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TID OG STED
TIRSDAG

10.00: Gl. Holte Kirke: Babysalmesang.
11.00: Hovedbiblioteket i Birkerød: Facebook-Kursus.
16.00: Nærum Bibliotek: Havevandring: Poesi og skvalderkål.
17.00: Gl. Holtegaard: Mai
Misfeldt: Avantgardens
glemte kvinder.
19.30: MantziusLive: Giovanni Punzi & Hanzhi Wang
- Birkam.
19.30: Ny Holte Kirkes sognegård: Derfor er det sundt at
synge v. Lasse Skovgaard.

ONSDAG

09.00-12.00: Nærum Sognegård, Grundtvig som folkeoplyser og kvinderne bag
Grundtvig.
10.00: Gl. Holte Kirke,
Legestue.
15.30: Gl. Holte Kirke,
Børnecafé.
16.00: Gl. Holte Kirke,
Kirkerytmik.
18.30: Gl. Holte Kirke, Mad &
Meninger. Naser Khader
(K) fortæller om sit møde
med kristendommen.
20.00: MantziusLive, Standup
med Simon Talbot: Make
Denmark Great Again.

BIOGRAFER
TIRSDAG
Birkerød Bio
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Værdighedspenge giver frihed
EN BID AF KAGEN:
Social- og Sundhedsudvalget har nu
besluttet, hvor de
ønsker at bruge de
knap 13 millioner
kroner, Rudersdal
Kommune forventer
at få fra »Værdighedspuljen«.
RUDERSDAL: Flere varme
hænder, et klippekort til ældre, der får hjemmehjælp,
fysioterapi i eget hjem, velfærdsteknologi og en fortsættelse af det brugerstyrede seniorhus Bakkehuset.
Det er blandt de områder,
Social- og Sundhedsudvalget vil bruge penge på, når
kommunen får penge fra
den såkaldte »Værdighedspulje«, som regeringen har
tildelt kommunerne. I alt
forventer Rudersdal at få
knap 13 millioner kroner ud
af puljen, og størstedelen,
i alt 4,2 millioner kroner,
foreslås brugt på ekstra personaleressourcer på kommunens plejehjem. Ifølge
kommunen svarer det til 31
fuldtidsmedarbejdere.
- I virkeligheden er alle de
ting, vi nu har indstillet, en
fortsættelse af de tidligere

FAKTA
Det vil Rudersdal bruge Værdighedspuljen på:

■■4,2 millioner kroner: Personaleressourcer på plejehjem
■■1,9 millioner kroner: Klippekort til borgere, der modtager hjælp til personlig pleje i eget hjem
■■1 million kroner: Aktivitets- og deltagelsesredskaber
til beboere på plejecentre samt brugere af aktivitetscentre
■■1,7 millioner kroner: Seniorhuset Bakkehuset
■■800.000 kroner: Træning og fysioterapi i eget hjem
■■850.000 kroner: Hjælpemidler og velfærdsteknologi til
plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre
■■1,2 millioner kroner: Kvalitets- og systemudviklingstovholdere til sikring af rationel anvendelse af den
elektroniske journal
■■540.000 kroner: Proces og læringsbistand til alle arbejdspladser
■■100.000 kroner: Fortsat udbredelse og udvikling ved
hjælp af Marte Meo-metoden på plejecentre
■■570.000 kroner: Kostfaglig screening i forbindelse
med tidlig opsporing og forløbsprogrammer

Kilde: Rudersdal Kommune
års indsatser. Det går alt
sammen fint i spænd med

det, vi ellers laver i øjeblikket, hvor vi har fokus på at

sætte borgeren i centrum
og sætte medarbejderne fri.
Den linje understøtter vi
nu med de midler, vi får fra
»Værdighedspuljen«, siger
Kenneth Birkholm (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Ikke en livret

Kenneth Birkholm fortsætter:
- Det handler grundlæggende om at gøre det bedst
mulige for borgerne, og derfor skal vi have nogle medarbejdere, som er sat fri.
Det skal forstås sådan, at
hvis Fru Jensen skal have
12 minutters rengøring, når
hjemmehjælpen
kommer,
men Fru Jensens barnebarn
lige har hjulpet med at gøre
rent, og Fru Jensen egentlig
hellere vil gå en tur, så skal
borgeren og medarbejderne
kunne finde ud af, at det er
det rigtige at gøre. Det kan
selvfølgelig ikke lade sig
gøre i 100 procent af tilfældende, men vi bestræber os
på, at der skal være mere frihed, siger udvalgsformanden.
Selvom Rudersdal Kommune får en ekstra pose
penge ud af »Værdighedspuljen«, lægger Kenneth
Birkholm dog vægt på, at
det ikke nødvendigvis er en

drømmesituation.
- Det er jo ikke vores livret
at modtage penge via sådan
en pulje, fordi det er meget
reguleret, hvad man kan
modtage penge til, og man
skal samtidig rapportere
en hel masse. Det betyder,
at det er svært at gøre noget
langsigtet, fordi man ikke
kan være sikker på at få pengene året efter og året efter
igen. Derfor ville vi egentlig
hellere beholde nogle flere af
vores egne penge og gøre de
rigtige ting selv. Men selvfølgelig tager vi imod pengene og lægger en god plan for,
hvordan vi skal bruge dem,
siger Kenneth Birkholm.

Ingen frygt for fremtiden

At plejecentrene nu får flere personaleressourcer ud
af Rudersdals del af »Værdighedspuljen«
betyder
ikke, at borgerne skal frygte
for fremtiden, hvis kommunen ikke får samme tilskud
de kommende år.
- Vi skal gøre det rigtige
og finde midlerne til at gøre
det rigtige. »Værdighedspuljen« kan være en stor hjælp,
men det er ikke sådan, at vi
skruer op og ned for de varme hænder i takt med, at vi
modtager puljepenge, slår
formanden fast.
qvist

Kunsthal stiller skarpt på glemte kvinder
RUDERSDAL: Kritiker og kunsthistoriker Mai Misfeldt stiller i aften
klokken 17.00 skarpt på historiens
B-sider på Gl. Holtegaard, når hun
retter blikket mod avantgardens
glemte kvinder.
Én af avantgardens glemte kvinder kan man i øjeblikket opleve på
Gl. Holtegaards store efterårsudstilling SOLO: Rita Kernn-Larsen. Billedkunstneren Rita Kernn-Larsen
(1904-1998) brød nemlig stærkt igennem som international surrealist i
1930erne, men hendes arbejde er si-

den kun belyst i begrænset omfang.
I disse år revurderes kunstens historie med et øje for de banebrydende kvindelige kunstnere, vi har hørt
alt for lidt om.
Mai Misfeldt er cand.mag. i dansk
og kunsthistorie og kritiker ved Kristeligt Dagblad. I aften går hun bagom denne underbelysning af avantgardens kvinder, herunder særligt
Rita Kernn-Larsen.
Talken er en del af en længere arrangementsrække, som afholdes af
Gl. Holtegaard i forbindelse med den

aktuelle udstilling, der kan ses frem
til 13. januar 2019.

Del af Golden Days Festival

Arrangementet på Gl. Holtegaard
er en del af programmet under dette års Golden Days Festival, der
stiller skarpt på historiens B-sider.
Rudersdal Kommune er en del af
et 4K-samarbejde, hvor fire kommuner – Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal – samarbejder med Golden Days Festivalen.
Hent hele programmet på Ruders-

dal Bibliotekerne, Rudersdal Museer, Gl. Holtegaard, Reprisen eller
Kulturcenter Mariehøj eller elektronisk på goldendays.dk/4K.
Billetter koster 95 kroner, seniorer
og studerende skal betale 10 kroner
mindre - altså 85 kroner, mens Gl.
Holtegaard KLUB-medlemmer slipper med 30 kroner.
Der er begrænset antal pladser, så
tilmelding er nødvendig. Det kan
ske via hjemmesiden: »www.glholtegaard.dk« eller på telefon 45 80 08 78.

18.00: Happytime murders
18.00: Lykke-Per
20.00: Ditte & Louise
21.00: The Predator

Alternativets syn på budgettet for 2019-2022

Reprise Teatret

Debat

15.15: Den dag på stranden
17.30: Whitney
20.00: Ditte & Louise

ONSDAG
Birkerød Bio

18.00: Lykke-Per
18.00: The Nun
20.00: Ditte & Louise
21.00: The Predator

Reprise Teatret

15.00: Whitney
17.30: Ditte & Louise
20.00: Journal 64
Frederiksborg Amts Avis
bringer dagligt »Tid og
Sted« for Rudersdal Kommune. Har du et offentligt
arrangement i kommunen,
så skriv til os på rudersdal@sn.dk. Det er en gratis
service for vores læsere.

RUDERSDAL: Alternativet
har noteret, at budget 201922 behandles i Økonomiudvalget onsdag den 19. september.
I den anledning sender
vi vores forslag til budget.
Hovedpunktet er indgåelse af en fire-årig aftale
med en skattestigning
på 0,6 procent i 2021 med
en
nedsættelsesklausul,
hvis
udligningsordningen ændres, investering i
børneområdet og Kajerødgrunden samt en ambitiøs
målsætning på klimaområdet (svarende til Hørsholm Kommune). Hertil
styrkelse af borgerne via
Borgerrådgiver, borgerfor-

slag og adhoc-udvalg med
borgerdeltagelse (§ 17.stk.
4-udvalg)
Alternativet foreslår en
fire-årig budgetaftale med
følgende indhold:
- uændret skat i 2019 og
2020 og en stigning på 0,6 i
2021 og frem, svarende til
tidligere skattenedsættelse og uændret udligningsordning.(udmøntning af
budgetregulering
samt
dækning af merudgifter i
perioden).
- ved ændring i udligningen for 2021 og efterfølgende år genforhandles punktet og et flertal i kommunalbestyrelsen kan uanset
denne aftale nedsætte
skatten svarende til den
reducerede udligning, hvis

det ønskes
- skoler og dagtilbud friholdes for planlagte besparelser og kompenseres for
arbejdstidsaftale mv (+40 i
perioden)
strukturbesparelser
fastholdes og udarbejdes
som udgangspunkt i § 17,
stk.4 udvalg.(+ 0,5 i 2019-20)
- en klimastrategi mhp.
40 procent CO2-reduktion i
2030, herunder aktivt ejerskab i Norfors og kommunale elbiler (+10 millioner
kroner i perioden)
- en biodiversitetsstrategi i 2019 med brug af et § 17,
stk. 4 udvalg (+1,0 i 2019)
- ikke nødvendige større
anlæg bl.a. Dronninggårdskolen og evt. Piberødhus
udskydes (-40 i perioden)

- der etableres en borgerrådgiver, evt. i samarbejde med en nabokommune
mhp. rekruttering af bedst
mulig medarbejder (+ 2 i
perioden)
- prisregulering af kirkegårdstaksterne stoppes og
der optages forhandling
med provsten om en ændret opgavefordeling fra
2023 ifm. budgetsamrådet
(+0,5 for fire år)
- Gl.Holtegårds fremtid
analyseres af uvildig konsulent finansieret af fondens kommunale tilskudsbeløb (0)
- det optages forhandlinger med tilbudsgiver, boligselskab samt Birkebo
om etablering af et aktivitetshus samt klimarigtig

opvarmning mm på Kajerødgrunden (+10 i 2020)
- der afsættes forvaltningsressourcer til udarbejdelse af et forslag om
kommunale borgerforslag
på baggrund af hidtidige
erfaringer fra andre kommuner. (+ 2,0 over fire år)
I alt merudgifter på 66
millioner kroner i perioden og 40 millioner kroner
i besparelser. Forudsat
mindst 100 millioner kroner i merindtægt i 2021-22
vil være en reserve på 74
millioner kroner i 2021-22
til senere disponering.
Henrik Hjortdal (Alt)
Forperson
Andedammen 3
Birkerød

