Pressemeddelelse
Knebel, den 17.11.2008

Hvad bli´r der ikke råd til med budget 2009?
Er der lys forude? Stordriftsfordele?
Fremtidens lægebetjening?
Akutlægebilen midt på Djursland?
Mange og tungtvejende spørgsmål til aftenens møde
med de valgte politikere i region og kommune

Evaluering af
lægebil

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
torsdag den 4. december 2008 kl. 19.30 i menighedshuset i Knebel, hvor
alle lister i Syddjurs kommune sammen med de to regionsrepræsentanter
fra Djursland er inviteret til debatmøde. Der er tilsagn fra næsten alle og
panelet får følgende sammensætning:
Per Dalgaard, Dansk Folkeparti, Gunnar Sørensen, Venstre. Kirstine
Bille, Socialistisk Folkeparti, Ole Bollesen fra Socialdemokraterne,
Carsten Bech fra Det Radikale Venstre og Jørgen Brøgger fra
Borgerlisterne. Endvidere Alice Espeholt fra Regionsrådet.

Forslag til
planstrategi

Forslag til
sektorplan

Medlemmer har
deltaget i alle de for
området relevante
møder

Alle får lejlighed til at præsentere sig selv og nævne et par væsentlige
konsekvenser af budget 2009 samt årsager til og konsekvenser af
indgangsspørgsmålene inden for max. 5 minutter; men hovedsagen vil
være debatten med den fremmødte forsamling, og der skal nok blive
meget at debattere.
Eksempelvis Regionens akutplan herunder udrykningslæge og placering
af akutbilen i Grenå, så responstiden fortsat forbliver langt højere end de
nys indgåede aftaler på Christiansborg foreskriver og på trods af
evalueringsrapporten, der peger på en placering i Kolind – midt på
Djursland! Men også den tiltagende brug af mobiltelefoni i den
kommunale service kan give anledning til debat, hvis myndighederne
ikke har garanti for at teknikken virker overalt. Det hjælper jo ikke at
lægeambulancen kan stå i forbindelse med det modtagende sygehus, hvis
forbindelsen til sygehuset ustandselig falder ud under transporten.

Rådgivningsfirmaet Deloitte har regnet ud, at kommunalreformen samlet
har resulteret i 1650 flere administrative stillinger. – ”Der viser sig ikke

nogle stordriftsfordele her snart to år efter at landets nye store kommuner så dagens lys”, siger
kommunalforsker, Roger Buch. ”Kommunalreformen ligner en fiasko! - Hvis man havde den
forventning, at vi skulle spare penge på de nye storkommuner, så må man sige, at vi kan være
skuffede”, lyder det videre fra Roger Buch.

Kollektiv trafik er under pres i
både region og kommune

De svage trafikanter
har det svært

Ej blot til Nationalpark!

På mange måder har det som konsekvens, at der er skabt en vision, som har det vist sig - slet ikke kan indfries. Besparelsesrunder har reduceret
mange kommunale ydelser. På flere felter har det været en blandet
fornøjelse at ofre mange ressourcer på høringsfaser, for så efterfølgende at
opdage, at økonomien slet ikke rækker til visionerne endsige
intentionerne, kompromiserne eller blot de helt banale forslag. Glædeligt
er det imidlertid, at på områder, hvor der ikke umiddelbart er økonomiske
konsekvenser, er der også blevet lyttet.
Paradoksalt nok er trenden i dag, at myndighederne afsætter midler
gennem EU, Region og Kommune til at støtte livet på landet, men det
er de samme myndigheder, som beslutter budgetmæssige reduktioner
på rigtig mange af de vitale områder for at opretholde livet på landet.
Dette paradoks letter ikke ligefrem ildsjælenes vigtige og uegennyttige
arbejde med at få sammenhængskraften i lokalsamfundet og foreningslivet
i landsbymiljøerne til at fungere på en god måde, så der bliver tale om at
styrke det lokale fællesskab og forbedre de attraktive levevilkår i
landdistrikterne.
Når der uddannes for få læger, når politireformen ikke fungerer, når
postvæsenet lader prisen stige samtidig med at servicen forringes, så
mærkes ændringerne først og fremmest i de marginaliserede områder som
f.eks. Mols og Helgenæs. Marginaliserede områder må i særlig grad
gøre en indsats for at bevare ”Det gode liv”. Det er ikke nok at være
udråbt til Nationalpark! Så velkommen til dialog med politikerne!
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Tophistorie i DR´s KONTANT
PostDanmarks kunder raser
over forringelser først på året.
I de små lokalsamfund er der
landet over surhed over
PostDanmark. For priserne på
PostDanmarks ydelser stiger, og
servicen forringes. Det viser
flere indslag i aftenens Kontantudsendelse.

