Referat af Miljørådsmøde om vækst
Torsdag den 19. april 2018 i Salen, Kulturhuset Galaksen
Til stede: Ca. 55 borgere, heraf 5 politikkere samt 4 fra forvaltningen.
Pkt. 1: Miljørådet byder velkommen og introducerer aftenens oplægsholdere
Pkt. 2: Oplæg ved borgmester Ole Bondo Christensen om Bæredygtig vækst
Ole Bondo Christensen præsenterede indbyggertal i Furesø Kommunes gennem tiden, og fortalte at der
skal være bevægelse – også i Furesø Kommune. Han ønsker byfortætning og ikke at bygge i det åbne land,
og rettede fokus på bæredygtigt byggeri og med hensyn til naturen.
Ole Bondo Christensens oplæg kan ses på www.furesoe.dk/miljoeraadet

Pkt. 3: Oplæg ved Kurt Houlberg, professor og kommunalforsker ved VIVE, om økonomiske
stordriftsfordele i kommunerne
Kurt Houlberg fortalte om de økonomiske effekter af kommunesammenlægningerne i 2007, om forskellen
ved de store og små kommuner efter kommunalreformen og om den økonomiske og befolkningsmæssige
udvikling i Furesø Kommune i de seneste år.
Kurt Houlborgs oplæg kan ses på www.furesoe.dk/miljoeraadet

Pkt. 4: Oplæg ved Finn Arler, professor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, om økonomisk
vækst
Finn Arler stillede spørgsmålstegn ved hvorvidt økonomisk vækst er et politisk mål. Han gennemgik hvad
økonomisk vækst er og hvorfor vi søger mod økonomisk vækst, herunder de sociale konsekvenser det kan
føre med sig.
Finn Arlers oplæg kan ses på www.furesoe.dk/miljoeraadet

Pkt. 5: Oplæg ved Ross Jackson, økonom, forfatter og filantrop, om vækst og lykke
Ross Jackson satte spørgsmålstegn ved om lykke afgøres af økonomisk vækst ved at anskue lykke ud fra et
økonomisk, et sundhedsmæssigt, et antropologisk og et biologisk synspunkt.
Ross Jackson oplæg kan ses på www.furesoe.dk/miljloeraad

Pkt. 6: Debat med mulighed for at stille spørgsmål til panelet af oplægsholdere

Fra salen var der bl.a. spørgsmål om hvordan man i Furesø Kommune vil realisere visionerne om
bæredygtig vækst, om der er juridisk mulighed for at sætte et loft over hvor stor vækst man ønsker i
forhold til den generelle vækst der vil komme i Københavnsområdet inden for de næste 30 år, om der er
grobund for flere økologiske fællesskaber og mulighed for at få skrevet sådanne ind i kommuneplanen samt
om udligningsordningen ikke vil betyde at vækst i Furesø Kommune vil føre til samlede øget udgifter.
Derudover var der spørgsmål, om der var en ny kommunalreform på vej og om hvad det betød, at der ved
sidste kommunalreform var mange storkommuner, der ikke blev slået sammen. Endelige var der spørgsmål
om, hvorvidt vi bliver lykkelige af stordriftsfordele, om vækst er lykke og om hvilke værktøjer vi har til at
rette op på uligheder.
Ole Bondo Christensen svarede i forhold til Furesø Kommune, at byrådet ikke bare ønsker vækst men også
udvikling, at man har mulighed for at sætte grænser for vækst som kommune og at man skal tænke
fremskridtet ind, og undgå at blive slaver af vækst. Desuden vil han hilse det velkomment, hvis der bliver
arbejdet videre med bofællesskaber og finder tanke om at opkøbe gårde i Stavnsholtkilen interessant men
der foreligger ingen planer om det.
Til dette tilføjede Ingvar Frier (formand for Miljørådet), at den omtalte vækstprognose stammer fra
Boligøkonomisk Videnscenter, der forudser at der vil ske en vækst i Københavnsområdet på 40-45% og en
vækst i Furesø Kommune på 25-30% frem til 2040
Kurt Houlberg svarede at han ikke tror, at der er en ny kommunalreform på vej, men han kan jo ikke afvise
at der vil være lokale sammenlægningsinitiativer. Ved sidste reform var der både meget store kommuner
(fx København og Århus) og meget små (fx Ærø og Læsø) ikke blev lagt sammen.. Endelig redegjorde han for
betydningen af udligningsordningen ved en kommune i vækst og forklarede, at det ikke er hele den øgede
skatteindtægt, der skal udlignes.
Ross Jackson billigede ideen om bofællesskaber i Furesø Kommune, men påpegede at der nok ikke var
meget plads i Furesø Kommune til at bygge dem. Han tilføjede, at bofællesskaber ofte skabes at aktive
borgere, der er et aktiv for kommunen. Endvidere svarede han, at ulighed kan forhindres ved beskatning.
Ved at sætte loft over, hvor meget man må tjene som fx direktør, kan uligheden bremses.
Fra salen var der desuden kommentarer om, at man i Bhutan udover at måle økonomisk vækst også har et
index for lykke.

