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Indenrigs- og Boligministeriet har offentliggjort den årlige udgave 
af det, der tidligere blev betegnet som ghettolisten

Lindholm fortsat på liste 
over udsatte boligområder

NYKØBING Ghettolisten 
- Indenrigs- og Bolig-

ministeriets officielle liste 
over boligområder i Dan-
mark med forskellige ud-
fordringer - har fået nyt 
navn, men udkommer fort-
sat en gang om året, og i 
går blev 2021-udgaven ud-
givet.

Listen - som reelt består 
af flere forskellige lister - er 
ikke helt sammenlignelig 
med de foregående års li-
ster - men den gode nyhed 
lokalt er, at der ikke er no-
gen områder på Lol-
land-Falster på det, der tid-
ligere blev betegnet som 
ghettolisten, og som nu 
hedder parallelsamfundsli-
sten.

Til gengæld er Lind-
holm-kvarteret i Nykøbing, 
som tidligere har været på 
ghettolisten, i lighed med 
sidste år med på listen over 
såkaldt udsatte boligområ-
der.

Det er en liste, som er ud-
arbejdet i henhold til al-
menboliglovens paragraf 
61a. Den omfatter almene 
boligområder med mindst 
1.000 beboere, hvor mindst 
to af de følgende kriterier 
er opfyldt:

* Andelen af beboere i al-
deren 18-64 år, der er uden 
tilknytning til arbejdsmar-
ked eller uddannelse, over-

stiger 40 procent opgjort 
som gennemsnittet over de 
seneste to år.

* Andelen af beboere 
dømt for overtrædelse af 
straffeloven, våbenloven el-
ler lov om euforiserende 
stoffer udgør mindst tre 
gange landsgennemsnittet 
opgjort som gennemsnit 
over de seneste to år.

* Andelen af beboere i al-
deren 30-59 år, der alene 
har en grundskoleuddan-
nelse, overstiger 60 pro-
cent.

* Den gennemsnitlige 
bruttoindkomst for skatte-
pligtige i alderen 15-64 år i 
området (eksklusive ud-
dannelsessøgende) udgør 
mindre end 55 procent af 
den gennemsnitlige brut-
toindkomst for samme 
gruppe i regionen.

For Lindholms vedkom-
mende gælder det, at man 
lige præcis opfylder to af 
de fire kriterier. Det er det 
første og det tredje - altså 
andelen af beboere uden 
tilknytning til arbejdsmar-
ked eller uddannelse samt 
andelen af beboere, der 
kun har en grundskoleud-
dannelse.

I Lindholm-området er 
det ifølge opgørelsen 44,4 
procent af beboerne i alde-
ren 18-64 år, som står uden-
for arbejdsmarkedet eller 

uddannelse, og andelen af 
beboere, der alene har en 
grundskoleuddannelse er 
på 63,7 procent.

Det var de samme to om-
råder, der også placerede 
Lindholm på sidste års li-
ste, men siden da er det gå-
et en anelse den rigtige vej 
i begge kategorier. Sidste 
år var andelen af beboere 
udenfor arbejdsmarked el-
ler uddannelse således på 
45,7 procent, mens andelen 
af beboere alene med en 
grundskoleuddannelse var 
på 63,9 procent.

Ikke på parallel-listen
Afgående borgmester John 
Brædder (L) glæder sig 
først og fremmest over, at 
kommunen ikke er på pa-
rallelsamfundslisten.

- Det vigtige for området 
i de kommende år er, at vi 
fortsætter den massive ind-
sats i samarbejde med bo-
ligselskaberne for at til-
trække folk til området, og 
helst nogle, der ikke er på 
overførselsindkomst. Må-
ske kan vi også tiltrække 
flere børnefamilier, da 
Østerbroskolen jo ligger i 
området, og vi har også til-
tag i gang omkring grønne 
områder, siger John Bræd-
der.

René Christensen (DF), 
der efter nytår bliver for-

mand for det nye beskæfti-
gelses- og erhvervsudvalg, 
siger i en kommentar:

- Vi har en opgave, vi skal 
have løst, blandt andet om-
kring beskæftigelsen. Man 
skal huske, at vi har mulig-
hed for at sige til folk, der 
søger bolig i området, at de 
ikke kan komme ind, hvis 
de ikke er i arbejde eller 
under uddannelse, men det 
vigtige for os er at få øget 
beskæftigelsen.

- Man sparer cirka 
200.000 kroner, hver gang 
en person flyttes fra kon-
tanthjælp til beskæftigelse, 
og i øjeblikket mangler der 
arbejdskraft mange steder.

Den kommende borgme-
ster Simon Hansen (S) glæ-
der sig over, at udviklingen 
stille og roligt går den rigti-
ge vej.

- Vi har færre, der står 
udenfor arbejdsmarkedet, 
og det er jeg glad for, for 
det er noget af det, vi har 
arbejdet rigtig meget med. 
Vi skal blive ved med at ha-
ve et koncentreret fokus på 
den gruppe, så flere kan 
komme i beskæftigelse. Det 
vil både være til gavn for 
dem selv og deres familier 
og for samfundet, siger Si-
mon Hansen.

JAKOB POULSEN 
jap@ftgruppen.dk
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OVER EN ÅRRÆKKE udviklede 
nu 43-årige Peter Møller Frandsen en 
spilafhængighed, der gjorde, at han 
begyndte at låne penge hos kviklåns-
udbydere for at fi nansiere sit spil. 
Spil, der blev vildere og mere omsig-
gribende, efterhånden som afdrag, 
renter og lån skulle tilbagebetales. 

I PODCASTEN Ludomanen for-
tæller Peter i samtale med journalist 
Jesper Bøgh sin historie om ludomani, 
det at være fanget i spilafhængighed, 
om at holde det skjult for sine aller-
nærmeste og om de løgne og bedrag, 
som spilafhængigheden førte med sig.
Det er også fortællingen om at blive 
afsløret, om konfrontationen, om op-
rydningen i en kaotisk økonomi, om 
tilgivelsen og ikke mindst om et nyt liv 
uden spil.

DU FINDER podcasten Ludomanen 
på Spreaker, Spotify eller Apple-pod-
cast.
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