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Grenaa, 7.september 2022
Høringssvar angående Varmtvandsbassinet i Hedebocentret,
Hedebocentret er indstillet til lukning per 31.december 2022 pga. besparelser i voksen- og plejeudvalg på
Kr. 2.600.000.
Det er en gentagelse af 2018-scenario, hvor både kommunebestyrelsen og borgere i den østlige del af
kommunen har drøftet og debatteret fordele og ulemper ved at lukke Hedebocentret og herved nedlukke
et uerstatteligt tilbud til en trængte gruppe borgere. Pga. gode argumenter – som brugerens førlighed,
bevægelighed og livskvalitet - har kommunebestyrelsen, respektive Voksen- og plejeudvalg og
Økonomiudvalg set bort fra en lukning. De samme argumenter gør sig fortsat gældende.
Hovedargumentet er fortsat, at der ikke kan stilles kapaciteter nok til rådighed for at anbringe 450 borgere
med et lignende tilbud et andet sted. Slet ikke med det særlige behov, en større del af disse brugere har
med sig.
Hedebocentret bliver/har i årevis udelukkende været brugt af foreninger - GIF-gymnastik, Gigtforeningen,
FOF og LOF – til særlig tilrettelagt og hensyntagende undervisning og genoptræning for borgere, som netop
ikke kunne anvises et andet sted. Aktiviteter er med egen betaling og bekræfter, at den enkelte borger
ønsker at passe på egen sundhed og eget helbred.
Omkring 450 brugere benytter sig af tilbuddet om at forbedre eget helbred med egne midler i 43 uger om
året. De er selvhjulpne og med hjælp fra foreningernes træner bliver de løftet til et mere selvstændigt liv,
hvorefter borgerne kan takle deres hverdag på et bedre niveau. Er det ikke bevaringsværdigt? Slet ikke talt
om, hvad Norddjurs kommune sparer i udgifter på sundhedsområdet.
43 uger om året - altså flere uger, som andre steder kan tilbyde pga. anvisningsrammen på 33 uger, som
f.eks. gør sig gældende i Grenaa Idrætscenter inklusive svømmehallen med varmtvandsbassin.
Det årlige driftsbudget til Hedebocentrets varmtvandsbassin er omkring Kr. 360.000 – et beløb man vil
spare ved at indstille stedet til lukning per 31.december 2022.
Den kommunale forvaltning er opfordret til at søge alternativer. Herved, der er primært
folkeoplysningsforbunde, som tilbyder kurser her, går denne opgave til Kultur- og Fritidsudvalg.
Både i FOF og LOF er vi meget opmærksom på, hvilket alternative tilbud kommunen vil fremlægge.
Norddjurs kommune er iflg. folkeoplysningsloven Stk. 3. ”Kommunalbestyrelsen stiller lokaler til rådighed,
jf. kap. 6 om anvisning af lokaler og udendørsanlæg”.
Det er fælles konsens, at det er ikke en mulighed fra 1.januar 2023 at flytte alle brugere og hold fra
Hedebocentret til Grenaa Idrætscenter. Muligheden om hvor vidt Grenaa Idrætscenter med sin nuværende
kapacitet og faciliteter kan rumme 450 brugertimer om ugen ekstra blev drøftet på et dialogmødet den
31.august 2022.
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Alle 4 foreninger samt Grenaa Idrætscenter bestyrelse har haft en dialog om alternative muligheder.
Og alle parter var enige i, der skal findes et tilpasset tilbud til alle i sagen – dog dette sker ikke per 1.januar
2023 og sandsynligvis ikke før der sket en om- og/ eller tilbygning i Grenaa Idrætscenter.
Grenaa Idrætscenter kan tilbyde brugertimer i 2023, dog er er kapaciteten ukendt, og andre faktorer er ikke
taget højde for endnu.
Herunder, at varmtvandsbassinet er 10 cm dybere end i Hedebocentret samt omklædningsfaciliteter ikke
giver mulighed for afskærmning ved ekstra behov for handicappede eller fysisk indskrænkede borgere.
Især i betragtning af at kursustidspunkter om formiddagen kan medføre, at vores fysisk påvirkede borgere
skal dele omklædningsfaciliteter med skolebørn.
Til sidst er i sådan et alternativt model ikke taget højde for, at alle andre muligheder også ville koste penge.
Ud fra en hurtig regnemodel, vi drøftede på dialogmødet og tager udgangspunkt i betaling af Ældresagens
brug af varmtvandsbassin i 33 uger om året, kan vi rolig regne med en meromkostning på omkring Kr.
475.000.
Umiddelbart har alle involverede foreninger svært ved at se, hvor der ligger en besparelse i at lukke
Hedebocentret.
Alle partner er ligeledes klar over, at de Kr. 360.000 er kun driftsomkostninger, og det gamle udstyr og de
nedslidte faciliteter i Hedebocentret kræver, der afsættes også midler til anlæg i den tid, alternative
muligheder ikke kan tilbydes i tilstrækkeligt omfang.
Det er til at beklage at kommunebestyrelsen i årtier har forsømt at tage stilling til Hedebocentret og har
ikke udarbejdet en strategiplan, som medtager alle Idræts- og (genop)træningsmuligheder i Norddjurs
Kommune. Der mangler ambitioner, en ordentlig planlægning og desværre også midler. Det kan og skal dog
ikke går ud over borgere, især dem med et særligt behov, at kommunebestyrelsen ikke har taget stilling til
det nuværende og fremtidige tilbud på området.
I aftale med og på vegne af de 4 berørte foreninger samt ca. 450 borgere/brugere forventes at:
➢ der fortsat afsættes kr. 360.000 til drift til varmtvandsbassinet på Hedebocentret.
➢ Bevilliges anlægsmidler på rimelig højde, dog mindst kr. 100.000 til at sikre teknikken og faciliteter
kan holdes i brugbar stand.
➢ At udarbejde en strategiplan, som har fokus på, hvordan de nuværende og forventelig stigende
antal brugertimer kan flyttes over til Grenaa Idrætscenter. Her hvordan via en udvidelse af
nuværende kapacitet eller tilbygning kan rumme hensynstagene undervisning,
genoptræningsforløb inkl. egnede (læs opdelte) faciliteter i omklædning. Det skal tænkes ind, at et
varmtvandsbassin eller terapibassin skal i fremtiden kunne rumme endnu flere borgere end nu.
➢ En ambitiøs tilgang til analyse af fremtidigt behov forventes.
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Det er kommunebestyrelsens opgave at sikre borgere i Norddjurs kommune en tilværelse, hvor borgerne
selv kan og vil tage ansvar for eget helbred. Sådan en selvfinansieret indsats fra borgernes side kan og må
ikke ignoreres. Især da disse borgere, selv under vores foreningsregi, ikke bare kan købe sig ind et andet
sted.
Det er et tilbud, som bortfalder. Og disse borgere, som har et helbredsmæssigt, men også socialt behov vil
isolere sig. Som 2 år med Corona-restriktioner er en stærk dokumentation for, er det både økonomisk men
også socialt en tung til næsten umulig opgave, at får disse borgere tilbage igen.
Hvis Hedebocentret lukkes per 31.december 2022 har vi 450 borgere, som er i potentiel fare for
➢
➢
➢
➢

Miste selvstændighed i deres hverdag pga. forringelse af deres helbred
Social isolation med de kendte senskader på samme
Psykisk og fysisk opgivende pga. mangel af tilsvarende tilbud
Ensomhed og kedsomhed

I ovenstående forholder LOF sig ikke til hvordan Norddjurs kommunebestyrelsens spareplan angående
Hedebocentret påvirker folkeoplysningen i sin helhed som elementer del af samfundet i en
udkantskommune med i forvejen et stort antal social svage og udsætte borgere.
Fremtidens visioner – tør vi tænke dem højt?
Skulle man være nysgerrig på fremtidens muligheder for borgerne i Norddjurs kommune vil det være oplagt
at inddrage Grenaa Idrætscenter i den sammenhæng.
➢ At forstå når disse borgere har gennemgået forløb i varmtvandsbassin på Hedebocentret vil flere
være kompenseret, så de kan deltage aktivt i samfundslivet igen.
➢ At borgerne på et senere tidspunkt selv kan benytte bassinfaciliteterne i Grenaa Idrætscenter og
være mere selvhjulpne.
➢ At se det som en 3-trinsraket hvor den enkelte borger løftes fra et niveau til et andet og tredje i
foreningssammenhænge.
Tidligere model har været praktiseret, da den kompenserende specialundervisning for borgere med fysisk
handicap modtog undervisning ud fra specialundervisningslov, hvor det var et borgerkrav om tilbud af
aktivitet, til at de samme borgere kunne fortsætte i foreningsregi under hensyntagende undervisning og
sluttelig at det kunne lykkedes at deltage på almene aktiviteter.
Folkeoplysningen er en vigtig samarbejdspartner i at knytte interessefællesskaber. Det er et reelt behov,
som driver disse borgere til at tage hånd om eget helbred. Aktiviteterne er med til at ændre et
smertehelvede til et liv, der er værd at leve samtidig med at det fællesskab de oplever gennem aktiviteten,
er med til at mindske ensomhed og samtidig højne den mentale sundhed.
Aktive borgere er vigtige! Borgere, der investerer i deres egen sundhed – til glæde for dem selv, men så
sandelig også til glæde for kommunens økonomi.

LOF Midtjylland
Vævervej 10c, 1 sal
8800 Viborg
Tlf.: 87 26 23 26
Mail: kontor@lof-midtjylland.dk
LOF, på vegne af alle involverede foreninger, ser frem til at de ansvarlige udvalg gør sig seriøse overvejelser
angående konsekvenser af beslutningen om lukning af Hedebocentret. Især med opmærksomhed på at der
kan ikke opnås en besparelse.

Med bedste hilsner og et oprigtigt ønske om at finde en løsning, som tilgodeser brugere, folkeoplysningen
og foreningsliv i Norddjurs Kommune.
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