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Embedsmændene har fået alt for stor politisk indflydelse
Sådan lød overskriften i Politiken 10/11, og her citeres Mona Madsen for følgende præcise statements:
-”Politikudviklingen er i et stort omfang flyttet fra politikerne til embedsmændene. Hvis man som politiker tror, man
skal være med til at sætte en politisk dagsorden og diktere udviklingen i kommunen, kan man blive slemt skuffet. Og
det kan være et demokratisk problem, synes jeg. Omvendt er dette jo ofte de rigtige løsninger, embedsmændene
kommer med, fordi de er dybt nede i hver enkelt sag og har meget høj faglighed.”
Men fortsætter så med et underfundigt smil (formoder jeg):
- ”Men som embedsmand har jeg i årevis haft det modsatte synspunkt. Vi er fagligt grundige dybt inde i stoffet. Man
kan tænke, jeg ikke må lægge for mange muligheder frem for politikerne, for så risikerer de at tage den forkerte beslutning”.
Læs hele artiklen her.

Møde med lokale flygtninge
Luc deltog i café- møde 12/11 med en gruppe lokale flygtninge, som fortalte deres version af hvordan kommunen
håndterer integrationsindsatsen.
Luc beretter:
- ”Rigtig god oplevelse. Der var en
halv snes flygtninge fra Rudersdal
plus de frivillige, der havde arrangeret først en lille koncert, så et
politisk debat, hvor Mette Poulsen,
S, Henrik Hjortdal , Å, Anders Stendevad, V, Jacob Netteberg, B, og
Jacob Jensen, Ø deltog sammen
med mig. Vi hørte nogle beretninger om, hvordan man "tvinger"
flygtninge i rengøringsjob mens de
beder om at få lov til studere videre, efter at de har lært dansk. Vi
besluttede os at sende et fælles åbent brev til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der var også en konservativ, der
nåede at sige, at det vigtigste var at de kom i beskæftigelse så hurtig som muligt. Så gik han - han var vist kommet
det forkerte sted!”
Efterfølgende har Luc i FAA (14/11) efterlyst at kommunen gør for lidt for at informere de stemmeberettigede udenlandske statsborgere om det kommende valg.

Andre møder med vælgerne
Anne beretter at der var over 70 ”rigtige borgere” til Ældresagens møde på Mariehøj, men at dømme efter avisreferatet i FAA skulle man bruge både lup og høreapparat for at få øje på de store politiske skillelinjer. Kun var der en
god konkurrence i at overbyde, men den deltog Lokallistens Anne ikke i.
Jeg har været til mandagsmøde i kommunens Rotary og fortalt om erfaringer med 10 års sammenlagte kommune, og
spørgelysten var stor og der var i omegnen af 30 deltagere.
Samme aften deltog Jacob fra Ø og Henrik fra Å i et eksklusivt valgmøde i Blikfanget, hvor vi fik lejlighed til at drøfte
nogle af de uenigheder, der faktisk er mellem de tre opstillede. Ca. 20 af bofællesskabets beboere deltog i en god
debat, der nåede mere i dybden, end sædvanlig er. Jeg kørte naturligvis Jacob hjem, mens et militærkup var undervejs i Zimbabwe. Det gav nogle gode diskussioner.
Der har været afholdt vælgermøder om Handicap-politik (Mona) og endnu et vælgermøde om ældre (Anne), men jeg
har ikke efterretninger om forløbet.

Hvem betaler din frokost?
Birgitte Rasmussen har begået et ret klogt læserbrev om ”nagrebet” på den arbejdsgiverbetalte frokost i Politiken.
Læs indlægget på vores egen hjemmeside

Pressemeddelelse
Lokallisten i Rudersdal stiller også op til Regionsrådet, dog under bogstav M
Lokallistens kandidater:
- Finn Jørgensen (Birkerød)
- Mona Madsen (Birkerød)
- Trine Dybkjær (Søllerød)
- John Austin (Birkerød)

Lokallisten Rudersdal i Region Hovedstaden: Politik og indsatsområder
Lokallisten stiller op i Region Hovedstaden for at påvirke politikken i regionsrådet, ikke mindst på sundhedsområdet,
miljøområdet, den regionale trafik og regionudviklingsområdet.

Sundhedsområdet:
-

Forbedring af arbejdsmiljøet på hospitalerne
Mere personale og flere sengepladser
Tilstræbe at patienterne udsættes for færrest mulige personaleskift i et behandlingsforløb
Forsvarlig implementering af sundhedsplatformen
Udbygning af palliative afdelinger/sengepladser på sygehusene
Regional opbakning til flere (private) hospicer/hospicepladser, men også afsætning af budgetmidler til offentlige hospicer/hospice-pladser
Trygge, decentrale fødeafdelinger, der sikrer tid og rummelighed også i dagene efter fødslen
Mindst mulig tvang i psykiatrien
Prioritering af et egentligt produktionskøkken på det nye supersygehus i Hillerød

Miljøområdet:
-

Øget fokus på registrering, undersøgelse og oprensning af forurenede industrigrunde for at sikre borgerne,
der bygger på eller i nærheden af grundene - og for at sikre drikkevandet
Grundig undersøgelse af hvilke metoder til oprensning, der - på langt sigt - bedst sikrer kvaliteten af drikkevandet

Den regionale trafik:
-

Bedre kollektiv trafik (busser og lokaltog)
Grøn omstilling af transportmidler

Regionens vækst & udvikling:
-

Skabe større kendskab til regionudviklingspuljer og hvad de bruges til
Bedre fordeling af vækstinitiativer og -investeringer på forskellige kommuner i Region Hovedstaden
Hasteplan for udvikling af flere IT kompetencer
Flere investeringer i SMART området baseret på digitalisering og brug af ny teknologi

Lokallisten i Rudersdal har indgået valgteknisk samarbejde med
Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Alternativet

Med venlig hilsen
Axel

