Knebel i september 2012
Til Syddjurs kommune
Byrådet

Vedr. Budgetkatalog 2013
Velvidende at det budgetkatalog, som de kommunale embedsmænd i
Syddjurs har forelagt for politikerne, er en samling forslag, som
embedsmændene hvert år har til opgave at lave forud for
budgetforhandlingerne, så politikerne har nogle forslag at agere ud fra,
og at der i reglen er langt fra embedsmændenes regnestykker til den
politiske virkelighed, må distriktsrådet for Mols og Helgenæs på den
baggrund alligevel henlede politikernes opmærksomhed på de
konsekvenser, som budgetkataloget har - hvis det gennemføres - set med
vore briller.

Budgetkataloget indeholder atter et forslag til reduktion
af mulighederne for elever i kommunens arealmæssigt
største skoledistrikt. Kataloget anfører således:
”I den reviderede sektorplan for skoleområdet, som blev godkendt af Byrådet i
august 2011, anbefalede Skoleafdelingen, at nuværende skolestruktur bibeholdes
ud fra en vurdering af, at de gennemførte ændringer (lukning af tre skoler,
sammenlægning af specialskolerne, sammenlægning af Ebeltoftskolerne og
samling af 10. kl. på én skole) havde medført et både økonomisk og pædagogisk
bæredygtigt skolevæsen”.

Tilflytterne lokkes med gode forhold for børn og
unge i tilflyttervideo!

Videre noteres: ”En reduktion i udgifterne til folkeskolerne på 13 – 15
mio. kr., svarende til mindst 30 lærerstillinger, fordrer dog, at der igen ses på,
om der kan findes effektiviseringsgevinster ved ændring af skolestrukturen.
Elevtalsprognoserne for perioden 2012 – 2023 viser en væsentlig
elevtalsnedgang, og de mest markante ændringer ser ud til at ske i
skoledistrikterne for Ådalsskolen, Mørke Skole, Rosmus Skole, Molsskolen og
Thorsager Skole. En overvejelse kunne derfor være at flytte 7. -9. kl. fra Mols til
Rønde”.

På ungdomsskoleområdet: ”I forbindelse med vedtagelsen af

Byrådets intentioner med bosætning!

ungdomsskolens nye distriktsstruktur og budgetforudsætningerne for 2012 er det
p.t. muligt at bibeholde en struktur på klubområdet, som gør det muligt at
opretholde et fornuftigt alment forebyggende ungdomsklubtilbud i alle
kommunens skoledistrikter. Ungdomsklubberne, som øvrige områder i
ungdomsskolen, er under økonomisk pres, og mindre reduktioner bredt fordelt vil
kun yderligere udhule alle Ungdomsskolens områder/tilbud. Det er derfor
nødvendigt med en politisk stillingtagen til, på hvilket niveau man ønsker
ungdomsklubber til kommunens unge og ikke mindst hvor mange
ungdomsklubber, Ungdomsskolen skal opretholde. Skal der i 2013 reduceres
yderligere på området, kan det betyde lukning af 2 ungdomsklubber i de små
områder såsom Ådalen, Mørke, Rosmus eller Mols og dermed en centralisering
af klubtilbuddene i de større byer Hornslet, Rønde, Kolind, Mols & Ebeltoft”.

Kataloget peger på, at tidligere besparelser har medført både
økonomisk og pædagogisk bæredygtigt skolevæsen, og at den
nuværende ungdomsskolestruktur er fornuftig og ydermere under
økonomisk pres.

Mols Helgenæs er udpeget som det største
vækstdistrikt uden for byområder!
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Når man så yderligere tager i betragtning:




At Befolkningsprognosen 2011-23 fortsat peger på, at Mols Helgenæs er kommunens 4. største vækstområde
efter Ebeltoft, Hornslet og Rønde og selvsamme vækstområde tillige er skoledistriktet.
At kommunen promoverer sig i både video og fakta ark på hjemmesiden med gode og solide tilbud på begge
felter.
At byrådets bosætningsstrategi bl.a. søges gennemført via det ”blå bånd”!

vil det i vores optik ikke alene virke ødelæggende - men også selvmodsigende og uærligt - at foretage yderligere
besparelser på nævnte områder.
Vi er i Distriktsrådet for Mols og Helgenæs stærkt optaget af bosætning i området, der jo i Bosætningsanalysen
(Epinion) har mange af de kvaliteter, som efterspørges herunder parametre som gode forhold for børn og unge.
Med den senest vedtagne lokalplan 371 har vi bestræbt os på at leve op til byrådets intentioner om bosætning, hvorfor
det vil være et stort tilbageslag med yderligere besparelser, ikke mindst når kataloget som sagt peger på, at tidligere
besparelser har medført både økonomisk og pædagogisk bæredygtigt skolevæsen, og at den nuværende
ungdomsskolestruktur er fornuftig og ydermere under økonomisk pres.
Borgere og tilflyttere skulle nødigt opleve alt for stor kontrast mellem løfter/intentioner og den skinbarlige virkelighed.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen for
Borgerforeningen Mols – distriktsråd for Mols og Helgenæs.
Jørgen Ørgård
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
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