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Rød–grønt
engagement i Rødovre
Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne i Folketinget. Enhedslisten vil arbejde for, at det røde og det grønne også lokalt kan gøre en forskel. De lokale problemer er ligeså vigtige som de globale.
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for det daglige og nære liv i lokalområdet. Demokrati
er ikke kun for de folkevalgte og embedsmændene.
Liste Ø, Enhedslisten, opstiller for at støtte grupper i samfundet, der ikke har magt eller
en stemme; børnene, de unge, de arbejdsløse, mennesker med handicap, nye danskere og
de ældre. Disse grupper skal også have en stemme i Kommunalbestyrelsen.

Enhedslisten vil arbejde for de grupper af borgere,
der ikke magter det selv. Vi vil samarbejde med
alle grupper, der udfordrer regeringens og KL’s
økonomiske rammer.
Peter Mikkelsen, jobkonsulent
roedovre.enhedslisten.dk

Alle borgere skal have mulighed for at blive hørt
om kommunens beslutninger - det giver bedre
beslutninger og mere tilfredse borgere.
Sine Haddang, laborant
roedovre.enhedslisten.dk

Større åbenhed
Det er vigtigt at sikre demokratiet. Derfor er den åbne debat i og udenfor kommunalbestyrelsen vigtig. Enhedslisten mener, at der er behov for en mere åben debat om Rødovres udvikling og om visionerne for kommunen. Behøver vi at nævne Sky Village, Damhus Have
og udvidelsen af Rødovre Centrum?

Derfor foreslår Enhedslisten, at kommunalbestyrelsen i den
kommende valgperiode vedtager en politik, der vil betyde:
• at kommunen inddrager borgerne og de ansatte i dialog tidligt
i planlægningsprocessen
• at kommunen opretter et elektronisk borgerpanel, der løbende spørges
til råds
• at kommunen gennemfører borgermøder på alle politikområder,
før større ændringer vedtages
• at kommunen udvikler en værktøjskasse til borgerinddragelse

Økonomi
De kommunale budgetter har igennem de seneste år været udsat for stramninger. Kommuneaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening har mere karakter af
direktiv og påbud end af kommunal selvbestemmelsesret. På landsplan er antallet af offentligt ansatte siden sidste kommunalvalg i 2009 faldet drastisk. Det er heldigvis ikke tilfældet i Rødovre, og det er godt. Men på flere af kommunens forvaltningsområder er der
blevet færre ansatte. Denne udvikling skal vendes.

Derfor vil vi arbejde for:
• at der ansættes flere medarbejdere inden for de centrale velfærdsområder: Social- og sundhed, det pædagogiske område samt skolerne
• at kommunen sætter flere offentlige arbejder i gang
• at kommunen udfordrer de økonomiske rammer, som regeringen og KL har fastlagt
Kommunen skal inddrage medarbejderne og
deres faglige organisationer i alle beslutninger,
der vedrører dem. Vi vil høres, ikke tromles.
Hans Houmøller, folkeskolelærer
roedovre.enhedslisten.dk

Plads til mennesker frem for biler. Det
betyder flere busser, flere tog og flere cykler.
Dino Braun, grafiker
roedovre.enhedslisten.dk

Trafik
Som forstad til Købehavn og Frederiksberg er Rødovre stærkt belastet af pendler-trafik i
privatbiler, som giver støj, forurening og slid på vejene.
Enhedslisten vil arbejde for at få skåret biltrafikken ned. Vi ønsker at styrke den kollektive trafik, så flere tager toget og bussen ind til København og Frederiksberg. Forbindelserne
til og fra Islev skal udbygges.

Enhedslisten vil arbejde for:
• at der indsættes en A-bus til Islevområdet
• at cyklister får bedre forhold
• at hastigheden nedsættes på Roskildevej
• at der kommer flere busforbindelser til Metroen i Vanløse og den kommende
letbane

Arbejdsløse
Rødovre Kommune kan ikke selv ændre dagpengesystemet eller regeringens beskæftigelsespolitik. Men kommunen kan gøre meget mere for at forebygge arbejdsløshed og for
at støtte de arbejdsløse i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Enhedslisten vil arbejde for:
• at arbejdsløse uden kompetencegivende uddannelse skal have ret til at tage en
ordinær uddannelse med dagpenge efter seks måneders ledighed
• at forsikrede ledige skal kunne fortsætte med den uddannelse, de er i gang
med i en jobplan, selvom de mister dagpengene og overgår til kontanthjælp
eller bliver såkaldt »selvforsørgende« ledige
• at kommunen ansætter forsikrede ledige, der kun mangler få timer for at
generhverve deres dagpengeret, ligesom man har gjort i andre af landets
kommuner

I stedet for perspektivløs arbejdsaktivering skal
de arbejdsløse tilbydes uddannelse, så de kan
stå stærkere på fremtidens arbejdsmarked.
Vibeke Kold, arbejdsmarkedspolitisk
konsulent
roedovre.enhedslisten.dk

Unge
Rødovre Kommune skal føre en mere aktiv ungdomspolitik med mere boligsocialt arbejde.
Det skal være attraktivt at være ung i Rødovre, så de unge har lyst til at blive boende i
kommunen, både mens og efter de færdiggør deres uddannelse. Det kræver flere sociale
og kulturelle tilbud til unge.

Enhedslisten vil arbejde for:
• at der oprettes flere uddannelsespladser og praktikpladser
• at uddannelsespålæg til unge arbejdsløse gives som tilbud baseret på
kvalificeret og individuel vejledning og uden tvang og sanktioner
• at øge støtten til projekter oprettet af og for unge, eksempelvis et ungdomshus
• at brugerbetaling fjernes på undervisnings- og kulturtilbud

Mange unge flytter fra Rødovre til
Nørrebro og Vesterbro. Vi skal gøre det
attraktivt for de unge at blive i Rødovre.
Thomas Wiatr,
roedovre.enhedslisten.dk

Ældre
De ældre skal ikke tilsidesættes. De skal have mulighed for at styre deres egen hverdag og
deltage i samfundet.

Enhedslisten vil arbejde for:
• at der er et varieret tilbud af ældreegnede og beskyttede boliger
• at der bliver lettere adgang til hjemmehjælp og garanti for vikarer ved sygdom
og ferie
• at ældre borgere får billig transport til aktiviteter
• at ældre borgere får øget tilskud til deltagelse i aftenskoler

Et godt ældreliv kræver indflydelse og tryghed.
Både for dem, der stadig kan selv, og for dem,
der har brug for hjælp fra kommunen.
Marianne Christensen, social- og
sundhedsassistent
roedovre.enhedslisten.dk

Mennesker med handicap skal have den hjælp, de
har brug for. Ingen skal stå med hatten i hånden eller
først trækkes igennem et langt og uværdigt forløb.
Bardino Christensen, førtidspensionist,
tidl. blikkenslager, smed og rørlægger
roedovre.enhedslisten.dk

Mennesker med handicap
Borgere med fysiske og psykiske handicap skal sikres en tilværelse på lige fod med kommunens øvrige borgere.

Enhedslistens vil arbejde for:
• at der sikres ubesværet adgang til kommunens bygninger
• at borgerne får øget tilskud til deltagelse i og kørsel til kulturelle arrangementer, aftenskoler og lignende
• at det gode niveau for støtte til psykisk handicappede mennesker fastholdes
• at ingen borgere med handicap bliver efterladt uden den nødvendige hjælp

Miljø
Rødovre skal være foregangskommune, når det gælder miljø og økologi. Derfor skal
kommunen feje for egen dør og stille krav til sine leverandører. På den måde kan
Rødovre Kommune gøre en forskel, der er til at få øje på.

Enhedslistens vil arbejde for:
• at de kommunale virksomheder skal have konkrete miljømål og skal
certificeres
• at kommunen stiller samme krav til sine leverandører som til sig selv
• at der gennemføres miljøkampagner i kommunens institutioner
Vi skal tænke miljøhensyn ind i alle kommunale
beslutninger, store som små. Rødovre Kommune
er udråbt som »klimakommune«, og det forpligter!.
Flemming Pedersen, lærer på teknisk skole
roedovre.enhedslisten.dk

Regionerne skal blive ved med at være der,
men vi kan bruge dem bedre end i dag. Større
inddragelse af brugere og medarbejdere kan give
større kvalitet i de regionale tilbud til borgerne.
Annette Skinhøj,
roedovre.enhedslisten.dk

Region Hovedstaden
Enhedslisten vil have en demokratisering af Region Hovedstaden. Det indebærer, at
borgere, brugere og patienter inddrages langt mere i beslutningsprocesserne i alt fra
trafik og miljø over sygehusvæsenet til specialiserede socialområde og psykiatrien.
Det indebærer også, at medarbejdere gives langt større indflydelse på deres arbejde, og at faglige perspektiver, vurderinger og kompetencer tillægges vægt frem for
standardiserede styringsregler som kvalitetsstandarder.
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6. Thomas Wiatr
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Tlf. 31 23 91 31
formandvikings@hotmail.com
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Tlf. 25 45 39 87 / fep@tec.dk

3. Marianne Christensen
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superstar@webspeed.dk
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