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SOCIALDEMOKRATIET 

Kontakt Ballerup Partiforening 

 

 

Socialdemokratiet Ballerup, Præstevænget 12, 2750 Ballerup, soc@socb.dk 

Indbetaling af partiskat: Reg.nr.:5339  Kontonr.:0351978 

Formand 
Claus Spaabæk 
2780 5581 
cspaabaek@gmail.com 
 
 
 

Adm. Næstformand 
Frank Weinberger 
4477 2996 
fw@socb.dk 
 
 
 

Pol. Næstformand 
Erling Petterson 
2088 7208 
erlingo1@hotmail.com 
 
 
 

     Kasserer 
  Vagn Henriksen 
  2381 1307  
  vh@socb.dk 

 

Sekretær 
Susan Mai Andresen 
4011 9054  
kasserer2750@gmail.com 

En svær—og underlig tid 

 

Foråret er i fuld gang, bøgen er sprunget ud, men alligevel er alt ikke som det plejer. En 

uvelkommen gæst er kommet til verden. Covid-19 er kun 0,00012 millimeter stor, men alli-

gevel stor nok til at ændre på hele verdens måde at leve på. 11. marts afholdt Mette Frede-

riksen et pressemøde, og lukkede Danmark ned. Det har været en mærkelig tid, hvor vi er 

mange der har måttet arbejde hjemmefra, og mange desværre helt har mistet deres arbej-

de. Butikker og andre erhvervsdrivende lider, og mange må dreje nøglen om.  

Men denne tid har også sine positive sider. Vi ser hvordan Danskerne ikke bare har isoleret 

sig, men har fundet på kreative måder at være sammen—hver for sig. 

Drive in koncerter og gudstjenester er bare nogen af de ting folk gør. Vi synger sammen, 

og ikke mindst hjælper vi hinanden i denne svære tid.  

 

I vores egen partiforening, har vi besluttet at i ikke skal snydes for vores traditionsrige  

1. maj arrangement, og derfor har vi lavet en flot video, som i kan sidde derhjemme og  

nyde, med et par rundstykker som foreningen giver, via din lokale bager.  

 

Jeg ser frem til, at vi igen kan ses fysisk, og mødes til både bestyrelsesmøder, hyggeafte-

ner og politiske arrangementer igen. Det sværeste i denne tid, har været at skulle undvære 

alle de gode sociale ting vi laver sammen.  

 

Mange hilsener og god sommer 

Frank Weinberger,  

Redaktør 

Administrativ Næstformand 

 

Udgivelsesdatoer og deadlines for Synspunkt i 2020. 
August nummer—Deadline 10. august—udgives 17. august 

Oktober nummer—Deadline 5. oktober—Udgives 12. oktober 

December nummer—Deadline 23. november—Udgives 1. december 

mailto:ha@socb.dk
mailto:vh@socdemballerup.dk
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Nyt fra formanden 
Verden er groggy grundet Corona-krisen. 

Jeg tror de færreste havde forestillet sig, at en sundhedskrise skulle få så stor indflydelse på vores liv 

og hverdag. 

De afsavn, som de fleste af os må lide under, er meget værre for nogen, end de er for andre. 

Plejehjemsbeboere og andre ældre som ikke må få besøg af deres kære, og mennesker som har mistet 

sit job, er to af de hårdt ramte grupper.  

Social distance er vi alle ramt af, men prøv at tænke situationen igennem. Udover social distance skal 

man, hvis man har mistet jobbet, også forholde sig til økonomisk usikkerhed, i en tid hvor jobbene ik-

ke kommer til at hænge på træer. Mit personlige håb er, at der bliver givet bedre vilkår, til de som 

rammes af arbejdsløshed, også på længere sigt. De har brug for at komme sig, og måske få chancen i 

en anden branche. 

Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvor ubegribeligt ensomt det må være, at sidde inde-

spærret i sin lejlighed eller plejehjemsbolig som ældre, og ikke kunne se sin familie og venner, som 

man plejer at kunne. På plejehjemmet er der personale, men den kontakt er ikke det samme, som når 

det er ens nærmeste man kan møde. Heller ikke selv om personalet laver et fantastisk arbejde, og er 

de virkelige helte i denne krise. 

 
Bestyrelsen er begyndt at arbejde med videomøder, og har således konstitueret sig. Samtidig er de 

forskellige ansvarsområder blevet fordelt, og bestyrelsen er i gang med at skrive kommissorier, for 

hver af de ansvarsområder der er fordelt. 

Det er virkelig besværligt, at vi ikke kan mødes fysisk, for det betyder bare meget, at man lige har gi-

vet hånd, givet en krammer, kigget hinanden i øjnene, og mærker hinandens puls. Videomøder er ef-

fektivt når der skal træffes beslutninger, men ikke specielt velegnet til en kreativ proces. 

På trods af det vilkår, arbejdes der på højtryk, men vi glæder os godt nok meget, til vi kan mødes i 

virkeligheden. 

 
I år er 1. maj jo ikke afholdt fysisk. Vi har valgt at optage flaghejsning, taler og sange, og udsende det 

via et link. Så kan man se det når man har lyst. 

Samtidig har vi valgt, at de gratis rundstykker skal være en mulighed, og derfor aftalte vi med fire lo-

kale bagere, at 1. maj gæster kunne hente rundstykker hos dem. 

En rigtig 1. maj er det jo ikke, men vi ville gerne komme så tæt på som muligt, og dette var vores bud 

på et alternativt 1. maj. 

 
Denne krise har negativt potentiale, som kan vise sig at være værre end finanskrisen. Derfor er det 

godt, at det er Socialdemokrater der regerer, i alle de nære organer vi er tilknyttet. Det være sig Re-

geringen med Mette i spidsen, Regionsrådet med Sophie Hæstorp Andersen i spidsen, og Kommunal-

bestyrelsen med Jesper Würtzen i spidsen. 

Alle har gjort det fremragende, og jeg tørslet ikke tænke på, hvor galt det ville gå, hvis vi havde haft 

en Statsminister fra det Borgerlig Danmark. I hvert fald viste finanskrisen os, at det IKKE er borgerlig 

politik, der redder landet. 

Selv om det er en alvorlig krise, og der kommer til at være mange negative konsekvenser, vil der også 

være gode ting, som kommer ud af dette. 

Personligt håber jeg, at alle de der konstant mener, at vi ”bare” kan spare på kulturen, oplever hvor 

fattigt det er, når der ikke er kultur. Kultur har en helt speciel rolle i vores samfund, det er kulturen 

som giver glæde og fællesskab, og som sikrer sammenhængskraften. Kultur giver livsglæde. 

De udsatte grupper, herunder de tidligere nævnte, håber og tror jeg der vil være større fokus på. I 

skrivende stund er der netop afsat 215 mill kr., til at afbøde konsekvenserne for særligt udsatte grup-

per. Det viser også en Regering, som ikke bare siger at de vil hjælpe de svageste, men rent faktisk gør 

det. 

Pas på jer selv derude, og lad os komme styrket gennem denne sundhedskrise, og bruge den som 
platform til et endnu bedre Danmark. 

 
 

De bedste hilsner 
 

Formand 
Claus Spaabæk 
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Nyt fra borgmesteren 
 

Så er det blevet forår. Et forår vi aldrig glemmer.  

Ikke så meget på grund af det i øvrigt fremragende solskinsvejr, men fordi vi er i en 
situation, som jeg ikke havde forestillet mig, da jeg skrev mit indlæg til sidste num-
mer af Synspunkt. 

Vi er i en krise, som følge af den coronavirus som har spredt sig ud over hele verden 
og også er kommet her til vores lokale samfund i Ballerup Kommune. 

Vi har set hele vores velfærdssamfund pakke og ned og fokusere kun på en ting: at 
virussen ikke må sprede sig, sådan at vores sundsvæsen ikke kan håndtere det.  

Vi vil i Danmark ikke se mennesker dø i alt for stort omfang, som vi kan se det i Nor-
ditalien, Spanien og New York. 

Det er for at undgå den situation, at vi har lukket ned i Danmark.  

Det var vores Mette – for hun er stadig lidt vores – der traf en modig beslutning der i 
marts.  

”Det er måske lidt over-kill” tænkte jeg den aften – men nej! Tiden har vist, at det 
var en meget klog beslutning.  

Vi har nu fået styr på virussen, men vi må ikke slække af på det. Vi skal overholde 
sikkerhedsretningslinjerne, og vi skal ikke åbne for hurtigt. 

I det hele taget synes jeg vores regeringshold har gjort det rigtigt godt. Det er et nyt 
hold, der står i en svær og uprøvet situation. Det er let at finde fejl.  

I bagklogskabens klare lys kunne man altid have gjort det anderledes.  

Jeg synes, at ministerholdet og ikke mindst vores Mette har taget lederskab i krisen – 
og nu også stiller sig forrest og styrer her, hvor vi skal til at åbne igen.  

Hun har inviteret til brede forhandlinger med de andre partier – og det er også sådan, 
vi gør i Ballerup Kommune.  

Her leder vi socialdemokrater som borgmesterparti drøftelserne med de andre – og vi 
finder sammen løsninger her i denne vanskelige tid, hvor mange borgere er utrygge 
for deres børn, deres ældre, deres job og for at blive smittede mens de er på arbejde.  

Her er der ikke brug for konflikter om politiske småting. Her skal vi finde de gode løs-
ninger og tage ansvaret sammen. Se kommunen som en helhed – og for en tid glem-
me særinteresser…. og samtidig prøve at indtænke alle vores borgere. Være solidari-
ske med alle. 

Corona-krisen har vist, hvordan vi alle sammen er afhængige af hinanden i et sam-
fund:  

Nogle har været på fra første dag – ude i fronten hvor de sikrede, at vi stadig kunne 
få mad og toiletpapir: Kassedamerne, chaufførerne i lastbil og kollektiv trafik. 

Alle de som fortsatte produktionen i virksomheder og håndværk, hvor det var muligt 
og holdt samfundsøkonomien i gang. 

Og selvfølgelig de som arbejder i det offentlige: lærere i hjemmeundervisning og pæ-
dagoger med nødpasning – politifolk og vores renovationsfolk.  

Også er der ikke mindst alle de der arbejder med sundhed, med ældre og omsorg og 
med mennesker med handicap…. vores SOSUer, sygeplejersker, læger, socialpæda-
goger, rengøringsassistenter og køkkenassistenter alle de der sørger for omsorgen 
om vores svageste borgere.  

En stor tak til alle de der har været på fra første dag for at løse de opgaver vores vel-
færdssamfund er helt afhængige af. TAK for jeres indsats. Både dem jeg har nævnt 
og dem jeg har glemt. TAK. 

 Fortsættes.. 
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Nyt fra borgmesteren. fortsat 
Corona-krisen har vist, at vi er afhængige af hinanden – og vist at hvis vi står sam-
men, så kan vi nå meget – og mere end vi troede. Derfor her tæt på 1.maj gen-
promovering af et gammelt ord: Solidaritet 

Vi kan ikke have et velfærdssamfund, uden vi er solidariske med hinanden – og 
kæmper for samme sag. 

Og solidariteten strækker langt. Den strækker nemlig også ud til erhvervslivet. Der er 
lavet store hjælpepakker for at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser.  

Milliarder er taget op af statskassen til vores erhvervsliv – og det manglede bare, for 
det er erhvervslivet der er motoren for vækst, velfærd og velstand i vores samfund.  

Men det er nok også værd for at erhvervslivet at huske på, hvorfra hjælpen kommer 
her under coronakrisen, når det forhåbentligt snart for alvor går den rigtige vej.  

Hjælpen kommer nemlig ikke mindst fra det offentlige, fra vores fælles velfærdssam-
fund.  

Det gjorde den også dengang efter finanskrisen. Her var det statskassen, der redde-
de bankerne fra gå helt ned. 

Desværre har nogle af dem glemt det lidt nu, hvor griske aktionærer kræver udbytte 
midt under krisen, og hvor nogle banker siger nej til at låne til ellers sunde virksom-
heder eller almindelige mennesker, der er blevet ramt af krisen. 

Det er en særlig bank-logik…. Men heldigvis kan vi se at folkestemningen dømmer 
dette hårdt.  

Ligesom den dømte hårdt, da en af Danmarks rigeste mænd udsendte fyresedler i 
stakkevis, dårligt før Mette holdt sin første tale og lukkede Danmark. 

Det er helt skævt, at de rigeste virksomheder og mennesker ikke står ved deres sam-
fundsansvar, når det gælder….  

Overfor disse står SOSUeren. Hun ligger i den helt anden ende af lønskalaen: Hun har 
stået ved sit ansvar og mødt frem på plejehjemmet (hvor bankdirektørens mor må-
ske bor), selvom plejehjemmet var ramt af corona-syge borgere og der samtidig 
mangler værnemidler.  

Det er samfundsansvar! 

Når denne corona-krise er overstået vil jeg være blevet endnu mere immun overfor 
folk og virksomheder, der siger at skatten skal ned.  

Skatten går til den fælles kasse, hvorfra vi lønner vores modige SOSUer og alle de 
andre offentligt ansatte. 

OG den samme kasse som vi nu har trukket milliarder op af for at redde erhvervsli-
vet. 

Så budskaber her tæt på 1.maj:  

Ja til fælles velfærd og velstand.  

Nej til skattelettelser til gavn for de få. 

God 1. maj og tak til alle der får vores samfund til at fungere her i denne svære tid.  

 
 

Jesper Würtzen 
Borgmester 
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Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget  
 
I denne Corona-tid, hvor alting er vendt på hovedet, vælger jeg at tro, at der, på 

trods af sygdom, dødsfald og økonomisk nedgang, alligevel kommer noget godt ud af 

det i sidste ende. Det kan måske virke lige lovligt optimistisk at have den tilgang, 

men nedlukningen af Danmark har betydet, at en større del af befolkningen nu har 

måtte konstatere, at vores velfærdssamfund vist ikke er helt så ringe endda.  

 

Derudover er familier begyndt at være mere sammen end tidligere, simpelthen fordi 

det for størstepartens vedkommende ikke har været muligt at komme på arbejde. Og 

for at få tiden til at gå, når Netflix, Viaplay og HBO ikke længere har været interes-

sant at glo på, er puslespil blevet den helt store dille, og således har flere producen-

ter meldt om udsolgt lagerbeholdning, mens familier er rykket sammen derhjemme 

omkring en helt ny aktivitet.  

 

Under nedlukningen, som har ramt hele vore kæmpe store kulturelle område, er folk 

også blevet opmærksomme på, hvor stor en rolle de kulturelle tilbud egentlig spiller i 

vores dagligdag. Der er ingen sport i fjernsynet, ingen teaterforestillinger, ingen fri-

tidstilbud at gå til, og svømmehaller og træningsfaciliteter er væk.  

 

I Ballerup er nedlukningen og de deraf følgende økonomiske konsekvenser heller ikke 

gået vores kultur- og fritidsliv forbi. Vi har fra dag 1 været meget opmærksomme på, 

hvordan vi har kunnet understøtte vores foreninger, så de også har en fremtid på den 

anden side af Covid-19. Især aftenskolernes aktiviteter er ramt hårdt, og derfor træ-

der vi til med en økonomisk hjælpeforanstaltning.  

 

Normalt udbetaler vi kun tilskud til de aktiviteter, som har været gennemført, men en 

ny lov fra marts gør det nu muligt for kommuner at udbetale aktivitetsstøtten til af-

tenskolerne, selvom aktiviteterne ikke er gennemført. Vi socialdemokrater bakker na-

turligvis op om aftenskolerne, så derfor er vi tilfredse med, at det er muligt for os at 

hjælpe ad denne vej.  

 

Nok om Covid-19, for der foregår selvfølgelig også andre ting på Kultur- og Fritidsud-

valgets område. Således godkender vi stadig nye foreninger, diskuterer kriterier for 

en ny pris til unge ledere og kriterier for uddelingen af den nye frivillighedsbuket, 

hjælper foreninger økonomisk med at udvide deres idrætsfaciliteter, uddeler §18 mid-

ler og meget, meget mere. Vi er bestemt ikke altid enige med oppositionen, og vi har 

mange og lange diskussioner. Dog er vi socialdemokratiske medlemmer af Kultur- og 

Fritidsudvalget enige om, at kultur og fritid er vigtigt og er værd at kæmpe et slag 

for.  

 

Rigtig godt forår ønskes I alle af mig på vegne af A-medlemmerne i KFU.  

 

 

 

Mange hilsener  

Charlotte Holtermann 
Formand Kultur-  og fritidsudvalget 
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Optagelse af sang og musik  

 Tonny hejser flaget Jesper holder sin 1. maj tale 

 Fotografen hviler sig 

Erling stod for udsmykningen 

Musikere og filmhold—med afstand 

Tilblivelse af 1. maj online møde. 
Her kan du se lidt billeder fra optagelserne til vores online 1. maj møde.  

Nye tider, nye mødeformer. 
I disse Coronatider, hvor vi ikke må mødes fysisk er der også taget nye metoder i 
brug, til afholdelse af både KMB møder og udvalgsmøder. Her kan man se hvordan 
det ser ud. 

Hella holder møde i sin campingvogn Online KMB møde Redaktørens arbejdsplads A-gruppemøde 

Nye havefolk 
Mads er som suppleant til bestyrelsen blevet valgt som  
ansvarlig for haven i Præstevænget. Og ham og Susan er  
allerede i fuld gang med at få det hele til at se flot ud. 
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Nyt fra Børne- & Skoleudvalget  
 
Dagtilbud og skoler under Corona-krisen 
 
I disse Corona-tider fylder først nedlukning og nu en gradvis åbning af vores samfund rigtig 
meget - også i kommunalpolitik. 
 
Efter Statsministerens pressemøde d. 11. marts 2020 har alle politiske møder været afholdt 
som videomøder og dem har vi haft en del af. 
 
Fra mandag d. 16. marts lukkede alle vores daginstitutioner, dagpleje, skoler, BFO’er og 
klubber. Det var dog muligt at få nødpasning, hvis forældrene havde et arbejde i en kritisk 
funktion, f.eks. i sundhedsvæsenet, ældreplejen m.m. Der var ét børnehus og én BFO åben i 
hvert distrikt til denne nødpasning.  
 
Mange forældre arbejdede hjemmefra og skulle samtidig have deres børn hjemme, hvor sko-
lebørnene fik fjernundervisning. Det var en ny og udfordrende dagligdag for mange familier. 
Samtidig var der strenge restriktioner på legeaftaler, så børnene kunne ikke være sammen 
med deres mange kammerater. 
 
Det var en opmærksomhed på, at der kunne være brug for nødpasning til andre børn, f.eks. 
hvis familien havde andre udfordringer, hvor det var en for stor opgave at have børnene 
hjemme 24/7, så derfor kom der flere børn i nødpasning. Det har dog ikke på noget tids-
punkt været en udfordring kapacitetsmæssigt i vores dagtilbud. 
 
Da statsministeren ved et pressemøde før påske varsler en gradvis åbning af vores samfund, 
hvor daginstitutioner, dagpleje, skoler fra 0.-5. klasse, BFO’er og klubber skal åbne, men 
samtidig overholde Sundhedsstyrelsens “Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af 
dagtilbud” og “Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger”, fik 
vi rigtig travlt. Vores mange dygtige ledere, medarbejdere, forvaltning m.fl. fik travlt med at 
gøre klar til at modtage børnene. Der kunne ifølge regeringen åbnes fra d. 15. april, men ved 
et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde Skærtorsdag besluttede vi, at vi først ville åbne 
d. 20. april i Ballerup, da vi ville være sikre på, at alt var klar, inden vi åbnede, så det blev så 
trygt som muligt for børn, forældre og personale. Der var naturligvis stadig nødpasning indtil 
d. 20. april.  
 
Der skulle etableres mulighed for håndvask, så vidt muligt også udendørs, da der skulle va-
skes ekstra meget hænder, der skulle være ekstra rengøring og meget andet. Lederne har 
haft adgang til en sundhedsfaglig hotline ved eventuelle spørgsmål. I daginstitutionerne var 
der er et arealkrav på 6 m2 pr. vuggestuebarn og 4 m2 pr. børnehavebarn, så der var ikke 
plads til alle børn. Derfor blev alle forældre spurgt til deres behov for pasning. I første om-
gang skulle der være mulighed for pasning til de samme grupper som tidligere og nu yderli-
gere til børn af pædagoger og lærere, der skulle møde ind på arbejde. Herefter ville andre få 
mulighed for pasning og nogle ville kun få nogle dage om ugen. Det er et stort puslespil og 
ikke alle forældre har været tilfredse. I skolerne skal der være 2 meter mellem eleverne i 
klasselokalerne, så klasser er blevet fordelt over flere lokaler. Alle udearealer er blevet op-
delt, og børn i daginstitutioner og elever i skolen er blevet opdelt i små grupper, så der ikke 
er mange børn samlet et sted. 
 
Vi har bedt om, at der er særlig opmærksomhed på de børn, der skal starte i BFO den 1. maj 
og nye børn, der skal indkøres i institutionerne. 
 
Der har været mange spørgsmål omkring forældrebetaling, når børnene ikke har kunnet be-
nytte deres dagtilbud. Herunder også betaling for madordningerne i daginstitutionerne. Det 
har især været efter genåbningen, hvor nogle har kunnet få pasning og andre ikke. Nu har 
regeringen endelig meldt ud, at de vil kompensere kommunerne til en vis grad, hvis vi væl-
ger at tilbagebetale forældrebetalingen for dagtilbud fra d. 15. april og frem. For perioden før 
vil der ikke kunne kompenseres. 
 
På kommunalbestyrelsesmødet d. 27. april vil vi vedtage retningslinjer omkring kompensati-
on for forældrebetaling, som allerede d. 24. april er lagt på kommunens hjemmeside. 

 Fortsættes.. 
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Nyt fra Børne- & Skoleudvalget—fortsat 
 
Andet 
Der er også andet på dagsordenen i Børne- og Skoleudvalget. 
 
Forældrebetalt frokostmåltid i dagtilbud skal til afstemning hvert andet år og det skal det i år. 
Vi har besluttet, at der denne gang kun vælges for 1 år (2021), da vi gerne vil undersøge 
muligheden for, om det er muligt at producere mad lokalt også til børnehavebørnene. 
 
I dag bliver mad til 0-2 årige produceret lokalt, mens maden til de 3-5 årige, der hvor det er 
tilvalgt, er en cateringløsning. Ved sidste valghandling var der flere børnehuse, der tilvalgte 
madordning til de 3-5 årige. Vi vil gerne undersøge muligheden for, at vores institutioner kan 
producere al mad lokalt, men det kræver, at vi har produktionskøkkener, der har kapacitet til 
det. Vi har derfor bedt administrationen om at fremlægge en vurdering af mulighederne for 
og omkostningerne ved at bygge produktionskøkkener på 3-5 års området. 
 
Minimumsnormeringer 
Ballerup Kommune modtager 4,4 millioner kroner ud af de 500 millioner, som regeringen har 
sat af til normeringer i 2020. Vi har besluttet, at pengene bliver fordelt ligeligt ud på daginsti-
tutionerne og dagpleje efter antal børn, så pengene kommer alle børn til gavn. Det er også 
den tildelingsmodel, regeringen har tildelt kommunerne efter i år. Børne- og Skoleudvalget 
har opfordret til, at der så vidt muligt ansættes uddannede pædagoger for de tildelte midler. 
 
Vi havde et ønske om også at kunne tildele midler til de private institutioner, men det er des-
værre ikke lovligt. Vi har dog fået at vide, at næste år vil de private også blive en del af tilde-
lingen fra regeringens side. 
 
Vi ser frem til de kommende års ekstra midler til normeringer, det er dog også vigtigt, at der 
bliver uddannet mere pædagogiske personale, da det er svært at rekruttere. 
 
Skolernes kvalitetsrapporter 
Hvert år i marts får vi fremlagt kvalitetsrapporter for alle kommunens skoler og en fællesrap-
port for Ballerups samlede skolevæsen. Jeg vil ikke gennemgå rapporterne, men hvis det har 
interesse, kan de læses på kommunens hjemmeside under Børne- og Skoleudvalgets møde i 
marts (link: https://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-10-03-2020 ). 
 
Vi plejer på følgende møder i udvalget at invitere distriktsskolelederne på skift til at fremlæg-
ge deres kvalitetsrapport og redegøre for, hvordan der arbejdes med anbefalingerne i rappor-
terne. Her kan vi også spørge nærmere ind til rapporterne. Det bliver dog nok først muligt 
efter sommerferien på grund af corona-situationen.  
 
Årsrapport fra Skoletjenesten i Pederstrup 
På udvalgets møde i marts fik vi fremlagt årsrapporten for 2019. Det er en fornøjelse at læse 
om de mange gode tilbud, der er for skoler og institutioner. Hvis I har interesse i at læse om 
disse, kan I også finde den på kommunens hjemmeside under Børne- og Skoleudvalgets mø-
de i marts (link: https://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-10-03-2020 ) 
 
Det blev et meget langt indlæg fra mig, så jeg vil stoppe her. Der kunne fortælles meget me-
re, men det må komme i et senere Synspunkt. 
 
Jeg ser frem til, at vi igen kan mødes fysisk, både i partiforeningen, i skolebestyrelser,  
distriktsbestyrelser og mange andre steder. 
 

Pas godt på jer selv og hinanden J. 
 

Mange hilsner 
 

Maria Lundahl Assov 
Næstformand i Børne- og Skoleudvalget 
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Per´s klumme 

Per har boet i Ballerup hele sit liv, og har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 
2010. Per er indbegrebet af den socialdemokratiske ånd: det ses tydeligt i hans arbejde in-
denfor beskæftigelsespolitik, velfærd og miljø. Per brænder for sit politiske arbejde, han 
taler de svages sag og giver ikke op, når først han har sat sig noget for. Når man møder Per 
i køen i supermarkedet, eller når han er i færd med at lufte sin hund Balder, så er han altid 
klar på at give en dugfrisk opdatering af, hvad der rører på sig på den politiske scene, samt 
hvilke sager han nu går og rumsterer med; for Per har gang i meget, og han gør det med 
passion og indlevelse. Det er ikke kun i lokalpolitik, Per er aktiv. Nej, han er også ivrig de-
battør i de landsdækkende medier: det er med spids pen og humor, at han spidder sine  
politiske modstandere.  

Har overladt min klumme til Dan Turèlls digt jeg holder af hverdagen, rammer vel 
meget godt ind, hvor godt vi har det i velfærds Danmark. Noget mange har glemt, 
men som vi bliver mindet om i disse Corona tider. 
 
Jeg  holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af hverdagen 
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt 
der alligevel ikke er helt så kendt 
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter 
 
Morgenkyssene 
Postens smæld i entréen 
Kaffelugten 
Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser - 
Jeg holder af hverdagen 
Selv gennem alle dens irritationer 
Bussen der skramler udenfor på gaden 
Telefonen der uafladelig forstyrrer det smukkeste, blankeste stillestående ingenting i mit akvarium 
Fuglene der pipper fra deres bur 
Den gamle nabo der ser forbi 
Ungen der skal hentes i børnehaven netop som man er kommet i gang 
Den konstante indkøbsliste i jakkelommen 
med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks 
Den lille hurtige på den lokale 
når vil alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sved af panderne - 
Jeg holder af hverdagen 
Dagsordenen 
Også den biologiske 
De uundgåelige procedurer i badet og på toilettet 
Den obligatoriske barbermaskine 
De breve der skal skrives 
Huslejeopkrævningen 
Afstemningen af checkheftet 
Opvasken 
Erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape - 
Jeg holder af hverdagen 
Ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera 
Det skal til 
med alle sine efterladte slagger 
Så meget usagt og tilnærmelsesvist 
vævende og hængende i luften bagefter 
Som en art psykiske tømmermænd 
Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere - 
Fint nok med fester! Al plads for euforien! 
Lad de tusinde perler boble! 
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig 
i hvilens og hverdagens seng 
til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt 
 
Jeg holder af hverdagen 
Jeg er vild med den 
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen 
Jeg holder stinkende meget af hverdagen   

Tak, Onkel Danny 



 

Side 12 

SOCIALDEMOKRATIET 

Nyt fra Teknik– og Miljøudvalget   

 
EN SPAREØVELSE I REGION HOVEDSTADEN 
Trafikudvalget i region H skal være med til at sikre effektiv og bæredygtig mobilitet i 
hovedstadsregionen. 
 
Udvalget skal i sit arbejde være med til at sikre en velfungerende kollektiv trafik i re-
gionen, der aflaster trængselsproblemer, og sikrer mobilitet på tværs af regionen, og 
i tyndt befolkede områder, bl.a. let adgang til arbejdspladser, uddannelsesinstitutio-
ner og hospitaler. 
 
I Ballerup skaber vi rammer for regional vækst i Hovedstaden. Vi har 46.500 arbejds-
pladser og stærke erhvervsklynger på områderne it/tech, life science samt finans & 
forsikring. Vi har et regionalt   arbejdsmarked med 21.000, der pendler dagligt til 
Lautrupområdet. Vi har gennemført transportundersøgelser, som viser, at de ansatte 
i gennemsnit har 40 km til arbejde, og at de kommer fra hele Sjælland og det sydlige 
Sverige. Infrastrukturen og en god tilgængelighed er forudsætningen for at virksom-
hederne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. (74 % kører i bil, 10 % kollektiv og 
11 % cykler. En nedlæggelse af linjerne 40E og 55E og afkortning af linje 350S vil få 
store konsekvenser for tilgængeligheden med kollektiv transport til Lautrupgård. Kol-
lektiv trafik er også erhvervspolitik – og så nytter det ikke noget, at fordi regionen 
skal finansiere en letbane i Ring3, så svækkes betjeningen i Ring4 og medarbejderne 
kan ikke længere tage bussen til job i Lautrup. Det er der ingen, der kan forstå. 
 
Linje 40E binder DTU Ballerup og DTU Lyngby sammen, og den sikrer en god opkob-
ling til regionaltogene i Høje Taastrup, så de mange pendlere fra Sjælland har et at-
traktivt alternativ til at køre i bil. 
 
Linje 55E benyttes bla. af mange gymnasieelever fra Værløse og Farum til Borup-
gaard og Allerød gymnasium, og linjen giver en vigtig forbindelse til S-toget i Allerød 
videre mod Hillerød. 
 
Linje 350S giver en god forbindelse fra 
Nørreport ad Frederikssundsvej til Lautrup-
gård og videre mod Ballerup st, hvor den 
betjener psykiatrisk hospital Ballerup 
(regional arbejdsplads), erhvervsområdet 
syd for S-banen og Super Arenaen. Både 
Psyk. hospital og Super Arenaen er regio-
nale knudepunkter. 
 
Den kommunale busbetjening skal være 
med til at binde bysamfundene i kommunen sammen og sikre opkobling til pendler-
nettet og det regionale net. De lokale buslinjer skal løse de lokale transportbehov 
mellem bolig, indkøb, stationer og større busknudepunkter. 
 
Ballerup Kommune støtter op om Regionens trafik- og mobilitetsplan, som vil styrke 
den kollektive trafik og gøre den til førstevalget. Vi har i flere år faciliteret et mobili-
tetsnetværk for kommunens større virksomheder, hvor vi sammen arbejder for at 
fremme grønne transportvaner, herunder cykling, kollektiv transport og samkørsel, 
evt. i kombination som alternativ til at køre alene i bil. Kommunen har haft stor glæ-
de af at deltage i Moving People og tidligere Formel M, som netop handler om at 
fremme grøn mobilitet. 
 
Forslaget til Regionens besparelser er i direkte modstrid med både Regionens trafik- 
og mobilitetsplan og den Regionale udviklingsstrategi, hvor I påpeger vigtigheden af 
grønne og bæredygtige busruter mellem de regionale knudepunkter. 
 

 Fortsættes.. 
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Nyt fra Teknik– og Miljøudvalget—fortsat 

 
Både Ring4 og vejene omkring Lautrup er præget af trængsel. En reduktion af det 
kollektive trafiktilbud vil skubbe endnu flere over i bilerne, så stiger trængslen yderli-
gere, og busserne får endnu svære ved at komme frem, det er en negativ spiral. 
 
Udgifterne til kollektiv trafik er under pres både i Regioner og Kommuner. Derfor er 
det ikke en løsning, at kommunerne blot overtager de mindst rentable regionale kol-
lektive trafikstrækninger. Vi er selvfølgelig interesseret i at kommuner og regioner 
sammen får skabt det mest attraktive kollektive trafiknet, men det skal ske på en or-
dentlig måde, hvor vi gennem analyser får skabt en mere optimal betjening ved at 
samle den lokale og regionale busbetjening – ikke blot ved at Regionen lukker stræk-
ninger i forventning om at 
kommunerne tager over. 
 
Prioriteringen er følgende: 
1. Afkortning af linje 40E, så den kører Høje Taastrup – DTU Lyngby, dvs. ingen be-
tjening mellem DTU Lyngby og Skodsborg. 
2. Afkortning af linje 350S til Malmparken st., så ingen betjening med linje 350S mel-
lem Malmparken st. og Ballerup st. 
3. Nedlæggelse af linje 55E  
4. Undgå nedlæggelse af linje 40E og omlægning af linje 400S og 500S 
 
Omkring busrute 350S får det betydning for handicappede, ældre der normalt godt 
kan tage offentlig tranport, som patient eller besøgende til Herlev Hospital som jo 
skal tage sig af os som borgere. Den nævnte gruppe udelukkes nu for offentlig trans-
port til Herlev sygehus, der vil nemlig ikke være busforbindelse fra Herlev station til 
dem, før har de skiftet ved ringvejs krydset i Herlev, og gået fra 350S over i en tvær-
gående busser og det kan være en umulig distance for ældre og handicappede. 
Psykiatrisk Center Ballerup, som jo er en stor arbejdsplads med stor søgning af psy-
kisk syge, Ballerup super Arena, Idrætsparken, og Harrestrup Ådal som vi jo får flere 
og flere aktiviteter i, alle bliver de hårdt ramt af manglende busdrift og mange flere 
vil blive presset tilbage i bilerne med belastning af vores i forvejen hårdt belastede 
veje. 
 
Trafikudvalgets har holdt møde den 15.4 2020 og referatet er offentliggjort men det 
indeholder ikke noget om de konkrete drøftelser. Der er tilføjet en del bilag med 
spørgsmål og svar, og man kan se de henvendelser, som trafikudvalget har modtaget 
inden mødet. Blandt andet har Allerøds borgmester skrevet om linje 55E. Hvis du vil 
mere i dybden i Referatet incl. bilag, så findes det her: 
https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Ekstraordinaert-moede-i-
trafikudvalget-den15.-april-2020.aspx 
 
Der er langt fra enighed i trafikudvalget om, hvorledes besparelserne skal opnås – og 
Movia er blevet bedt om at regne på andre linjer, som kan indgå i besparelsesforsla-
gene. Der kan således blive tale om en anden geografisk fordeling af besparelserne, 
ligesom der kan blive tale om salamimetoden, hvor der fjernes afgange på de tynde 
tidspunkter (ligesom det skete i 2017). Der er også politiske vinde, som blæser i ret-
ning af samfinansiering mellem kommuner og Regionen. 

 

Mange hilsener  

Hella Tiedemann 

Formand i Teknik– og Miljøudvalget 

 

https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Ekstraordinaert-moede-i-trafikudvalget-den15.-april-2020.aspx
https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Ekstraordinaert-moede-i-trafikudvalget-den15.-april-2020.aspx
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Portræt af en Socialdemokrat
Redigeret af Frank Weinberger, Næstformand Socialdemokratiet Ballerup 

Ritt Bjerregaard
Ritt Bjerregaard voksede op på Vesterbro i København som dat-
ter af snedker Gudmund Bjerregaard og bogholder Rita Bjerre-
gaard. Hun var den ældste af tre søskende. På grund af de 
trange og usunde kår var hun hospitalsindlagt en del gange, 
indtil familien fik en kolonihave. Hun gennemførte realeksamen 
på Christianshavns Gymnasium i 1958 og blev klassisk sproglig 
student i 1966 fra Statens Kursus til Studentereksamen. Hun 
blev uddannet lærer i 1964 fra Emdrupborg og underviste i 
Rødovre indtil 1966,[3] på Skt. Klemensskolen fra 1966-70. Fra 
1970-82 var hun adjunkt på Odense Seminarium. I samme pe-
riode var hun skolekonsulent for Gyldendal. 

Siden 1966 har Bjerregaard været gift med politikeren histori-
keren Søren Mørch; parret har fravalgt at sætte børn i verden. 
Ritt Bjerregaard ejede en frugtplantage i Stestrup Old på Midt-
sjælland frem til 2012, hvor hun producerede økologiske æbler. 

Politisk karriere 
Hun blev valgt til Odense Byråd i 1971 og var folketingskandidat for Socialdemokratiet i Bogense-
kredsen fra 1969, i Otterup-kredsen 1971-94 og i Lejre-kredsen fra 1999 til 2004. Hun var medlem af 
Folketinget for Fyns Amtskreds 1971-1995 og for Roskilde Amtskreds 2001-2005. Hun var under-
visningsminister 27. sept.-19. dec. 1973 og 13. feb. 1975-22. dec. 1978; socialminister 26. okt. 1979
-30. dec. 1981; Miljøkommissær i EU fra 1994-1999; fødevareminister 23. feb. 2000-27. nov. 2001. 
Fra 2006-10 var hun overborgmester i København. 

Hun har i øvrigt været lærervikar under sin studietid i Rutsker 1962-63, lærerrådsformand 1968-70, 
medlem af repræsentantskabet for Danmarks Lærerforening 1969-73, medlem af distriktsbestyrelsen 
for AOF i Fyns Amt til 1970, medlem af Odense Byråd 1970-73, ved valget i 1971 medstifter af sin 
egen politiske kaffeklub, formand for Sindslidendes Vel 1974-75, medlem af Den Trilaterale Kommis-
sion fra 1982, formand for OECD-ekspertgruppen til undersøgelse af ungdomspolitikken i Australien 
fra 1983, medlem af LO's forretningsudvalg, Socialdemokratiets forretningsudvalg og hovedbestyrel-
se, Arbejderbevægelsens Erhvervsråds forretningsudvalg, repræsentantskabet for Danmarks Natio-
nalbank 1982, statsrevisor 1982-95, formand for statsrevisorerne 1990-95, deltager i Bilderberg-
gruppens konferencer 1991 og 1995, formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe 1981-82 
og 1987-92, næstformand 1982-87, formand for Folketingets politisk-økonomiske udvalg 1982, med-
lem af Folketingets udvalg vedrørende dansk sikkerhedspolitik og af Europarådet til 1994, af Uden-
rigspolitisk Nævn 1981-95 og af Europaudvalget indtil 1995, vicepræsident for CSCE (nu OSCE), for-
mand for den danske CSCE-delegation 1992-94, vicepræsident for Socialist International Women 
(SIW) 1992-94, medlem af Kommunernes Landsforenings bestyrelse fra 2006. 

Kaffeklub 
Ved valget i 1971 kom en håndfuld yngre socialdemokrater ind i Folketinget. Ritt Bjerregaard brød 
med traditionen ved at etablere sin egen kaffeklub med de ligeledes nyvalgte Helle Degn, Svend Au-
ken, Inge Fischer Møller og Karl Hjortnæs. Igennem årene blev kaffeklubben udvidet og kom til at 
spille en stor rolle i den offentlige debat. 

Undervisningsminister 
Ritt Bjerregaard var undervisningsminister i en turbulent tid i 1970'erne. Som undervisningsminister 
gennemførte hun den længe planlagte folkeskolereform og ændrede folkeskoleloven i 1975 med til-
slutning fra Venstre, Radikale, SF og Kristeligt Folkeparti – et meget stort flertal. Hun afskaffede obli-
gatorisk morgensang i folkeskolen. Den 5. november 1975 satte undervisningsminister Ritt Bjerre-
gaard RUC under administration af et eksternt rektorat. Venstre og Konservative ønskede RUC ned-
lagt, men det reddede livet takket være løsgængeren, den tidligere konservative folketingsmand, 
Hans Jørgen Lembourn. I 1976 indførte hun adgangsbegrænsning på universiteterne, samt sikrede 
mindretalsbeskyttelse. I 1977 fik Ritt Bjerregaard vedtaget loven om Erhvervsfaglige Grunduddannel-
ser (EFG). Med den tidligere departementschef Erik Ib Schmidt i spidsen lancerede hun den ambitiø-
se, samlede uddannelsesplan U 90 fra 1978. 

Ritt Bjerregaard (og især U 90 planen) har fået tillagt udtrykket "Hvad ikke alle kan lære, skal ingen 
lære". Ritt Bjerregaard har selv flere gange dementeret det. Den 1. oktober 2002 brugte daværende 
statsminister Anders Fogh Rasmussen udtrykket i sin åbningstale i Folketinget. Pia Gjellerup (S) stil-
lede et onsdagsspørgsmål (9. oktober 2002) i Folketinget, der spurgte, om statsministeren kunne do-
kumentere, hvem der havde brugt udtrykket. Statsministeren kunne ikke producere konkrete kilder, 
men hævdede, at det havde været en udbredt skolepolitisk holdning knyttet til U 90, som ingen dog 
længere tilsluttede sig. 

 
 Fortsættes.. 
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Ritz-sagen 
Ritt Bjerregaard kom under heftig kritik i 1978, 
da hun overnattede i en kostbar suite for kr. 
47.670 på luksushotellet Ritz i forbindelse med et 
møde i Paris. Anker Jørgensen fyrede hende som 
minister. Rigsrevisionen erklærede siden, at hun 
ikke havde brugt flere penge end andre ministre. 
Det førte til en debat i Folketinget. 

Socialminister 
Som Socialminister satte Ritt Bjerregaard spørgs-
målstegn ved den automatik, som velfærdsstaten 
uddelte tilskud efter og indførte socialindkom-
sten. Hun talte om det professionelle behand-
lingssamfund og fremførte, at et stigende antal 
ansatte i den sociale sektor ikke nødvendigvis var 
til glæde for klienterne. Hun efterlyste nye former 
for socialbistand, dels for at spare penge, dels for 
at forbedre indsatsen overfor klienterne. Ritt 
Bjerregaard advarede mod stigende institutionali-
sering og anbefalede i stedet en bredere indsats, 
en slags genetablering af det sociale netværk, 
der var svundet ind i takt med samfundsudviklin-
gen, som hun mente burde erstattes af noget 
mere tidssvarende. 

Gruppeformand 
I 1980'erne prægede hun den socialdemokratiske folketingsgruppe som en håndfast gruppeformand, 
der vandt anerkendelse fra alle sider. I den periode prægede hun i høj grad den politiske debat med 
kronikker og artikler og blev stærk forkæmper for miljøet. 

Lejlighedssagen 
I 1991 måtte Ritt Bjerregaard gå af som gruppeformand, da et flertal i partiets ledelse ikke kunne 
acceptere hendes valg af bolig i København. Sagen udløste en retssag, rejst af den konservative 
borgmester i Københavns Kommune. Efter sagen havde været undervejs i et år, opgav kommunen 
sagen. 

EU-kommissær 
I 1995 blev Ritt Bjerregaard i anerkendelse af sit politiske talent og høje personlige stemmetal udpe-
get til Danmarks kommissær ved EU med ansvar for miljø. Hun skrev Kommissærens dagbog om sin 
tid som EU-miljøkommissær, men trak den tilbage. Politiken udgav bogen i en særsektion i avisen, og 
det endte med en retssag, hvor Politiken måtte betale for brud på ophavsretten. 

Fødevareminister 
Fire dage efter af Ritt Bjerregaard var tiltrådt som fødevareminister i februar 2000, kom det første 
danske tilfælde af kogalskab, der er en dødelig hjernesygdom. Ritt Bjerregaard handlede sammen 
med ministeriet hurtigt og konsekvent: Slagtemetoderne blev ændret, og der kom forbud mod salg af 
risikoprodukter. Disse konsekvente indgreb blev i første omgang ikke modtaget med begejstring 
hverken af landbruget eller fødevareindustrien. Særligt de tiltag, som medførte tilbagetrækning af 
fødevarer fra detailhandlen blev kritiseret. Men senere måtte branchen sande at indgrebene beskytte-
de forbrugerne og skabte stor tillid til danske fødevarer på eksportmarkederne. 

I 2001 indførte Ritt Bjerregaard smiley-ordningen. Det gav dengang anledning til stor diskussion, 
men i dag er ordningen almindeligt anerkendt. 

Overborgmester 
I oktober 2004 blev Ritt Bjerregaard valgt som Socialdemokraternes kandidat til posten som over-
borgmester i København. Hun opnåede 60.338 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005. Efter 
konstituering mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
sten tiltrådte hun som overborgmester den 1. januar 2006. 

Løftet om billige boliger 
En vigtig del af hendes program var at bygge 5.000 billige boliger til 5.000 kr. om måneden. Det vi-
ste sig senere at løftet ikke kunne gennemføres, men der var strid mellem Ritt Bjerregaard og hendes 
kritikere om årsagen. Løftet kan sammenlignes med den socialdemokratiske overborgmester Urban 
Hansens løfte fra 1962 om at bygge 25.000 boliger til københavnerne. 

I marts 2009 meddelte Ritt Bjerregaard at hun ikke ville genopstille til overborgmesterposten. Hun 
gav som begrundelse at Københavns kommunes styreform var for besværlig. Efterfølgende har rege-
ringen under Lars Løkke Rasmussen bebudet en ændring af styreformen i København. Derefter blev 
Frank Jensen udpeget til overborgmesterkandidat ved kommunalvalget 2009. 

 Fortsættes.. 

Den daværende statsminister, Anker Jørgensen, præsenterer sit 

ministerhold i 1973, hvor Ritt Bjerregaard blev tildelt under-
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En af De fantastiske Fire 
Ritt Bjerregaard, der er uddannet skolelærerinde, regnes tit for at være en af de fire betydende 
(kaldet De fantastiske Fire) socialdemokrater fra den såkaldte gyldne generation. De andre er 
cand.polit. Mogens Lykketoft og cand.polit. Poul Nyrup Rasmussen samt cand.scient.pol. Svend Au-
ken. Disse fire udgjorde til sammen socialdemokratiets ledelse efter, at Anker Jørgensen stoppede 
som formand i 1987. 

Hun er kvinden, der er en af årsagerne til, at Danmarks første kvindelige statsminister overhovedet 
blev socialdemokrat i første omgang. Ritt Bjerregaard fik kæmpet sig igennem det politiske system, 
dengang det ellers kun var mænd, der sad på de magtfulde poster. 

Alene det, at hun som ung kvinde blev minister tilbage i 70'erne, var nok til, at mange dengang fik 
kaffen galt i halsen. Men hvad andre tænker om hende, har aldrig stoppet Ritt Bjerregaard. 

Hun har været gift med sin mand Søren Mørch i mere end 50 år, men ægteskabet har ligesom Ritt 
Bjerregaard været langt fra traditionelt. I perioder har de to boet hver for sig, og de har afskrevet at 
få børn, men ikke at have andre kærester ved siden af ægteskabet.  

I dag er Ritt 78 år gammel, har trukket sig fra dansk politik og lever på lånt tid med en uhelbredelig 
kræft-sygdom. 

Anker Jørgensen og Ritt Bjerregaard har en lang dag på kontoret i 

folketingssalen i 1983, hvor en finanslovsdebat er på agendaen. 

Til daglig danner Ritt Bjerregaard par med historikeren 

Søren Mørch, som hun blev gift med i 1966. 

Anker Jørgensen var mødt op for at hylde Ritt Bjerregaard, da hun 

sagde farvel til dansk politik under Socialdemokraternes kongres i 

2009. En politisk karriere der ville ebbe ud, i takt med at hendes 

embedsperiode som overborgmester i København ville slutte ved 

udgangen af året. 

Her ses Ritt på valgdagen i 1994. Hun havde brevstemt, 

så hun kunne tilbringe dagen i naturen på sin æbleplanta-

ge i Kirke Hvalsø. 
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Nyt fra Erhvervs og beskæftigelsesudvalget  
 
Intet bliver som det var før. 
 
Hverken for erhvervslivet eller lønmodtagerne. 
 
Hvordan det kommer til at se ud, er der ingen der ved. 
 
Men en ting er sikkert: Hvis kommunen, politikere og ansatte ikke er oppe på dup-
perne, kommer vi bagefter, til faktisk at kunne forme de muligheder, der kom-
mer, når coronakrisen og følgevirkningerne er ovre. 
 
Vi har, som Socialdemokrater, alle muligheder for, at det vil lykkedes. 
 
Vi skal se mulighederne, vi skal understøtte investeringer i både mennesker og virk-
somheder. 
Jobcentret skal blive endnu bedre til at få vores borgere fra A til B med mennesket i 
centrum. Det er sikkert, at jobs vil forsvinde, men nye vil opstå. Her skal vi tage 
hånd om de arbejdsløse. Vi skal sende dem på relevante efteruddannelser, hvis kvali-
fikationerne ikke er til de nye jobs. Samtidig kan det være en mulighed, at arbejdslø-
se arbejder hos virksomhederne, mens de opnår nye kvalifikationer.  
 
Service og- handelsbranchen har været hårdt ramt. Er der noget vi kan understøtte 
her? Måske en fælles Ballerup-platform med nethandel og take away. 
 
Alt hvad vi kan renovere på en klimavenlig måde, må vi sætte igang, selvfølgelig øko-
nomisk ansvarligt. 
 
Praktikpladser skal vi have op at køre igen, så fremtidens unge har en uddannelse til 
at kunne tage fat. Det er de unge, der skal holde  landet igang i fremtiden, de er 
fremtiden.  
Lige nu kan vi se at det hos hospitals og- plejeansatte, håndværkeren, transportsek-
toren og dagligvarebutikkerne, med mere der holder det hele igang. Tak til dem!  
 
Vi må formode, at den Socialdemokratiske regering sætter gang i hjulene igen, når 
vi er ovre på den anden side. 
 
Her skal vi være parate til at hjælpe vores borgere tilbage på arbejdsmarkedet.  
 
Den parathed skal gennemsyre hele den kommunale organisation, og dér må vi politi-
kere være vedholdende og disciplineret, til at fastholde vores administration på det. 
 
Vi kommer til at kigge ind i en ny fremtid, hvor vi kan være med til at forme Balle-
rup/ Danmark til et mere lige og grønt samfund.  

Dette var nogle af mine bud, til en fremtid vi ikke kender.  
Så bare til afslutning – et Gorbatjov citat: “den der kommer for sent bliver straffet 
af livet” - sådan sat lidt på spidsen!  
  

Med venlig hilsen 
 

Per Mortensen  
 

Næstformand EBU  
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Kalender 

Arrangement for alle medlemmer Arrangement for medlemmer af A-gruppen 
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 Bestyrelsesmøde  

BSU/EBU 

KMB Møde 

ØKU  

KMB Møde 

ØKU  

A-Gruppemøde  

 Åbent A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

TMU/KFU/SSU 

1. Maj—Online 

Bestyrelsesmøde  

 

Konstituering 
Bestyrelsen har holdt konstituerende møde, den 7. april  og her blev følgende poster fordelt. 
Formand: Claus Spaabæk (Valgt på Generalforsamling) 
Administrativ Næstformand: Frank Weinberger (Valgt på Generalforsamling) 
Politisk Næstformand: Erling Petterson 
Kasserer: Vagn Henriksen 
Sekretær: Susan Mai Andresen 
 
Bestyrelsens arbejde og ansvarsområder i 2020  
Medlemshvervning: Sofie De Bretteville Olsen og Asbjørn Frier 
Uddannelse og talentpleje: Claus Spaabæk og Anders Friis Hansen 
Kampagner: Erling Petterson,  Frank Weinberger, Tonny Rönnborg og Susan Mai Andresen 
Aktivitetsudvalg: Tonny Rönnborg 
Modtagelse af nye medlemmer: Irene Jørgensen 
Synspunkt, SoMe og web: Frank Weinberger og Charlotte Holterrmann 
Politikudvikling: Peter Hertz 
Aktivudvalget: Tonny Rönnborg 
Huset: Tonny Rönnborg, og Erling Petterson 
Haven: Mads Kristian Nobel Kjær 
Månedlig udsendelse af info om politiske møder: Charlotte Holtermann 
Organisationsansvarlig: Claus Spaabæk 
 
Hvis du vil være med og lave noget arbejde for et eller flere af udvalgene, så kontakt de  
ansvarlige. Vi byder alle medlemmer hjerteligt velkommen. 

A-Gruppemøde  


