indarbejdet besparelser
på op til 100 millioner
kroner. -Foreløbige tal fra
statens eget evaluerings
iostitut tyder på, at det
samme er nødvendigt
ved budgetlægningen for
år 2010.
Ældreområdet, børne
området, og det sociale
område har de sidste tre
ar betalt prisen, for den
manglende udligning.
Områderne har været
igennem hårdhændede
besparelser. Der er ikke
kun sparet ind til benet,
der er skåret ind i benet.
Områderne kan ikke
tåle flere besparelser.
Det vil være umenneske·
ligt, uværdigt og uan
svarligt.
Budgetlægningen for
2010 bliver en gyser af
format, hvis regeringen
ikke råder bod på de fejl
den har begået. KRE
VI der er statens evalu·
eringsinstitut har set
på kommunernes grund·
vilkår. Ifølge KREVI
topper Syddjurs på listen
over de kommtUler der
mister ved udligningen.
Listen tæller også
kommuner som Odder,
Favrskov og Skander·
borg, men Syddjm;s top·
per.

SVNl'HEO OG SY-G1'>OM.lløbet af få år risikerer de nuværende lægekonsultationer på Mols og Helgenæs af lukke. Dermed kan områdets
borgere få langt til lægen. Det vil Borgerforeningen Mols dæmme op for med et nyt sundhedscenter i Knebel. Foto: FranCOIs Destoc
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K eDele
Region MidtjyUand
er lun på projektet
til en pris af 10 Ul 12
millioner kroner. En

investor er også klar.
Af Henrik Ask
heas®stiHen.dK

MOLS: En plan om et nyt
sundhedshus i Knebel
begynder for alvor at tage
form. Region Midtjylland
har netop vurderet projek
tet yderst positivt, ligesom
en investor vii skyde pen
ge i byggeriet af sundheds
huset. I løbet af sommerens
skal initiativtagerne fra Bor
gerforeningen Mols arbejde
videre med at afklare alle
detaljer omkring ideen.
Det foreløbige skitse
projekt har fået rosende ord
af et ekspertudvalg under
Region Midtjylland. Regio
nen har lavet en pulje til ud
vikling af landsbyer, og den

pulje håber Borgerforenin
gen Mols at få midler fra. Nu
vil foreningen udarbejde et
endeligt projekt, som Region
Midtjylland skal have senest
mandag 12. oktober.
»{ de kommende maneder
skal vi blandt andet have en
endelig afklaring omkring
økonomien i driften. Det er
ikke muligt at få penge fra
Region Midtjylland til at
bygge sundhedshuset, men
vi vil gerne have midler til
at give læger og andre i sund
hedshuset en rimelig husle·
je. Samtidig skal investor
sikres i mod tab på byggeri
et,« siger formand Jørgen
0rgård fra Borgerforenin
gen-Mols.

Mange er interesserede
Foreningens initiativ skyl
des, at Mols og Helgenæs kan
komme til at stå uden lokale
læger. Tiden er løbet fra en·
keltmands·lægepraksis, idet
nyere generationer af læger
ønsket lægehuse med flere
koIIeger og faglig sparring.
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OVERBLIK
For et år siden begyndte Borgerforeningen Mols at arbejde
med etableringen af et nyt sundhedshus i Knebel.
Syddjurs Kommune har vist stor interesse for projektet.
Der er blandt andet banet vej for en placering af huset
I april kom Rel)ion Midtjylland på banen, da regionen inviterede
områdets lokale Aktions Grupper (lAG-erne), kommunerne,
borgere, virksomheder og andre aktører til at indsende projekter,
der kan være med til at vise veje til fremtidens landsbyer.
Det fik Borgerforeningen Mols til at indsende en
ansøgning. 'Regionen modtog l alt ,22 ansøgninger,
og 12af dem,er nu;udpeg,~t til videreUdvikling.

Hvert projekt kan tå en reQional medfinansiering på typisk mellem
en halv og en hel million kroner. PenQene bliver fordelt i anden
halvdel af 2009.

Der er holdt møder med
områdets nuværende læger,
og de støtter ideen om et fæl
les lægehus i Knebel. Samti
dig har Mols TandkIinik,
Mols Fysioterapiklinik og
Mols Psykologklinik luftet
interesse for at flytte ind i et
nyt fællesskab.
Flere af de praktiserende

læger ophører med at drive
konsultation inden for få år.
Derfor håber Borgerforenin
gen Mols, at sundhedshuset
kan stables på benene i løbet
af tre til fem år. Projektet
kommer til at koste fra 10 til
12 millioner kroner.
De seneste maneder bar
borgerforeningen drøftet

etableringen afet sundheds
hus med Syddjurs Kommu
ne. Der er endvendt forskel
lige placeringer af huset,
men i øjeblikket tyder alt på
en placering på den grund,
der i dag huser »Burgeren«
samt et værksted med ben
zintank.
»Det ser ud til, at vi har
fundet en god løsning vedrø
rende sundhedshusets kom·
mende adresse. Tdet hele tao
get har er projektet blevet
meget varmt modtaget i
mange sammenhænge. Men
det er også helt nødvendigt,
at der fmdes en løsning på
problematikken omkring re
kruttering af nye læger til
Mols og Helgenæs. Ellers
kan nogle borgere få op til 40
kilometers transport til den
nærmeste læge,« vurderer
Jørgen 0rgård.
Placeringen af sundheds
huset i Knebel skyldes, at by·
en er områdets trafikale
knudepunkt. Det gælder ek·
sempelvis med hensyn til
busdriften.
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