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Livet er som en dans på roser,
men man kan støde på
torne undervejs !
En rose er ikke bare en rose, men også
noget vi skal huske at gøre.
At rose hinanden giver glæde
og fylde i vores hverdag.
Husk at tale pænt til hinanden
Sætter man tro, håb og kærlighed sammen,
kan man altid finde det positive
i en negativ verden
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Foråret

Så er det blevet april.. Vejret arter sig som altid for Danmark underligt. I den
samme uge kan man både opleve sol og 20 grader, og snestorm. Men det kan i det
mindste få fokus lidt væk fra Coronaen som vi alle er ved at være rigtig trætte af.
I det mindste er genåbningen i gang, og nu kan man da blive klippet igen.
Personligt glæder jeg mig rigtig meget til at vi kan komme ud og lave fysiske arrangementer igen, for det savner jeg rigtig meget.
1. maj bliver igen i år virtuel, men vi håber at kunne samles til Grundlovsdag i haven
på Præstevænget.
Jeg håber også meget på at der i år kommer kræmmerfestival, så vi kan komme ud
og lave vores traditionelle stand, og møde en masse glade mennekser.
Vi skal til valg i november, og vi vil alle gerne i gang med kampagner, og ud på
gaden og tale med folk, og så snart Corona tillader det, så er vi klar.
Husk at i altid er velkommen til at kontakte os, hvis i har gode idéer eller andre ting
i gerne vil tale om. Vi modtager også gerne spændende indlæg eller artikler til kommende numre af Synspunkt
Frank Weinberger,
Redaktør / Administrativ Næstformand

Udgivelsesdatoer og deadlines for Synspunkt i 2021.
Juni nummer—Deadline 23. maj—Udgives 1. juni
August nummer—Deadline 10 august—Udgives 17. august
Oktober nummer—Deadline 1. oktober—Udgives 7. oktober
December nummer—Deadline 23. november—Udgives 1. december
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Nyt fra formanden
Vi venter stadig på genåbning, hvor vi kan mødes fysisk.

Jeg er vist ikke alene om at længes efter det. Det har været svært at undvære, og
derfor er forhåbningerne lysegrønne.
Datoen for vores generalforsamling er lige nu 11. maj, men med baggrund i historikken, skal det naturligvis tages med det forbehold, at det skal kunne afholdes forsvarligt, og iht. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Der er, af valgkamptekniske årsager, behov for, at vi får afviklet generalforsamlingen, så også en urafstemning om kandidatplaceringer, kan afholdes inden sommerferien.
Vi har nu 22 kandidater, som er klar til at kæmpe for Socialdemokratiet i Ballerup.
For nyligt havde vi det første kandidatmøde, hvor stemningen var i top.

Faktisk arbejdede vi med to kandidater mere, som desværre ikke endte med at takke
nej til opstilling.
Det kan egentlig undre, at det er så svært at samle kandidater nok.
Vi er et parti som er garant for at samle mange stemmer, og chancen for at blive
valgt i Kommunalbestyrelsen er overvældende. Alligevel er det benhårdt arbejde, og
vores målsætning om 25 kandidater, og særligt flere kvindelige kandidater, lykkedes
ikke.

Det er vi naturligvis ærgerlige over, og det er noget som bør arbejdes med allerede
fra afslutningen af valget, så kandidater er klar til valgkamp i 2025.
Til gengæld er kandidatfeltet meget bredt funderet, både politisk (indenfor rammerne
i partiet) og på mange andre måder. Vi har eksempelvis tre kandidater under 30 år,
hvilket er en stor succes i kandidatudvalgets øjne.
1. maj bliver i år heller ikke til noget, men vi laver et alternativt 1. maj virtuelt.
Til gengæld håber vi, at Grundlovsdag er en mulighed, hvor kredsen vil have et
arrangement klar.

De bedste hilsner
Formand
Claus Spaabæk
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Nyt fra borgmesteren
Så er vi igennem vinteren – og sikke en vinter, hvor vores samfund har været lukket ned på
grund af corona. Det har været tungt for mennesker i alle aldre – både ældre og unge. Mennesket er et socialt væsen, og derfor er det tungt for os ikke kunne være sammen med vores
familie og vores venner. Lige nu begynder den yderligere genoplukning af Danmark, hvor vores store skolebørn skal i skole igen, men kun hver anden uge i første omgang.
Snart åbner også frisører og andre liberale erhverv. Vi glæder os også til, at Ballerup Centeret åbner igen – og til at vi kan besøge den nye biograf. Og til restauranter, cafeer og andet
åbner igen, så vi kan komme ud i byrummet og møde hinanden. Måske er vi ligefrem så heldige, at der også kommer dans og musik på Kirketorvet i Ballerup – og i det hele taget liv
rundt om i alle bydele af vores kommune.
Ballerup Kommune er blandt de kommuner, der har haft den største tilgang af nye borgere.
708 nye borgere har vi fået det sidste år, så vi nu er oppe at være 49.310 indbyggere. Vi har
faktisk før været flere. Fx tilbage i 1972 var vi over 52.000 borgere. Det var som følge af,
at rigtig mange flyttede til Ballerup i 1960’erne. Det var unge mennesker, der var aktive på
arbejdsmarkedet, der flyttede hertil. De bor her stadigvæk, og de har været med til at kendetegne kommunen i mange år. De er oppe i årene nu. Mange er på pension og tjener ikke
så meget mere. Mange har efterhånden brug for hjælp fra hjemmeplejen, og evt. plejecentre.
Det er godt, at vores borgere lever længe, men det koster i kommunekassen. Og der skal jo
være balance mellem indtægter og udgifter. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle nye borgere,
der er inde på arbejdsmarkedet og kan være med til at tjene penge til vores allesammens
velfærd.
Det, at vi bliver flere borgere, er også godt for vores handelsliv, foreningsliv og vores fællesskaber. Så er der flere til at handle i butikkerne, flere til at gå på cafe m.v., flere til at gå den
nye biograf. Det gør at alle disse butikker får en bedre økonomi, så vi kan fastholde dem i
bybilledet. Der bliver også flere til at være medlem af fodboldklubber, idrætsforeninger,
ældresagen og i det hele taget til at være med i fællesskaberne i vores kommune.

Så når vi i disse år får så mange nye boliger og borgere, er det et sundhedstegn for en kommune i en god udvikling. Men det er selvfølgelig også en forandring, hvor der sker en omdannelse af vores bymidter og erhvervsområder omdannes til boliger.
Det er ligesom tilbage i 50`erne og 60`erne, hvor Ballerup gik fra at være en landbrugskommune til at blive en moderne forstad: Med en vækst fra 1952 til 1972 fra 6.000 til 52.000
borgere. Næsten en 10 dobling på 20 år.
Så stor en vækst er det slet ikke meningen, vi skal have her 2020’erne. I første omgang skal
vi op på niveauet fra 1972, netop ved fortætning i byer og omdannelse af erhvervsområder.
Hertil kommer nogle nye projekter med omdannelsen af Jonstruplejren til et boligområde, der
hænger sammen med resten af området i Jonstrup. Endelig er der også den nye bydel helt
ude ved Kildedal station, som også vil vokse frem de næste 10-15 år.

Der sker mange ting i Ballerup Kommune i disse år, og det er dejligt, at mange gerne vil flytte til Ballerup Kommune som vi kan se hos boligselskaberne, der har lange lange ventelister,
hvis man gerne vil flytte til Ballerup Kommune. Vi kan også se hos ejendomsmæglerne, hvor
prisen på villaer bare stiger og stiger, fordi så mange gerne vil flytte her til.
Vi går nu mod sommeren og forhåbentlig slipper coronaen sit tag, så vi kan komme ud at
møde de nye Ballerup-, Måløv- og Skovlundeborgere... og vi kan komme i noget af al den
dejlige natur, der er lidt rundt omkring overalt i Ballerup Kommune.
Godt forår til jer alle.

Jesper Würtzen
Borgmester
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Nyt fra Teknik– og Miljøudvalget
Ballerup Bymidte er i en rivende udvikling for
tiden. Banegårdspladsen er netop blevet færdig – Den er blevet super smuk og indbydende, synes jeg.
Gågaden er også på vej til at blive væsentlig
opgraderet, og der bygges på Bydammen.
Ifølge Danmarks statistik så forventes befolkningen i hovedstadsregionen at stige med
200.000 frem imod 2030. Den vækst, den
skal vi have del i. Og Hvorfor? Det vender jeg
tilbage til. Men jeg vil starte med at slå fast,
at vi ønsker en by- og erhvervsudvikling i
hele kommunen, fordi:
1. Vi skal sikre, at vi har borgere og virksomheder, som kan betale for velfærden. Alternativet er, at vi alle bliver ældre, og vi ikke
får nok tilførsel af aktive borgere på arbejdsmarkedet.
2. Vi vil have levende bymidter med levende mennesker om dagen, bynatur og mennesker, der uddanner sig og går på arbejde.
3. Vi er en uddannelses- og erhvervskommune, og det skal vi sørge for, at vi bliver ved med at være.
I Ballerup Kommune har vi besluttet en boligpolitik i 2017, der lægger op til, at vi skal blande vores
boligområder mere, og at vi skal skabe flere muligheder for, at der kan bygges boliger, vi har også besluttet, at vi skal være 4000 flere borgere inden 2029.
Vores befolkningsprognose viser at med de kommende planer om byudvikling, så bliver vi omkring
10.000 flere inden 2029.
Hvorfor vil vi så det?
Det er en ambition, som har baggrund i de samfundsmæssige realiteter, vi står overfor. Ballerup opstod i 60’erne. Unge familier flyttede ud fra København.

På kort tid voksede Ballerup Kommune fra 5000 borgere til 50.000 borgere.
Mange er heldigvis blevet i kommunen, men det betyder også at vi bliver flere og flere ældre og vi ved
også, at de ældre bliver endnu ældre end tidligere.
Det er rigtig godt, at folk lever længere, men det skaber altså også økonomisk behov for at sikre velfærden for de flere ældre i kommunen.
For at vi kan sikre god velfærd og god ældrepleje også i fremtiden, så er det vigtigt og nødvendigt, at
vi får tiltrukket flere skatteborgere og virksomheder, som kan bidrage til kommunens økonomi.
Vi skal forny kommunen med unge familier med børn, som kan vokse op, tage en uddannelse og få et
arbejde og meget gerne blive i kommunen.
I dag er ca. 6,2 procent af vores borgere over 80 år – for bare 3 år siden var det 5,4 procent.
Hvis vi ikke accelerer byudviklingen som vi gør lige nu, så forventer Danmarks Statistik, at vores ældre
andel vil stige løbende til ca. 8 procent i 2029.
Med de planer, som vi har for byudvikling, forventer vi at den kurve knækker efter 2025, så vi i 2029
”kun” har 6,6 pct. ældre over 80 år. Når vi regner på befolkningsudviklingen de kommende år med de
planer for byudvikling, der er lagt, så kan vi se en økonomisk forbedring på vores løbende drift.
Personskatter og udligningskroner mere end opvejer udgifterne til flere borgere, vi taler om op til 3
mio. kr. om året per 100 ekstra borgere.
Med boligudbygningen som vi er i gang med så sikrer vi altså, at vi også i de kommende år får flere
skatteindtægter end vi har udgifter. Vi skal jo sikre, at økonomien kan følge med de ambitioner, vi har
om at give vores borgere den bedste service og det ser rigtig fint ud.
Det er en vigtig opgave for os som kommune at have det lange lys på.
Og det er baggrunden for, at vi i øjeblikket by- og erhvervsudvikler i hele kommunen.
Vi skal være robuste, og vi skal levere varen også på den lange bane.
Heldigvis kan vi se, at Ballerup er blevet en attraktiv kommune for investorerne, og vi står derfor i en
gunstig situation lige nu, hvor det blandt andet er muligt at arbejde med de store og ambitiøse byudviklingsprojekter som vi har gang i.
Fortsættes
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Nyt fra Teknik– og Miljøudvalget—fortsat

Et af de helt store projekter er omdannelse af
Baltorpplænen. En omdannelse til boliger og klimapark. Det er ikke kun for at skabe nye boliger, der
er rigtig gode sidegevinster ved det. De ca. 450
boliger, som området kommer til at rumme, vil
være rigtig gavnlige for kommunen på flere punkter. De mennesker, der kommer til at flytte ind
her, vil nemlig – udover at betale skat i kommunen
– også få stor betydning for Ballerup bymidtes
handels- og kulturliv. De vil i det hele taget skabe
mere liv. Vi har fået lavet en undersøgelse af, hvad
det betyder for handelslivet, at der flytter 800 nye
beboere ind. Den viser, at 800 borgere kan forventes at give en øget omsætning i vores butikker
som svarer til næsten halvdelen altså 40-50% af
omsætningen i et supermarked, og hele omsætningen i 1-2 gennemsnitlige udvalgsvarebutikker.
Og fordi boligerne ligger så tæt på gågaden og Ballerup Centret så kan vi forvente, at meget af handlen vil ligge i vores bymidte. Det vil alt i alt have stor betydning for det lokale handelsliv og det vil
medvirke til at sikre et godt butiks udbud i vores bymidte.
På samme måde vil caféer, biografer og øvrige kulturtilbud nyde godt af de nye beboere i bymidten.
Den tætte by, hvor der bygges i højden og tæt på stationerne, det er godt for klima og miljø og det
skaber gode muligheder for ophold for borgerne med grønne arealer i klimaparken og i gårdrummene.
Jo højere, jo flere og større grønne arealer. Jo mindre areal der bygges på, jo bedre er det for klimaet.
Et andet vigtigt aspekt ved udbygningen af Baltorpplænen det er uddannelsestilbuddene.
Ballerup Kommune vil fortsat være en attraktiv uddannelseskommune – det er en del af vores vision.
I projektet lægges der op til at samle Next, som allerede ligger i området, og TEC som ligger på Telegrafvej i et fælles campusmiljø på Baltorpplænen. På den måde sikrer vi et attraktivt studiemiljø og
gode uddannelsespladser for unge borgere på de to uddannelsessteder, som jo begge udbyder erhvervsuddannelser, som vi jo har behov for i samfundet.
Der er blandt virksomheder efterspørgsel efter, at flere vælger en teknisk uddannelse, og vi har en
målsætning i Ballerup Kommune, om at 30% af de unge mennesker vælger netop en teknisk uddannelse. Også det understøtter projektet.
Her bliver der nu mulighed for synergi mellem uddannelsesstederne, på en placering som sikrer god
offentlig transport til de studerende, som ligger tæt på bymidten med alt det, den har at tilbyde i form
af butikker, caféer og andet.
For mig er det store scoop i det her projekt klimaparken. I dag er Baltorpplænen en gold græsørken
med meget lille biofaktor, og plænen ligger øde hen det meste af tiden. Den kommende klimapark bliver på ca. 14- 15000 m2; det er lidt mindre, end Baltorpplænen i dag, ambitionen er at skabe en park
med fokus på biodiversitet og klima, det skal være en tryg park, som hele bymidten kan bruge rekreativt. Og også en park, som binder byen sammen.
Området huser i dag en række foreninger – bl.a. Linedansere, taekwondo og teater.
Det er hensigten at foreningerne skal blive i området, og det er hensigten at der skal bygges nye lokaler, hvor de mange foreninger kan fortsætte deres aktiviteter i nye rammer.
Vi har i den forbindelse begyndt et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at skabe synergi
mellem vores respektive lokaler. De unge mennesker i skolerne kan bruge vores foreningslokaler i
dagtimerne, ligesom vi som kommune kan bruge deres lokaler, når undervisningen er færdig.
Baltoppen Live ligger i området i dag, og det skal de fortsætte med. Baltoppen Live er et vigtigt kultursted, som bliver en endnu mere central spiller i Ballerup bymidte.
Når der sker fysiske forandringer, har det naturligvis nogle konsekvenser. Det er klart.
Der vil f.eks. komme mere trafik på Baltorpvej, området vil ikke være så luftigt som i dag, og køen
ved kassen i Aldi kan blive længere.
Men hvis vi lægger fordele og ulemper på bordet, er det min klare overbevisning, atudviklingen i området leverer langt mere værdi, end hvis vi lader området forblive som det er.
Parkering er et stort tema i Ballerup bymidte. Og vi ved jo allesammen, at parkeringen i bymidten er
presset. Det må vi finde nogle gode løsninger på. Jeg drømmer om, at vi engang kan få bygget et parkeringshus, det er vi faktisk i gang med at undersøge mulighederne for. I det konkrete projekt, har
parkering selvfølgelig også været et issue. Efter vores bedste overbevisning, er der udlagt de ppladser, som er nødvendige til både nye borgere, pendlere, uddannelserne og kulturinstitutionerne.
Mange hilsener

Hella Tiedemann
Formand—Teknik– og Miljøudvalgetudvalget
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Danmarks Frihedssang
Denne sangtekst har vi modtaget fra vores medlem Hans-Erik Ekstrøm
Danmarks Frihedssang. Forfattet i 1944 af Svend Møller Christensen.
Indspillet 11 maj 1945 af Axel Schiøtz.
Udskrevet af Hans-Erik Ekstrøm

En vinter lang og mørk og haard
paa fem forbandede Aar

har knuget Landet i sin Favn
med kulde og sult og savn,
og der gik slid på Skoven, Skaar paa Skaar,
og der gik Raadenskab i svage Træ,er.

Gaa til Modstand alle danske,
alle Mand som en, og gør Danmark frit!
Med Tvang og Terror gik de Aar,
men nu gaar Vinter mod Vaar.

Det samler sammen til en Tø.
hvor Vinter og Vold skal dø.
Paa Trods af Mord og Brand og Fængsel er
en Folkevilje vokset og brudt frem.

Gaa til modstand, alle danske,

100-årige Hans-Erik Ekstrøm er stadig
medlem af fagforeningen Der er nok ikke
mange af os, som kan prale af over 70 år
som medlem af en fagforening. Men det
kan Hans Erik Ekstrøm. Han kan se tilbage
på et langt arbejdsliv, hvor han fx var nattevægter under besættelsen og stødte ind i
både tyskere og modstandsfolk på sin rute.

Til venstre ses Hans Erik Ekstrøm som ung
vægter iført uniform. Billedet er enten
taget lige før eller lige efter krigen.
Til højre sidder Hans Erik med den cognac,
som Vagt- og Sikkerhedsfunktionærenes
Landssammenslutning overrakte ham i forbindelse med hans 70-års jubilæum I 2019

alle Mand som en, og gør Danmark frit!
En storm, en skyllende April,
en sidste niende April,
en storm, der renser Landet ud

med Oprørets skarpe Lud.
Fej alle vissengrønne væk og lad
os se det friske Land igen.
Gaa til Modstand, alle danske,

alle Mand som en, og gør Danmark frit!
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Nyt fra Kultur– og fritidsudvalget
Corona Hjælpepakke til kulturen i Ballerup kommune!
Corona-krisen har stort set fra den ene dag til den anden fjernet grundlaget for store dele af
det kultur- og fritidsmiljø. Ingen koncerter. Ingen teaterforestillinger. Ingen kunstudstillinger. Ingen idrætsarrangementer eller træning.Det har sætte nogle voldsomme spor hos spillesteder, teatre, idrætsforeninger og alle andre kulturinstitutioner.
Derfor er et enigt Kultur- og Fritidsudvalg i Ballerup Kommune nu klar med en stor hjælpepakke, der skal være med til at holde hånden under hele kultur og fritidsområdet, så der også vil være både kunst, kultur og idræt på den anden side af Corona-krisen.
”Et samlet kultur- og fritidsudvalg rækker ud til det hårdt ramte kultur- og fritidsliv med en
hjælpepakke, fordi vi gerne vil være sikre på, at de også er der, når byen åbner igen. Jeg
tror, at alle Ballerup boger mærker på egen krop lige nu, hvor fattig en by Ballerup kommune
er uden kultur og idræt. Netop derfor er det så vigtigt, at vores teatre, spillesteder og andre
kulturinstitutioner får hjælp, så de ikke drejer nøglen

”Jeg er rigtig glad og stolt for, at vi i denne svære tid kan stå sammen med de forskellige
partier
Vi ved alle, at det er en ekstremt svær tid. Men vi håber på, at vi med de her initiativer kan
være med til at tage lidt af presset, og give bare en smule sikkerhed for fremtiden for kulturen i ballerup

Puljen dækkede blandt andet foreningernes manglende kontingentindtægter og manglende
indtægter ved stævner og andre arrangementer.
Helt konkret betyder det dette:
0,795 mio. kr. grundet fald i entreindtægter i Ballerup Idrætspark, Ballerup Super Arena og
East Kilbride Badet (før den 1. august 2020)
0,367 mio. kr. grundet fald i entreindtægter i Ballerup Idrætspark, Ballerup Super Arena og
East Kilbride Badet (efter den 1. august 2020)
0,650 mio. kr. grundet mindreindtægter på udlejningslokaler, Baltoppen Live og Ballerup Musik- og kulturskole (før den 1. august 2020)
0,325 mio. kr. i mindreindtægter på Baltoppen Live (efter den 1. august 2020)
0,24 mio. kr. til vikarløn/rengøring (efter den 1. august 2020)
50.000 kr. i tabt elevbetaling på Ballerup Musik og Kulturskole (efter den 1. august 2020)

20.000 kr. i færre rundvisninger og salg på Ballerup Museum (efter den 1. august 2020)
0,5 mio. kr. vedr. mindreindtægter på udlejningslokaler (efter den 1. august 2020)
I Ballerup Kommune er der godkendt 100 frivillige folkeoplysende foreninger, der kunne søge
om tilskud. 21 foreninger søgte og fik i alt bevilget 1.536. mio. kr. i tilskud fra COVID-19
støttepuljen.

Mange hilsener

Özcan Kizilkaya
Medlem - Kultur- og fritidsudvalget
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Nyt fra Erhvers– og Beskæftigelsesudvalget
”Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn mens andre bygger vindmøller”
COVID-19 er et blevet et uforglemmeligt verdensord og har påvirket os alle på godt og ondt – også
indenfor vores udvalgsområde.
Mange borgere har mistet deres arbejde, praktikplads eller aktivitetstilbud, en del virksomheder har desværre ikke kunnet sikre deres eksistens og har drejet nøglen om. En gruppe borgere har
dog til gengæld fået jobs eller påbegynde en uddannelse mens nogle virksomheder har set nye muligheder for at sikre deres eksistens.
Når vi samlet ser for området, er der ikke tvivl om at de negative sider stadig fylder stadig og påvirker
vores borgere og virksomheder. Arbejdsmarkedscenter Ballerup arbejder for fuld tryk for at
hjælpe vores borgere og virksomheder godt igennem denne svære periode med de læringer de
har gjort igennem de sidste års tid.
Ledigheden er steget fra 4,3% i marts 2020 til 5,4% i Januar 2021 – dog klarer vores kommune sig stadig bedre end Region Hovedstaden (6,4%) og landsgennemsnittet (5,9%). Antallet af konkurser i 2020 er faktisk på samme niveau som i perioden 2016-2019, hvilket siger en del om de fleste
virksomheders styrke i vores kommune.
Udvalget har brugt mange ressourcer på at drøfte og udvikle den nye Beskæftigelsesstrategi, hvilket er blevet modtaget positivt af både ledere og medarbejderudvalgt på Arbejdsmarkedscenter Ballerup. Jeg havde muligheden for at fremlægge den og tage en åben dialog med ovennævnte hvilket var
en stor succes. Det, som gjort mig særligt glad var den åbne og respektfulde dialog og uddybning
af hvad vi forventer som politikere herunder hvad der er realistisk når disse medarbejdere møder
vores borgere. Disse møder kommer til at fortsætte på kvartalsbasis for at sikre fokus på Beskæftigelsesstrategien.
Vores udvalg har et andet strategisk dokument, der sætter fokus på udviklingen af vores erhvervsliv:
Erhvervs- og Vækstpolitik
Denne er blevet debatteret adskillige gange og forventes at blive vedtaget ifm. udvalget møde i marts
2021. Erhvervs- og Vækstpolitikken består af følgende 3 spor:
Gode rammevilkår for vores erhvervsliv
Arbejdskraft og arbejdsmarked
Vækst i virksomhederne
Udover de 3 spor har vi 4 mål, som vi ønsker skal sætte fokus for de næste 4 år i kommunen:

3000 nye private arbejdspladser
Ballerup Kommune er i Top10 i Region Hovedstaden med den laveste ledighed
30% af eleverne vælger en erhvervsuddannelse
Virksomheder i Ballerup bidrager med til Danmarks BNP pr. indbygger
Med den nye politik sætter vi nye ambitiøse mål for vores erhvervsliv og dermed også vores borgere
samt medarbejdere i kommunen.
Den årlige nytårskur for vores erhvervsliv blev for første gang afholdt digitalt og det var en stor succes. Borgmester Jesper Würtzen fremlade de gode resultater for kommunen mens den Adm. Direktør
for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen berørte bl.a. hvor afhængige den offentlige sektor og private virksomheder er afhængige af hinanden inden iværksætteren Mia Wagner fortalte om hendes oplevelser
som iværksætter og investor. Afslutningsvis var ATEA på for at fortælle om deres erfaring med at arbejde anderledes med de muligheder og begrænsninger COVID-19 har givet.
Som I ved er 2021 valgår, hvorfor der kommer særligt fokus på vores udvalgsområde – særligt overfor
de ledige borgere, der har svært ved at komme i beskæftigelse. Oppositionen vil på vanlig vis bruge populisme for at styrke fortællingen ”om at det skal kunne betale sig for at arbejde” – og det kan
det naturligvis, både økonomisk og socialt!
Vores tilgang er og bliver at vi taler med data for at kvalificere vores diskussioner og undgår at udskamme vores ledige borgere. Anstændighed er vores princip og det vil aldrig gå af mode så
længe vi socialdemokrater sidder ved magten.

Mange hilsener

Musa Kekec
Formand - Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget
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Per´s klumme
S vil Udvikle og investerer i velfærden
Her i denne COVID-19 tid, skal vi udvikle og investere i velfærden. Det som vi har har sammen, lige
fra vugge til grav. Det være sig skoler, jobcentre, veje, plejecentre, foreninger, kultur og meget
mere. Velfærden den nære er jo det kommunerne står for, og man kan jo med rette sige det var
Socialdemokratiet som stod i spidsen, for at oprette den.
Derfor klart at S altid vil være et stort kommunalt parti, fordi borgernes ve og vel altid har ligget os
på sinde. Og stadig gør, vi udvikler nemlig kommunen sammen med borgerne og de andre politiske
partier.
Så lokalt ligger vi meget på linje, hvad den Socialdemokratiske regeringen og Mette Frederiksen, har
gang i, med at genoprette og investere i velfærden. Det sker som vanligt på Socialdemokratisk maner
gennem brede forlig, der gerne skulle holde længere ind til næste regering.
Det har Socialdemokratiet i Ballerup, også gjort i min tid som kommunalbestyrelses medlem. Hvor
størsteparten af budgetterne er vedtaget i enighed, eller med et stort bredt flertal bag.
Så jeg ser frem til, vi sammen udvikler og bevare vores velfærd. Hvor et stærkt Socialdemokratiet er
garanten for det sker.

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 indenfor 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 debattør i de landsdækkende medier: det er med spids pen og humor, at han spidder sine
politiske modstandere.
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Nyt fra Børne- Og Skoleudvalget
Corona
Coronaen fylder stadig rigtig meget inden for Børne- og Skoleudvalgets område.
0.-4. klasse kunne komme i skole igen mandag d. 8. februar. Det var rigtig dejligt for
både elever, forældre, lærere og pædagoger. Det er udfordrende at undervise de små
elever virtuelt, så det var fantastisk, at de blev prioriteret til at komme i skole igen.
Den 22. marts kunne 5.-8. klasse komme fysisk i skole én dag om ugen til udendørs
undervisning og 9.-10. klasse kunne komme i skole med 50 procent fremmøde. Resten af undervisningen ville stadig skulle foregå virtuelt.
Det er fokus på trivselsgrupper, hvor en lærer kan gå en tur med op til 4 elever. Der
er mange elever, der har det svært i en tid, hvor de ikke kommer så meget ud og
savner kontakt til skole og kammerater.
Efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed har det desværre været nødvendigt at
lukke Børnehuset Birkegården og Hedegårdsskolen d. 18.-19. marts, da der var sket
et øget smittespredning blandt børn og voksne. Birkegården og Hedegårdsskolen
kunne genåbne d. 22. marts for børn, elever og medarbejdere med en negativ PCRtest.
Fra den 7. april kan eleverne fra 5.-10. klasse møde i skole med 50 procent fremmøde. Resten af undervisning vil stadig være virtuel. Der vil være mulighed for coronatest på skolerne.
Vi har besluttet at fortsætte med ekstra rengøring indtil 1. juni.
Kompensation for forældrebetaling i dagtilbud og BFO
Forældre er blevet opfordret til at holde børnene hjemme fra deres dagtilbud, så vidt
det har været muligt for dem. En del har fulgt opfordringen og enten holdt børnene
hjemme, eller ladet børnene være færre timer i deres dagtilbud. Nogle forældre, der
arbejdede hjemme på grund af Corona, har haft dårlig samvittighed, når de afleverer
deres børn. Det skal de ikke have. Når man arbejder hjemme, kan det være svært at
skulle passe sit lille barn samtidig. Det har også i perioder været nødvendigt at lukke
stuer eller hele institutioner, når der har været smitteudbrud. Kommunalbestyrelsen
har besluttet, at kompensere alle forældre til børn i dagtilbud med et beløb svarende
til ½ måneds forældrebetaling. Derfor vil april måneds betaling kun være 50% af den
forældrebetaling, de normalt betaler.
BFO’erne har i en periode været lukket ned og til forældre med børn i BFO har kommunalbestyrelsen besluttet, at der kompenseres for et beløb svarende til én måned af
den forældrebetaling, de normalt betaler.
Vi modtager ikke penge fra staten, så det er penge, vi tager fra kommunekassen.

Fortsættes
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Nyt fra Børne- Og Skoleudvalget, fortsat
Tilskud til pasning af egne børn
Der er åbnet op for, at borgerforslag, der får 450 underskrifter, skal behandles i kommunalbestyrelsen.
Der er blevet stillet et forslag om, at det skal være muligt at få tilskud til pasning af
egne børn og forslaget opnåede 470 stemmer. Kommunalbestyrelsen har sendt forslaget til behandling i Børne- og Skoleudvalget.
Vi er i gang med at behandle forslaget i udvalget forud for en beslutning i Kommunalbestyrelsen.
Hvis vi vælger at give tilskud, skal vi beslutte:
•
Hvilken aldersgruppe, tilskuddet skal gælde for.
•
Tilskuddets størrelse, som kan fastsættes til mellem 0 og ca. 7.700 kr. pr. måned for hvert barn i 0 til 2-årsgruppen (beløbet er skattepligtigt).
•
Varigheden inden for en ramme af minimum otte uger og maksimalt et år. Tilskuddet kan kun gives én gang for hvert barn.
Betingelserne for at få tilskuddet er, at forældrene:
•
Har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige
kompetencer.
•
Ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt.
•
Ikke samtidig har valgt at gå hjemme, dvs. ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, og valgt at leve af samlevers/ægtefælles offentlige overførelsesindkomst,
eller hvis den enes offentlige forsørgelse er bortfaldet grundet manglende 225
timers ustøttet, ordinært arbejde, inden for de seneste 12 kalendermåneder.
•
Har opholdt sig her i landet i syv ud af de seneste otte år.

Det er derfor begrænset, hvem der kan få tilskud.
Vi har haft drøftelser på de sidste 2 udvalgsmøder, hvor vi har bedt om flere oplysninger, og fortsætter på april måneds møde. Vi er foreløbig nået frem til, at hvis vi
vælger at indføre tilskud, vil det kun være for de helt små. Vi tænker, at det kun skal
være muligt med tilskud indtil barnet er 18 måneder gammelt. Vi har ikke talt om beløbets størrelse. Vi skal også finde finansiering, hvis vi indfører tilskuddet. Det er derfor ikke så ligetil.
Jeg regner med, at vi kan skrive mere om det i næste Synspunkt og ellers kan der
følges med på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden.
Jeg vil slutte mit indlæg for denne gang med ønsket om, at vi snart kan mødes fysisk
igen. Lad os håbe, at vi i takt med, at flere bliver vaccineret, kan åbne samfundet
mere og mere og komme tilbage til et mere normalt liv igen.

Mange hilsner

Maria Lundahl Assov
Næstformand i Børne- og Skoleudvalget
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Nyt fra Social- Og Sundhedsudvalget
Vi skal værne om kvaliteten i velfærden.
Danmark er kendt i hele verden for en stærk og social samfundsmodel, der livet igennem giver lige muligheder for alle.
Men modellen er af mange årsager under pres.
Modellen udfordres af en demografisk udvikling med flere ældre og færre unge, som
betyder flere opgaver og færre ressourcer, - groft sagt. Kombineret med stigende forventninger og krav fra brugere og pårørende, øget mediebevågenhed med fokus på
fejl og mangler indenfor velfærdsområder, bliver der desværre skabt et billede af en
velfærdssektor, som ikke er attraktiv. Det betyder blandt andet at vi ser faldende
søgning på fx de pædagogiske og social- og sundhedsuddannelserne.
Det ærgrer mig, og jeg synes det er på tide at vi fortæller om de gode historier i vores velfærd.

Der er utrolig mange kompetente og dygtige ansatte, der hver dag leverer vigtige og
uundværlige velfærdsydelser, her i Ballerup kommune.
Vi hører ofte at for mange ansatte fx i social- og sundhedssektoren, bruger mere tid
på administration og kontrol end på at hjælpe dem, det hele drejer sig om - nemlig
borgerne.
Jeg synes vi skal huske på at der er rigtig meget godt indhold, og rigtig mange borgere oplever at blive hjulpet og støttet i en kortere, længere periode af sit liv. Vi vil
altid kunne finde et ”dårligt” eksempel, og det skal vi lære af, men vi skal også huske
at lære af de gode forløb, de positive oplevelser, som vi hører både fra borger og
medarbejdere. For kun ved at se på begge typer af historier får vi det fulde billede.
Som samfund mener jeg vi fokuserer alt for meget på strukturer, dokumentation og
registrering af hvordan og hvor meget, der leveres, - frem for på behov og indhold,
og hvordan opleve - altså den oplevede og leverede kvalitet for borgeren.
For mig er det vigtigt, at den enkelte borger kan se sig selv og sine behov i forhold til
velfærdssamfundet og det er vigtigt at vores medarbejder kan gå stolte til og fra arbejdet efter en dag, hvor de har gjort en forskel for andre mennesker.
Hvis vi kan få de oplevelser frem og fortalt, vil vi også kunne lykkes med at tiltrække
unge og voksne til vores velfærdsuddannelser, så vi kan sikre at der også i fremtiden
vil være ansatte til at løfte opgaverne i social- og sundhedssektoren.
Der er brug for en ny måde at tale om velfærd og velfærdsydelser på.
Om kort tid har vi vedtaget et Arbejdsprogram, som alle vi kandidater går til valg på
og som skal afspejle sig i vores socialdemokratiske politik, i de kommende 4 år.
Jeg glæder mig til at være med og være en del af det næste socialdemokratisk
hold. .
Mange hilsener

Lolan Ottesen
Formand - Social– og Sundhedsudvalget
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Onsdagsklubben holder mødepause og vender tilbage når Corona
tillader det—Hilsen Kai Jønsson

Kalender
Virtuel 1. maj

TMU/KFU/SSU

A-Gruppemøde
TMU/KFU/SSU

Grundlovsdag
TMU/KFU/SSU
A-Gruppemøde
BSU/EBU
A-Gruppemøde
BSU/EBU

A-Gruppemøde
BSU/EBU
A-Gruppemøde
ØKU

A-Gruppemøde
A-Gruppemøde

A-Gruppemøde
ØKU
KMB Møde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde ØKU
KMB Møde
Bestyrelsesmøde

KMB Møde
Arrangement for alle medlemmer
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Arrangement for medlemmer af A-gruppen

