.
Tak til alle som kom til Folkemødet og alle, som lagde et stor arbejde i at få lavet et rigtig godt lokalt
politisk arrangement.
Ny formand
For snart to år siden, da der skulle findes en nye formand, bød jeg ind på opgaven.
Jeg må sige, at det har være sjovt og spændende – og lærerigt at være formand for Socialdemokratiet
i Rudersdal. Jeg er fra dag ét blevet taget godt imod og har fået mulighed for at møde mange aktive
Rudersdal borgere, også uden for Socialdemokratiet.
Jeg synes, at vi har en rigtig god bestyrelse, hvor der er en behagelig og glad tone, og hvor vi får sat
en række gode ting i gang. Et forum, hvor man har lyst til at komme til møderne, og hvor der er tilpas
højt til loftet. Folketingsvalget har selvfølgelig fyldt meget, hvor der var en stor indsats fra alle i
bestyrelsen for at få Miki Dam Larsen valgt ind i folketinget – og hvor Niels Harrig var en rigtig god
kampagneleder.
Nu skal stafetten videre. Beslutningen om, hvem der skal være den næste formand, træffes på den
ordinære generalforsamlingen i februar 2020.
Bestyrelsesmedlem Jens Peter Steensen har allerede meldt sig som kandidat, men alle har mulighed
for at byde ind på opgaven. En opgave, som er både spændende og meningsfuld. I kan kontakte Niels
Harrig eller mig, hvis I vil vide mere om opgaven.
Jeg håber meget, at der er mulighed for, at jeg kan fortsætte i bestyrelsen. Det er et dejligt forum
med politiske snakke og mange gode ideer.

Mange hilsner
Anne Knudsen
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Derfor stemte vi ja til skolestrukturforslaget
Kristine Thrane
Gruppeformand for Socialdemokratiet

Kristine Thrane
Noget af det jeg har kæmpet hårdt for hele min tid som politiker, er skolerne. Jeg står fuldstændig på
mål for, hvad jeg har sagt, nemlig at jeg vil kæmpe for at bevare vores gode skoler. Det ville da have
været nemt og dejligt, hvis vi bare kunne køre videre som i dag, men vi har desværre ikke børn nok
til at fylde skolerne, og børnetallet bliver ved med at falde fremover. Økonomien er allerede
udfordret på flere skoler og vil blive yderligere udfordret, hvis vi bare lader stå til, og det vil gå ud
over kvaliteten. Den strukturændring, der er lagt op til, er i vores øjne den bedste måde til at bevare
den gode kvalitet og standard på skolerne, samtidig med at den vil give flere penge til undervisningen.
Det er blevet fremført, at man ikke sparer særligt meget ved denne øvelse, og det er rigtigt, men det
er jo fordi, vi har valgt ikke at tage alle de midler, der bliver frigjort fra skolerne, vi vil til gengæld
gerne have, at de bliver på skolerne, så de har flere midler til rådighed.
Vi har lyttet rigtig meget til borgerne, og derfor vil vi afsætte flere penge til processen, flere penge til
ledelse, og igangsætte en masterplan, hvilket har været et stort ønske fra
skolebestyrelsesformændene. Vi har lyttet til lærerene, som siger at skolerne er trængt økonomisk,
og at vi ikke bare kan lade stå til. Vi vil lave klassedannelser ved skolestart og ved udskolingsstart. Det
har aldrig været formålet, at bryde klasser op undervejs eller flytte børn rundt mellem matrikler i
indskolingen.
Vi har pga. denne omstrukturering kunnet annullere en besparelse på kronebeløbet på 4,2 mio./år.
Vi socialdemokrater har stemt ja til skolestrukturændringerne, fordi vi ikke vil være med til at spare
mere på selve undervisningen, og fordi denne omstrukturering netop tilfører skolerne flere penge.
Så vi har lyttet, men ikke hørt at der er kommet et reelt alternativ til strukturændringsforslaget.
C og L´s forslag løser ingenting, skolerne vil fortsat være økonomisk udfordrede. Derudover går
forslaget fuldstændig mod anbefalingerne i strukturudvalget, hvor noget at det vigtigste var at styrke
skolerne fagligt, især i udskolingen. Med C og L´s forslag er der til næste år 5 skoler, der kun kan
oprette én 0-klasse. Al forskning viser at 1-sporede skoler ikke er godt for fagligheden, det er heller
ikke godt for skolerne økonomi og det er heller ikke hvad eleverne ønsk
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Stil op til regionsvalget

Leila Lindén
John Stefan Olsen har talt med Leila Lindén regionsrådsmedlem for socialdemokratiet i Region
Hovedstaden – det blev til en inspirerende samtale om livet i dansk politik:
I løbet af det kommende halve år skal kandidaterne til regionsvalget i 2021 være fundet.
Hvem vil stille op? Er det for krævende eller til at overkomme? Og hvordan fungerer samarbejdet i
regionen? Vi har spurgt et mangeårigt socialdemokratisk medlem af Region Hovedstaden.
Leila Lindén er 75 år. Hun er uddannet sygeplejerske. Opvokset og uddannet i Vejle. Hun har arbejdet
som narkosesygeplejerske på hospitalerne i Rønne, Frederiksværk og Hillerød samt været
oversygeplejerske på Helsingør Sygehus. Leila fik 10.389 personlige stemmer ved regionsvalget i
2017 og blev kun overgået af Sophie Hæstorp Andersen. Over 8000 bornholmere satte kryds
ved Leila.
Det er der en særlig grund til. Det vender vi tilbage til.
Fra sygeplejerske til sundhedsdirektør
- Jeg er vokset op i et socialdemokratisk hjem og har altid været aktiv socialdemokrat. Jeg var 1.
suppleant til folketinget for Svend Andersen ved valget i starten af 80’erne, men fra 1984 ønskede
jeg at hellige mig min faglige karriere, og jeg fik Eva Fatum til at tage over, fortæller Leila Lindén.
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- Jeg flyttede til Bornholm i 1978 og var forstanderinde for Bornholms Centralsygehus indtil 1984,
fortæller Leila, der allerede som ung grundlagde sin stærke tilknytning til solskinsøen og med
sit stærke engagement for sundhedsvæsenet har gjort sig fortjent de mange stemmer på Bornholm.
Sygeplejedirektør på Rigshospitalet
- Efter knap syv år på Bornholm kaldte København igen, fortæller Leila, der i 1984 startede som
sygeplejedirektør på Rigshospitalet og var medlem af hospitalets direktion frem til 2002, hvor hun
også nåede at færdiggøre en MPA-uddannelse (Master of Public Administration) på CBS.
For Leila blev tiden på RH en meget spændende periode, hvor der var store forandringer med blandt
andet Christian Nissen som markant direktør, men det blev en særlig omstændighed, der igen sendte
Leila ind i aktiv politik.
Ninn-Hansen sagen
- Jeg var udpeget af Folketinget som rigsretsdommer, hvis der skulle komme en Rigsretssag. Det
regnede jeg jo ikke med, at der gjorde, men det gjorde der, nemlig Ninn-Hansen sagen. Her var min
sidemand Vibeke Storm Rasmussen, som var amtsborgmester. Så da blev jeg af Vibeke mindet om
livet i politik...
Tilbage til Bornholm
I 2002 blev jeg efter mange opfordringer “hentet hjem” til Bornholm som Sygehus- og
sundhedsdirektør. Et spændende og udfordrende job. Et halvt års tid før min kontrakt udløb var
regionerne ved at blive etableret, og pludselig blev jeg af kolleger og mine venner i politik opfordret
til at stille op til det kommende regionsråd i Region Hovedstaden. Det ville da være herligt at
genoptage det politiske arbejde, som jeg naturligvis havde lagt på hylden som topembedsmand, siger
Leila Lindén. I 2006 blev hun valgt ind i regionsrådet med 8605 personlige stemmer. Leila var på det
tidspunkt 62 år, hvor mange begynder at skele mod pensionstilværelsen. Men sådan skulle det ikke
være. Ved valgene i 2009, 13 og 17 blev Leila genvalgt med flotte stemmetal. Men hvad så i 2021, vil
den da 77-årige kvinde stadig være at finde på stemmesedlen?
Er blevet opfordret
- Det er da planen at tage en tur mere, siger Leila, der er indtil sidste valg også var gruppeformand i
Region Hovedstaden. Hun er stadig næstformand i sundhedsudvalget samt medlem af
forretningsudvalget.
- Mange af de mennesker, jeg har med at gøre både i politik og udenfor - har opfordret mig til at stille
op igen i 2021. Det samme har flere af mine regionsrådskolleger, unge såvel som ældre. Og det er jo
herligt. Selv synes jeg, at jeg har god indflydelse på tingene, så jo, det vil jeg gerne fortsætte med,
siger Leila Lindén.
Arbejdet
- Ja, der er meget at lave, men det skal altså ikke afskrække nogle fra at stille op, for man kan også
selv styre en del af det. Man kan jo melde sig til mere eller mindre, men jeg har været meget synlig
på Bornholm, og får virkelig mange henvendelser både fra borgere og fra den lokale presse, som jeg
har et rigtig godt forhold til.
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- Vi har et godt samarbejde i gruppen, og jeg kan politisk bruge alt, hvad jeg har lært i mit
arbejdsliv. Det kan ind imellem godt blive til lidt gnidninger med embedsmændene, for man skal jo
ikke sluge alle deres oplæg og forslag råt.
Så min opfordring til alle, der har noget på hjertet, er at stille op. Det er et meget vigtigt og interessant
arbejde, hvor man kan påvirke tingene med de værdier og holdninger, man har.
Sundhedsplatformen
Men alt er jo ikke lige succesfyldt. Hvad med f.eks. Sundhedsplatformen?
- Der er rigtig meget, der fungerer godt, men man har helt klart undervurderet implementeringen og
kulturforandringen. Der har været for lidt undervisning, og der har været problemer, som formentlig
er blevet løst for langsomt. Samtidig er det også, som om pressen og nogle overlæger har besluttet
sig for at hade den. Men hvad var alternativet? Vi kæmpede med mere end 30 forældede it-systemer,
hvor man blev smidt af og sad og bandede. Så sundhedsplatformen har erstattet noget gammelt bras,
og skal nok komme til at fungere.

John Stefan Olsen, forfatter og journalist

Om borgerligt kollaps – hykleri - og en statsministersucces
Af Kitty Bjerregaard Holte
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Kitty Bjerregaard Holte
Efter VLAK måtte vinke farvel til regeringskontorerne, drog den nu forhenværende statsminister på
ferie for siden at vende tilbage til et borgerligt Danmark i ruiner. Den borgerlige opposition var reelt
ikke eksisterende, og partiet Venstre var splittet på kryds og tværs. I et sjældent set drama for al
folket, smed partiet Lars Løkke på porten, hvorefter Venstre kårede Jacob Ellemann-Jensen som
Venstres nye formand samt det borgerlige Danmarks frelser og forsoner. Jacob Ellemann er kendt
som søn af den navnkundige Uffe Ellemann-Jensen, men også som en mand med megen humor og
et venligere gemyt, end det der knytter sig til det faderlige ophav. Hvad han ellers politisk indeholder,
står ikke denne skribent klart. Sandt at sige, har den gode Jacob E ikke så forfærdelig megen politisk
kapital at trække på.
I kulissen spørger Lars Løkke, der har planlagt en politisk Danmarks turne i selskab med journalist og
forfatter Kirsten Jacobsen. Bliver det en fortsættelse af den bog, skrevet af Kirsten Jacobsen, som
Lars Løkke publicerede midt i valgkampen, eller er Lars Løkke blot et løsgående missil, der spreder
skræk i Venstre? Tiden vil vise det.
Det ligefrem klæder Mette Frederiksen at være statsminister. Hun gør det godt, rigtig godt.
De borgerlige partier, har klandret Mette F, fordi hun har styrket statsministeriet med et udvidet
korps af særlige rådgivere med stabschef Martin Rossen i spidsen. Det er rent hykleri fra
oppositionens side. For det første er statsministerens tiltag ikke i strid med lovgivningen, for det
andet har statsministeren blot taget et opgør med, hvad regeringen Lars Løkke Rasmussen jamrede
over nemlig, at departement cheferne reelt funger som politikere – i stedet for de folkevalgte.
Mette F har været kaldt i samråd, hvor hun redegjorde for sine tiltag. Andet og mere kom der ikke ud
af den hetz.
Folketingets åbning den først tirsdag i oktober er en festdag. Det var det også i år, selv om en lidt
nervøs Mette F. for første gang skulle holde åbningstalen som landets statsminister. Talen var dels
en oratorisk præstation, dels helt og aldeles anderledes end tidligere åbningstaler, der plejer at være
en lang opremsning af, hvad befolkningen kan forvente sig i det kommende folketingsår.
Statsministeren meddelte, at de oplysningerne ville være til rådighed for tinget den følgende dag, når
regeringen fremlagde sit finanslovsudspil. I stedet blev det en meget socialdemokratisk tale, om gode
tider for Danmark generelt, men også en påmindelse om, at ikke alle havde mulighed for at nyde den
solide danske økonomi. Traditionen tro var oppositionen skuffet, den kaldte simpelthen talen for
dyster.
I øjeblikket pågår så finanslovsforhandlinger hos finansminister Nicolai Wammen. Regeringens
støttepartier synes regeringen har været for fedtet. Der skal flere penge på bordet.
Der skal nu nok komme et finanslovsforlig ud af al møjen.

Ta` med til Christiansborg den 14. nov. 2019
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Har du lyst til at se Christiansborg? Her er muligheden!

Allerød partiforening har sendt os denne invitation:
Det er lykkedes os at få en aftale med Folketingsmedlem Henrik Møller, Helsingør om at give os en
rundvisning på Christiansborg.
Rundvisningen omfatter også besigtigelse af malerierne i socialdemokratiets gruppeværelse
og en efterfølgende debat med Henrik Møller.
Rundvisningen foregår torsdag den 14. november 2019 og starter klokken 17 00 på Christiansborg.
Vi forventer at det hele varer ca. 2 timer.
Pga. sikkerhedstjek mødes vi på Christiansborgs Hovedtrappe allerede klokken 16 30.
Vi kan være maksimalt 50 personer. Derfor skal interesserede tilmelde sig pr. mail til Lone Lillegaard
lonelillegaard@yahoo.dk.
Du hører fra mig senest når den 14. november nærmer sig.
Lone Lillegaard 29276111

Pudsighederne ved det kommunale udligssystem
Vil du være klogere på hvordan udligningssystemet fungerer, så kom og hør med mandag d. 18.
november, kl. 19:30 i Administrationscentret, Lille sal hvor Preben Etwil vil holde oplæg.
Nærmere vil blive udsendt senere.

Socialdemokratiet Rudersdal - kan også findes her:
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Hjemmeside: www.socialdemokraterneirudersdal.dk
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts

Socialdemokratiet i Rudersdal
Niels Harrig
nharrig@post.tele.dk

Bestyrelsen i foreningsåret 2019/20
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anknudsoc@gmail.com

Jens Peter Steensen
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Mette Poulsen
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Kurt Nielsen

nharrig@post.tele.dk

John Stefan Olsen

johnstefan@live.com

Heidi Højmark Falden
suppleant

Heidi.falden@gmail.com

Erling Hansen

erlinghenry@hansen.mail.dk

Daniel Poulsen
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danielfpoulsen@gmail.com

Pi.sverdrup@gmail.com
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bkphum@hotmail.com

kurt.nielsen@pc.dk

