Studieture 2007 og 2008
Teknik og Miljøudvalget: Strasbourg i foråret 2007
Teknik- og Miljøudvalget var i dagene 31. maj til 3. juni 2007 på studietur til Strasbourg og
Freiburg. Formålet var at få indblik i byudvikling og byplanlægning, hvor handicapvenlighed,
kollektiv trafik, moderne parkeringsanlæg, cykeltilgængelighed og økologi indgår i mange sammenhænge.
Du kan læse hele programmet her.
Efter turen er der udarbejdet en evaluering, som er godkendt i Trafik- og Miljøudvalget. Evalueringen kan læses her.

Den politiske styregruppe for Unicon (bl.a. Økonomiudvalget):
Amsterdam og Düsseldorf i september 2007
Den politiske styregruppe for Unicon (efterfølgende omdøbt til Musicon) var i dagene 20. - 22.
september 2007 på studietur til Amsterdam og Düsseldorf. Styregruppen består af Økonomiudvalgets ni medlemmer suppleret med formændene fra Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt fem repræsentanter fra byens kulturliv og uddannelsesinstitutioner. Styregruppens
opgave er at skabe en ny bydel på Unicon-grunden, hvor der tidligere lå en betonfabrik.
Formålet med studieturen var at hente inspiration til både fysiske som organisatoriske spørgsmål omkring udvikling af arealet. Der søges inspiration til at skabe en ny bydel med et levende
bymiljø med spændende boliger, kreative erhverv, nye butikker og alsidige kultur- og fritidsaktiviteter. Desuden søges idéer, der kan sikre gode rammer for iværksættere og arbejdende
kunstnere, ligesom bydelen gerne skal være attraktiv for forskellige uddannelser. Derudover
søges inspiration til udvikling af grønne områder, der kan give bydelens brugere og naboer oplevelser og rummer plads til aktiviteter og arrangementer.
Du kan hente program og baggrundsartikler for studieturen her.
I evalueringen kan du læse om udvalgets oplevelser og den inspiration, deltagerne har fået med
hjem. Læs evalueringen her.

Arbejdsmarkedsudvalget (nu Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)
Det daværende Arbejdmarkedsudvalg var den 27. - 29. september 2007 i Warszawa i Polen for
at besøge firmaet PARAGONA, som Roskilde Sprogcenter samarbejder med. Sprogcentret har
udstationeret lærere, som underviser polakker i Polen i dansk som led i rekruttering til jobs i
Danmark.
Valget af rejsemål og tema er begrundet af muligheden for at tilrettelægge et program som på
en gang er meget vedkommende, set i relation til Roskilde Kommune, og som samtidig er orien-

teret mod globaliseringen og den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, herunder den meget
aktuelle rekruttering af Polsk arbejdskraft til Danmark.
Program for turen med baggrundsoplysninger kan læses her.
Der er udarbejdet en evaluering, som kan læses her.

Skole- og Børneudvalget
Skole- og Børneudvalget var den 14. - 16. november 2007 på studietur til Stockholm.
Turens program tog udgangspunkt i nogle af de områder, som udvalget enten arbejder med
eller kommer til at arbejde med i de kommende år. Studieturen giver dermed direkte inspiration
til udvalgets arbejde, bl.a. med politikformulering.
Besøget omfattede en orientering om det svenske skolesystem fra det svenske KL; besøg i en
børnehave, der har arbejdet med lærerplaner; besøg i Nacka Kommun, der har erfaring med
kontraktstyring og arbejde med børn med særlige vilkår, samt besøg på en skole for at høre
nærmere om de svenske erfaringer med mad-ordninger.
For at sikre et højt fagligt niveau er programmet udarbejdet i samarbejde med Kommunernes
Landsforening (KL). Du kan læse programmet her.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget var på studietur til Finland den 14.-17. april 2008.
Finland er valgt, fordi kommunerne der har hele sundhedsopgaven. Den finske model er meget
decentral, og selv små kommuner kan i fællesskab etablere sygehuse og sundhedscentre lokalt
og regionalt på en forsvarlig måde - med sammenhæng til socialvæsenet. Målet med studierejsen var at inspirere udvalget i det videre arbejde med virkeliggørelse af Sundhedspolitikken
"Sundhed for alle - hele livet", - ikke mindst etableringen af det sundhedscenter, som er et af de
helt centrale elementer i udvalgets Sundhedsplan 2008-09.
Du kan læse programmet for studieturen her.

Kulturudvalget
Kulturudvalget var på en faglig studietur den 5.-7. maj 2008 til Leicester og Cheltenham, der
som flere byer i England har års erfaring med kulturel planlægning.
Leicester er ved at udarbejde en ny alsidig kulturstrategi og handlingsplaner. Planlægningen
omhandler temaer som kulturel mangfoldighed, kultur i bymidten, udvikling af den kulturelle
produktion m.v.
Cheltenham er kendt som festivalernes by. Byen benytter festivaler som led i en udviklingsstrategi for byen. Cheltenham har festivaler med afsæt i jazz, viden, litteratur og folkemusik.

Programmet omfattede desuden temaerne turisme og idræt.

Socialudvalget
Socialudvalget har endnu ikke truffet beslutning om studietur.

