Ilka Daniel – Høringssvar til budget 2022

Både som Venstre-kandidat til kommunevalg 2021, men også som borger i Norddjurs Kommune ser jeg
med tilfredshed på budget 2022.
Jeg har dog en enkel overordnet bemærkning til budget 2022.
Bevidst om, at Norddjurs Kommune har et stort efterslæb vedrørende den kommunale infrastruktur, her
især vejvæsenet (asfaltarbejde A529), er jeg glad for at se, at der afsættes større, men stadig ikke
tilstrækkelige beløb i budget 2022. Især i en kommune, som udvikler sig til en produktions-kommune, er et
velfungerende infrastruktur enorm relevant. I fremtidige budgetter kunne jeg godt ønske mig, og arbejde
for at styrke investeringen i asfaltarbejde, i vejarbejde generelt. I Norddjurs - er en kendt turistmagnet - ser
jeg ligeledes et endnu større behov for at anlægge og vedligeholde cykelstier (A534).

Til driftsændringer i budgetskitsen for 2022-2025 – Økonomiudvalg

”Yderlige styrkelse af byggesagsbehandling”
Sagsbehandlingstiden er i dag urimelig lang og medfører manglende sikkerhed i bygge-planlægning for
borgere og erhvervskunder. Især erhvervskunder efterspørger ikke gratis, men derimod en hurtig og
effektiv sagsbehandling. Jeg ønsker derfor et tydelig afslag på gratis sagsbehandling og en bekræftelse på at
kr. 500.000 afsættes alene til at styrke byggesagsbehandlingen for at nedbringe sagsbehandlingstid.
Yderlige vil jeg gerne have bekræftet, at det afsætte beløb ikke bruges til at kompensere for manglende
gebyr-indtægt i byggesagsbehandlingen.

Udviklingsmedarbejder med fokus på samskabelse og samarbejde med fonde
Både som provstisekretær i Norddjurs Provsti, men især som Venstre-kandidat med mærkesagen
”kirke(livet) og kultur(livet)” har denne post vakt min interesse. Jeg ser et stort potentiale i et samarbejde
mellem kommune og folkekirke i Norddjurs. Et samarbejde med en signalværdi, som binder de to største
aktører i området sammen om udvikling og samskabelse. Jeg vil arbejde for, kæmpe for, at kommune og
folkekirke skaber sig en fælles profil her.
Norddjurs Provsti har allerede i dag en medarbejder, som arbejder med emner omkring samskabelse, fonde
og de muligheder, som ligger i det. Dog pga. andre opgaver med begrænsede kræfter. I Norddjurs Provsti
har der været i lang tid et ønske om at blive stærkere på området og skabe et endnu større netværk samt
inddrage flere parter. Samskabelse er ikke uden grund et slagord i nutidens Danske folkekirke.
To ressource- og kompetencestærke aktører kan nå langt, skabe mere synlighed og har en større
rækkevidde til fordel for projekter, initiativer og netværksarbejde.
En op til 50% delt stilling ville samtidig aflaste kommunens budget med op til kr. 300.000, uden tab på
arbejdsindsats og med de mange fordele, jeg har nævnt allerede.

