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 ➤Tre meninger

De smiler, er glade, og én er 
næsten rørt til tårer over, at 
borgmester Anker Boye (S) 
nu har ændret holdning og 
kan samle et rødt byråds- 
flertal for en skattestigning 
og millioner til børnene  
og også de ældre.

Avisen har bedt tre af de 
personer, der er aktive i kam-
pen for flere penge til børn 
og unge-området, om en  
reaktion på udmeldingen.

- Det er histo-
rien om den 
fortabte søn

 Flemming 
Linnebjerg 
Rasmussen, 
formand for 
Odense For-
ældreorgani-
sation:  - Vi er 
glade for, at 

diskussionen om at finde flere 
penge nu er åben, og at borg-
mesteren erkender alvoren. 
Men der er en lang proces, før 
der kommer penge. Så vi vil 
fastholde presset og vil stadig 
også opfordre til, at politiker-
ne kigger sig om efter andre 
løsninger på de besparelser 
på 30 millioner kroner, der 
skal findes nu. Der er stadig et 
problem på den korte bane.

 Jeppe Bunds-
gaard, næst-
formand for 
skolebesty-
relsen på 
Rosengård-
skolen og en 
af initiativta-

gerne til den samlede skole-
protest:  - Det er næsten histo-
rien om den fortabte søn om 
igen. Man bliver dobbelt glad, 
når politikere, som har været 
afvisende, nu har anerkendt, 
at de har taget fejl og vil gøre 
noget for børn og unge-områ-
det og for de ældre. Det her er 
noget andet end bare et lille 
plaster på såret.

 Anne-Mette 
Kæseler Jen-
sen, formand 
for Odense 
Lærerfor-
ening:  - Jeg 
vil gerne rose 
for, at de nu 

endelig tager problemet al-
vorligt. Jeg får næsten tårer 
i øjnene, for det her har vi 
kæmpet for i mange år. Det 
holder ikke, at vi lader bør-
nene betale prisen, mens vi 
venter på væksten, og derfor 
er løsningen på problemet at 
sætte skatten op. For det vil 
koste både borgere og skatte-
kroner, hvis der ikke er gode 
vilkår for byens børn.

FLERE 
SKATTEKRONER 
TIL VELFÆRD
-sådan ser Anker Boyes skatteplan ud Skatte-

procenten 
i Odense sættes op fra: 24,5 %

25,5 %
Den vil 
stadig være 
Fyns laveste.

302 mio. kr.

Skattestigningen 
indfases over flere år for at undgå at skulle 
betale penge tilbage til staten.
Når hele skattestigningen er realiseret, 
får Odense 

mere at gøre med om året.

Det kommer til at koste 
hver borger over 20 år i gennemsnit 

1943 kroner 
mere i skat om året 
– svarende til 

162 kroner pr måned.

Pengene skal bruges til 
at forbedre velfærden. 
I første omgang skal de gå til 

børn- og ungeområdet 
– dernæst til ældreområdet.

302 millioner kroner vil 
Odense Kommune 
hente ved at hæve 
skatten med et 
procentpoint.
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