Høringssvar budget 2021 - 2024:
Forslag om tilbageførelse af rammebesparelse for UngNorddjurs
Bestyrelsen og MED-udvalget i UngNorddjurs vil gerne kvittere og anerkende forligsparterne for,
at man i ”Budgetskitse til budgetaftale for 2021-2024” anerkender UngNorddjurs’ udfordringer i
forhold til tidligere besparelser og nuværende reguleringsbesparelser, idet man har foreslået en
tildeling på 500.000 kr. til at sikre en forsættelse af UngNorddjurs’ tilbud i hele kommunen.
Alle ungdomsskolens tilbud har stor betydning for forebyggelse på det almene område og er med til
at understøtte, at de unge ikke bevæger sig op ad indsatstrappen, og derved bliver en væsentlig
større udgift for kommunen på længere sigt.
Tildelingen af de 500.000 kr. vil dog kun række til en sikring af UngNorddjurs’ tilbud i hele
kommunen i det førstkommende år og ikke i overslagsårene.
Kigger vi frem mod 2024 vil besparelsesreguleringerne (mængdereguleringer og 1 %
effektiviseringsbidrag) udgøre omkring 2.000.000 kr. for UngNorddjurs’ ungdomsskolevirksomhed.
Så allerede næste år står vi i samme situation.
Aktuelt netop nu er UngNorddjurs trængt på økonomien. Ungdomsskolen er igennem de sidste 6 –
7 år blevet mængdereguleret med omkring 2,5 millioner kr. uden at have lukket et tilbud.
I budget 2021 bliver UngNorddjurs beskåret med henholdsvis 750.000 kr. i forhold til
mængderegulering og 115.000 kr. i forhold til 1 % effektiviseringsbidrag.
I budget 2019 fik UngNorddjurs yderligere en rammebesparelse på 1.283.000 kr.,- ud over en række
andre besparelser på bl.a. juniorklubområdet (som den eneste i kommunen).
Denne rammebesparelse gav og giver stadig ungdomsskolen store udfordringer og har reduceret
personaletilstedeværelse og aktiviteter i den almene ungdomsskolevirksomhed til et minimum.
Ligeledes er muligheden for et samarbejde med skolerne, det frivillige fritidstilbud og deltagelse i
eksterne arrangementer såsom gademusikerfestival også blevet væsentligt forringet.
Set i dette perspektiv giver de årlige besparelsesreguleringer nogle utilsigtede konsekvenser for
ungdomsskolen og kommunen, hvor der inden for de næste par år i værste fald kun vil være
økonomi tilbage til at lave ungdomsskolevirksomhed dér, hvor der er flest unge, hvilket vil sige i
Grenaa.
Når UngNorddjurs’ økonomi bliver reduceret med op mod 2 millioner kr. bare i besparelsesreguleringer i løbet af de fire år - og man forud for disse år i forvejen er blevet skåret indtil benet af
bl.a. en rammebesparelse på 1,3 millioner kr. og tidligere mængdereguleringer på omkring 2,5
millioner kr. -, så er UngNorddjurs simpelthen nødt til at lukke tilbud fremover.
De kommende besparelsesreguleringer vil hovedsalig ramme vores ungdomsskolevirksomhed
vedrørende klubber og ungdomsskoleundervisning, hvor det vil betyde, at disse budgetter bliver
reduceret med omkring 30 %.
Tilbuddene er nu økonomisk blevet reduceret, så UngNorddjurs ikke kan levere en både forsvarlig
og kvalitativ ydelse, hvis der skæres yderligere. Tilbuddene vil ligeledes blive så udvandede, at de
unge med stor sandsynlighed vil vælge dem fra.

Man kan, som nok alle ved, ikke være to steder på samme tid. Derfor vil UngNorddjurs være
nødsaget til at levere ydelsen der, hvor der er flest, som får gavn af den. Og da ca. halvdelen af
kommunens borgere bor i Grenaa området, hvor ungdomsuddannelsesinstitutionerne og de fleste af
vores andre samarbejdspartnere ligger, vil det blive her.
Så ja, vores ungdomsskoleaktiviteter i forhold til klubber og ungdomsskoleundervisning vil i værste
fald blive centreret omkring Grenaa. Ligeledes vil vi være nødsaget til at sænke vores normeringer i
Heltidsskolen trods et stort elevpres. Denne bliver nemlig også mængdereguleret.
Bestyrelsen og MED-udvalget i UngNorddjurs foreslår i forhold til ovenstående, at man
tilbagefører den 5% rammebesparelse (1,3 millioner kr.), som blev pålagt UngNorddjurs i
budget 2019.
Tilbageførelsen af rammebesparelsen kunne ske over fire år på følgende måde:
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