D. 15. september 2021
Høringssvar vedr. budget 2022-2025
Bestyrelsen har drøftet det fremsendte høringsmateriale vedr. budget 2022-2025.
Efter en lang periode med lukket kommunekasse og stramme tøjler på økonomien, er det positivt at læse, at
der er øget vilje til igen at lukke op og sikre budget til at levere den kvalitet, der lovmæssigt kræves og
ønskes fra politisk side.
Efter nærmere gennemlæsning af budgetudfordringer på daginstitutionsområdet ses det dog, at der ikke er
sammenhæng mellem intentioner og det afsatte budget. I redegørelsen fremgår det tydeligt, at der er behov
for ekstra 6,5mio, hvis det nuværende beløb pr point skal bibeholdes samt, at der tages højde for pris- og
lønfremskrivninger. I oversigten med driftsændringer ses det, at der alene er afsat 4 mio. kr. til ekstra
midler i dagtilbud pga. stigende børnetal. Dermed vil det blive oplevet som en forringelse, da antallet af
børn pr. pædagogisk medarbejder vil stige. Når der samtidig er ønske om udvikling og ikke afvikling af
kommunen, er det helt uhørt at indføre forringelser i dagtilbud.
Budgetskitsen redegør for, at alle partier er enige om at arbejde for at folkeskolerne får økonomisk stabilitet
og et kvalitetsløft. Vi kan også i oversigten med driftsændringer se, at der er afsat 5mio i overslagsårene som
”finansieringspulje for folkeskolen almen”. Vi hilser midlerne velkommen, men hvis der reelt er et politisk
ønske om at give almenfolkeskolen et kvalitetsløft via ”suppleringstandarder i bilag 1 til
Kvalitetsstandarden”, er de afsatte midler som en dråbe i havet.
Fra politisk side afsættes 0,1mio kr. årligt til et lejrskoleophold på Anholt for elever i overbygningen. Vi
hilser midlerne velkommen, men undrer os over, at det specifikt er angivet, at eleverne skal til Anholt. Vi
har i en lang årrække haft tradition for at koble studieturen på et undervisningsforløb. Her vil vi gerne have
større råderum, da der er så mange andre dejlige steder i Danmark, som kan være relevante for eleverne at
opleve. Bestyrelsen oplever, at politikerne her kommer for langt ned i maskinrummet og udøver væsentlig
indskrænkning af ledelsesrummet og den enkelte skoles frihed til at beslutte destinationen for en lejrskole.
Efter aftale med KL skal hele kommunen fortsat formå at finde effektiviseringer – denne gang på 0,55 %. Som
det fremgår af budgetskitsen, skal det ske ved optimering af arbejdsgange og med færrest mulige
konsekvenser for borgeren. I Børnebyerne er alle udgifter skåret ind til benet. Vi kan ikke finde midler til at
vedligeholde vores legepladser, som forfalder og fjernes. Ledelsen er af flere gange optimeret og skåret ind
til benet (og mindre). Vi har kun lønudgifter tilbage og her vil en effektivisering betyde fyringer og dermed
betydelige konsekvenser for børn og forældre. Vi har tidligere set i Norddjurs Kommune, at forældre finder
alternative løsninger som friskoler, når tilbud på skoleområdet blev for udmagret. Bestyrelsen afviser, at
fyringer er en mulighed til at opnå effektivisering. Forvaltningen må påtage sig denne opgave på kommunalt
niveau og finde energibesparelser eller lignende, som over en årrække, kan tjene sig selv hjem og mere til.
I forlængelse af ovenstående savner Bestyrelsen et punkt i anlægsbudgettet, som er øremærket vedligehold
af udendørsarealer i skole og dagtilbud, så vi kan sikre at vores børn har legeredskaber, som opfordrer til leg
og motorisk udfoldelse og ikke på sigt blot en tom legeplads med græs og grus.

Vedrørende anlæg i budgetskitsen har vi valgt at kommentere på nedenstående punkter:
A305 Glesborg skole – etablering af klasselokaler
Etablering af overbygning på Glesborg Skole og udbygning af folkeskolen i Midt har været en stor succes, og
bestyrelsen er utrolig glade for, at der bliver lyttet til behovet for yderligere klasseværelser. Vi kigger ind i,
at pladsmangel er kritisk fra kommende skoleår 2022-2023. Da en byggeproces med projektering, ansøgning
om byggetilladelse og opførelse er tidskrævende, håber vi, at alle politikere bakker op om projektet og en
hurtig igangsættelse, så nybyggeriet forhåbentligt kan stå færdigt til august 2022.
A308 Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler & A309 Indvendig renovering
og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner
Bestyrelsen er nysgerrig på, hvordan disse anlæg bliver udmøntet? Vil det være forvaltningen, som vurderer
behov samt, hvem der skal have del i midlerne, eller kommer der en pulje, som alle kan søge?
A311 IT i folkeskolen
Bestyrelsen hilser midlerne velkomne. I en digital hverdag fylder it mere og mere også i folkeskolen. Vi så
dog gerne, at det var muligt at gå udenom indkøbsaftaler og bakke op om FN´s 17 verdens mål ved at handle
mere bæredygtigt i form af refurbished it. Det er i tråd med Børneby Midts vision som ”måske universets
grønneste skole” samt vores målsætning om at genbruge ressourcer.
A534 Pulje til cykelstier
Bestyrelsen ser gerne, at en cykelsti mellem Ørum og Glesborg bliver prioriteret i puljen.
Vi har en lokal landmand, som er villig til at donere areal fra Brændtvadvej til Laen for at muliggøre
projektet.
Med overbygningselever fra Ørum, som skal til Glesborg, vil en cykelsti være oplagt. Det er igen i tråd med
FN´s 17 Verdensmål samt skolens egen målsætning om ”at tænke grønne handlinger ind i vores færden”. Det
vil ikke alene være skolebørn, som får gavn af cykelstien, men også foreningslivet i hhv. Ørum og Glesborg.
Mange børn dyrker bla. fodbold i Ørum og håndbold i Glesborg. Laenvej og Brændtvadvej er som trafikfarlig
skolevej ikke egnet til børn på cykel. Med en cykelsti vi er dog sikre på, at mange vil vælge den frem for bil,
bus eller knallert.

Der står i budgetskitsen, at grundlaget er Vores Norddjurs med værdierne; tillid, ordentlighed, udvikling og
fællesskab. Vi håber, at det vil fremstå endnu tydeligere i den endelige udformning af budgettet for 20222025.
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