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I det her "Pip"... kommer du med på Herstedhøje sammen med en h... masse børn • Kom i skyen med it • Du kommer 
tættere på budgetaftalen for 2017• Du kan læse at over 1000 børn sammen med musikskolen g jorde Albertslund til et 
cirkus • Og så kan du skåle for og gro med en ny strategi....

Lorry var forbi Herstedøster Skoles rekordforsøg...

I uge 41, ugen op til efterårsferien, var der te-
mauge på Herstedøster Skole. Årets tema var 
De Olympiske Lege. Elever på tværs af alle år-
gange var delt op i hold, som repræsenterede 
forskellige lande. Og landene kæmpede i bedste 
OL-stil mod hinanden i alverdens discipliner. 

Et højdepunkt i ugens løb var da alle eleverne gik 
til Herstedhøje for at slå verdensrekord i ”flest 
børn på et kunstigt bjerg”. 

Lorry var forbi - se med her...

Mens mange nød efterårsferien hjemme eller måske udenlands, summede det rundt omkring i kommunen. Nogle 
steder var der ligefrem travlt - bl.a. på 1. sal i blok c på rådhuset, hvor it-afdelingen huserer. I forbindelse med 
servicevinduet den 14. oktober blev vores Office-pakke nemlig skiftet ud med den nyeste Office 2016. Ikke nok med 
at vores mail, kalender og Word blev anderledes i Citrix, er vi også blevet flyttet i "skyen", så vi kan tilgå vores Office 
programmer – uanset hvor i verden vi er, blot vi har en internetforbindelse.

I løbet af 14 dage blev 1.500 "postkasser" flyttet i skyen. De eneste vi nu mangler er de ca. 600 brugere i Sundhed, 
Pleje & Omsorg. De kommer først på Office 2016 og Office 365 i slutningen af januar 2017.

Alt i alt er opgraderingen gået godt. Det har først og fremmest været en teknisk opgradering. Som altid ved it-
opgraderinger og -udrulninger dukker der enkelte problemer/udfordringer op, selvom vi har testet i flere måneder. 
Også denne gang er vi stødt på lidt bump undervejs. Heldigvis har vi haft ca. 40 rødklædte ambassadører parate 
til at hjælpe. Desværre har det største bump været en hel del brugere, som har ’glemt’ at læse deres mails med 
vigtige informationer eller tjekket medarbejdersiden for vejledninger. Så kære alle, hold jer gerne opdateret i de 
mails vi sender og på medarbejdersiden. 

Med den nye Office 365 har vi fået mulighed for at dele vores dokumenter med samarbejdspartnere udenfor 
kommunen via OneDrive – også på tværs af afdelinger og enheder i kommunen. Som vi alle ved, er vi som offentlig 
myndighed underlagt mange forskellige lovgivninger – der er nok ikke mange fagområder og -opgaver som ikke er 
underlagt lovgivning. Også i forhold til sager og dokumenter er der flere regler for, hvad vi må og hvad vi ikke må – 
god journaliseringspraksis.

Tre eksempler 
1. Du må ikke bruge OneDrive til personfølsomme oplysninger. Brug i stedet SBSYS/lokalt fagsystem (fx DUBU, DHUV, 
TM Sund).  2. Du må ikke bruge OneDrive til dokumenter, som indgår i sagsbehandlingen eller interne dokumenter 
i deres endelige form. De skal journaliseres på den relevante sag i SBSYS/lokalt fagsystem. 3. Du må gerne bruge 
OneDrive til eksternt samarbejde, men dokumenterne må ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Du skal huske 
at journalisere sagsrelevante dokumenter, når de er afsluttet.

Af: Birgitte Lund, it-projektleder

Nu er vi næsten alle helt oppe i skyerne...
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Fem ud af kommunalbestyrelsens syv partier står bag budgetaftalen for 2017

Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti står bag budgetforliget for 2017. Budgetaftalen blev vedtaget på mødet i 
kommunalbestyrelsen den 11. oktober efter en god budgetdebat. Det glæder borgmester 
Steen Christiansen at 16 ud af 21 mandater står bag næste års budget. Budgetaftalen 
indeholder besparelser, men velfærden får også et løft på f.eks. folkeskoleområdet. Nye 
analyser sættes i gang og skal danne baggrund for en langsigtet plan, der skal imødegå 
kommunens langsigtede økonomiske udfordringer.  Her får du en række af de ord, som  
budgetparterne satte på budgetaftalen for 2017. 

BREDT BUDGETFORLIG FOR 2017  

Jeg er glad for at vi har fået et bredt budgetforlig. Og jeg vil 
gerne kvittere alle forligsparterne for at tage ansvar. Samti-
dig vil jeg også gerne kvittere Venstre og Enhedslisten for et 
konstruktivt forhandlingsforløb. Med budgetaftalen lykkes vi 
på trods af en stram økonomi med at løfte på nogle velfærd-
sområder. Det gælder f.eks. folkeskolen og ældre. Desværre 
medfører budgetaftalen også, at der forsvinder en række 
jobs. Vi håber, at vi kan løse det med naturlig afgang og om-
placeringer, da aftalen jo også rummer udvidelser.

Borgmester Steen Christiansen (A)

________

Dennis Schmock (B)

________

Radikale Venstre er tilfredse med den indgåede budgetaftale. 
Trods udgangspunktet med store besparelser pga. manglende 
indtægter, er det lykkedes at lande en aftale med flere posi-
tive elementer og gode radikale aftryk. Vi er glade for, at det 
er lykkedes at prioritere skoleområdet med afsatte midler til 
skoleudvikling, og en yderligere pulje til inklusionsindsatsen, 
og at der er blevet afsat midler til udskiftning af skolemøbler.  
Ligeledes konstaterer vi, at den langsigtede byudvikling bliver 
prioriteret, med et udviklingsstræk langs Roskildevej, Hyld-
agergrunden og Albo. Det er vigigt for Albertslund både nu, 
og i fremtiden, at sikre en bæredygtig udvikling, så der også i 
fremtiden er råd til den nære velfærd. Vi er tilfredse med, at 
de store anlægsprojekter bliver udskudt til et tidspunkt hvor 
kommunens økonomiske situation forhåbentlig ser bedre ud. 
Budgettet løser naturligvis ikke alle problemerne i Albert-
slund, men det er bestemt et skridt i den rigtige retning.
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________
Leif Pedersen (F)

Ingen kan være i tvivl om at det er et sparebudget, og det vil 
selvfølgelig kunne mærkes der, hvor besparelserne rammer. 
Det ansvar påtager vi os, vi har været med til at prioritere. 
SF hæfter sig især ved, at der med aftalen, trods besparel-
ser, også sker en omprioritering af ca. 10 mio. kr. som fly-
ttes fra tekniske områder over til mennesker. Det er også et 
udtryk for den prioritering SF har været med til at lave.

Lars  Gravgaard Hansen (C)

________

________

Danni Olsen (O)

Det Konservative Folkeparti har tiltrådt budgetaftalen og 
efter vores mening med tydelige konservative fingeraftryk. 
Vi fik afsat 4,2 mio. kroner i 2017 til klasserumsinventaret og 
yderligere 2 mio. kroner i 2018. Det burde sikre at alle skoler 
i Albertslund vil kunne få nyt og tidssvarende inventar al-
lerede i 2017. Nu mangler vi blot at sikre skolerne arbejd-
sro, så de kan sikre den faglige fordybelse og vise fremgang 
i trivselsmålingerne og de afsluttende prøver. Derudover 
afværgede vi de store besparelser på vagten og sikrede en 
fortsat god og effektiv vagt, til gavn for borgerne i Albert-
slund. Skolemaden blev bevaret og så fik vi sikret puljerne på 
kulturområdet og foreningslivet. Forhandlingerne har vist, at 
der også i årene fremover skal findes besparelser, og for at 
sikre dette, bliver der igangsat diverse analyser, så fremti-
dige besparelser bliver taget med udgangspunkt i de politisk 
bestemte serviceniveauer, i modsætning til i dag, hvor det er 
budgetkataloget, der starter processen. Det Konservative 
ser frem til de kommende forhandlinger og analyser, som skal 
sikre Albertslund et økonomisk råderum i årene fremover.

I Dansk Folkeparti er vi rigtig glade for aftalen, der har 
mange gode tiltag, men særligt på tre områder skiller sig ud 
i forhold til tidligere. Der er nu sket et fokusskifte på æl-
dreområdet. Her tilføres penge til hjemmeplejen, Albertshøj 
og så har vi afgørende indflydelse på anvendelsen af Vær-
dighedsmilliarden. Derudover er der et skifte i den førte 
politik på Roskildevej. Frem for at have kommunalt ejede 
græsplæner begynder vi nu at veksle det til udvikling og ar-
bejdspladser i byen ved at sælge grundene til erhvervs- og 
boligformål. Og så indeholder aftalen opførelse af 26 boliger 
til voksne med særlige behov, som vi i den grad har et stort 
behov for. Alt sammen til gavn for velfærden og udviklingen 
i byen. 

Læs budgetaftalen for 2017på albertslund.dk.
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Info Næste “pip” kommer i november

 

SKÅLEDE FOR LANDETS FØRSTE URBAN FARMING STRATEGI 

OVER 1000 BØRN SANG MED MUSIKSKOLEN
Fredag den 28. oktober var der traditionen tro børnekoncert i Musikteatret. På scenen sad eleverne fra Musik-
skolen sammen med deres lærere, hvor de spillede for alle indskolingseleverne fra alle skolerne i Albertslund. 
Skoleeleverne har siden sommerferien øvet sig på sangene til koncerten, som i år havde temaet Cirkus Badut. 

Koncerten er et resultat af en aktiv musikskole og deres lærere, som hvert år tilrettelægger koncerten og som 
fungerer ude i indskolingsklasserne sammen med musiklærere og klasselærere på skolerne. Det er produktet af 
et godt og årelangt samarbejde mellem musikskolen og skolerne i kommunen. 

Der udspillede sig to koncerter. Musikteatret var altså af to omgange fyldt 
op med samlet ca. 1100 glade, syngende børn. Også interesserede politikere 
og forældre var blandt tilskuerne.

Det er et ganske unikt arrangement, som år efter år er et af mange eksem-
pler på, at Albertslund er noget særligt i børnehøjde - en 
by, der vægter musik og børn højt. Tak til alle jer, der får det til at ske...

På facebook kan du også se en lille video fra Cirkus Badut prut finale... 

Følg kommunen på de sociale medier - facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund

Med en borgmester i storform skålede en række 
medarbejdere for landets første strategi for 
Urban Farming. Endnu engang går Albertslund 
Kommune forrest for en mere bæredygtig verden 
- forrest med den grønne vision. Det gør vi med 
den den nye strategi for Urban Farming, der har 
titlen "La' os gro". Den skal nu til at leve og gro.  
- Og som borgmester Steen Christiansen nævnte  
i sin tale, er der et smukt sammenfald med strat-
egiens titel og at den for alvor skal til at have jord 
under neglene fra 2017. I 2017 er det nemlig 30 
år siden, at  Brundtlandrapporten "Vores fælles 
fremtid" med den norske statsminister Gro 
Harlem Brundtland i spidsen så dagens lys. Den 
rapport satte første gang fokus på global bære-
dygtighed. Det har Albertslund haft lige siden - og 
nu altså bl.a. med fokus på lokal fødevareproduk-
tion.                       Læs strategien på hjemmesiden!

Inspirationsoplæg om samskabelse  
Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan samarbejde med byens borgere, virksomheder og frivillige 
organisationer? Og har du mod på at sætte egne ideer og erfaringer om samskabelse i spil, når vi igangsætter 
et interaktivt samskabelses-laboratorium på Albertslund Rådhus? Så kom til inspirationsoplæg om samska-
belse ved Jens Ulrich Pedersen d. 29. november klokken 14-16 i Kantinen på Albertslund rådhus.
                   Læs mere på medarbejdersiden
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