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Skatterådet: Forældre kan fravælge obligatorisk madordning  
En afgørelse i Skatterådet 7. januar 2010 fastslår at forældre, der fortsat ønsker at smøre deres egne børns mad i 
kommunale daginstitutioner kan melde sig ud af madordningen og dermed slippe for betalingen af det ekstra 

madgebyr. Afgørelsen er kommet efter en klage fra to Århusinstitutioner, hvor forældrene 
ønske at forsyne egne børn med egen mad. Denne klage fik følgende behandling: "I Århus har 
to børnehaver netop fået svar fra den øverste skattemyndighed, Skatterådet, der sammen med 
Fødevareregionen og Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann (V) fastslår, at der intet er til 
hinder for, at forældre må smøre madpakker selv." (Citeret efter Aarhus Stifttidende) 
- "Dette er nye toner fra centralt hold og skaber i de lokale institutioner nye muligheder, som vi 
kun kan bifalde i LokalListen", udtrykker Maria Steno. "Vi må håbe at denne åbning kan være 
med til at skabe nogle fleksible ordninger, der også kan give større forældretilfredshed".  

Hvad sker der med skolernes legepladser? 
Det første møde i det ny Børne- og Skoleudvalg blev ret dramatisk. Forvaltningen ønskede at bruge 1,3 mio. kr. på at 
forbedre parkeringsforholdene ved Trørødskolen, og denne udgift skulle finansieres af den i budgettet afsatte an-
lægspulje til ”Udearealer, herunder legepladser” på Vedbæk Skole, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Toftevangskolen. 
Det mente udvalgets medlemmer fra LokalListen, Socialdemokratiet og SF var ”lige kreativt nok”, hvorfor de stemte 
for et forslag fra LokalListens Anna S. Brun om at forslaget først kunne behandles når man kendte udgifterne til nød-
vendige legeplads-forbedringer på de fire skoler. De tre repræsentanter blev dog stemt ned af Venstre og Konserva-
tive, som fandt at det var helt i orden at bruge 26% af en legepladsrenoveringspulje til at indrette parkeringspladser 
til biler. I LokalListen frygter vi at den hårdt tilkæmpede pulje til legepladsrenoveringer på de fire skoler, bliver spist 
op af ligegyldige belægningsrenoveringer. Og vi ser med bekymring på at et punkt fra det fælles budgetforlig under-
går en indholdsmæssig forandring EFTER at partilederne har skrevet under, så ”legepladser” pludselig bliver til ”an-
komstarealer og belægninger”.  
 

NEJ til sportscafé og spillehal 
Byplanudvalget skulle på sit første møde tage stilling til en ansøgning om at etablere en sportscafé i stuen, og en 
spillehal i kælderen i ejendommen ved Birkerød Kongevej, der i dag bl.a. rummer Aldi og Jysk. De gældende plan-
mæssige forhold talte ikke for at give afslag, da den ansøgte anvendelse var i overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser for området, men alligevel vedtog et flertal udenom LokalListen at meddele afslag. Fra LokalListens 
side blev det fremført, at hvis vi i kommunen skal have en sådan aktivitet, så var placeringen ideel, tæt ved en be-
færdet vej, udenfor egentlig Centerområde, og med gode parkerings- og adgangsforhold.  I LokalListen vil vi ikke på 
forhånd sige Nej! til etablering af sportscafé m.v., da vi ved at vi i økonomiudvalget kan regulere mængden og arten 
af spillemaskiner. Hvis en privat investor mener, at et projekt af denne art kan være bæredygtigt, og hvis vi kan se at 
det ikke er til hinder for detailhandelen, så mener vi, at vi skal give tilladelse. Også for at gøre noget ved de ”tomme 
facader”. Dette synspunkt var vi dog alene om, men sagen slutter ikke her. Nu skal der udarbejdes lokalplan… 

 

LokalListen får repræsentant i Kommunekontaktrådet (KKR) 
Efter en urafstemning blandt de Lokalliste-valgte i Region Hovedstaden er Axel Bredsdorff, LokalLi-

sten, blevet udpeget som medlem af Kommunekontaktrådet. Sammen med Arne Bech fra Hvidov-
relisten skal de repræsentere Lokallisterne i rådet i den kommende periode. KKR er først og frem-
mest et koordinerende forum for alle kommuner i regionen. Et sted hvor man styrke kommunalbe-
styrelsernes indflydelse på den regionale udvikling, drøfte og fremme fælles regionale interesser 
og endelig et forum, der kan sparre bestyrelsen i Kommunernes Landsforening.   
- ”Jeg glæder mig meget til at deltage i dette forum”, udtaler Axel Bredsdorff, der samtidig er glad 
for den solide opbakning, der var omkring hans valg blandt lokallisterne.  - ”I disse år er kommunestyret under mas-
sivt pres fra Folketinget, som i stigende grad forsøger at lægge bånd på kommunernes muligheder for agere, og her 
tror jeg det er vigtigt at kommunerne har et stærkt forum, der kan drøfte strategi og taktik for at fastholde kommu-
nernes råderet. Endelig glæder jeg mig til igen at få lejlighed til at ”netværke” og udveksle erfaringer med mange 
gode og engagerede politikere fra regionen. Vi kan altid lære af hinanden,” slutter Axel Bredsdorff. 
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