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Byggesagsbehandling? Kollektiv trafik?
Planlægning? Serviceniveau?
De vildtvoksende sagsbehandlingstider i miljø- og byggesager hos Syddjurs kommune er nu blevet
en sag for Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen, der på eget initiativ har skrevet til
kommunen og udbedt sig en redegørelse for, hvor alvorligt det står til. Her er tale om uanstændigt
lange sagsbehandlingstider og enkelte tilfælde af selvtægt forlyder mand og mand imellem.
Den kollektive trafik på Mols fik sig en stor besparelse. Hele reduktionen løb op i 13,3 % af den
samlede udgift – uden tvivl noget mere end forudsat ved budgetvedtagelsen, hvor 5%´s reduktioner
var normalen. Det fremgår endog – hvis man kikker lidt dybere i sagen - at hvor de manglende
busser skulle have bragt elever til svømning, idrætshaller, på ekskursioner mv. overlades det til
skolerne, daginstitutionerne og de øvrige tidligere brugere selv at skaffe sig den fornødne
transportmulighed og betaling selvsagt. Den udgift indgår ikke i beslutningsgrundlaget, men
overlades først og fremmest Molsskolen og Rosmus skole mv. Over 20.000 passagerer må finde
alternative transportmuligheder. Skoler, institutioner og andre må selv finde ressourcer til transport.
Mange protester indløb. Borgerforeningen udtrykte sin protest mod besparelser baseret på for ringe
et beslutningsgrundlag og skrev til byrådet (se foreningens hjemmeside) og borgmesteren lovede et
svar. Men vi har intet hørt!
Det er attraktivt at bo på Mols og Helgenæs, men er planarbejdet gearet til udviklingen? Og må
gode tilbud på det kommunale serviceområde lide døden på grund af harmonisering?
Der er mange spørgsmål!
Borgerforeningen har tradition for at invitere til møde med vore valgte politikere en gang om året.
Det plejer at være en god debataften. Mange aktuelle emner bliver berørt i aftenens løb og således
bliver det også tirsdag den 27. november 2007 kl. 19.30 i menighedshuset i Knebel, hvor alle lister i
Syddjurs kommune er inviteret til debatmøde. Der er tilsagn fra alle lister og panelet får følgende
sammensætning:
Per Dalgaard, Dansk Folkeparti, Steen Fris fra De konservative. Gunnar Sørensen, Venstre. Kirstine
Bille, Socialistisk Folkeparti, Ole Bollesen fra Socialdemokraterne, Carsten Bech fra Det Radikale
Venstre og Jørgen Brøgger fra Borgerlisterne.
Alle får lejlighed til at præsentere sig selv og nævne et par væsentlige konsekvenser af budget 2008
samt årsager til indgangsspørgsmålene inden for max. 5 minutter; men hovedsagen vil være
debatten med den fremmødte forsamling, og der skal nok blive meget at debattere.
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