Februar 2021

Beretning for Socialdemokratiet i Rudersdal 2020-2021
1. Indledning
2020 startede meget normalt, men efter et par måneder var landet – og verden – pakket ned i corona-epidemien, og det er vi ikke kommet ud af endnu. Vi startede i januar 2020 med et fint og
velbesøgt politisk møde på Nærum Gymnasium i samarbejde med de konservative og SF om klimaudfordringerne, men resten af året har vi måttet skrinlægge næsten alle planer for mødeaktiviteter, og aktuelt er der ingen snak om mødeaktivitet. Alle venter på, at de nuværende restriktioner
bliver ophævet og så mange som muligt vaccineret. Vi har kommunikeret via A-Nyt og skærme, og
selv om man kan nå meget ad de veje, så ER det ikke det samme som at kommunikere i et fysisk
rum sammen. Forhåbentlig ”normaliseres” forholdene – helt normalt bliver det nok aldrig igen! –
henover sommeren, og så må vi tage revanche i løbet af efterårets kommunale og regionale valgkamp.
Der er ingen tvivl om, at vi alle er godt trætte af corona-restriktionerne, og at restriktionerne indimellem kan opleves som rigeligt indgribende – og kostbare – i forhold til omfanget af epidemien.
Problemet er imidlertid, at vi ikke ved, hvor omfattende epidemien ville være, hvis restriktioner og
selvisolation ikke havde været der. Vi har været solidariske om nedlukningen af samfundet. Nu
står tilbage, at vi også er det, når samfundet på et tidspunkt lukker op igen og er opmærksomme
på de grupper, som har betalt fx en mental eller økonomisk pris under nedlukningen. Vi skal se til,
at de bliver hjulpet i gang igen, også selv om det skulle betyde et mindre ekstra bidrag til fællesskabet i en periode.

2. Bestyrelsen for Rudersdal partiforening
2.1 Generalforsamlingen
På generalforsamlingen den 17. februar 2020 blev følgende bestyrelse sammensat:
A. Jens Peter Steensen, nyvalgt formand for 2 år.
B. Peter Lind, kasserer, ikke på valg
C. Pia Sverdrup-Jensen, genvalgt for 2 år
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Niels Harrig, genvalgt for 2 år
Anne Knudsen, nyvalgt for 2 år
Anette Billesbølle, ikke på valg
Kurt Nielsen, ikke på valg
John Stefan Olsen, ikke på valg
D. Valg af revisorer: Jakob Poulsen og Finn Larsen, genvalgt for 1 år
E. Suppleant til revisorer: Jan Nørner, genvalgt for 1 år
Birgith Poulsen og Mette Poulsen udtrådte af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Begge blev
takket for deres engagerede indsats i bestyrelsen, Birgith for indsatsen for Socialdemokratiet i
mindst en menneskealder. Anne Knudsen afgik som formand og fortsatte i bestyrelsen som medlem. Også Anne blev takket for hendes store og engagerede arbejde som formand.
Som suppleanter blev valgt Hedi Højmark Falden og Erling Hansen.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Pia Sverdrup-Jensen som næstformand.
Kurt Nielsen har i sommeren 2020 ønsket at udtræde af bestyrelsen, og Heidi Højmark Falden er i
stedet indtrådt.
Medlem af regionsrådet og gruppeformand for Socialdemokratiet, Lars Gaardhøj, gav et fint oplæg
på generalforsamlingen om forventningerne til en sundhedsreform og regionens opgaver.
Kristine Thrane aflagde beretning om arbejdet i kommunalbestyrelsen, herunder bl.a. om skoleforliget og budgetforliget. Sidstnævnte gav mulighed for en lille skattestigning, som bl.a. anvendes til
forbedring af idrætsfaciliteterne for børn og unge. Også de øvrige A-medlemmer af kommunalbestyrelsen afgav beretninger fra deres indsatsområder.
Kristine Thrane blev genvalgt som spidskandidat til KV 2021.
Generalforsamlingen vedtog en såkaldt ”fletteregel” til anvendelse ved kommunalvalget 2021.
Reglen betyder, at der sker en fletning af mand og kvinde på den sideordnede opstillingsliste. Det
betyder, at først kommer spidskandidaten (aktuelt en kvinde), derefter den mand der har opnået
flest stemmer på generalforsamlingen, derefter den kvinde der har opnået flest stemmer, og så
fremdeles.

2.2 Øvrigt arbejde
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2020 holdt 10 møder, heraf 7 møder med fysisk tilstedeværelse (inkl. afstand, sprit og udluftning) og 3 på videoforbindelse. I begyndelsen af 2021 er
der afholdt 2 møder, begge som videomøder.
Arbejdet i kommunalbestyrelsen har været fast punkt på dagsordenen, og her har vi haft talrige
emner på dagsordenen: Borgerådgiver, udligning, byggetilladelser og bevarelse af boligkvarterernes samlede udtryk, skolens udvikling efter forliget i 2019, antal pædagoger, forbedring af idræts-
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og fritidsmuligheder, ladestandere, affaldssortering, kloakplaner og meget andet. Spidskandidaten
og i et vist omfang også de øvrige A-kommunalbestyrelsesmedlemmer har løbende deltaget i diskussionerne.
Arbejdet med valgprogrammet startede tidligt i 2020. En lille gruppe har trevlet det tidligere program igennem og fornyet og aktualiseret det. Efter drøftelser på flere bestyrelsesmøder i efteråret
er det nu er klar til at være det fælles grundlag, partiets kandidater i Rudersdal går til valg på til efteråret. Temaerne er bl.a. kvalitet i velfærdsydelser, herunder ældreområdet, udvikling af grønne
områder, miljø- og klimaindsats, udvikling af boligområder/boligpolitik/butiks- og centerområder
og understøttelse af det frivillige arbejde.
Vi har haft et tæt samarbejde med partiforeningen i Allerød, som tilhører den samme kredsforening som os. Bl.a. har vi vedtaget at invitere hinandens medlemmer til aktiviteter, ligesom vi har
tænkt os at arrangere fælles aktiviteter. Corona-epidemien har sat dette på standby, men det genoptages, så snart det bliver muligt.

2.3 Aktiviteter
I januar 2020 afholdt vi som nævnt et fint og velbesøgt møde om klimaforandringer sammen med
SF og de konservative. 1. maj-møde kunne ikke afholdes pga. forsamlingsforbud, og i stedet holdt
kredsens folketingskandidat (Miki Dam Larsen), gruppeformanden for Socialdemokratiet i Rudersdal kommunalbestyrelse (Kristine Thrane) og formanden for partiforeningen i Rudersdal (Jens Peter Steensen) en tale på Facebook. Grundlovsmøder blev også aflyst.
Partiforeningen i Rudersdal har i en længere årrække været i tilbagegang med ca. 10 medlemmer
om året. Ved indgangen til 2020 var der godt 170 medlemmer, og foreningen har igen mistet ca.
10 medlemmer i løbet af året. Årsagerne er mange, deriblandt flytning til anden kommune, alder
(og evt. død), utilfredshed med partiets politik.
En gruppe fra bestyrelsen travede i forsommeren en række boligkvarterer igennem med foldere,
og det lykkedes at rekruttere nye medlemmer svarende til de afgåede medlemmer. Godt gået! Her
i begyndelsen af 2021 er afvandringen imidlertid igen større end indmeldelserne, og der er behov
for en ny rekrutteringsrunde i de kommende måneder.
Den lokale indsats for nye medlemmer er bakket op af en landsindsats for nye medlemmer – det
faldende medlemstal er ikke alene et Rudersdal fænomen, men et generelt fænomen for partiet
og faktisk for næsten alle partier. Ikke desto mindre er det vigtigt at prøve at gå imod tendensen –
foreningsarbejdet er med til at sikre en folkelig forankring af de politiske partier. I Rudersdal er der
udover den almindelige tendens til afvandring en særlig udfordring, fordi der er så mange ældre i
kommunen.
I august holdt vi et møde, hvor Preben Etwill redegjorde for, hvordan udligningsreformen, der optog sindene meget, lige inden coronaen slog igennem, endte. Et stort tilskud fra Staten sikrede i
sidste ende, at vanskeligt stillede kommunen fik en bedre økonomi, samtidig med at kommuner
med mange borgere med gode indtægter ikke følte sig rundbarberet. En god ting ved forliget er, at
3

det ekstraordinært blev muligt at hæve kommuneskatten i Rudersdal fra 2021 uden at skulle betale et stort ekstrabidrag til udligningen. Det har kommunen benyttet sig af, og det er en af grundene til, at budgetforliget for 2021 har kunnet tage fat om en række uløste problemer.
I efteråret havde vi talt om offentlige debatmøder, men vi måtte skrinlægge planerne i takt med,
at samfundet blev mere og mere lukket ned. Nu holder vi krudtet tørt og går i gang igen, når valgkampen nærmer sig.
A-Nyt er – takket være vores medlemsansvarlige Niels Harrigs vedholdende indsats – udkommet 5
gange i løbet af 2020. Publikationen har stor betydning for kommunikationen i partiforeningen,
ikke mindst under coronakrisen.

3. Bestyrelsen for Rudersdalkredsen og Regionen
Rudersdal partiforening tilhører sammen med partiforeningen i Allerød Rudersdalkredsen. Her er
bl.a. Alice Rudkjær blevet genvalgt som formand. Desuden er Miki Dam Larsen blevet genopstillet
som folketingskandidat. Endelig har repræsentantskabet for Rudersdalkredsen valgt Jens Peter
Steensen (formand for partiforeningen i Rudersdal) som kandidat til regionsrådet. Jens Peter
Steensen har nyligt trukket sig som kandidat, og der arbejdes på at finde en ny kandidat.

4. Socialdemokratiets sekretariat
Socialdemokratiets sekretariat har været særdeles aktivt i 2020. Der er indført en ny hjemmeside
for medlemmer (S-Aktiv), og sidst på året introduceredes et nyt mødesystem, Pexip (a la Skype,
Teams, Zoom). Der har desuden været afholdt en lang række introduktionsmøder, hvor det enkelte medlem kan tilmelde sig. Ved årsskiftet har sekretariatet iværksat informationsmøder og
gode råd om at føre valgkamp. Via sekretariatet har regeringens ministre også været særdeles aktive med invitationer til medlemmerne. Vi håber at medlemmerne har haft glæde af denne service
fra sekretariatet og regeringen.
Mee Too bevægelsen tog fart i 2020. Det betød, at mange kvinder i mange fag og arbejdsområder
meldte ud om oplevet seksuel chikane og krænkende adfærd. TV-udsendelser om de politiske ungdomsorganisationer gav indblik i en skræmmende og uanstændig adfærd, som viste, at problemerne desværre stadig er aktuelle og nærværende.
Hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet har indført retningslinjer mod krænkende adfærd, herunder chikane og seksuel chikane. Men dermed er problemerne ikke løst for så vidt angår folkevalgte. Arbejdsretlige systemer og regler gælder således ikke for folkevalgte. Socialdemokratiet arbejder på en løsning/et system, der kan tage hånd om dette.
Partiets sekretariat har iværksat en medlemsundersøgelse i november måned 2020. Resultatet
heraf er ikke kendt i skrivende stund.
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Corona har betydet, at året har stået på nedlukning og restriktioner. Vi finder, at myndighederne
har handlet rettidigt og nødvendigt. Dog har ’Minksagen’ trukket dybe og besværlige spor og givet
oppositionen megen rum for kritik. Mange aftaler og forlig er kommet på plads - ikke mindst finansloven. Det hilser vi med tilfredshed.

5. Regionsbestyrelsen og partiets hovedbestyrelse
Bestyrelsesformand Jens Peter Steensen deltager som regel i regionsbestyrelsens møder. Regionsbestyrelsen dækker hele Region Hovedstaden, og tager sig i sagens natur særligt af Regionsrådets
opgaver som sundhed, miljø, uddannelses- og trafikplanlægning. Men partiets love, landspolitik og
arbejdet i Socialdemokratiets Hovedbestyrelse er også på dagsordenen. Endvidere tager Regionsbestyrelsen sig af uddannelse af kandidater til Regionsrådet.
Jens Peter Steensen har deltaget i det udvalg, som har forfattet valgprogrammet 2021 for Region
Hovedstaden. Programmet er på vej ud til drøftelse i de enkelte partiforeninger, inden det skal endeligt vedtages i regionsrepræsentantskabet i foråret.
Den 7. oktober holdt regionen repræsentantskabsmøde i Albertslund. Gode oplæg og en god debat. Mange DSU ‘er på talerstolen. Sophie Hæstorp Andersen var udpeget som spidskandidat til
Regionsvalget, men har i løbet af efteråret sagt ja til at stille op som spidskandidat til kommunalvalget i Københavns Kommune. Vi tror på, at Sophie Hæstorp kan indtage overborgmesterstolen i
november.
Region Hovedstaden har efterfølgende valgt Lars Gaardhøj, som har stor erfaring som gruppeformand for Socialdemokratiet i Regionsrådet, til spidskandidat ved regionsrådsvalget til efteråret. Vi
tror på, at Gaardhøj indtager regionsformandsposten i Regionen. Sidst på året introducerede Regionsbestyrelsen et nyt initiativ, hvor alle partiformænd inviteres til at drøfte næstkommende møde
i partiets hovedbestyrelse. Her kan man drøfte emner, som regionens repræsentanter kunne tage
op i hovedbestyrelsen.
Partiets hovedbestyrelse (med Mette Frederiksen i spidsen) har igangsat et udvalgsarbejde om forslag til en Nærhedsreform med henblik på behandling på Kongressen 2022. Alle partiforeninger vil
blive involveret i arbejdet i løbet af 2021. Tanken er, at partiforeninger skal afholde møde, hvor
hovedspørgsmål om emnet er på programmet. Svarene skal fremsendes til hovedbestyrelsen. Der
sættes således et arbejde i gang, som minder arbejdet med principprogrammet, som løb af stablen
for nogle år siden. Vi har stor interesse i udvalgsarbejdet og vil følge det tæt.
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