
Høringssvar til budget 2023 

Kære politikere 

Af budgetskitsen 2023 fremgår det, at I har særlig opmærksomhed på busrute 351. 

Det glæder mig, men jeg vil alligevel gerne være med til at gøre opmærksom på vigtigheden af, at ruten 
også eksisterer i fremtiden.   

Man kan undre sig over, at det fremgår af budgetskitsen, at det vil medføre en merudgift for Norddjurs 
Kommune på 6 mio. Som jeg læser det, så dækker tilskuddet på de ca. 6 mio. fra regionen over syv 
forskellige busruter. Er det så reelt ”kun” en ny udgift på 850.000 kr.?  

Der er formentlig ikke det samme antal passagerer mere, som der var engang – men sådan ændrer tiderne 
sig jo hele tiden. Jeg kan dog forsikre jer om, at dem der rent faktisk bruger bussen, de er meget afhængige 
af den. Desuden har den periode man har målt passagertallet på været hen over en coronaperiode, hvor 
man alt andet lige må formode, at rigtig mange skoleelever, studerende og arbejdstagere ikke har anvendt 
bussen. 

Fritidsaktiviteter 

At være bosat på landet er en speciel livsstil. Der er så mange skønne og positive ting, men til tider kan der 
også være udfordringer forbundet med et liv udenfor byen. 

Når børnene vokser sig så store, at de får fritidsinteresse, venner i de nærliggende byer, fritidsjob osv. – så 
medfører det selvsagt et øget behov for at kunne fragte sig rundt. 

Vi er bosiddende i Ålsrode, og vores børn på 10 og 13 har venner i både Ebeltoft, Balle, Rosmus og især 
Grenaa – ja og i flere af de små byer midtimellem.  

Vores børn har aktive forældre, der ofte har møder både eftermiddag og aften. Derfor er det altafgørende 
for dem, at de kan tage bus 351, når de skal til Grenaa, Balle, Ebeltoft eller Rosmus. Ellers bliver de 100% 
afhængige af forældre, som ikke altid kan få job og børnenes fritidsinteresser til at spille sammen.  

Så hvis vi ønsker at støtte op om børns sunde interesser, at de kan passe deres fritidsjob, at de kan tage til 
deres sport og få dyrket motion, at de kan besøge deres venner mv., så er det altafgørende, at de har 
muligheden for at tage bussen – specielt i eftermiddags- og de tidlige aftentimer.  

Uddannelse 

Hvis man har et ønske om at få alle unge i uddannelse, så skal man passe voldsomt på med at gøre det 
mere besværligt for dem at komme frem til deres uddannelsessted.  

Hvis busrute 351 lukkes, vil mange unge mennesker stå med en stor udfordring i at komme frem og tilbage 
til deres uddannelsessted. Man kunne ligefrem frygte, at nogen ville vælge at uddanne sig i andre 
omkringliggende byer, hvor busforbindelserne er bedre – eller helt fravælge en uddannelse. 



Samarbejde 

Jeg er bevidst om, at I ikke står med ansvaret alene. Jeg har et ønske og et håb om, at alle parter i denne 
sag strækker sig så langt som nødvendigt, for at finde en måde at opretholde busrute 351 på.    

Med venlig hilsen 


