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Når en høring bliver en høring 
Planerne om at bygge et nyt menighedshus til Ny Holte kirke 
udvikler sig uventet. Socialdemokrater og Konservative, som 
var med til at sende det første forslag i høring, sagde under-
vejs at de ikke ville forpligte sig til også at gennemføre det, og 
efter høringsrunden er et ændret forslag nu sendt i høring. Og 
det forslag er Konservative på forhånd imod, ligesom Lokal-
Listen, fordi det ikke imødekommer høringssvar, som partiet 
lægger vægt på. Det er godt nyt i Rudersdal at også andre nu 
bruger hørings-resultaterne efter hensigten – den slags plejer 
borgmesteren at skælde LokalListen ud for! 

Vigtig diskussion om kommunens økonomi 
Konservatives efterlysning af en større gennemsigtighed i den kommunale økonomi er som talt ud af 
LokalListens mund. Lige siden kommunesammenlægningen har vi ment, at der rundt omkring i syste-
met var forskellige skjulte ’puljer’, men da vi første gang vi spurgte til disse puljer, svarede borg-
mesteren en kende arrogant, at ’sådanne ikke fandtes’. Allerede året efter optrådte ´reduktion i diverse 
puljer’ imidlertid i budgetforslaget med et større millionbeløb, så puljerne var der åbenbart alligevel, og 
det følgende år kunne der igen spares på diverse ’puljer’ – der var m.a.o. masser af luft i kommunens 
økonomi! 
      I LokalListen kan vi af gode grunde ikke vide, om der stadig er ’puljer’ at spare på, men når for-
manden for det suverænt største budgetområde – socialområdet – siger fra overfor den eksisterende 
budgetpraksis, burde det få borgmesteren til at tænke, at det nok var en idé at få set på substansen i 
sagen.

Hvad er det egentlig med den der befolkningsprognose?
Kommunens strategiplan tager afsæt i en befolkningsprognose, der i forslaget og af borgmesteren i 
første omgang blev taget som udtryk for den skinbarlige sandhed. Det har LokalListen opponeret imod, 
både fordi prognosen, som dens ophavsmænd selv præciserer det, er behæftet med stor usikkerhed, 
og fordi den bygger den på et antal forudsætninger, som i forskellig grad kan påvirkes ad politisk vej, 
hvis man ønsker en anden fremtid end den, prognosen beskriver. Konkret er det udsigten til at Ruders-
dal kan ende som et olde-kolle, der skal gøres noget ved. 
      Lige nu er 27,7 % af alle i Rudersdal 60 år eller mere, 6,1 % endda 80 år eller mere, og i 2024 
vil det iflg. prognosen være 30,8 % hhv. 7,8 %. Samtidig bliver vi færre og færre, fordi der dør flere 
end der bliver født. Allerede de nuværende tal for ældre og gamle er markant højere end i resten af 
hovedstadsområdet og i Danmark under ét, og kun fordi gennemsnitsindkomsten i Rudersdal er så høj, 
mærker vi endnu ikke noget til at vi er så relativt få erhvervsaktive og så mange ældre og gamle. På 
kort sigt kan man finansiere de voksende udgifter til de ældre og gamle ved at spare på daginstitu-
tioner og skoler, som kommunen allerede i gang med, men det er netop kun på kort sigt. Når de gamle 
ikke bliver ældre, kommer der typisk yngre familier til, mange med børn, og når der er så mange 
gamle, som der er udsigt til i Rudersdal, kan der ske en stor udskiftning i løbet af kort tid. Behovet for 
daginstitutioner og skoler vil i løbet af samme korte tid vokse kraftigt, og så vil det være dumt at vi 
fem-ti år tidligere lukkede og nedlagde dem. Det giver en meget mere levende kommune hvis ingen 
aldersgrupper har overvægt, og samtidig er kommunens økonomi lettere at styre, hvis befolknings-
sammensætningen er nogenlunde konstant, fordi behovet for de aldersrelaterede tilbud og institutioner 
så også er nogenlunde konstant. Der er m.a.o. gode grunde til at føre en politik, der søger at trække 
børnefamilier til, og LokalListen arbejder for dette mål. 
    
Birkerød Skole?
Birkerød Skole lå på Dambakken, midt i byen, og var den kommunale skole i Birkerød da den blev 
bygget. I 1970’erne blev den erstattet af Sjælsøskolen, og bygningerne blev bl.a. brugt som det første 
hjemsted for Det Fri Gymnasium, inden de blev revet ned og grunden benyttet til boliger. Skolen bar 
sit navn med rette, ligesom fx Bistrupskolen, Kajerødskolen, Vedbæk Skole, Ny Holte Skole og tidligere 
Øverød Skole og Nærum Skole. Nu har sammenlægningsstyregruppen så fundet ud af at det skal være 
navnet for den sammenlagte Parkvejskole/Kajerødskole – det giver ingen mening geografisk, og heller 
ikke ellers, med mindre man går ud fra at Toftevangsskolen bliver nedlagt, så den ’nye’ skole er den 
eneste i Birkerød. LokalListen har forgæves forsøgt at få Børne- og Unge-udvalget til at bede styre-
gruppen om alternative forslag.   
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