D. 15/9 2022
Til Kommunalbestyrelsen
Norddjurs Kommune

Høringssvar vedrørende forslag til budget for 2023.
Bestyrelsen har læst og drøftet det udsendte materiale. Vi har følgende bemærkninger.
Efter at have gennemlæst budgettet er vi ikke i tvivl om, at det er et stramt budget, idet der
ikke er plads til mange udvidelser. I forhold til regeringens udmeldinger til kommunerne, har
vi forståelse for dette.
Desværre fremgår effektiviseringsbidraget i budgettet. Bidraget er ikke blevet mødt positivt
rundt om i kommunen. I bund og grund er det en besparelse som de enkelte enheder selv
skal finde. For Søren Kanne-skolens vedkomne indebærer bidraget til en reduktion på lidt
over 600.000 kr. i 2023 og over 800.000 kr. i 2024. Det er meget vanskeligt af finde flere
effektiviseringer/besparelser indenfor et område, som i forvejen har været præget af store
reduktioner og hvor driftsbudgettet skal holde for, da det er meget svært at reducere i selve
serviceydelsen, da den i forvejen er tæt på minimum.
Et af de steder hvor kommunen desværre skal holde igen, er på anlægsområdet. Vi finder
det meget positivt, at der er fundet penge til det videre arbejde med at gøre afd. Østre
handicapvenlig.
Det skal dog nævnes, at der et kæmpe problem i, at der ikke er en handicapvenlig legeplads
på afdelingen. Vores elev i kørestol har derfor ikke mulighed for at deltage i legeaktiviteter
udendørs i pauser og i SFO-tiden. Eleven føler sig ikke som en del af fællesskabet.
Det er muligt at indkøbe handicapvenlige legeredskaber og underlag, således en kørestol
kan komme frem. Dette vil som min. kræve en engangsudgift på ca. 500.000 kr. Det kan evt.
være muligt at ansøge fonde for dækning af en del af udgiften.
En anden anlægsudfordring Søren Kanne-skolen står akut med, er fysik-kemi lokalerne på
afd. Søndre. Udsugning i begge de nuværende lokaler lever ikke op til nuværende regler.
Man kan derfor forvente et påbud ved besøg fra arbejdstilsynet. Et andet problem er nyligt
opstået i fysik 1, hvor gasanlægget er blevet kasseret af en autoriseret gas mester. Dette
anlæg lever ikke op til lovgivning, og kan ikke repareres.
Vi har derfor et stort ønske om et nyt fælles udsugningsanlæg til de to fysik-kemi lokaler og
en total renovering af Fysik 1, da lokalet har en del år på bagen. En samlet udgift på ca.
1.000.000 kr. Hvis pengene ikke kan findes indenfor anlægsbudgettet, kan man evt. ”optø”
de ca. 1.000.000 kr. som Søren Kanne-skolen har indefrosset.
Vi finder det positivt, at der nedsættes de to § 17 stk. 4 udvalg i forhold til fastholdelse og
rekruttering, samt i forhold til ressourcemodellen for specialundervisningsområdet. Dog vil

vi gerne anbefale at sidstnævnte udvalg udvides til at dække hele måden ressourcerne
fordeles på skoleområdet. Der er efter vores mening, brug for at kigge på det som en
helhed, ellers vil det ikke ændre på antallet af elever, der sendes i specialtilbud mv. Der er
brug for et fokus på det gode skoletilbud for alle elever.
Vi bidrager naturligvis gerne til begge udvalg.
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