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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 

Corona sommer 

Sommeren er ved at være ovre, og vi går ind i efteråret. Det har været en sommer 

vi aldrig glemmer, og som vil gå i historiebøgerne. Coronaen har sat vores dagsor-

den, og mange ting har været anderledes. Rigtig mange mennesker har fået flyttet 

rundt på deres hverdag, og på store begivenheder i livet. Vores egen Mette opleve-

de at få rykket rundt på sit bryllup, men alligevel lykkedes det, og vi ønsker Mette 

og Bo hjerteligt tillykke med deres store dag.  

 

Vi er så småt begyndt igen at holde fysiske møder, og vi åbner mere og mere op. 

Men vi skal stadig tage vores forholdsregler. Vi må bare håbe at der snart kommer 

en vacine, så alting kan blive normaliseret.  

 

Til næste år er der igen kommunalvalg, og vi er allerede i gang med forberedelser-

ne. Der skal findes kandidater, og valgkampen skal planlægges. Arbejdet med et 

nyt valgprogram for den nye valgperiode er også i fuld gang. De oprindelige planer 

for procedurerne kunne ikke følges grundet coronaen, men arbejdet har ikke ligget 

stille.  

 

Dette er det sidste nummer af Synspunkt, hvor jeg laver portrætter af kendte  

socialdemokrater. I stedet vil vores tidligere redaktør, Charlotte Holtermann igen 

hjælpe med at lave nogle gode og spændende artikler til Synspunkt. 

 

Mange hilsener  

Frank Weinberger,  

Redaktør / Administrativ Næstformand 

 

Udgivelsesdatoer og deadlines for Synspunkt i 2020. 
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 
 

Mere ligestilling i kommunalpolitik. 

 

Kære medlemmer. 

Jeg håber I har haft en god sommer, og ikke har været alt for ramt, af de nødvendige 

gener med Covid-19, eller har været smittet med det. 

  

Ved generalforsamlingen 30. august, skal vi tage stilling til bestyrelsens indstilling af 

opstillingsregler til kommunalvalget i 2021. 

 

Indstillingen minder meget om tidligere opstillingsregler, bortset fra to punkter. 

Vi har foreslået, at der, hvor det er muligt, skiftevis skal være kvinder og mænd på 

opstillingslisten. 

Det vil med andre ord sige, at hvis førstepladsen er en mand, er anden pladsen en 

kvinde, tredjepladsen en mand, fjerdepladsen en kvinde osv., indtil vi løber tør for 

kandidater af det ene køn, hvorefter det andet køn får de sidste pladser. 

Desuden har vi valgt at foreslå, at der skal være mindst én ung kandidat under 30 år, 

blandt de første seks positioner på opstillingslisten. 

 

Når vi har valgt at gøre det, er det for at forsøge at skabe mere ligestilling i opstillin-

gen. Både i forhold til køn og alder. 

Vi har alt for få kvinder i kommunalbestyrelsen, og det gælder i høj grad også vores 

egne kommunalbestyrelsesmedlemmer.  

Ved sidste valg, blev alle kvinder på vores liste valgt ind, endda med et meget højt 

gennemsnitligt stemmetal. 

Bl.a. derfor vil vi særligt gerne have flere kvinder til at stille op, men vi vil også gerne 

have flere unge.  

Der er en stor overrepræsentation de fleste steder af midaldrende mænd, mellem po-

litisk valgte, og for den sags skyld i de organisatoriske led. 

Der er ikke noget galt med midaldrende mænd i politik, tværtimod er de meget vigti-

ge, af forskellige årsager. 

Det bliver bare mere og mere tydeligt, at vi har brug for mere diversitet, både hvad 

angår køn, alder, etnicitet osv., når vi vælger kandidater. Kandidatlisten bør, i videst 

muligt omfang, afspejle hele samfundet. 

Stor diversitet i en kommunalbestyrelse, giver diskussioner og beslutninger på et 

bedre og bredere grundlag. 

Ofte ser man politikere udbrede synspunkter, på baggrund af den alder de har på det 

givne tidspunkt. Altså at man som ung interesserer sig for ungepolitik og uddannelse, 

som yngre interesserer sig for daginstitutioner og skoler mm., som ældre politiker in-

teresserer man sig for ældrepolitik.  

Det gælder selvfølgelig ikke for alle politikere, men for at sikre bred repræsentation, 

er vi nødt til at sikre et bredt kandidatfelt. 

 

Vi håber I vil tage godt imod forslaget. 

 

De bedste hilsner 

 

Formand 

Claus Spaabæk 
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Nyt fra borgmesteren 
Så er sommerferien slut - og solen er endelig kommet frem og skinner ned over skolebørnene – og vi 
andre er i gang med arbejdet igen. 
  
Det har været et særligt forår… med corona-nedlukningen og siden den gradvise genåbning. Her på 
vej ind i sensommeren kan vi desværre konstatere, at corona er kommet for at blive – i hvert fald ind-
til nogen får opfundet en vaccine. Indtil da skal vi blive ved med at tage alle forholdsregler – og indtil 
da er der risiko for, at der pludselig opstår nye epicentre som vi ser det i Ringsted og Århus for tiden. 
Det ønsker vi ikke sker her i Ballerup Kommune, så der er ikke andet at gøre end trofast og vedhol-
dende at holde fast og tage os sammen, for det er nok rigtigt, at vi måske har slækket for meget – og 
nu kommer den kolde tid, hvor vi trækker indenfor med større risiko for smitte. Så hold fast og hold 
ud. 
  
Coronatiden har ændret på dagligdagen i vores kommune. Desværre er mange blevet ledige – og flere 
kan være på vej, når hjælpepakkerne ophører. Det er en ulykkelig situation for den enkelte borger og 
familie, og vi skal hjælpe til igen at finde plads på arbejdsmarkedet. Måske kan borgeren overveje et 
sporskifte til et af de erhvervsområder, hvor vi kan se der bliver brug for arbejdskraft de kommende 
år. Det gælder ikke mindst indenfor det offentlige, hvor vi kan se der vil mangle uddannede SOSUer, 
sygeplejersker og pædagoger de næste mange år. Det er vigtigt, at vi får hjulpet de ledige borgere i 
gang. Både for den enkelte, de enkelte familier, men også for os alle sammen og vores kommunale 
økonomi, hvor der er stor forskel på, om borgeren tjener penge eller borgeren får dagpenge eller  
kontanthjælp. 
  
Coronaen har også betydet, at vi har fået nye erfaringer med hverdagen i skole, børnehaver, plejecen-
tre, rådhuset – ja, alle steder hvor vi driver kommune. Fjernundervisning, udeundervisning og længere 
forløb med samme lærer har givet nye erfaringer med at drive skole, som vi skal have med videre 
frem. På samme måder har vi fundet nye måder at gøre tingene alle andre steder i kommunen. Her i 
efteråret vil vi evaluere det og tage det gode videre med også, når coronaen forhåbentligt engang 
snart er helt væk. 
  
Ellers går vi nu ind i budgetperioden i kommunalbestyrelsen, hvor vi skal vedtage budgettet for 2021. 
Der har været en række ydre forhold, som har påvirket vores økonomi: udligningsreformen gav os et 
resultat omkring de 0 – altså hverken positiv eller negativ påvirkning. 
Vi har til gengæld haft en række udgifter som følge af corona her i foråret og videre frem. Det er til 
ekstra rengøring, ekstra personale, etablering af vaske, telte osv. 

Hertil kommer ikke mindst de øgede udgifter i forbindelse med ledighed – og forventede mistede ind-
tægter fra personskatter og virksomhedsskatter. Sidstnævnte rammer Ballerup særligt hårdt. 
  
Til gengæld får vi med den socialdemokratiske regering penge, så vi bedre kan følge det demografiske 
pres med flere småbørn og flere ældre, der betyder at der bliver brug for flere pædagoger og hjemme-
hjælpere. Vi får dækket udgifterne med den forventede stigning på landsplan, men i Ballerup bliver vi 
både flere småbørn og ældre end landsgennemsnit, så det dækker ikke fuldt, men det er langt langt 
bedre end under VLAK-regeringen, hvor vi mistede mange penge hvert år. 
  
I Ballerup Kommune er vi også i den situation, at vi er i vækst i disse år. Vi får flere boliger, hvortil 
flere borgere kan flytte til i disse år og betaler skat til vores fælles kasse. Det er godt. Samlet betyder 
det, at vi ender omkring et 0, hvor der ikke er behov for at spare på driften, men heller ikke plads til 
at udvide yderligere. 
  
Det må vi i øvrigt  heller ikke med den serviceramme, som vi igen bliver pålagt i det nye år. Men der 
er altid mulighed for at omprioritere – hvor altså sparer på noget for at gøre mere af noget andet. 
  
På anlægsområdet (altså etablering af større ”ting” vedr. bygninger, veje, byrum osv.) har vi igen mu-
lighed for at have et stort anlægsbudget. Vi har de sidste 5-6 år ligget i top 5 i landet på nye anlæg, 
og det kan vi se med alle de nye byudviklingsprojekter, der ruller i disse år. Det er investeringer i at 
holde vores kommune moderne, sådan at vi kan blive ved med at være attraktive for de nuværende 
og kommende Ballerup-borgere. Det er bøvlet mens det står på, men det bliver godt bagefter – ikke 
mindst på den lange bane. 
  
Samlet ser vore økonomi ikke så ringe ud, som de siger i Jylland, selvom det selvfølgelig kunne være 
bedre… men også meget værre. Så jeg er som borgmester fortrøstningsfuld i forhold til, at vi igen i år 
kan få vedtaget et helt igennem solidt socialdemokratisk budget, hvor vi sikrer udvikling af vores  
kommune og af velfærden. 

 
 

Jesper Würtzen 
Borgmester 



Side 5 

 

 

SOCIALDEMOKRATIET 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  

30. august 2020  
 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes  

søndag d. 30. august 2020 klokken 11.00  

på Præstevænget 12 i Ballerup.  

Det påtænkes afholdt som et møde i haven, så vær opmærksom på påklædningen. 

Efter mødet, vil der være grillhygge i haven, inden kredsen overtager scenen, og af-

holder generalforsamling, hvor der bl.a. skal vælges ny regionsrådskandidat. 

Vores bestyrelsesmedlem og tidligere DSU formand i Ballerup, Sofie De Bretteville 

Olsen, stiller op. 

Dagsorden: 

1 Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af forretningsorden. Forslag udsendt på mail. 

4. Valg af referent 

5. Valg af fire stemmetællere 

6. Bestyrelsens indstilling om udelukkelse af et medlem fra socialdemokratiet, her-

under afstemning om forslaget. Se uddrag af partiets love længere nede. 

Årsagen til bestyrelsens indstilling til udelukkelse af medlemskab, er offentlige ytrin-

ger som bestyrelsen betragter som groft injurierende og partiskadelige. 

7. Regler for opstilling af kandidater til kommunalvalget i Ballerup kommune 2020. 

bilag udsendt på mail 

8. Eventuelt. 
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Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget  
Mette Frederiksen sagde 2.april : “ Nu, hvor kulturen holder lukket - opdager vi , hvor meget vi savner 
den”. Og rigtigt nok, pludselig kunne vi finde ud af at synge sammen - hver for sig - 
 
med bl.a Phillip Faber - Mange små lokale ensembler dukkede op og tilbød sig til plejecentre og hospi-
ce med musik og sang med afstand. Musik og sang blev der også i boligområderne -  det blev tydeligt 
at kulturen/musikken/ sangen kan noget, som vi alle sætter pris på. Og de, der har deltaget i en kirke-
lig handling de seneste måneder, kan også fortælle , det er ganske tamt uden sang og musik. 
 
Kort sagt : kultur, binder sammen. 
 
Tirsdag d. 11/8 har Kultur - og fritidsudvalget møde, hvor punkt 6 netop handler om Ballerups Kom-
munes kultur - og fritidspolitik. Den er formuleret i  sidste valgperiode, men foreslås forlænget til 
2025; da den både er tidssvarende og i tråd med Ballerup Kommunes vision 2029. Desuden må det 
vel bemærkes at den er ambitiøs , og derfor ikke helt implementeret - læs dyr. 
 
Ballerup Kommune har udgivet en rigtig god brochure om dette emne, der både beskriver hensigter og 
udfordringer. Så de, der har læst med hertil, kan jeg opfordre til at hive fat i kulturafdelingen og bede 
om et eksemplar, når den er revideret. Det gælder såmænd også folkevalgte. 
 
Det er fristende at dykke ned et par steder og se på intentioner, og hvor vi står idag. F.eks står der 
om Kultur og Fritid i byens rum ,at “ vi vil arbejde for at synliggøre og udnytte byens rum og faciliteter 
bedre - skabe bedre rum for at kultur, kunst og fritid kan udfolde sig - og skabe levende pladser, by-
rum og grønne områder”. 
 
Og hvorfor nu det ? Jo, det skaber både fælleskab og identitet. Skaber oplevelse af en mangfoldig og 
levende by, hvor borgerne har lyst til at leve og bo. Og ikke mindst, hvor virksomheder får lyst til at 
etablere sig. Midt i vores byggebegejstring håber jeg at disse elementer også indgår. 
 
Man kunne eksempelvis udvikle Baltorpplænen til at blive et stærkt og levende kulturcentrum, i sam-
arbejde med Baltoppen Live og vores kultur institutioner. Vores Stationsplads kunne blive et stærkt 
kort, i at profilere Ballerup  med en kulturfestival med professionelle og højtprofilerede kunstnere , 
med vores lokale kulturinstitutioner som værter. Sætte Ballerup Kommune på det kulturelle landkort 
( igen). Det kan naturligvis også etableres i Skovlunde og Måløv. 
 
Børn og unges møde med kunst og kultur er et spændende og særdeles vigtigt område. 
Desværre spiller den sociale arv stadig en stor rolle i mødet med , og deltagelse i kulturlivet. Det kan 
jeg ikke, som socialdemokrat, acceptere. Vi skal alle have lige muligheder for at opleve eller deltage i 
vores fællesskaber omkring kultur. Vi skal sikre at børn og unge , uanset social/ etnisk baggrund, får 
en levende og engageret adgang til kulturområdet. Det er jo lige præcis her, vi skaber fundamentet for 
en styrkelse af vores fælles forståelse af vores samfund, kommune og værdier. 
 
Så bliver der straks spurgt “ kan det kapitaliseres ?” Med andre ord , kan man sætte etik og profit 
sammen? Og ja, det mener rigtigt mange forskere, og naturligvis jeg selv. Hiver vi fat i børn , og får 
dem og deres forældre ind i meningsfulde fællesskaber, ser vi ikke disse unge 15-16 år senere i fæl-
lesskaber, der koster rigtig, rigtigt meget i institutionsplaceringer. Det koster relativt lidt , mens man 
kan få de små og familien i tale, og det kommer tilbage , både menneskeligt og økonomisk senere. Der 
kunne eksempelvis også etableres profilskoler, i lighed med Hedegårdsskolen ( idræt)...musikprofil, 
sprogprofil og scienceprofil. Det har vist sig at blive en succes i Ballerup.  
 
Mit sidste nedslag i dette indlæg er Grantoftegård , vores grønne perle i Ballerup. Kommunalbestyrel-
sen i Ballerup besluttede i 2016 en ny vision for Pederstrup : et levende og attraktivt sted at bo og et 
spændende sted at besøge. Og det skal bygge på det historiske miljø, de grønne områder og landbru-
get. 
 
Siden er FNs  17 Verdensmål dukket op, og er vel blevet et overordnet kompas for os alle mht levevis 
og virke. Og her kan gården også levere . Det være sig bæredygtighed, fødevareproduktion, bioversi-
tet og rent grundvand. Og ikke mindst det sociale felt med ( mål 3 ) trivsel for alle aldersgrupper, mål 
4 : lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring, samt mål 8 : anstændigt arbej-
de for alle. Der er ingen tvivl om at Grantoftegård kan blive et unikt sted for læring om håndtering af 
vores fremtidige jord, og et sted hvor børn , unge, familier og seniorer kan få nogle spændende og læ-
rerige oplevelser i samarbejde med museet, skoletjenesten og foreningerne. 
 
Men det er naturligvis alt sammen et spørgsmål om, og prioritering af , 
de midler vi nu engang har til rådighed i Ballerup Kommune. 

 

Mange hilsener  

Bjarne Rasmussen 
Medlem af Kultur-  og fritidsudvalget 
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Nyt fra Børne- & Skoleudvalget 
Skolestart: 

I disse dage starter skolerne op igen, og alle er ved at være vendt hjem fra ferie, så der er mange 

børn i både skoler, BFO´er og i dagtilbud. 

 

Samtidig ser vi en opblussen i antal smittede med Covid 19, så alle vores ledere og medarbejdere skal 

have fuld opmærksomhed på smitteforebyggelse ved hygiejne og afstand. 

 

Heldigvis har vi i Ballerup Kommunes skoler og institutioner været rigtigt gode til i hele genåbningsfa-

sen at passe godt på os selv og hinanden, det skal vi blive ved med. 

 

Her i august starter også mange nye børn i 0-klasse. De allerfleste har fået plads hvor de ønsker det, 

men der er også eksempler på forældre, der ikke har været tilfredse med den skolematrikel de har få-

et plads på. Det er der ikke noget usædvanligt i, men det har alligevel givet os anledning til at overve-

je, om der skal laves justeringer i styrelsesvedtægten for skolerne i forhold til indskrivning i 0-klasse 

og klassedannelsen i 0-klasse. 

 

Dette har været drøftet på en række møder (digitale naturligvis) i foråret, både i Børne- og Skoleud-

valget og med forligspartierne bag skolestrukturen. Skolebestyrelser og en forældregruppe har været 

involveret. Dette munder ud i, at der i løbet af august/september vil blive sendt forslag til ændringer af 

styrelsesvedtægten i høring. 

 

Andet fra udvalget: 

Men der er arbejdet med meget andet i udvalget. 

Meget spændende er arbejdet med at justere og udvikle tilbudsviften til unge mellem 13 og 30 år, som 

har behov for en ekstra hjælpende hånd. Matcher det vi har i værktøjskassen de udfordringer, som de 

unge har? Som den enkelte unge har? Skal der fokuseres mere på at udvikle løsninger sammen med 

den enkelte, end på at have standardløsninger? Hvordan sikrer vi samarbejde på tværs af de forskelli-

ge afdelinger på rådhuset, så den unge er i fokus? Dette er et arbejde som aldrig skal sluttes, man 

skal hele tiden kunne justere og tilpasse sig den virkelighed man skal arbejde i, når man arbejder med 

unge mennesker. 

 

Det er som politiker meget opmuntrende, at læse interviews med kommunens medarbejdere, hvor de 

gør sig tanker om dette. Der er virkelig en stor parathed til at udvikle sig selv og vores systemer, så vi 

gør det bedste for de unge, der har behov for hjælp. 

 

Der er mange andre sager, der er værd at nævne. F.eks. har vi efter en konstruktiv inddragelses og 

høringsproces fået besluttet en ny organisatorisk placering af ledelsen i dagplejen, så der både ledel-

sesmæssigt og bestyrelsesmæssigt bliver bedre muligheder for samarbejde mellem dagplejen og insti-

tutionerne. Vi har fået besluttet meget mere brugervenlige åbningstider i tandplejen, også efter en god 

inddragelsesproces, og bevilget penge til en række gode formål, f.eks. et lille hus (madpakkehus) på 

børnehuset Birkegårdens store grund, så de har bedre muligheder for at tage en gruppe børn ud af de 

indendørs rammer i løbet af dagen. 

 

Coronaforhandlinger: 

Som formand for A-gruppen har det været en hektisk periode under nedlukningen og genåbningen af 

samfundet i forbindelse med Coronaepidemien. Det er lykkedes, at alle vigtige beslutninger er taget i 

enighed i kommunalbestyrelsen. Det har krævet et utal af lange videomøder med forhandlinger med 

de andre partier at nå dertil, men for os har det været et vigtigt signal til borgerne, at politikerne kan 

og vil arbejde sammen om de store og vigtige ting. En kæmpe ros til Borgmesteren for dette arbejde! 

 

  
Mange hilsner 

Peter Als 
Formand i Børne- og Skoleudvalget 
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Nyt fra Social– og sundhedsudvalget 
Her i skrivende stund kom sommeren endelig - med sol og varme - også til os her i 
Ballerup. Det har været en meget anderledes og svær tid de sidste 5-6 måneder. 
Derfor håber jeg I alle har nydt sommeren herhjemme i Danmark. 

  

Politisk er der ferie i juli måned, men der været en del borgerhenvendelser, indenfor 
det social område, fra borgere der modtager velfærdsydelser og/eller fra deres pårø-
rende. 

Henvendelser sker både telefoniske og på mail. Ind imellem bliver jeg dog også stop-
pet på gaden, i butikker eller lign. 

Det handler om borger der har brug for, at fortælle om deres oplevelser og få hjælp 
til løsning af en given sag. 

Det er for mig en meget vigtig opgave vi har som politiker. Sammen med vores ad-
ministration, får vi løst tingene og sikker samtidig, at der er en god dialog og gensidig 
forståelse. 

Udfordringerne med COVID19 og især restitutionerne vedrørende pårørendes besøg 
m.m., har givet mange flere af disse henvendelser, her i foråret og sommeren. 

  

Corona-håndtering lokalt i ældreplejen i Ballerup kommune 

I skrivende stund har vi 490 COVID19 tilfælde pr 100.000 indbyggere (dette tal er for 
at sammenligne med andre kommuner). Reelt betyder det, at der er 237 borgere i 
Ballerup kommune, som er testet positive. 

Jeg er virkelig glad for og stolt af vores statsminister og dermed regeringens håndte-
ring af denne pandemi, samt den hurtige indsats der blev fortaget. 

Her i Ballerup handlede vi også hurtigt og fik taget de svære men vigtige beslutninger 
både på børneområdet, på voksen- og ældreområdet. Det kan vi alle være glade for. 

Jeg tror desværre ikke, at vi er over COVID19 endnu. Det ser ud til at efteråret også 
vil bringe udfordringer, som vi skal forholde os til. 

Både vi politikere og vores fagfolk skal bringe det med, der gik godt og mindre godt 
under den første nedlukning, så en eventuel anden nedlukning foregår på en måde, 
som er mere skånsom for både beboere og pårørende. 

Desuden har vi netop fundet det nødvendigt, at aflyst årets pensionistskovture, hvor 
vi ellers skulle have fejret 50 års jubilæum, for afviklingen af disse populære ture. Vi 
skal passe på hinanden og især dem som er særlig sårbare, hvis de rammes af coro-
na. Der afholdes f.eks heller ikke Musik & Dans på Kirketorvet i år, da der indgår 
kommunale støtte kroner og ligeledes har jeg fået fortalt, at man også har valgt at 
aflyse årets Skovlunde Byfest og Halloween i Måløv. 

Jeg er sikker på, at disse ting vil vende tilbage i 2021. 

  

Lidt om Hjemmeplejen, hvor vi heldigvis har være forholdsvis forskånet for smittede 
borgere, der modtager vores ydelser og heller ikke blandt vores medarbejdere, har 
der været mange smittede med Corona. Vi har naturligvis ladet plejen af borgerne 
vejet tungere end f.eks rengøring. Vores medarbejdere har sat fokus på hygiejne og 
brugt værnemidler, hvor dette har været påkrævet. De erfaringer vi har fået i denne 
tid, bringer vi naturligvis med ind i opgaveløsningen fremover, da der eksempelvis 
har været færre syge ældre og færre sygedage blandt vores medarbejdere. 

På vores 7 plejecentre, har vi haft lukket ned for besøg, hvilket har haft stor indfly-
delse på vores ældre hverdag og for deres pårørende, men også på vores ansatte. 
 
 
  Fortsættes.. 
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Nyt fra Social– og sundhedsudvalget—fortsat 
Det har heldigvis haft stor betydning og vi har kun haft ganske få Corona smittet bor-
gere og ansatte. 

Der er nu igen åbnet op for besøg og ture ud af husene og vi håber ikke det bliver 
nødvendigt, at lukke af for disse besøg igen. 

På vores bosteder for voksne, har der også være restitutioner for besøg og ture ud af 
huset, sammen med pårørende. 

Det har naturligvis også givet udfordringer, da savnet har været stort både for vores 
beboere og for deres pårørende. Det er dejligt at der igen er åbnet op for muligheden 
med besøg og ture ud af husene for vores beboere. 

Sundhedshuset og dermed også Træning & Aktivitet har været lukket ned i en perio-
de, men er nu igang igen - endnu ikke på fuld kraft - men der trænes både i.f.t vedli-
gehold- og genoptræning. 

Vi håber vi snart kan træne større hold igen og også træne i vand. 

  

Rekruttering og styrkelse af vores ældrepleje og omsorg 

Her i sommerens løb har der været nogle skræmmende og uheldig episoder, i medi-
erne om omsorgssvigt og manglende værdighed, i ældreplejen i Danmark. 

I Ballerup har vi hele tiden fokus på, at gøre tingene bedre i vores ældrepleje. Vi har 
netop haft vores ansatte på uddannelse, hvor der har været fokus på borgere med 
demens og de særlige udfordringer der kan opstå. 

Vi netop sat fokus på “forråelse”, som handler om kulturen på vores plejecentre, i 
hjemmeplejen m.fl. Det SKAL være legat at forholde sig til kollegaer tilgange til bebo-
erne og stille de kristiske spørgsmål til hinanden. Vi skal have mere empati i spil og 
ind imellem stille spørgsmålet “hvordan vil jeg gerne selv have hjælpen, når det en 
dag er mig, der er afhængig af pleje”? 

Man skal også som medarbejder blive bedre til, at “lukke” de pårørende ind og lade 
dem bidrage med deres viden, i det daglige. 

Det er vores ledere der skal sikre, at det vi ønsker politisk også føres ud i virkelighe-
den. Vores ledere skal være synlige tilstede og de skal både se, høre og opleve udfø-
relsen af vores kærneydelser - både om dagen, aftenen, natten og i weekenderne. 

Vi skal være gode, arbejde respektfuld og værdigt hele vejen rundt om mennesket, 
som er afhængig af vores hjælp. 

Allerede nu er der udfordring med at kunne rekruterer personale til ældreplejen. Vi 
skal derfor sikre en ordentlig uddannelse, hvor der undervise i de faglige ting, men 
også sættes fokus værdighed, nærvær, respekt. 

Det handler både om det nye obligatoriske grundforløb og om uddannelsen til so-
su.hjælper og sosu.assistenter og sygeplejerske. 

Vi har sat fokus på rekruttering her i Ballerup, hvor vi bl.a. skal i dialog med de unger 
mennesker allerede i folkeskolen. Vi skal tale faget op, lave skolepraktikker på vores 
plejecentre, tilbyde fritidsjobs, have gode kvalificeret praktikvejledere m.m.  

Lad os forsat holde afstand, hilse med albuerne, vaskehænder og spritte af. Det skyl-
der vi både os selv og hinanden. 

 
  

Mange hilsner 

Lolan Ottesen 
Formand i Social- og Sundhedsudvalget 
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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 ind-
begrebet af den socialdemokratiske ånd: det ses tydeligt i hans arbejde indenfor beskæftigelsespolitik, vel-
færd 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 passi-
on og indlevelse. Det er ikke kun i lokalpolitik, Per er aktiv. Nej, han er også ivrig debattør i de landsdækken-
de medier: det er med spids pen og humor, at han spidder sine  
politiske modstandere.  

COVID-19 sommerferien slut ! 
Så det tid til at pakke Corona sommerferiens 
Dårlige vaner ned i rejsekufferten, og ligge i 
kælderrummet. 
Tid til at vende tilbage til samfundssind, af-
stand, håndhygiejne og som noget nyt mund-
bind i den kollektive trafik ! 
Det eneste der nemlig kan slå COVID-19 ned 
er fælleskabet, der hvor vi står sammen, og 
følger myndigheders råd, vejledninger og 
bruger den sunde fornuft. 
Vi kan jo godt, vi har gjort det før. Og vi kan 
gøre det igen, uden gennedlukning som vi ser 
i mange andre I lande. 
Men det kræver vi holder sammen, så rejse-
kufferten på et tidspunkt, kan komme i brug 
igen ! 

 
Praktikpladser - er vi med på noderne?  

Trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsgi-
ver og lønmodtager-organisationer blev ind-
gået sent torsdag aften, hvor der afsættes 
over 5,4 milliarder kr. over 3 år. Til at holde 
hånden under lærlinge, elever og virksomhe-
der.   

Vi skal stadig uddanne den kommende gene-
rations unge, selv under denne krise.   

Det er en god aftale, der hjælper virksomhe-
derne med at beholde lærlinge og tage nye 
ind. Det er næsten gratis.  

Vi halter bagefter med praktikpladser, allere-
de før Coronakrisen.  

Det ville være fantastisk, hvis denne aftale 
gør, at vi kommer i mål med at få udlært 
10.000 flere unge.  

Vi er bagud med dette, men med en række 
ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk 
overskueligt, selv for virksomheder, som er i 
en vanskelig situation, at oprette nye praktik-
pladser og beholde deres elever.  

Hvad kan vi så gøre i Ballerup? Vi skal hjælpe 
både virksomheder og de unge med at finde 
et match. 

Dette skal vi have på dagsordenen i kommunalbestyrelsen: Hvordan vi kan få denne gode aftale gjort 
bedre - ved at bruge vores viden om virksomhederne, arbejdsmarkedet og de unge her i kommunen.  

Alle gode forslag er velkomne i forhold til, hvordan vi kan hjælpe. For det er nu vi skal handle, så vi 
kommer stærkt ud af krisen!   

Så spørgsmålet: Er vi med på noderne, her i kommunen?  
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Nyt fra Teknik– og Miljøudvalget 

 

Fra analog til Digital.  

Vil godt starte med sige Tak til alle medarbejdere i Ballerup Kommune og borger, der 

i de her måneder gør en ekstra stor indsats - som passer på vores ældre og børn.....!  

Corona-tid, hvor alting er vendt på hovedet, vælger jeg at tro, at der, på trods af, 

dødsfald og økonomisk nedgang, alligevel kommer noget godt ud af det i sidste ende. 

Det kan måske lyder  lidt dumt men nedlukningen af Danmark har betydet, at en 

større del af befolkningen nu har måtte arbejde hjemme fra. Fra analog til Digital.  

Det dejligt at se familier som er begyndt at være mere sammen end normal pga den 

travle hverdag vi alle sammen er påvirket af,  på grund af corona og nu har man fået  

mulighed for at man kan arbejde hjemme fra gøre også en kæmpe forskel. 

Under nedlukningen, som har ramt hele vore store dele af Kommune er folk blevet 

opmærksomme på, hvor stor en rolle kommune har i vores hverdag og hvor meget 

den egentligt påvirker vores dagligdag.  

I Ballerup er nedlukningen hvor følgende økonomiske konsekvenser heller ikke gået 

Teknik og miljøudvalget  forbi. Vi har fra dag et været meget opmærksomme på, 

hvordan vi har kunne understøtte vores lokale virksomheder, så de også har en frem-

tid på den anden side af Covid-19. Og i den anledning at der bliver sat penge ind til 

udbyder af de offentlig bygning hvor man bruger de lokale virksomheder der er en 

del af støtten. 

Nok om Covid-19. Der forgår også andre ting i  Teknik og miljøudvalget området. Så-

ledes godkender vi stadig nye lokaleplane, og diskurier om parkeringsnormer og 

kommuneplan . 

Vi er bestemt ikke altid enige med de andre partier og det kan for nogle gange nogle 

lange diskussioner. Men i den her svære tid vi alle sammen  går i gennem fælles er vi 

nød til at støtte hinanden og få et så godt samarbejde vi kan med hinanden. 

 

  

Med venlig hilsen  

Özcan Kizilkaya 

Medlem af Teknik– og Miljøudvalget 
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Portræt af en Socialdemokrat
Redigeret af Frank Weinberger, Næstformand Socialdemokratiet Ballerup 

Thorkild Simonsen
Thorkild Simonsen blev oprindelig uddannet som 

maler. Efter mellemskoleeksamen 1941 kom han i 

malerlære hos faderen og var udlært 1945. Han 

havde da forinden været på Hadsten håndværker-

skole, og efter læretiden havde han et ophold på 

Haslev højskole. 

Thorkild Simonsen var også i den tid engageret i 

KFUM's drengearbejde, men følte efterhånden trang 

til at skabe sig en bredere almenviden. Uden lige-

frem at stile mod lærergerningen gik han 1948 ind 

på Ribe seminarium hvor han tog lærereksamen 

1953. Under seminarietiden drev han en malerfor-

retning i Ribe der en overgang var oppe på at be-

skæftige seks mand. 

Efter lærereksamen kom Thorkild Simonsen til Århus 

kommunale skolevæsen. Her gjorde han hurtig kar-

riere, blev 1961 viceinspektør og 1964 skoleinspek-

tør; 1955–61 var han tillige erhvervsvejleder. 

Thorkild Simonsen var tidligt blevet optaget af samfundsanliggender og var i sine 
svendeår knyttet til partiet Dansk Samling, navnlig påvirket af partiets sociale og 
kristelige linje. Som så mange gik han efter partiets sammenbrud 1947 over i Soci-
aldemokratiet. Sin første folkevalgte post fik Thorkild Simonsen som medlem 1961–
65 af menighedsrådet i Christians sogn i Århus. Også 1961 kom han i bestyrelsen for 
Århus lærerforening hvor han 1964–66 var formand da foreningen blev fælles for 
mandlige og kvindelige lærere. 1966 kom Thorkild Simonsen i byrådet hvor han hur-
tigt gjorde sig gældende ved sin arbejdslyst og evne til umiddelbart at gå ind i sager 
der ellers var ham fremmede. I partiorganisationen blev han 1967 formand i midt-
kredsen og senere i østkredsen hvor han kom i snævert samarbejde med Svend Au-
ken. 
Efter kommunalvalget 1970 blev han rådmand for skole, idræt og kultur. Tiden der-
efter blev store arbejdsår. Kommunesammenlægningen betød at rådmanden pludse-
lig skulle samordne 52 skoler af vidt forskellig karakter og niveau. Selv om det førte 
til en del knurren rundt om lykkedes det dog i løbet af en lille halv snes år at skabe 
så nogenlunde ensartethed og lige muligheder for skoleuddannelse. Både inden for 
det kulturelle arbejde og idrætten var de personlige erfaringer mindre end i skole-
væsenet. Men også her gjorde Thorkild Simonsen sig efterhånden gældende idet 
han, samtidig med at han er arbejdsivrig og -glad, i meget støttede sig til medarbej-
dere og sagkundskab, vel at mærke hvis han havde fået tillid til personerne. Han var 
og er instinktivt mod alt hvor kulturarbejde ikke har de praktiske realiteter i orden. 
Udadtil symboliseres Thorkild Simonsens indsats på dette område i det store musik-
hus der blev indviet i 1982. Det var ham der navnlig førte planerne frem, i lang tid 
under svær modstand i byrådet også hos partifællerne. Thorkild Simonsens placering 
i den socialdemokratiske gruppe var efterhånden solid, og selv om hans folkelige 
forankring nok ikke var den mest sikre blev han efter valget ved årsskiftet 1981/82 
borgmester efter Orla Hyllested.På landsplan har Thorkild Simonsen markeret sig 
stærkt gennem deltagelse i ledelsen af Kommunernes landsforening. Her blev han 
1971 medlem (fra 1974 formand) af lønningsnævnet, og da Henning Rasmussen 
1979 blev minister trådte Thorkild Simonsen til som formand. Som sådan viste han 
stor selvstændighed og gik jævnligt i polemik mod ministre der var partifæller. 

 Fortsættes.. 
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Da flertallet i landsforeningen skiftede efter valget 1981, trådte Thorkild Simonsen 
1982 tilbage som formand, men overtog derefter næstformandsposten. 1986-92 var 
han igen formand for KL og medlem af bestyrelsen frem til 1997. Også i landsfor-
eningen har hans indsats som i byrådet været præget af iver og utålmodighed. 
Thorkild Simonsen bryder sig ikke om at vente på resultaterne og foretrækker de sa-
ger, der kan bringe hurtige resultater. 

Thorkild Simonsen var medlem af Århus byråd frem til 1997 og var 1982-97 en vel-
lidt borgmester. 1986-97 var han medlem af socialdemokraternes hovedbestyrelse. 
1997-2000 var han indenrigsminister i Nyrup Rasmussens regering, hvor hans evner 
som dreven forhandler skulle fremme regeringens stramninger inden for indvandrer-
politikken. Thorkild Simonsen er medlem af en lang række bestyrelser og råd, bl.a. 
bestyrelsesformand for Kommunedata I/S 1982-86 og Demokratifonden 1995-97, 
endvidere var han regeringens opmand i forbindelse med den kommunale struktur-
reform 2005. 

Efter et (foreløbigt) særdeles aktivt politisk liv og deltagelse i talrige foreninger og 
bestyrelser, er Thorkild Simonsen trappet lidt ned efter at have været på banen ud-
over den sædvanlige pensionsalder. For Simonsen er der dog ikke en "tredje alder": 
Der er kun to aldre; barndommen – og så arbejdslivet. Det bliver bl.a. til en hel del 
foredrag om året samt socialt arbejde for bl.a. Rotary. Thorkild nyder stor respekt i 
vide kredse – ikke mindst pga. hans store arbejdsevne og -iver, forhandlings- og 
samarbejdsevne, vilje og evne til at styre med både mild og fast hånd samt at kun-
ne holde masser af bolde i luften på én gang. Dette har været med til at forskaffe 
ham nogle tilnavne: Bykongen, Thorkild Tusindben, Teflon-Thorkild. Det blev engang 
sagt, at han har en københavners dynamik, en jydes eftertænksomhed og en fynbos 
humor. Det vil han muligvis, med et vendsysselsk glimt i øjet, erklære sig enig i.  

Thorkild er gift med Edny Simonsen. De har to børn: Hanne og Helle.  

Dronning Margrethe 25-års regeringsjubilæum i Århus  

lørdag 18. januar 1997. Dronning margrethe i Byrådssalen 

med borgmester Thorkild Simonsen. 

Hjemme hos Thorkild Simonsen og fruen i Århus. 

Under festen for Anker Jørgensens 80 års dag i Arbejdermuseet i 

København fandt Thorkild Simonsaen og Svend Auken sammen 

Thorkild Simonsen afløser Birte Weiss som  

indenrigsminister. 
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Nyt fra Erhvervs og beskæftigelsesudvalget  
Kære kammerater 

Meget vand er løbet gennem åen siden Synspunkt sidst kom ud, og I sidst modtog en 
orientering fra erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Jeg har samlet 2 korte – og me-
get vigtige - nyheder fra den socialdemokratiske gruppe. 

Flere tager en erhvervsuddannelse 

Mange flere har i år søgt en erhvervsuddannelse (EUD) i Ballerup. Det er rigtig posi-
tivt, at vi har fået vendt den udvikling hvor flere og flere valgte en boglig uddannelse, 
og stadig færre valgte en EUD. Blandt Ballerups unge søgte 22,3 % på en EUD, det er 
langt over landsgennemsnittet, det er den største stigning i antallet af ansøgere i hele 
landet, og det er milevidt bedre, end søgningen efter seneste kommunalvalg, der lå 
på godt 8 %. Det er en stor sejr for vores parti, at det er lykkedes os, at få genskabt 
prestige om de faglige uddannelser. Næste skridt er, at der skal være lærerpladser til 
alle på unge på uddannelsen. 

Nyt fokus i beskæftigelsesindsatsen 

I kølvandet på nedlukningen af landet, er det en kendt sag, at ledigheden er steget. 
Det er den også i Ballerup. Vi fik lynhurtigt en del flere dagpengemodtagere, og man-
ge flere ledige unge. Som beskæftigelsesudvalg har vi fulgt tallene nøje. Det er store 
tal, og grove løjer. Ikke mindst for den enkelte, der taber indkomst og arbejdets glæ-
der. Derfor lagde vi hurtigt fokus om, i vores jobcenter. For et halvt år siden, gik vo-
res politiske vision på at få ”sidsten” med ud i arbejdsfællesskabet, men nu har vi et 
mere overordnet mål om, at få de nyledige hurtigt ud igen. De skal vendes på en tal-
lerken i døren. Vi tror på, at alle er tjent med så kort tid i jobcentret som muligt. Det 
er ude på arbejdspladserne, at livskvaliteten ligger. 

I den kommende tid, skal vi arbejde med udviklingen af Kildedal som et nyt er-
hvervsområde, og vi kommer til at kigge endnu mere på, hvordan vi får nedbragt le-
digheden igen. Det kan i læse om i næste udgivelse af Synspunkt, ligesom der sikkert 
kommer noget i Ballerup Bladet i løbet af efteråret. 

 

Mange Hilsner 

Johan Müller 
Medlem, erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. 

 
 

 

Kaspers første år. 
Ballerup Bladet har bragt en fin artikel 
omkring Kaspers første år i folketinget. 
Hvis du vil læse den, kan du finde den 
på dette link 
http://www.e-pages.dk/ballerupbladet/219/  
 

http://www.e-pages.dk/ballerupbladet/219/
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Kalender 

Arrangement for alle medlemmer Arrangement for medlemmer af A-gruppen 

 

 

BSU/EBU 

A-Gruppemøde 

TMU/KFU/SSU  

Bestyrelsesmøde  

BSU/EBU 

TMU/KFU/SSU  

BSU/EBU 

ØKU 

Øko 2. beh. /KMB Møde 

ØKU  

KMB Møde 

ØKU  

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  
TMU/KFU/SSU 

Ekstraord. Generalforsamling 

Bestyrelsesmøde  

 

100 ÅR TILLYKKE 
 
Stort tillykke til Hans Erik Ekstrøm 

med de 100 år. Som mangeårigt 

medlem af Ballerup Partiforening 

deltager Hans Erik stadigvæk i poli-

tik og møder op til vores udendørs 

arrangementer og til vores general-

forsamlinger, og han har altid et 

klogt og rammende indlæg 

 

Stort tillykke fra  

Ballerup partiforening  

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

KMB Møde 

A-Gruppemøde  

KMB 2. beh 

Bestyrelsesmøde  


