Høringssvar til budget 2022-2025
MED udvalget og fællesbestyrelsen i Børneby Nord har på møder den 9/9 og 15/9 behandlet
kommunalbestyrelsens budgetskitse.
Det var med stor spænding, vi denne gang kiggede på et fremtidigt budget for Norddjurs Kommune,
da der for første gang i årevis ikke var store besparelser på vej, men derimod en kommunekasse, der
har haft gode kår grundet coronanedlukning, salg af grunde og andet.
Det er derfor også med glæde vi kan se, at der nu bliver prioriteret på anlægskontoen, så vi i de
kommende år kan få bedre faciliteter at være i. Det skal nok blive godt, når der er en anlægskonto,
der langsomt vil dække kommunens behov.
Vi er dog forundrede over, at på trods af en landsomfattende vej mod minimumsnormeringer kan se
det modsatte ske i Norddjurs Kommune. Vi anerkender, at man har lavet en opnormering på den
samlede serviceramme, men har svært ved at forstå, hvorfor det ikke kan ses på dagtilbudsområdet.
Det bliver svært at forsvare i forhold til resten af landet, når besparelsen nærmer sig 9 % pr. point.
Her må ske en opprioritering, da de 4.000.000, der i første omgang er afsat, ikke rækker. Vi kan
simpelthen ikke forsvare at skulle afskedige personale, når resten af landet opnormerer. Arbejdet med
at skabe de inkluderende børne- og læringsfællesskaber vanskeliggøres helt sikkert også med en
nednormering. I Børneby Nord har vi oplevet, hvad en ihærdig indsats for inklusion gør godt for. Det
kræver, at vi har det nødvendige personale til at lave den tidlige indsats, hvor der arbejdes med at
skabe fællesskaber, som alle trives i. Det kræver ikke kun guidning af det enkelte barn, men af hele
børnegruppen samt forældrene. Her kan vi se en tidlig indsats, der er med til at sætte
segregeringsgraden ned. Dette arbejde kan vi være alvorligt bange for, kan være svært at opretholde
og videreudvikle, hvis der kommer besparelser.
På skoleområdet er vi glade for den opprioritering, der sker. Vi havde dog gerne set, at det ikke skete
via puljer, som skal fordeles mellem skolerne fra år til år, da det er svært at drive skoler, når du har
et så stort usikkerhedsmoment i budgettet. Vi ser gerne, at pengene tilføres som en fast del af
budgettet, og derved fordeles efter fordelingsmodellen. Dette vil give os gode muligheder for at
arbejde videre med og udvikle de tiltag, som vi allerede har sat i gang. Vi er utrolig optaget at af
skabe skoler for alle, hvor vi guider eleverne i hverdagen, så de får følelsen af at høre til i både et
børne- og læringsfællesskab.
Usikre budgetter er også baggrunden for, at vi mener, at effektiviseringsbidraget bør sættes så langt
ned som muligt. Der er behov for ro på skole- og dagtilbudsområdet, så vi igen kan få bygget et godt
tilbud op. Et tilbud som på sigt kan være med til at skabe besparelser på specialområdet, da vi vil
kunne opbygge gode læringsmiljøer for langt flere børn. Samtidig vil vi kunne arbejde endnu mere
med den tidlige indsats, som er altafgørende, når inklusion skal lykkedes. Det kræver stabilitet og
sikkerhed i en årrække, men så er vi også sikre på, at man vil kunne se effekten af indsatsen.
Vi er sikre på, at man med en generel opprioritering af skole- og dagtilbudsområdet i en årrække vil
være i stand til at lave den gode tidlige indsats i både dagtilbud og skoler. Vi skal arbejde for et tæt
samarbejde mellem de forskellige aktører omkring børnene, så vi skaber de bedst mulige rammer for
det enkelte barn og for børnegruppen. Når det arbejde lykkedes, vil man kunne se segregeringsgraden
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falde i Norddjurs Kommune, og vi vil have et skole- og dagtilbud, som bliver kendt i landet som det
gode eksempel, hvor der arbejdes med meningsfulde fællesskaber for alle. Det kræver en investering
nu, men det betaler sig helt sikkert sig på sigt.
Med en sådan opprioritering kan vi også håbe på, at vi som fælles skolevæsen kan være så attraktive,
at de elever, der har valgt at søge tilbud i andre kommuner, kommer tilbage. Dette vil betyde en udgift
i nogle år, men vi er ikke i tvivl om, at det med tid vil give en klækkelig besparelse i kommunekassen.
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