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Børne- og Familieudvalget
Sektor-udvalg for børn og unge

Høringssvar til budget 2023-26 Rebild Kommune
Under henvisning til “Høringsmateriale budget 2023-26” sender vi fra Sektor MED Børne- og
Ungeudvalget, medarbejdersiden, hermed vores input til ovennævnte høringsmateriale:
Ud fra ovennævnte høringsmateriale ser vi med stor bekymring på de besparelser, som Rebild
Kommune vil pålægge børne- og ungeområdet, da Rebild Kommune i forvejen er én af de
kommuner, der tilfører færreste midler til området.
Det skal også understreges, at Sektor MED ikke direkte kan anbefale en skole- og
dagtilbudslukning, da det er en klokkeklar beslutning, som kun byrådet kan tage.
Dog anerkender vi, at ovennævnte kan være præmissen pga. de færre midler, kommunerne får
tildelt, og i så fald vil vi hermed sikre os, at der i så fald vil blive taget højde for følgende:
-

-

-

Der skal sikres bedst mulige vilkår for de overtallige medarbejdere, og at processen i så fald
vil komme til at gå så hurtigt og gnidningsfrit som muligt.
I processen skal der endvidere sikres, at der i skolerne og dagtilbudene er tilstrækkelig
ressourcer til at drive et skole- og dagtilbud af høj kvalitet for både børn, elever og
medarbejdere - herunder den ekstra hjælp som flere børn og elever kræver.
Derudover skal der også tages højde for den merudgift en busdrift eller lignende transport
til de børn og elever, der i så fald skal transporteres til andre tilbud, vil medføre.
Ydermere skal det tages med i overvejelserne, at en skole- og/eller dagtilbudslukning kan
føre til, at der i stedet vil opstå friskoler, private dagtilbud og lignende, som er
tilskudsberettigede.
Afslutningsvis kan vi heller ikke støtte op om en besparelse på indskolingsmodellen. Her
samarbejder lærere og pædagoger om bedre trivsel og læring for børnene i 0. - 3. klasse.
Dette giver mulighed for at se det enkelte barn i tide, sætte ind med pædagogiske tiltag, der
kan understøtte barnets trivsel og læring gennem hele dagen. En besparelse på
indskolingsmodellen vil derfor med garanti efterlade et behov for hjælp og støtte på anden
vis i såvel skoleklasser som i forhold til enkelte elever. Flerfagligheden i samarbejdet
mellem pædagoger og lærere er netop en styrke.

Inden de endelige beslutninger tages, vil Sektor MED gerne inddrages i en kvalitetsdebat med
udvalget.
Med venlig hilsen
På vegne af
Sektor MED Børne- og ungeudvalget
Medarbejdersiden
Karin Møller Knudsen
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SektorMED i Center Familie og Handicap
• CFHs sektorMED anerkender, at der i det forelagte budget tages hul på at lave nødvendige
strukturelle besparelser.
• CFHs sektorMED vil opfordre til, at vi fremadrettet giver de bedst mulige tilbud der svarer til de
forskellige borgergruppers oplevede behov, selvom det kan betyde længere transport.
Eksempelvis betyder den geografiske placering af en plejehjemsplads måske ikke lige så meget for
borgeren, som den rette omsorg og faglighed. Ligesom vi måske har dubletter i tilbud i
kommunen, der med fordel kunne slås sammen.
• CFHs sektorMED vil derudover opfordre til, at man kigger på de tilbud vi har til borgerne, for
vurdering af hvad der er ”need to have” (= lovpligtigt) versus ”nice to have”. Vi er en lille
kommune, der ikke kan forventes at have egne tilbud for alle borgergrupper. Vi er derfor nødt til
at prioritere, hvor vi anvender vores ressourcer bedst.
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Skørping Skole Skolebestyrelse og MEDudvalg

Høringssvar Budget 2023
Skolebestyrelse og MED udvalg på Skørping Skole har med interesse læst det omfangsrige og
komplicerede materiale vedr. budget 2023.
Til budgettet har vi følgende kommentarer:
Et underfinansieret skolevæsen
Flere analyser/nøgletal viser, at folkeskolen i Rebild Kommune er underfinansieret. Vi ønsker et
skolevæsen, som er ressourcemæssigt i balance, hvor læring, kvalitet, trivsel og dannelse
prioriteres.
Vi ser med glæde, at der i forslag til budget 2023 er foreslået 10 mio. kr. til at dække underskuddet
på skolernes visitation til specialtilbud. Vi er imidlertid nervøse for, at beløbet ikke rækker. Skolerne
er på dette område under massivt pres. Både hvad angår betaling for skolernes visiteringer, men
også i udviklingen af antallet af PPV’er (pædagogisk, psykologisk vurdering). Der er brug for midler
til at dække det massive støttebehov til elever med angst, skolevægring og andre udfordringer.
Ligeledes vil vi igen påpege skævheden i, at elever, som er anbragt på Børnecenter Himmerland, og
som visiteres til specialtilbud, skal finansieres af Skørping Skole. I øjeblikket har vi tre børn på
Børnecentret, som er placeret i specialtilbud. Vi foreslår, at børn bosiddende i Rebild Kommune,
som bliver anbragt på Børnecenter Himmerland, betales af den centrale visitation.
I medierne er allerede meldt ud, at der i et besparelsesøjemed skal kigges på skolestruktur. Denne
beslutning er en politisk beslutning, og hvis denne beslutning effektueres, vil vi bede om, at
processen ikke trækkes i langdrag af respekt for elever, forældre og ansatte.
Opgør med ”Grønthøstermetoder”
Vi er uenige i råderumsreduktionen på pris- og lønfremskrivninger på 0,5 % i 2023.
Besparelsen er administrativ og bunder ikke i konkrete politiske prioriteringer. Det er behov for, at
”posen rystes” – så der reelt prioriteres midler til kerneopgaven.
Centralisering af skolernes serviceafdelinger
Det er med bekymring, at vi ser, at dette forslag er tilbage i sparekataloget. Besparelsen er minimal,
men ulemperne meget store. En lokalt forankret serviceafdeling er essentiel for
vedligeholdelsesflow og ejerskab for opgaveudførslen.
Vi forudser serviceforringelser, da en central afdeling ikke har det fornødne kendskab til den enkelte
skole, ikke kender historikken i opgaveløsningerne, ikke har kendskab til eksterne brugere og ikke
kan foretage ”hurtig udrykning” ved akut opståede situationer.
Vi forudser ringere kvalitet i opgaveudførslen, da mange opgaver behøver handling her og nu og
Himmerlandsvej 65 - 9520 Skørping - Telefon 99 88 80 40 – imbjo@rebild.dk - www.skoerpingskole.dk
CVR:29 18 94 63 - EAN: 5798004198940
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ikke nødvendigvis kan vente på, at en central enhed kan rykke ud.
Indskolingsmodellen
Vi ser ligeledes med bekymring, at indskolingsmodellen er i sparekataloget. Besparelsen skal
angiveligt dække den ekstra indtægt, der er foreslået til visiterede elever.
I sparekataloget til budget 2022 skrev forvaltningen:
Midlerne gives for at sikre ekstra personale i de yngste klassetrin. De ekstra ressourcer er med til at
sikre mulighed for øget holddannelse, undervisningsdifferentiering samt fokus på klassens trivsel og
inkluderende læringsmiljøer. Midlerne er i høj grad med til at sikre en god skolestart med ekstra
mulighed for at have 2 medarbejdere på i nogle timer i alle indskolingsklasser. Dette vurderes i høj
grad at være med at forebygge inklusion og sikre, at elever ikke skal have mere specialiserede
indsatser. Det har stor betydning, at der er to voksne omkring en klasse i flere timer ugentligt.
Dette giver mulighed for at dele klasse op eller lave mindre hold med målrettet undervisning
svarende til den enkelte elevs forudsætninger.
Det giver meget lidt mening at tage de midler, som er tænkt til inklusion i indskolingen for at
”brandslukke” på visitationsområdet.
Skørping bibliotek
Vi har pt et meget fint pædagogisk samarbejde med Skørping Bibliotek. Biblioteket er en
kulturinstitution, som vi meget nødig vil undvære, hverken som skole eller som borger i Skørping.
Derfor opfordrer vi til, at denne besparelse tages af bordet.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen og MED udvalg på Skørping Skole
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MED udvalgene i Børnehusene Støvring Syd og Børnehusene Støvring Nord
Til Byrådet i Rebild Kommune
Høringssvar i forbindelse med Budget 2023-26 fra medarbejderrepræsentanterne i MEDudvalgene i Børnehusene Støvring Nord og Børnehusene Støvring Syd
Vi vi gerne gøre opmærksom på at budgetmaterialet også i år er svært at tilgå og uoverskueligt –
dette medfører, at det er vanskeligt for os som medarbejdere med fingrene på pulsen at kvalificere
budgetbehandlingen. Vi ønsker at bidrage ved at give jer politikere indblik i hvilke udfordringer og
behov der er i den daglige løsning af den kerneopgave det er at sikre et kvalificeret dagtilbud i Rebild
Kommune.
Det bekymrer os at man også i år har valgt at se bort fra den løn- og prisfremskrivning aom KL
anbefaler til alle landets kommuner. Når man reducerer fremskrivningen med 1/2 % gennem
adskillige år betyder det en udhuling af vores budgetter. Dette betyder også noget for den oplevede
effekt af lovgivningen i forhold til minimumsnormeringer. Desuden vil det blive svært at dække de
forbrugsudgifter der med al sandsynlighed stiger voldsomt i den kommende budgetperiode (hvor
der er budgetteret ud fra udgiften de seneste 3 år…).
Minimumsnormeringerne er i forvejen voldsomt udfordrede af udregningsmetoder der betyder at
såvel en vikar som den fraværende medarbejder tæller med, at samtlige ledere tæller med med 85%
børnetid, at en del af PPR personalet tæller med, o.s.v. Det vil sige at den reelle normering hos
børnene er en ganske anden end “papir”normeringen.
I forhold til de besparelser der forventes af arbejdet med strukturanalysen på skole og
dagtilbudsområdet er det problematisk, at der budgetmæssigt bliver forventet besparelser, som vi
ikke har en jordisk chance for at kende konsekvenserne af. Vi tænker, at det er politisk
ansvarsfralæggelse ikke at tage beslutning i byrådet, men lade det være afhængig af et arbejde, der
strækker sig langt ind i budgetperioden. Det undrer os, at der ikke er repræsentation af
medarbejdere i de tiltag, der er igangsat i forhold til arbejdet med strukturanalysen.
Vi mener, at det er vigtigt at kunne sikre en ens tildeling pr barn administrativt og ledelsesmæssigt,
uanset om det drejer sig om store eller mindre enheder. Den nuværende tildelingsmodel er baseret
på et ganske andet grundlag end det, der det reelle billede i dag.
Forslaget fra Center Plan, Byg og Vej om at lukke Svinget ned skaber stor bekymring i både Støvring
Nord og Støvring Syd, da det er vigtigt at dagplejerne har et fast sted at holde legestuer også i
perioder, hvor der er høj belægning i institutionerne.
Heidi Bergholt Madsen, Medarbejderrepræsentant for dagplejerne i Støvring Nord
Ulla Johansen, AMR for dagplejen Støvring Nord
Kenneth Bo Hedemann Jørgensen, AMR i Børnehuset Skovhuset, Nord
Helle Fristrup Simonsen, AMR i Børnehaven Bavnebakken og Børnehuset Rådyret, Nord
Christina Lie Nicolajsen, AMR i Børnehuset Kronhjorten, Nord
Vicky Gerner Rasmussen, TR for medhjælperne i Støvring Nord
Mia Buus Søborg, TR for pædagogerne i Støvring Nord
Inger Brøndum, TR for dagplejerne i Støvring Syd og Støvring Nord
Maria Viese, AMR i Børnehuset Klepholm, Syd
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Sanne Mette Hjortkær Jørgensen, AMR i Børnehaven Svanen, Syd
Bettina Mark Sørensen, AMR i Børnehuset Spiren, Syd
Carina Thorgaard Vinther, AMR i Børnehuset Toppen og for dagplejerne i Støvring Syd
Kirsten Brosolat Johansen, Medarbejderrepræsentant for dagplejerne i Støvring Syd
Ann-Lie Koop Glinvad, AMR i Børnehuset Fuglsang, Syd
Ellen Lysgaard, TR for pædagogerne i Støvring Syd
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Sprogpædagogerne i Dagtilbuddene i Skørping
Samlet høringssvar fra sprogpædagogerne i Dagtilbuddene i Skørping:
Biblioteket i Skørping har stor indflydelse på børnenes sproglige udvikling og rejse. Det er her de kan
søge viden i forhold til hvad de er nysgerrige på. Det er her de møder ord, fortællinger og fantasien
kan få frit slag. Ja, biblioteket i Skørping er et samlingspunkt for store og små. Det bliver også flittigt
benyttet af de lokale børnehaver og dagplejen.
Vi oplever personalet være meget nysgerrig og imødekommende på børn og personale. Selvom
personalet har andre opgaver giver de sig tid til at komme over og snakke og læse f.eks. bøger for
børnene.
Når vi undrer os i hverdagen eller går i dybden med et emne, benytter vi altid biblioteket og dets
ansatte til at få mere viden.
Samarbejdet med Skørping bibliotek er meget brugbar for os. Vi har brugt dem rigtig meget til at
finde diverse bøger og sprogkasser. Har det f.ek.s handlet om emneuger i børnehaven eller
vuggestuen samt vores fælles sprog emneuger i Sprognetværk Skørping, som er et samarbejde
mellem skole og dagtilbud i Skørping, har personalet på biblioteket fundet masser bøger/viden da
de har en meget bred kendskab over forskellige litteratur der kan være relevant, der ellers vil have
været svært for os at finde frem til selv.
En tur ud ad huset går ofte forbi biblioteket, hvor vi leger, læser sammen, spiser madpakker,
afleverer lånte bøger og finder en masse nyt til børnehavernes bogkasser og bogreoler. Bøgerne er
med til at give plads til ro og hygge og skaber samtidig impulser til nye lege og aktiviteter. Børnene
er meget bevidste om alle bibliotekets muligheder og viser selv vej derned. Bøgerne, som vi henter,
fordeles rundt i huset for at understøtte emner og rum, så de er let tilgængelige, når en nysgerrighed
opstår, eller når vi har lyst til at sidde sammen og læse en god historie. På kort sigt vil en nedlæggelse
af Skørping Bibliotek betyde, at vi ikke længere kan gå en tur ned til biblioteket og hente/aflevere
bøger. Den lette adgang til biblioteket og dets materiale vil blive ringere, og børnene vil få et mere
diffus forhold til alle de muligheder et bibliotek indeholder. Vi vil ikke kunne komme fysisk ned til
biblioteket og opleve det med vores egen krop. Og det er netop på denne konkrete måde børn
oplever sig selv og verden. På længere sigt vil forholdet til biblioteket måske helt forsvinde og
begrænse børnene inden for vigtige aspekter i hele deres udvikling her sprogligt, kulturelt og socialt.
I en verden hvor rigtig meget foregår over internettet, ser vi det som en meget vigtig ressource, at
kunne benytte biblioteket hvor børnene får kendskab til bogen som en fysisk ting vi sammen kan
læse og indhente viden sammen.
Specielt børn med udfordringer i forhold til bl.a sprog, har en KÆMPE glæde ved at finde bøger om
det som lige nu interesserer dem. Det giver mening for børnene når de oplever at ord kan
sammensættes til informationer som de kan drage nytte af nu og videre på livets lange og snoede
vej.
Med venlig hilsen
Søren Skovgaard Jensen, Sprogpædagog i Børnehuset Skovbjørnen
Marianne Kolind, Sprogpædagog i Børnehuset 100 Meter Skoven og Dagplejen
Søren Jensen, Sprogpædagog i Børnehuset 100 Meter Skoven
Lene Hammer Sørensen, Sprogpædagog i Børnehuset Skovtrolden
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Skolebestyrelsen Karensmindeskolen
Høringssvar; Høringsmateriale budget 2023-2026
Til: Kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune
Fra: Karensmindeskolens skolebestyrelse

Underfinansiering af folkeskolerne i Rebild skal være i fokus i de kommende
budgetforhandlinger
Karensmindeskolens Skolebestyrelse har – i lighed med skolebestyrelsen for flere andre skoler i
kommunen – adskillige gange påpeget, at skoleområdet er underfinansieret sammenlignet med
vores nordjyske nabokommuner og også på landsplan. Det er derfor bydende nødvendigt at tilføre
skoleområdet flere midler for ikke at tilbyde discount skoler, så vi forsat kan sikre gode forhold for
vores børns indlæring og trivsel samt fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Derved vil
vi stadig kunne tiltrække tilflyttere til kommunen og undgå at flere søger andre skoletilbud i privat
regi.
I budgetmaterialets nøgletal er det tydeligt, at det især er specialområdet, der er underfinansieret.
Det er en underfinansiering, som med den nuværende model betyder, at de enkelte skoler
anvender midler fra et i forvejen yderst presset normalområde til at betale for visiteringerne på
specialområdet. Dermed hænger de tildelte midler til specialundervisningsområdet på ingen måde
økonomisk sammen med de faktiske udgifter, så der sker en udhuling af de tilbud, som
almenområdet ellers ville have. Det er derfor selvfølgelig med tilfredshed, vi ser, at der i
budgetoplægget er lagt op til en forøgelse på specialområdet med 10 mio. kr. årligt. Men vi tvivler
på, at det er nok og vil endnu engang bede om, at den uforklarlige model med socioøkonomisk
tildeling afskaffes. Når elever på Karensmindeskolen har behov for et tilbud, koster det nøjagtig
det samme for os som for andre skoler. Derfor giver det ingen mening, at vores tildeling reduceres
ved at gange vores bevilling med 0,7.
Vi henstiller til, at kniven ikke føres over skoleområdet, for det gør allerede ondt. Skolerne har
brug for et økonomisk løft, der muliggør prioriteringer af ellers oplagte løsninger. Økonomien på
Karensmindeskolen er allerede nu så udhulet, at drift af skolen med færre midler vil få
langtidsvirkende konsekvenser for elever og læreres trivsel samt skolens renommé og resultater.

Fremtidens skole skal findes
Karensmindeskolens bestyrelse bifalder den kommende analyse af skole- og dagtilbudsområdet
både i forhold til tildelingsmodel og skolestruktur. Vi ser f.eks. frem til en afdækning af, hvordan vi
undgår, at specialområdet fører til uforudsete tunge udgifter for de enkelte skoler. Vi håber derfor
også, at det tages op til revurdering i hvor høj grad socioøkonomisk reference kan være med til at
forudsige omkostningerne til nødvendige indsatser. Samtidig ser vi frem til, at der bliver ledt efter
muligheder, der kan sikre at skolernes generelle økonomiske situation løftes og stabiliseres samt
at skævvridning af skolernes økonomi undgås.
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Vi håber samlet set på en givende proces, hvor der er fokus på et samlet løft af skoleområdet.
Vigtigheden af emnet kræver også en inddragelse af alle interessenter. Vi undrer os derfor også
over, at de enkelte skolebestyrelser ikke er repræsenteret i arbejdsgrupperne, eller endnu bedre
ville det være oplagt, at lokalafdelingen af Skole og Forældre sidder med. Vi ønsker området godt
belyst, så der kan tages stilling til, hvordan et bæredygtigt skolevæsen skal struktureres i Rebild
Kommune.
Derfor skal analysen være med til at afklare, hvad der kan spares, UDEN det går ud over kvaliteten
af folkeskolen. En tilførsel af 10 mio. kr. samt en besparelse på 10 mio. kr. fra 2025 fører ikke
ligefrem til det nødvendige løft på 25 mio. kr., der skal bringe os op på samme niveau som resten
af de nordjyske kommuner.
Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at den kommende analyse af hele området IKKE ender
med at blive betragtet som en spareøvelse, fordi der ikke afsættes tilstrækkelige midler til at
dække skolernes behov.

Sikring af velfungerende drift
Som reaktion på det tilbagevendende forslag om et fælles servicecenter for bygningsdrift (under
TMU) vil vi gerne igen påpege vigtigheden af at bibeholde en så vigtig del af vores daglige drift på
Karensmindeskolen.
Vores servicepersonale udfører opgaver, som ikke kan undværes – både i faste arbejdsopgaver og
fleksibel løsning af ad hoc-opgaver. Dette medfører en nødvendig daglig gang og virke på skolen
med et bedre flow og dermed en minimering af de daglige omkostninger (herunder til kørsel ud
fra et fælles servicecenter). En samling i et fælles servicecenter vil uomtvisteligt resultere i øgede
omkostninger til administration og koordination ift. udførelse af opgaver på skolerne (fra varme
hænder til kolde hænder).
I budgetmaterialet kommenteres ikke på udfordringerne i forhold til de hastigt stigende
driftsomkostninger til varme og el. Dette er allerede et reelt problem, så det kræver også en plads
i diskussionen af økonomien inkl. en bevågenhed i forhold til, om der er/kommer centralt afsatte
midler i kommunen eller nationalt, der afsættes til denne udfordring.
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MEDudvalg for Dagtilbuddene i Skørping
September 2022
Høringssvar fra Dagtilbuddene i Skørping vedrørende budget 2023 - 2026
MED - udvalget for Dagtilbuddene i Skørping anerkender, at Rebild kommune gennem en grundig
analyse af skole og dagtilbud vil sikre bæredygtige skole og dagtilbud, som kan leve op til
kommunens vision og mål for området indenfor den gældende ramme for området.
Vi ser også med stor tilfredshed, at der arbejdes målrettet på at sikre kapaciteten på langt sigt,
således at der stadig i budgettet er indregnet økonomi til at bygge ny institution i både Skørping og
Støvring. Dette er i høj grad med til at sikre, at vi kan leve op til netop kommunens vision og mål.
Vi ved, at det har stor betydning for børn, forældre og personalets tilfredshed og trivsel at
kapacitetsproblemet løftes med varige løsninger.
Vi ser med bekymring at Rebild kommune vælger kun at fremskrive budgetterne med 1%, trods
KL's anbefaling er, at der fremskrives med 1.5%. Det giver en udhuling af budgetterne på 0.5%.
I forslag om lukning af Skørping bibliotek beskrives konsekvenser ved denne lukning, som
betydning for dannelse, sprog parathed, læselyst og senere indlæring.
Skørping bibliotek er en aktiv del af vores pædagogiske arbejde, og vi ser med bekymring på dette
forslag.
Dagpleje, vuggestuer og børnehaver bruger biblioteket som samarbejdspartner og har der ud over
lokale sprognetværk omkring barnets sproglige udvikling, hvor biblioteket er en vigtig medspiller.
Der vil være markant øgede udgifter på ejendomsudgifterne med de kraftige stigende
energipriser. Men Rebild kommune har valgt at afsætte økonomi, som er udregnet efter et
gennemsnit af de sidste 3 års forbrug. Hvordan skal denne ekstra udgift dækkes ind?
MED Udvalget i Dagtilbuddet i Skørping
Bettina Andersen Medarbejderrepræsentant for dagplejen
Inger Brøndum TR for dagplejen
Heidi Vorup Andersen Tr for FOA ansatte
Sine Lang Thomsen AMR
Line Nilsson AMR
Katrine Risborg Nielsen AMR
Monica Beier Dagtilbudsleder
Marianne Pørtner TR for BUPL ansatte
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Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområderne i Støvring Syd og Støvring Nord
Støvring d. 6/9-2022
Kære politikere i Rebild Kommunes Byråd.
Det er en vanskelig øvelse at lave høringssvar til budget 2023 og overslagsårene. Vi er blevet
præsenteret for et basisbudget, hvor formålet er at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde et
sparekatalog for bl.a. dagtilbudsområdet uden forældreinddragelse. Det synes vi ikke afspejler den
åbenhed, vi som forældre og borgere i Rebild Kommune ønsker!
Minimumsnormeringer
Basisbudgettet lægger op til, at der skal spares 8 millioner kroner over de næste to år, og dette på
trods af, at statistikken, der ligger til grund for beregningen af minimumsnormeringerne i vores
institutioner, stadig er langt fra den virkelighed, vores børn møder i hverdagen. Vi mener fortsat
ikke, at Rebild Kommunes opgørelse af normeringerne er udtryk for det reelle antal varme
hænder, som vore børn møder i hverdagen. Vi ønsker faktiske minimumsnormeringer i de enkelte
tilbud!
Behov for realistiske prognoser
Rebild Kommune vækster navnlig på antallet af børnefamilier og unge tilflyttere, der planlægger at
starte familie her. I basisbudgettet lægges der op til, at børnetallet for 2023 er faldende eller
stagnerende i forhold til 2022 (se vedhæftede Tabel A nederst). Dette har også været prognosen
for de tidligere år, men realiteten har vist sig at være det modsatte - nemlig et stigende børnetal.
Vi opfordrer derfor til, at I jeres disponering antager så realistiske forudsætninger som muligt.
Vores dygtige personaler i dagtilbuddene gør deres ypperste, men både de og børnene har brug
for, at vi i nærmeste fremtid når en situation, hvor vippe-normering (+15 % over normering) ikke
indgår fast i kapacitetsberegningerne.
Ressourcer på dagtilbudsområdet
Rebild Kommune ligger på landsplan helt i bund, når vi ser på ressourceforbruget til børnene på
dagtilbudsområdet. Som det ses i tabel 1 ligger Rebild Kommune kr. 13.897,00 under
ressourceforbruget på landsplan. Der frygter vi sætter sig som spor hele vejen op gennem
opvæksten og ses som resultat med udfordringer på skoler og i familier. Dette er selvsagt ikke
holdbart, hvis man som kommune fortsat ønsker at tiltrække børnefamilier.

Ifølge Basisbudget for sidste år (s. 37) oplyses der om, at der er budgetteret med forældrebetaling
svarende til 25% af de budgetterede udgifter, hvilket er det maksimale, der kan opkræves jævnfør
dagtilbudsloven. Hvordan kan det være rigtigt, at kommunen opkræver max forældrebetaling,
men samtidig er én af de kommuner i Danmark, der prioriterer færrest penge til børneområdet?
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Ledelse og administration af dagtilbudsområder
Den aktuelle tildeling pr. barn bliver mere og mere skæv særligt i dagtilbuddene i fx Støvring Syd
og Støvring Nord, hvor der er flere større enheder og mindre tildeling til ledelse tæt på
kerneopgaven. ”Ledelsestid” er der derfor udsigt til skal finansieres ved at mindske pædagogernes
tid hos børnene, hvis der ikke sker ændringer i struktur og tildeling.
Dagplejens vilkår
Endelig er vi nødt til at kommentere på, at vi i det udsendte høringsmateriale har fundet to
konkrete forslag til at forringe vilkårene for dagplejen i Støvring.
Under Plan, Byg og Vej findes et forslag, hvor Svinget, som Støvring Syd benytter til legestue for
distriktets dagplejere, foreslås lukket som en besparelse. Disse dagplejere har ikke udsigt til at
kunne mødes andre steder, før en ny integreret institution med en fleksibel indretning står klar.
Legestuerne er det sted dagplejerne mødes omkring fælles opgaver og aktiviteter, som er med til
at sikre børnenes udvikling og udvider mulighederne for samarbejde og sparring mellem
dagplejerne. Derfor må vi på det kraftigste advare mod at Svinget lukkes, før der er fundet en
alternativ løsning.
Ligeledes foreslås der i høringsmaterialet igen en lukning af gæstehuset. Vi vil som forældre gøre
opmærksomme på, at dette vil føles som en markant serviceforringelse for familier med børn i
dagplejen på tværs af Støvring. Ligeledes nævnes gæstehuset som bidragende positivt til
arbejdsmiljøet for dagplejerne. Det bør sikres, at dagplejen også fremadrettet fremstår som et
attraktivt pasningstilbud, da dette er den mest fleksible pasningsform på 0-2 års området.
Prioritering og effektivisering
Det gennemgående tema i Basisbudgettet er prioritering og effektivisering. På
Dagtilbudsområdet mener vi, at der alene er tale om en klar prioritering og IKKE effektivisering, da
effektivisering lægger op til målbare resultater, som ikke er foreneligt med daginstitutionernes
virke. Hvordan vil I effektivisere et kram til et barn som behøver omsorg? Hvordan vil I måle på
kvaliteten af børns leg, som understøttes af en pædagog, hvor alle har mulighed for at blive
inkluderet i fællesskabet? Og hvordan kan I reducere i tiden, hvor et barn lærer at tage sko på?
Det kan I ikke, for børns udvikling hverken kan eller skal effektiviseres!
Med andre ord: Tag ansvar for at der bliver skabt en dagtilbudsstruktur som hænger sammen med
den økonomi I vil investere i vores børn, og lad så i stedet arbejdsgrupperne komme med bud på,
hvordan der kan skabes endnu mere kvalitet i samarbejdet omkring vores børn.
Med venlig hilsen,
Forældrebestyrelserne i Dagtilbudsområderne Støvring Syd og Støvring Nord.
Vedhæftet: I tabel A ses det tydeligt, at børnetallet og antallet for de 25-39 årige er stigende.
Bemærk samtidig at intervallet for området 0-6 år er væsentligt mindre end de øvrige grupper.
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MEDudvalg Kilden Børne- og Ungeunivers

Høringssvar Lokal-MED 6. september 2022
Kilden Børne- og Ungeunivers
MED-udvalget i Kilden udtaler:
Konklusion:
Det er meget frustrerende at være ansat i Kilden fordi strukturen hvert år er til diskussion. Hvis
politikerne ønsker et børneunivers fra dagpleje over børnehave til skole, bør der nu findes en
bæredygtig vej.
Medarbejdere oplever, at deres arbejdsplads bliver til genstand for en tilbagevendende politisk
debat, hvor der hele tiden bliver skabt usikkerhed omkring dette tilbud.
Det medfører:
• tab af dygtige medarbejdere som vælger en mere sikker ansættelse andetsteds
• Det er sværere at tiltrække uddannet arbejdskraft
• Kommunalbestyrelsen har i deres visioner ønsker om at skabe attraktive arbejdspladser i
hele Rebild Kommune. det modsatte sker her.
• forældre oplever usikkerhed ved at placere et barn i Kilden - idet man ikke ved hvordan
strukturen vil være
Indskolingsmodellen:
Med voksende udfordring omkring udfordrede elever, er den forebyggende indsats fundamental
for at understøtte bæredygtige elevfællesskaber. Ting hænger ofte sammen på flere måder.
Indskolingsmodellen er også en afgørende faktor når der skal laves stillinger i SFO. Åbningstiderne
i SFO giver ikke en stilling. Den skal kombineres med ansættelse som skolepædagog. Hvis skolen
ikke har skolepædagoger, bliver det meget vanskeligt at få besat stillinger på et meget lavt
timetal i SFO.
Serviceleder:
Man bliver ved med at fastholde og genfremsætte forslaget om at reducere i normeringen til
serviceområdet (serviceleder). En absolut ugennemtænkt beslutning – da denne besparelse på sigt
vil koste langt mere i forringet vedligeholdelse af bygningerne - en serviceleder i Kilden ringer ikke
efter en håndværker når man langt hen af vejen kan selv.
Teknisk serviceleder i Kilden har stort kendskab og ejerskab til bygningerne. En viden som vil være
svær at vedligeholde på anden vis og som de formidler dagligt til samarbejdspartner internt og
eksternt (f.eks. håndværkere). Teknisk serviceleder står som en vigtig koordinator og fleksibel
serviceperson for rigtig mange forskellige grupper. Netop denne sammensatte opgaveliste gør at
den samlede arbejdsmængde er effektiv. Ved en udlicitering vil man miste alt den fleksibilitet, der
nu er i løsningen og i den interne servicering af skolerne/dagtilbud/dagplejere, fritidsbrugere og
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andre. Fritidsbrugerne har som regel teknisk service som vigtigste kommunale kontaktperson på
lokaliteten. Serviceringen af af de forskellige samarbejdspartnere vil ikke kunne løftes af en
ekstern serviceleverandør og der vil derfor opstå behov for anden opgaveplacering hos fx skole
eller kultur- og fritidsområde.
Dagtilbudsområdet:
I Rebild kommune er der stor fokus på at skabe så god kvalitet som muligt på dagtilbudsområdet,
og det er derfor bekymrende at der er lagt op til at de mindste institutioner skal lukke. I Kilden
børne- og Ungeunivers er der to børnehaver på ca. 30 børn, som hver dag har fokus på
kerneopgaven og bærer præg af fantastiske rammer både inde og ude.
I de to institutioner møder børn og forældre nærvær og færdes i et miljø hvor alle kender alle. Det
giver en stor værdi for forældrene at de møder personale der kender deres barn, søskende og
livssituation. Denne tryghed og nærvær bidrager til et godt arbejdsmiljø og der er aldrig langt fra
tanke til handling. Der er en stor tilfredshed blandt personalet i forhold til at de kender alle børn
og beslutninger bliver taget i fællesskab.
I 2015 blev der lavet en undersøgelse der viser at de små institutioner er bedst for børnene1
. Undersøgelsen viser at børn i små institutioner sjældnere bliver uvenner med hinanden, der er
færre drillerier, og de kan bedre lege og aktivere sig selv uden at blive forstyrret.
I Kilden er der en tydelig rød tråd hvor barnet lige fra dagplejen op igennem børnehaven og til
barnet går i skole/SFO færdes i et kendt miljø (Bælum/Blenstrup).
Det giver sammenhæng i barnets liv og samarbejdet mellem skole og børnehave er nemt at
iværksætte og vedligeholde.
Spørgsmål:
1. Hvis der træffes beslutning om at lukke dagtilbud i Kilden (Valhalla og
Kildehaven) hvor skal de børn genplaceres og hvori ligger besparelsen?
2. Tildelingsmodellen for skolerne i Rebild Kommune siger, at elevtallet til skoler låses pr. 4.
september. De elever som kommer efter den 4. september, skal skolerne selv indeholde i
de udmeldte tildelinger. Ved stor usikkerhed omkring skolestruktur i Kilden, vil der
forventeligt komme ønske fra forældreside om at kunne flytte deres barn til Terndrup. Her
skal der være meget klare spilleregler for, hvordan den situation skal håndteres. Må der
oprettes nye klasser i Terndrup når elevtallet overstiger de 26 elever i 0.-2. årgang fra
august 2023 og 28 elever i årgangene fra 3.-9. årgang?
Hvis ja hvordan finansieres disse nye klasser?
Paedagogisk_kvalitet_i_store_og_smaa_daginstitutioner.pdf (au.dk)
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Forældrebestyrelsen Kilden Børne- og Ungeunivers
Høringssvar vedr. Budget 2023
På baggrund af høring af basisbudget 2023-2026 samt nøgletal fremsender bestyrelsen for Kilden
Børne- og Ungeunivers hermed høringssvar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsens holdning er, at Kilden med alle dens enheder som udgangspunkt bør bevares
som i dag.
Vi i bestyrelsen forventer at blive involveret i den igangsatte proces omkring
strukturændringer i skolen og på skole- og dagtilbudsområdet.
Kilden er i trivsel, og der er stor samhørighed på tværs af matrikler.
Skolelukninger betyder udvanding af lokalområder, med de dertilhørende konsekvenser.
Undersøgelser viser, at børn trives bedre i små end store dagtilbud, hvilket er netop det vi
kan tilbyde i Kilden.
Konstant usikkerhed omkring Kilden er med til at øge risikoen for yderligere frafald af
personale og elever.
Lukning af Bælum og Blenstrup skoler vil medføre store kapacitetsudfordringer i Terndrup,
hvilket vil skabe en række udfordringer.
Cykelstien mellem Bælum og Terndrup skal tilbage på budget - vi skal understøtte sikre
skoleveje for vores børn.
Bekymringer om, om der gives tid og plads til analysearbejdet, eller om der træffes
kortsigtede beslutninger uden saglige begrundelser.

Hos bestyrelsen er der en generel bekymring omkring manglende rettidig omhu hos tidligere og
nuværende byråd. Det virker overordnet til, at Rebild Kommunes befolkningstilvækst, særligt i
Støvring, kommer som en overraskelse - på trods af prognoser, som har været offentlige i flere år.
Derfor er det med stor undren, at vi læser den korte sætning i Basisbudget 2023-2026; Ved at
nedlægge de mindste enheder (skole- og dagtilbudsafdelinger) vil der også være muligheder for
reduktioner, der kan iværksættes med kort frist. Dertil kommer en meget kortfattet vurdering af
konsekvens: Den valgte skole- og dagtilbudsstruktur definerer serviceniveau, prioriteringer og
muligheder lokalt og fælles. Konsekvensen for eleverne, deres forældre, personalet og hele
lokalområdet er langt mere vidtrækkende end hvad, der kan beskrives i så korte træk. Hvordan
kan det fra politisk side accepteres, at dette forslag igen dukker op som mulig budgetbesparelse? I
forbindelse med Budget 2022 og i seneste valgkamp (Se bilag 1) blev det netop påpeget, at
sådanne forslag ikke skulle være at finde i et sparekatalog. Det vidner om manglende accept fra
forvaltningens side af de politiske udmeldinger. Hver gang Kilden blot nævnes i forbindelse med
skole- og dagtilbudslukninger, er det med negativ konsekvens til følge for hele Rebild Øst.
Vi har i Kilden gennem de seneste år vist, at vi både er proaktive i forhold til at levere fagligt og
socialt bæredygtige skole- og dagtilbud, samt at vi har været i stand til at gøre dette indenfor den
økonomiske ramme.
Bestyrelsen har flere punkter, som vi ønsker, at byråd og pågældende udvalg gøres
opmærksomme på. Derfor er nedenstående opdelt i tematikker, som vi mener er relevante i de
kommende forhandlinger.
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Kildens betydning for det gode børneliv
I Kilden ønsker vi, at skabe sammenhæng på tværs af matrikler. På denne måde understøtter vi
udviklingen af elevernes sociale kapital. Dette gøres eksempelvis via. brobygning, hvor formålet er
at bygge bro på tværs af matrikler mellem elever og personale. Det er med til at understøtte
venskaber og give alle elever kendskab til de forskellige skoler. Hermed sikres kendte omgivelser,
når tiden kommer til, at de skal gå i udskolingen..
I Kilden er der læsevejledere, matematikvejledere samt sprogvejledere, som arbejder på tværs af
matrikler. På denne måde sikrer vi os, at der er en sammenhæng og en forståelse for udfordringer
på tværs. Kilden har som eneste skole i Rebild Kommune tværfaglige inklusionsvejledere, som
arbejder helt ned i børnehaverne, for på denne måde at understøtte den tidlige indsats, og være
med til at forebygge mistrivsel.
Skolelukningers betydning for nærmiljøet
Skattegrundlaget i Rebild Øst må på sigt formodes forringet, da det vil blive vanskeligt for Rebild
Kommune at tiltrække nye borgere til området, hvis skoler lukkes og lokalsamfund dør ud. Det må
forventes, at afstanden til det østlige Aalborg, som er i rivende udvikling med både universitet,
erhvervsliv og universitetshospital, vil bidrage yderligere til interesse for at bosætte sig i Rebild
Øst. Men det betyder selvfølgelig, at der skal være bæredygtige skole- og dagtilbud i nærområdet.
Undersøgelser blandt danske forældre viser, at en relativt stor andel, 60 %, af danske forældre
tillægger det afgørende eller stor betydning, at der ligger en skole i lokalområdet, hvis de skulle
flytte på landet. Nærheden skaber trygge rammer for de mindre børn, samt at skolen styrker det
lokale fællesskab og kontakten til andre forældre. Undersøgelser viser også, at de områder, hvor
der tidligere er lukket skoler, er præget af mere negativ udvikling end de områder, hvor der fortsat
eksisterer skoler.
Skoler i landdistrikter udgør et vigtigt samlingspunkt, der binder områder sammen på flere måder.
Først og fremmest danner skolen baggrund for lokale arrangementer og foreningsliv, der går på
tværs af aldersgrupper, og som foregår uden for skoletiden.
Man bør have tanke på sammenhængskraften i hele vores kommune og understøtte den
landdistriktspolitik, som blev vedtaget i 2017 og genarbejdet i 2021 i politik for natur, klima og
balancen mellem land og by. Her ønsker Rebild Kommune netop at styrke livet i alle typer af
samfund i kommunen. Dette indbefatter også, at der er acceptable servicetilbud, herunder
specielt skole- og dagtilbud, som er altafgørende for bl.a. de yngre familiers gode liv på landet.
Dagtilbud
I Rebild Kommune er der stor fokus på at skabe så god kvalitet som muligt på dagtilbudsområdet,
og det er derfor bekymrende, at der er lagt op til, at de mindste institutioner skal lukke. I Kilden
Børne- og Ungeunivers er der to børnehaver med omkring 30 børn, som hver dag har fokus på
kerneopgaven og bærer præg af fantastiske rammer både inde og ude.
I de to institutioner møder børn og forældre nærvær og færdes i et miljø, hvor alle kender alle. Det
giver stor værdi for forældrene, at de møder personale, der kender deres barn, søskende og
livssituation. Denne tryghed og nærvær bidrager til et godt arbejdsmiljø og der er aldrig langt fra
tanke til handling. Der er en stor tilfredshed blandt personalet i forhold til, at de kender alle børn
og beslutninger bliver taget i fællesskab.
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I 2015 blev der lavet en undersøgelse, der viser, at de små institutioner er bedst for børnene
(Paedagogisk_kvalitet_i_store_og_smaa_daginstitutioner.pdf (au.dk)
Undersøgelsen viser, at børn i små institutioner sjældnere bliver uvenner med hinanden, der er
færre drillerier, og de kan bedre lege og aktivere sig selv uden at blive forstyrret.
I Blenstrup og Bælum er der en tydelig rød tråd, hvor barnet lige fra dagplejen op igennem
børnehaven og til barnet går i skole/SFO færdes i et kendt miljø. Det giver sammenhæng i barnets
liv og samarbejdet mellem skole og børnehave er nemt at iværksætte og vedligeholde.
Kapacitetsudfordringer
Hvis Blenstrup og Bælum Skole samt de dertilhørende dagtilbud lukkes, vil det betyde, at der i
Kilden vil opstå kapacitetsudfordringer. Terndrup Skole vil i sin nuværende form ikke kunne
rumme de ekstra elever, og det vil kræve enten at man re-tænker Terndrup Skole, eller at man
bygger til. En tilbygning vil formodentlig være længe undervejs, hvilket der også ville skulle findes
midler til. Det kan betyde, at flere elever står i midlertidige skoletilbud, hvorfor det er vigtigt, at
det også overvejes, hvordan man sikrer, at eleverne får et godt skoletilbud i en eventuel overgang.
Derudover findes det helt centralt, at der, i tilfælde af lukning af dagtilbud, udarbejdes gode
og trygge løsninger for børnene, så vi sikrer at de ikke er i risiko for mistrivsel.
Risiko for frafald i elever og personale
Overvejes de mindre skoler og dagtilbud nedlagt, må analysearbejdet tage højde for, at ikke alle
elever og børn vil vælge Terndrup Skole som et naturligt valg. Flere forældre kunne vælge private
skoletilbud, flytte eleven/barnet til et tilbud i en anden kommune, eller eksempelvis oprette en
friskole. Derudover kan der ske det, at usikkerheden omkring Kilden kan medføre, at nuværende
personale søger væk og samtidig vil det være udfordrende at rekruttere nyt personalet. Der er en
lang række problematikker, og dermed også en masse usikkerhed, som på nuværende tidspunkt
slet ikke er taget ind i betragtningerne. Derfor er vi i Kildens bestyrelse bekymrede for, om den
beregnede besparelse overhovedet er reel.
Cykelsti mellem Bælum og Terndrup
Cykelstien mellem Bælum og Terndrup har længe været ønsket, og denne har været planlagt med
etablering i 2023. Anlægsmidlerne hertil er afsat i årene 2021/2022 . I tilfælde af en lukning af
Bælum Skole vil en cykelsti være endnu mere påkrævet end for nuværende, da endnu flere elever
så ville skulle cykle i skole, og dette ad sikre skoleveje. Forældre skal turde sende deres børn afsted
på cyklen og vi skal understøtte kampagnen “Alle børn cykler”.
Er der tålmodighed i analysearbejdet?
Vi er bekymrede for, om der gives plads til analysearbejdet - eller om besparelserne gør, at der må
handles hurtigt og derfor ikke er tid til grundighed. Det vil ikke være med til at understøtte et
bæredygtigt skoletilbud.
I skoleåret 21/22 skete der en sammenlægning af udskolingen i Terndrup - og evalueringen viser,
at det har været en succes. Det store arbejder af bestyrelse og BFU betød, at der blev truffet en
helhedsorienteret og langsigtet beslutning, frem for en “hovsa-løsning”.
Vi anerkender, at der er behov for at rette op på økonomien i Rebild Kommune. Det er dog
bekymrende, at der blot skeles til økonomi og ikke til kvaliteten i de pågældende tilbud.

23

I tilfælde af, at der fra politisk side træffes beslutning om, at der skal ske skole- samt
dagtilbudslukninger, så er
det vores forventning, at vi inddrages i processen, således der bliver truffet bæredygtige og
holdbare beslutninger.
Desuden er der hos bestyrelsen ønske om en fortsat tæt dialog mellem bestyrelsen og BFU samt
fortsat udvikling af Kilden.
Bilag 1
Udmeldinger på vælgermøde i Blenstrup forud for KV21:
Venstre:
• Sparekatalog er en fadæse.
• De tre skoler hænger sammen. Skal bestå i den form, der er nu.
• Der mangler en kommunal strategi for den kommunale udvikling.
• Indskrivningsprocent og børnetal skal holdes for at fastholde skolerne. Der skal
investeringer til i lokalområderne.
• Renovering på skoler er afsat.
• Gentleman’s agreement på, at skolen holdes i ro hvis forældre vælger til. Skal fortsætte i
det nye byråd.
• Vi skal ikke spare. Vi har penge nok. Flytte fokus fra besparelser til nytænkning af drift.
• Tidlig hjælp til børn. Der skal ikke spares på PPR.
Radikale:
• Forældrenes engagement er vigtig. Når opbakningen er der, så skal skolen nok bestå.
• Det væsentlige er det pædagogiske indhold.
• Inden for fagområder skal der tænkes nyt.
SF:
• Sparekatalog og grønthøster er blevet for meget automatik. Investering i børn. Flere lærer
og pædagoger.
• Specialtilbud i de lokale samfund.
• Minimumsnormeringer. Velfærdsinvesteringer.
• Tror ikke, der er brug for at spare. Vi skal ikke spare os ud af problemer.
Social fællesliste:
• Bakker op de små skoler.
• Lokal ledelse er væsentlig.
• Fratrædelsesgodtgørelser skal væk. Skattelettelser skal væk.
• Vi sviner pengene væk. Vigtigere at bruge investeringer på vedligeholdelse.
• Det er ikke nødvendigt at spare nogen steder.
Konservative:
• Stop diskussioner om lukning af skoler. Stand skal opretholdes.
• Kortere skoledag. Negativ påvirkning på foreningslivet med lange skoledage.
• Mangler visioner for skoler.
Soc.dem:
• Vi har de skoler, vi skal have - både små og store.
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• Forælderopbakningen er væsentlig.
• Grønthøsteren skal stoppes.
• Alle skoler er udfordret på specialområdet. Flere ressourcer til forebyggelse.
• Tiden er ikke til Ny Nibevej. Trafikinvesteringer i sikre veje.
• Arbejde på tværs af forvaltninger.
• Fokus på arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser.
• Vedligeholdelse på skoler.
• Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden på tværs af forvaltningsområder.
Enhedslisten:
• Langsigtet plan for velfærd. Budgetlov smadrer velfærdsinvesteringer.
• Kommuner skal have det lokale selvstyre tilbage.
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MEDudvalg Dagtilbuddene i Haverslev-Ravnkilde
Den 5/9 2022
Høringssvar vedr. budget 2023

Fra MED udvalget i Dagtilbuddene i Haverslev-Ravnkilde
MED udvalget har drøftet budgetforslag 2023 og hvilken betydning det vil få for Dagplejen,
Ravnkilde Børnehave og SFO, og Tuen Børnehave og SFO, og gør opmærksom på følgende:
•

Budgetforbedringsforslag – Skole- og dagtilbudsstruktur
Vi kan se at der er foreslået flg.: ”Ved at nedlægge de mindste enheder (skole- og
dagtilbudsafdelinger) vil der også være mulighed for reduktioner, der kan iværksættes med
kort frist”.
Vi kan have en formodning om, at dette kunne gælde for Ravnkilde Børnehave og SFO. Dette
vil få stor indflydelse på personalets arbejdsmiljø.

•

PPR - vejledning/sparring/supervision
Vi har mange børn/familier i vores område som har behov for råd/vejledning fra PPR. Det
betyder også at personalet har et stort behov for vejledning/sparring/supervision, således
de kan støtte barnet/familien bedst muligt. Derfor vigtigt at styrke PPR.

•

0,5 % råderumsreduktion OGSÅ i 2023
o Basisbudgettet er udhulet og ”skåret helt ind til benet”, det betyder at vi IGEN skal
se på prioriteringerne af de daglige pædagogiske opgaver.
o Det modarbejder i den grad ”Minimumsnormeringer”
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Forældrebestyrelsen i Dagtilbuddene i Haverslev – Ravnkilde
Den 5/9 2022
Høringssvar vedr. budget 2023
Fra Forældrebestyrelsen i Dagtilbuddene i Haverslev-Ravnkilde
Forældrebestyrelsen har drøftet budgetforslag 2023 og hvilken betydning det kan få for Ravnkilde
Børnehave og SFO, hvis forslaget om at nedlægge de mindste enheder (skole- og
dagtilbudsafdelinger) gennemføres.
Svaret er klart og entydigt - NEJ.
NEJ til Børne- og Familieudvalgets forslag om at nedlægge de mindste enheder (skole- og
dagtilbudsafdelinger).
FORDI
Det er vigtigt for lokalsamfundet og for bosætningen i Ravnkilde, at der er muligheder
pasningstilbud af høj kvalitet, da dette giver liv, udvikling og tilslutning til byen.
Ravnkilde Børnehave- og SFO er pr. 1. august 2020 rykket til lokaler på Ravnkilde skole. Det har givet
forældre og børn mulighed for at få en tidligere tilknytning til skolen, hvilket vi forventer, på sigt,
medfører en større tilslutning til skolestart på Ravnkilde Skole.
Den tidlige tilknytning til Ravnkilde Skolen allerede fra Dagpleje- og Børnehave giver en naturlig
glidende overgang for børnene, og forældrene i Ravnkilde Børnehave - og SFO og Ravnkilde Skole
støtter op omkring det - for de kan mærke at deres børn trives.
Samarbejdet mellem pædagoger og lærer i Ravnkilde Børnehave - og SFO og Ravnkilde Skole skaber
rum for en øget faglige sparring, som styrker samarbejdet omkring fællesskabet og det enkelte barn.
Ravnkilde Børnehave- og SFO kan rumme og understøtte børn der har brug for tidlige forebyggende
indsatser.
Ravnkilde Børnehave og SFO giver plads til forskellighed både blandt børnene og blandt
forældregruppen.
Børne- og Familieudvalget har pr. 8 juni anmodet om et kommissorium til en analyse af skole- og
dagtilbudsområdet.
Jf. Budgetseminar den 22. august er målene med analysen blandt andet at sikre gode pasningstilbud,
hvor alle børne og unge trives samt oplever sig værdifulde, og deltager i udviklende fællesskaber.
Pasningstilbuddene skal understøtte tidligere forebyggende indsatser og at der arbejdes med
forpligtende fællesskaber på tværs af skole og dagtilbud.
De mål opfylder Ravnkilde Børnehave - og SFO. For Ravnkilde Børnehave - og SFO kan noget som
langt fra alle dagtilbud kan.
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Vi ønsker et godt børneliv i HELE Rebild Kommune – også i de små
byer som Ravnkilde og Haverslev.
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Skole og Forældre i Rebild Kommune
Støvring den 3. september 2022

Basisbudget 2023 – 2026: Høringssvar fra skole og forældre i Rebild kommune.
Situationen er alvorlig og vi kan ikke forsætte på samme måde som nu.
Pressede skoler i en økonomisk svær tid
Skolerne i Rebild kommune er pressede som aldrig før og er fortsat
underfinansierede. Det fremgår således af budgetmaterialet, at
skolerne i Rebild modtager markant mindre per elev end skoler i både
sammenlignelige kommuner og mindre end alle andre kommuner i
Nordjylland.
Der er derfor et akut behov for at tilføre midler til skoleområdet hvis
Rebild kommune fortsat skal have gode skoler og kunne tiltrække
tilflyttere. For hvem gider egentlig flytte til en kommune som er
kendt for at have de dårligst finansierede skoler i landsdelen og hvor
alle ved at børnene bliver systematisk nedprioriteret ?
Det er heldigvis Skole og Forældres oplevelse, at der er enighed om behovet for at løfte
skoleområdet økonomisk og at der arbejdes meget seriøst med afdækning af udfordringer i Rebilds
folkeskole af BFU og forvaltningen.
Økonomien er udfordret langt ud over det rimelige – ja nogle steder måske endda udover det faktisk
mulige - på flere skoler, og udgifterne til vidtgående specialundervisning og tidlige indsatser er
eksploderet og truer klart undervisningskvaliteten på almenområdet. Samtidig er situationen også
den at nogle børn ikke får den hjælp, de behøver.
Skole og forældre vil derfor gerne kvittere for, at der med budget 2023 lægges op til at tilføre 7,5
millioner kroner til specialområdet. Det er dog ikke nok – slet ikke, men det kan være en (beskeden)
start i et år hvor budgettet på mange områder er stramt som følge af kommuneaftalen. Det ærgrer
dog Skole og Forældre gevaldigt at beløbet blev reduceret fra 10 millioner til 7,5 millioner når
behovet er så meget større og tilmed er veldokumenteret.
I det kommende år er det også vigtigt at sikre, at det ikke bliver eleverne, som skal betale regningen
for de stigende energipriser. Skolernes økonomi er presset i forvejen. Der må derfor findes en
model, som sikrer, at det ikke er hver enkelt skole, som skal betale for dyrere varme og el.
Vigtig analyse skal bane vejen for kvalitet
Vi har i snart 3 år har arbejdet for, at kvaliteten i folkeskolen skal hæves gennem tilførsel af mindst
25 millioner som lige bringer os op niveau med de andre nordjyske kommuner. Skole og Forældre
vil også gerne kvittere for den helt centrale analyse som er igangsat på skoleområdet.
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Støvring den 3. september 2022
Vi har længe bedt om at det samlede byråd tager ansvar og finder de langsigtede løsninger for
skolerne og ser netop analysen som et meget vigtigt skridt på vejen.
Situationen er alvorlig og vi kan ikke forsætte på samme måde som nu. Hvis vi ikke gør noget
anderledes, er det ikke muligt at finde finansiering til at løfte skolerne og kvaliteten. Det kan vi ikke
være bekendt og det er derfor vigtigt at forstå at status quo er markant værre end
forandring…..særligt når man ser det fra børnenes perspektiv.
Så lad nu alle muligheder blive belyst – også selvom det er svære emner. Det støtter vi, for den
nuværende retning for folkeskolen kan vi ikke være bekendt for hverken elever eller ansatte. VI
håber derfor på politisk mod og opfordrer alle interessenter til at give analysen den fornødne
arbejdsro.
Skole og forældre bidrager gerne
Skole og Forældre har siden opstarten i 2020 etableret et rigtig godt samarbejde med BFU og
forvaltningen. Vi er meget glade for den gode dialog og vil meget gerne indgå tidligt og løbende i
analysearbejdet hvor vi forhåbentlig kan bidrage med relevant input undervejs.
Bestyrelsen for Skole og Forældre i Rebild kommune
Benjamin Holst
Formand
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Forældre til børn i Ravnkilde Børnehave- og SFO, Ravnkilde skole og Dagplejen
Ravnkilde/Mejlby
Høringssvar vedr. budget 2023-2026
På vegne af forældre til børn i Dagplejen (Ravnkilde/Mejlby), Ravnkilde Børnehave,
Ravnkilde Skole og SFO.
Forældregruppen i Ravnkilde er meget bekymrede for forslaget om at spare på
skole-/dagtilbudsområdet ved at nedlægge kommunens mindste enheder. Vi frygter den
betydning, det kan få for byens skønne skole og dagtilbud, hvis forslaget gennemføres.
Derfor står vi sammen i flok og siger klart NEJ TAK til forslaget!
FORDI:
Siden Ravnkilde Børnehave og SFO flyttede op på Ravnkilde Skole i august 2020 har vi
oplevet et fantastisk samarbejde mellem enhederne. Samtidig har Ravnkilde Skole fået ny
ledelse samt ansat flere nye lærere, hvilket har givet skolen et enormt kvalitetsløft.
Skolen er i en meget positiv udvikling, og som forældre mærker man tydeligt den nye energi.
Den tidlige tilknytning til Ravnkilde Skole allerede fra dagpleje og børnehave skaber en høj
grad af tryghed og giver en naturlig glidende overgang for børnene. Ravnkilde Skole bliver
derfor det “naturlige” skolevalg.
Samarbejdet mellem Ravnkilde Børnehave, Skole og SFO skaber rum for øget faglig
sparring og tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvilket er en stor gevinst for
vores børn.
Nedenstående er eksempler på de udviklende fællesskaber som børnene er en del af:
- Det prioriteres at skolebørn og børnehavebørn har læringsforløb og arrangementer
på tværs, såsom morgensang og emneuger.
- Skole og børnehave arbejder meget målrettet med at skabe en tryg overgang ved
skolestart.
- Byens dagplejebørn afholder legestue i børnehaven, hvor dagplejebørnene fra en
tidlig alder får kendskab til både børnehave og skole.
Rammerne for et trygt børneliv understøttes af, at Ravnkilde Børnehave, Skole og SFO er
en lille enhed. Alle kender hinanden, der er plads til nærvær - med fokus på trivsel og
fællesskab som fundamentet for læring.
Samvær og relationer på tværs af klassetrin prioriteres højt, både i undervisningen og i
frikvartererne. Undervisningsdifferentieringen i de samlæste klasser medvirker til, at alle
børn udfordres på et individuelt tilpasset niveau. Desuden muliggør børnehavens og skolens
størrelse et tæt kendskab til alle husets børn, og alle børn mødes, høres og rummes.
VORES HÅB ER:
At Rebild Kommune vil se muligheden i, at gøre det til en bevidst politisk strategi at bevare
de små landsbyskoler/børnehaver, og dermed opnå et tilflytningspotentiale i en større del af
kommunen.
At politikerne får øjnene op for, at Ravnkilde Børnehave, Skole og SFO er nogle fantastiske
små enheder, som er værd at bevare og være stolte af!
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Høringssvaret er skrevet af følgende forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer fra hhv.
dagtilbuds- og skolebestyrelse på vegne af forældrene i Ravnkilde:
Lisbeth Lynggaard Bjørn, Cathrine Have Laursen, Mie Skotte Sølvkjær, Mathilde Kjelgaard
Pedersen, Michala Danzi Baisgaard og Lea Holm Baisgaard
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LokalMED Inklusion/PPR

d. 31/8-2022
Høringssvar, Lokal-MED Inklusion/PPR
Inklusion/PPR oplever, at der har været mange besparelser på serviceniveauet på børneungeområdet gennem de sidste år. Vi finder det uhensigtsmæssigt for borgerne og
medarbejderne, hvis denne strategi fortsættes. Vi finder, at det enten er relevant at prioritere
økonomi til området eller som foreslået se på strukturen på området, så der bliver en større
robusthed i økonomi og serviceniveau og som minimum mulighed for at fastholde og helst øge
serviceniveauet på området.
Vi har alene forholdt os til de områder i basisbudgettet, som vi kan se har direkte indflydelse på
vores arbejdsforhold/arbejdsområde.
0,5% besparelse
Vi finder det yderst relevant, at 0,5% besparelsen udfases og at der findes andre mere
permanente løsninger, der stadig giver mulighed for udvikling uden en generel, årlig besparelse på
alle områder.
Struktur på skole-og dagtilbudsområdet
Vi finder det relevant, at der ses på struktur, idet vi anerkender, at det formentlig ikke er muligt at
tilføre ressourcer til området med de generelle udfordringer, der er i Rebild Kommunes økonomi. I
den forbindelse vil vi gerne anerkende, at der er nedsat en række arbejdsgrupper, som ser på,
hvordan udfordringen kan løses med kvalitet, da vi finder det yderst relevant, er der er kvalitet i
løsningen for borgerne og de berørte medarbejdere. Herunder blandt andet at der ses på
børnenes muligheder for sociale relationer, relevant størrelse af læringsmiljøer, faglige
sparringsmuligheder for det pædagogiske personale, optimering af driftsudgifter, samt de
udfordringer strukturændringer kan medføre for et lokalområde.
Færre kvadratmeter til administration
Mødelokaler
Såfremt en nedlæggelse af en administrationsbygning bliver relevant, ønsker vi, at i en fremtidig
løsning vil have fokus på, at der mødelokaler nok til afvikling af møder. Dette er på nuværende
tidspunkt en udfordring, når der afholdes møder i Støvring, hvor det er vanskeligt at få et lokalebåde med og uden borgerdeltagelse.
Tværfagligt samarbejde
Pt. har CFH, PPR og sundhedsplejen, som fysisk er placeret på samme matrikel, koordineret den
interne mødedag. Vi oplever, at dette er med til at styrke kvaliteten i vores indsatser, da vi har
gode muligheder for at koordinere med hinanden, som udnyttes positivt. Derudover sikrer denne
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koordinering af intern dag, at vi de øvrige dage kan deltage i møder på skoler og daginstitutioner
på tværs af afdelingerne.
Vi ønsker derfor, at der i en evt. nedlæggelse af en administrationsbygning, vil blive taget højde for
de vigtige samarbejdspartnere fortsat er i fysisk nærhed til hinanden og med mulighed for intern
koordinering og planlægning af mødeaktivitet.
Eventuelle hjemmearbejdspladser
Vi gør opmærksom på, at der i arbejdsmiljøloven er en række krav til hjemmearbejdspladser og
opfordrer til, at der tages højde for udgifter til disse, hvis der lægges op til mere hjemmearbejde
for kommunens medarbejdere. Fx skal der stilles udstyr til hjemmearbejdsplads til rådighed, hvis
der arbejdes hjemme mere end 2 dage om ugen set over 1 måned.
Arbejdsmiljø og fastholdelse
Det er italesat, at det kan blive relevant med flyverskriveborde for de medarbejdere, der ikke
anvender deres skriveborde hver dag. Da PPRs medarbejdere bruger største delen af vores tid ude
ved skoler og dagtilbud, kan der være formodning om, at man kunne pege på os, som en gruppe,
der kunne have flyverpladser. Tanken herom skaber bekymringer for, hvordan det vil påvirke
arbejdsmiljøet, idet det i forvejen er et arbejde, hvor det kan være svært at skabe til tilhørsforhold
til sin fysiske arbejdsplads og hvor man sjældent ser sine nærmeste kollegaer. Flere ønsker
allerede nu kunne at se deres kollegaer mere, men dette er ikke muligt. Det ønskes derfor, at der
tages højde for, at den enkelte medarbejder fortsat kan have et naturligt, fysisk tilhørsforhold til
sin arbejdsplads, hvor der stadig er en fornemmelse af at høre til et bestemt sted og hvor der er
plads til ens materialer og rum til kollegaskab på afdelingsniveau. Vi mener, at der er flere
muligheder for, hvordan dette kan tilrettelægges og ønsker at blive inddraget tæt, hvis det er
denne beslutning, der træffes.
Fremsendt på vegne af Lokal-MED, Inklusion/PPR
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MEDudvalg Dagtilbud Aavangen
6. september 2022

På vegne af Med-udvalget i dagtilbud Aavangen sender vi her med vores høringssvar.
Vi må erkende at vi ud fra budgetmaterialet, har haft svært ved at gennemskue hvilken
konsekvenser dette kommer til at have direkte for os. Vi finder materialet ugennemskueligt.
Dog kan vi dog igen se med bekymring på at man i Rebild kommune, via. Grønthøster metoden, igen
pakker besparelserne ind. Vi synes det er problematisk at man i en tid, hvor vi gerne skulle se
effekten af bedre normeringer, i stedet giver med den ene hånd samtidig med man tager med den
anden. Vi føler at man som politiker skylder at være ærlig, så forældrene kan have en realistisk
forventning til den indsats vi har mulighed for at tilbyde.
Vi oplever i dagtilbuds verden, lige som skoleverden, et øget antal børn som har brug for særlige
inklusions indsatser for at trives, udvikle sig og lære. Dette behov rækker langt ud over de børn som
har fået tildelt en paragraf 32, samt udover de inklusionsmidler som vi har fået udlagt. Vi ser disse
indsatser som vigtige og værdifulde, både for det enkelte barn men også for fællesskabet. Derfor
ligger vi med glæde de midler og ressourcer ind i opgaven som den kræver. Men båndene strammer
allerede, personalet løber stærkt og har allerede en begyndende følelse af ikke at kunne slå til, i det
omfang som det er nødvendigt. En yderligere stramning vil på den lange bane få langt dyre
konsekvenser i form af mangel på tidlig indsats, børn i mistrivsel, samt øget sygdom hos personalet.
Vi afventer samtidig med en vis bekymring udfaldet af den analyse der skal udarbejdes på
dagtilbudsområdet. Vi vil altid hylde tiltag der er sat i verden for at skabe endnu bedre dagtilbud.
Dog mener vi ikke det er det vi arbejder mod her. Forandringer der skal skabes for at spare penge,
men som pakkes ind i ordet ”kvalitetsudvikling” kommer aldrig til at give det ønskede resultat. Med
udgangspunkt i at vi på nuværende tidspunkt er et dagtilbud med høj forældretilfredshed, øget
tilgang af børn i et område af Rebild der ellers mærker nedgang, stor succes i vores inklusions
indsatser, finder vi det nervepirrende at der pludselig venter os en usikker fremtid. En usikkerhed
som vi finder det ærgerligt at vi skal forholde os til, i en fase hvor vi var blevet lovet ro i forbindelse
med velfærdsaftalen.
Håber I som politikere vil kigge på Rebild Kommune og stille sig selv det spørgsmål ”hvad der giver
størst værdi for borgerne?”, er det store flotte veje og bygninger eller er det roen i, at vi og vores
kære mødes af ordentlige forhold og værdighed lige meget om det er i starten af livet eller om det
er når slutningen nærmer sig.
På vegne af MED-udvalget Dagtilbud Aavangen
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Dagplejerne i Støvring
Ang. Svinget, Mastrupvej 65, Støvring
Skrevet på vegne af Dagplejerne i Støvring Syd
Det at arbejde som dagplejer, betyder at vi skal gå i legestue hver 2. uge. En dag, som både vores
dagplejebørn og vi ser frem til, fordi børnene lærer hvordan et fællesskab er når man er flere børn,
og vi kan se kollegaerne, og få snakket om de udfordringer, der kan være i ens hverdag, og ikke
mindst fortælle om de rigtig mange gode stjernestunder, der er i dagplejers hjem mellem børnene,
men også stjernestunderne der er mellem dagplejer og det enkelte barn.
At nedlægge Svinget vil blive til frustrationer for dagplejen, for hvor skal vi så mødes? Svinget er
placeret rigtig godt i Støvring Syd, og vi har kort afstand til byen og natur. Svinget passer så godt til
den målgruppe vi har, lokalerne er ikke for store, men lige tilpas til de antal børn og voksne vi er i
de enkelte legestuegrupper. De udendørs arealer er fantastiske, for der er en stor sandkasse, stor
asfalteret bane, hvor børnene kører stærkt på scooterne og spiller bold, masser af græs til at lege,
løbe og trille på samt en lille skov, som for vores børn er en kæmpe stor skov, hvor vi kan udforske
naturen, hvor vi blandt andet kan se mange forskellige former for insekter og se træernes
forskelligheder i løbet af året. Alt dette kan vi gøre uden at være bekymret for, om børnene
kommer for tæt på vejen, fordi der allerede er hegn oppe hele vejen rundt.
At skulle finde et alternativ til dette sted, ville vi tro, at det kommer til at koste flere ressourcer
end det det allerede koster nu. Her ved vi hvad vi har, og vi vil så meget gerne beholde det, og
samtidig må det også gerne tilhøre dagplejen i Støvring Syd, så vi ved at det er vores sted
fremover, uden man ikke helt ved om det tilhører dagplejen i Støvring Syd eller ej. Giv os nu et fast
sted, hvor vi kan værne om stedet, hvor vi kan få det indrettet til vores formål, så vi kan hvile i os
selv og ikke være bekymret i tide og utide for om Svinget bliver nedlagt.
Med venlig hilsen
Dagplejer, Pia Pedersen
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MEDudvalg Karensmindeskolen

Høringssvar budget 2023 Karensmindeskolens MED-udvalg
MED-udvalget indleder høringssvaret med sidste års afslutning på høring af budget 2022.
Kære politikere i Rebild Kommune, hvad er jeres vision med folkeskolen, der faktuelt gennem
mange år har ligget i bund med tildelinger sammenlignet med både Region Nordjylland og med
sammenlignelige kommuner i Danmark?
Kan vi forvente et fremtidigt skolevæsen, hvor der investeres i skolerne, så eleverne når så langt
de kan i forhold til deres kompetencer, hvor sårbare elever får en kvalitativ støtte i almenskolen og
hvor medarbejdergruppen ressourcemæssigt for mulighed for at udfolde deres faglighed?
Vi ser med tilfredshed, at der planlægges med at afsætte 10 mio. kr. til det specialiserede område.
Vi forudser dog, at der i årene frem over bliver flere elever, der skal modtage specialiseret
undervisning. Dette område bør have politikernes største fokus, da både elever og medarbejdere
har brug for en bedre ramme. Derfor bør den socioøkonomiske regulering på 0.7% af den
specialiserede tildeling også fjernes.
”Sparekataloget” indeholder mange elementer, der faktuelt vil pålægge skolerne meget store
ekstraudgifter.
•
•
•
•

Indskolingsmodellen er et absolut minimum i forhold til at støtte de yngste elever, og
spares modellen væk, vil det give langt vanskeligere forhold for udsatte elever samt elever
med særlige forudsætninger.
Bortfald af IT-puljen.
Centralisering af tekniske serviceledere og serviceassistenter, der nu sparer skolerne for
mange udgifter og samtidig er synlige i skolens dagligdag, hvor de har en pædagogisk rolle
i forhold til at få elever til at udvise hensyn over for inventar og bygninger.
0,5% besparelsen fastholdes for 2023, hvor skolerne oplever denne udmøntning som en
”grønthøstermodel” uden faglig vision.

MED-udvalget ønsker sig reelt økonomisk og fagligt bæredygtige skoler, men vi ønsker ikke at
udtale os i forbindelse med strukturplaner for hverken dagtilbud eller skoler.
MED-udvalget på Karensmindeskole
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Skolebestyrelsen og MEDudvalg Bavnebakkeskolen

Høringssvar budget 2023
6. september 2022
Konklusion:
Som det fremgår af fremsendte høringsmateriale, ligger Rebild Kommunes Skolevæsen i den billige
ende, både regionalt og nationalt.
Vi konstaterer således med tilfredshed, at der planlægges en tilførsel på kr. 10 mio til det
specialiserede område. Imidlertid er vi bekymrede for, om den planlagte tilførsel er tilstrækkelig.
Netop dette område (læs: vores mest udsatte børn og unge) er notorisk kendt for en markant
underfinansiering. Underfinansieringen betyder store overførsler fra almenområdet til
specialområdet – således bliver alle kommunens elever taget som gidsler.
Og netop almenområdet rammes igen og hårdt, såfremt kommunalbestyrelsen vælger at aktivere
punkterne i det aktuelle ’sparekatalog’. De kr. 10 mio fremgår af udsendte høringsmateriale, vores
bekymring bliver ikke mindre, når vi konstaterer, at Økonomiudvalget på møde af 06.09.22
allerede reducerer beløbet til kr. 7,5 mio inden høringsfristens udløb. Hvis de gode intentioner
smuldrer inden forhandlingerne reelt igangsættes, da tegner fremtiden for Rebild kommunes
Skolevæsen sig meget sort!
I forhold til strukturspørgsmålet, vil lokalMED og skolebestyrelsen på Bavnebakkeskolen ikke tage
stilling til eventuelle skole- og dagtilbudslukninger, men påpege det politiske ansvar herfor. Dog
indstiller vi, i tilfælde af lukninger, at der arbejdes meget hurtigt med mindst mulig uvished og
størst mulig hensyntagen til elever og medarbejdere.
Supplerende kommentarer
Som nævnt indledningsvist er almenområdet i Rebild Kommune billigt, således vil besparelser
ramme så meget desto mere. Indskolingsmodellen er central i det forebyggende inklusionsarbejde
og ligeledes et vigtigt element for en god skolestart. Spares indskolingsmodellen væk, vil det være
forventeligt med stigning i visiteringerne til vidtgående specialundervisning – derfor vil den
formodede besparelse ende som en fordyrelse med et samtidigt kvalitetsfald.
Undervisning i og brug af IT er et ministerielt krav. Bortfalder den centrale IT-pulje, vil udgifterne
blot pålægges decentralt – som i øvrigt nævnt i materialets konsekvensoprids.
Centralisering af skolernes teknisk serviceafdelinger vil med sandsynlighed medføre øgede
eksterne håndværkerudgifter decentralt, hvilket igen vil udhule besparelsesrationalet. Herudover
risikeres en væsentlig forringelse af det indvendige vedligehold med øget belastning af det fysiske
arbejdsmiljø hos elever og personale.
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Den, af KL, anbefalede besparelse på 0,5% (ej blot på lønmidlerne, men på det fulde budgettal)
tænkes udfaset over tid, dette bifaldes. Dog planlægges ”grønthøster-metoden” med fuld effekt i
budget 23 – dette fremstår som at give med den ene hånd og tage med den anden.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Bavnebakkeskolen
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Skolelederforeningen

Høringssvar vedr. budget 2023

06.09.22

Skolelederne ser med stor bekymring på det ressourcemæssige råderum for Rebild Kommunes
skolevæsen. Vi har i adskillige år påpeget en stigende økonomisk udvanding af et, i forvejen, presset
skoleområde. Som det fremgår af høringsmaterialet, er Rebild Kommunes skolevæsen billigt – både
i regionalt og nationalt perspektiv.
I høringsmaterialet præsenteres vi for såkaldte ’budgetforbedringsforslag’ (læs: sparekatalog)
samtidigt signaleres et ønske om at tilføre det specialiserede område kr. 10 mio. Altså tiltag der
peger i hver sin retning. Først tilførslen på kr. 10 mio; Det specialiserede område er hårdt presset
med røde tal over hele linjen. Tidligere analyser peger i retning af et behov nærmere kr. 20 mio end
kr. 10 mio. Men enhver mulig tilførsel vil være kærkommen og nødvendig. Imidlertid er rammen
allerede nedsat til kr. 7,5 mio. (besluttet på Økonomiudvalgsmøde af 06.09.22).
Skolelederforeningen er meget bekymret på skolevæsenets vegne, da situationen peger i retning af
en økonomitildeling i frit fald.
Herudover skal vi nu forholde os til følgende status:
• 0,5%-besparelsen er ligeså iværksat igen på fuld kraft – dog varslet udfaset over tid
• Budgetforbedringsforslagene fra BFU indeholder stort set udelukkende forslag, der
vil presse skolerne nu samt belaste økonomien yderligere på en længere bane
• Budgetforbedringsforslagene fra Økonomiudvalget varsler ligeledes konkrete
nedskæringer på skolernes driftsøkonomi
Det er kommunens børn, der står som de store tabere. Men derforuden presses arbejdsmiljøet for
ansatte og ledere i foruroligende grad. Specielt når der varsles strukturændringer og i sidste instans
lukninger af skoler. I fald denne løsning effektueres – og vi understreger, at dette er og bliver en
politisk afgørelse – da indskærper vi en kort og åben beslutningsproces, med størst mulig omsorg
for elever og ansatte.
Endelig håber vi på politisk vilje i etableringen af et bæredygtigt skolevæsen.
Med venlig hilsen
Lars Lerup
TR Skolelederforeningen Rebild
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Skolebestyrelse og MEDudvalg Suldrup Skole

Budget – høringssvar
Hvis Rebild Kommune brugte det samme beløb pr elev, som man gør i gennemsnit i Region
Nordjylland, så ville besparelser ikke være nødvendige.
Vi ser de stigende udgifter på specialområdet som en delvis konsekvens af tidligere sparerunder,
der har udhulet de forebyggende indsatser og skolernes muligheder for at kunne bedrive udviklende
fællesskaber. Besparelserne har medført ekstraomkostninger, der er højere end besparelsen.
Vi ser positivt på, at man vil ændre 0,5% rammebesparelserne til budgetforbedringsinitiativer.
Stigningen i udgifter på specialområdet demonstrerer netop, at yderligere besparelser på de enkelte
skoler ikke er hverken økonomisk, pædagogisk eller menneskeligt rentable.
Budgetforbedringsinitiativerne i form af en samlet justering af serviceniveauet på Børn- og
Ungeområdet er derfor en politisk opgave.
I forhold til det fremlagte budget har vi følgende kommentarer:
•

Eksisterende udfordringer til det besluttede serviceniveau indenfor den aktuelle
tildelingsmodel, som bør løses politisk
o I dag rammer tildelingsmodellen skævt. På Suldrup Skole kan vi ikke ansætte det
antal medarbejdere, som skolen er normeret til, fordi løn regnes ud som et gennemsnit
og ikke tager højde for anciennitet. På Suldrup Skole har medarbejderne en høj
gennemsnitsanciennitet, og det rammer det som en skjult ”personalebesparelse” på 5 %
o Udgiften for elever, der har brug for et specialtilbud henføres til distriktsskolen. Det
gælder også for elever i miniSFO og elever i 10. klasse. Dvs. at udgiften for et specialtilbud
fra før eleven indskrives i distriktsskolen og efter eleven udskrives af distriktsskolen tages
fra distriktsskolens midler. Hermed pålægges skolerne en udgift, som de reelt set ikke
tilføres midler til. Det betyder, at det politisk besluttede serviceniveau udfordres, fordi
skolerne pålægges ikke-finansierede økonomiske forpligtelser
o Lønstigninger og stigende driftsomkostninger pga. prisstigninger på materialer/energi er
der ikke taget højde for i budgettet. Det medfører en betydelig udhulning af muligheden
for at leve op til det besluttede serviceniveau i Rebild Kommune
o Tildeling til forebyggende indsatser og specialundervisning bør adskilles. Den samlede
pulje i dag betyder, at fx en tilflyttet familie, der har to børn, der skal tilbydes et
specialtilbud kan binde de midler, som skolen ellers brugte til at arbejde forebyggende
med. Når skolerne ikke kan planlægge en kontinuert forebyggende indsats, så vil antallet
af henvisninger til specialtilbud stige. Værst er, at børn der kunne være rummet på deres
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distriktsskole med begrænsede midler, bliver visiteret til et specialtilbud, som de
forbliver i resten af deres skolegang. Giv skolerne nogle øremærkede midler til at arbejde
forebyggende.
o For år tilbage afskaffede man den centrale pulje til specialtilbud, for at undgå, at skolerne
vederlagsfrit eksporterede krævende elever ud fra egen skole og videre til et
specialtilbud. Ved at lade alle pengene følge den enkelte elev, hvor det så bliver
distriktsskolen, der hæfter for udgifter til specialtilbud (de vidtgående specialtilbud
undtaget), så opstår der nye uhensigtsmæssigheder. De enkelte skolers økonomi kan
blive stærkt påvirket af enkeltelevers tilflytning. Økonomien bliver uforudsigelig, og den
enkelte skole vil kunne risikere at stå splittet imellem af udgå underskud på driften eller
overholde Serviceloven i forhold til børn med udfordringer. Da loven skal overholdes, så
er resultatet en udfordret økonomisk stabilitet. Vi opfordrer til en genindførelse af den
centrale pulje for tildeling af specialtilbud – med den forskel at der sammen med
Centerchef for Børn og unge og Chef for PPR også er et repræsentativt udvalg af
skoleledere repræsenteret. Hermed sikres den økonomiske ansvarlighed og et ensartet
serviceniveau for elever, der har brug for specialundervisning i Rebild Kommune
•

Eksisterende udfordringer i forhold til den aktuelle struktur kræver både politisk mod og
hjerte

o I den kommende strukturanalyse vi vil opfordre til, at der arbejdes med fokus på børnenes
trivsel og læring fremfor fokus på mursten. Blandt andet Brøndum og Fliess skoleanalysen
fra 2015 viser, at der er skoler i Rebild Kommune, hvor der er kapacitet til flere elever
o Der hvor der bliver tale om lukning af enheder opfordrer vi til en hurtig og transparent
proces, så vi undgår sivning af elever og medarbejdere pga. uvished
o Skoledistrikter og busruter afspejler i høj grad de gamle kommunegrænser. Når man taler
om budgetforbedringsinitiativer ligger der et potentiale i at genbesøge området med
udgangspunkt i det samlede Børn- og Ungeområde for Rebild Kommune
•

Fælles servicecenter
Besparelsen ved et fælles servicecenter vil reelt blive en besparelse, der rammer
kerneopgave. Når der har været forældremøde om aftenen, skal stolene så blive stående i
gymnastiksalen til næste gang en servicemedarbejder kan prioritere at komme forbi vores
skole og løse denne opgave? Når der ikke er en pedel, vil mange småopgaver blive løst af
skolens pædagogiske personale. Den tid de bruger på dette, går fra deres almindelige
arbejde. Varme hænder bliver gjort kolde.
Alle de mange småting såvel som større opgaver, som vores pedel i tide og utide løser af sig
selv, vil fremover skulle noteres ned, formidles, koordineres og så skal
servicemedarbejderen først til at transportere sig ud til den enkelte enhed, førend opgaven
kan løses. En lille besparelse som medfører en serviceforringelse, der ligger langt ud over det
på papiret sparede beløb.
Høringssvar fra Skolebestyrelse og MED-udvalg, Suldrup Skole
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Skolebestyrelse og MEDudvalg Haverslev – Ravnkilde Skole

Høringssvar vedr. budget 2023-26
Bestyrelsen på Haverslev-Ravnkilde Skole ønsker, at politikerne i Rebild Kommune tager stilling til
hvilket serviceniveau, der ønskes på skoleområdet, og hvordan vi som kommune sikrer, at der ikke
bliver endnu større forskel på vilkårene for skoler i yderområderne og i de større byer.
Særligt vedr. forslag om ny skolestruktur og lukning af mindre enheder:
Rebild Kommune har aktivt valgt at bevare de små enheder. Derfor har borgerne mulighed for at
tilvælge Ravnkilde Skole, som er i en rigtig god udvikling fagligt og pædagogisk:
•
•
•

Vi har kompetent personale, der forstår at udnytte de mange muligheder på
en lille skole og en positiv og engageret forældrekreds.
Den nuværende ledelsesstruktur og samarbejdet mellem skole og dagtilbud
fungerer rigtig godt. (Samarbejdet er nærmere beskrevet i høringssvaret fra
forældre til børn i Dagplejen, Ravnkilde Børnehave og Ravnkilde Skole og SFO).
Der findes fleksible løsninger i forhold til pædagogisk personale og
servicepersonale, som giver plads til at løse kerneopgaven på begge områder.

Ravnkilde Skole er med andre ord et helt unikt tilbud, som Rebild Kommune kan være stolt af. Vi
ønsker derfor bibeholdelse af Haverslev-Ravnkilde Skole på to matrikler med fælles ledelse
og personale. Hvis politikere eller ansatte i forvaltningen ønsker at se skolen og opleve alt det, der
er sket de seneste år, vil vi meget gerne vise skolen frem.
Vi ønsker, at der laves beregninger på, hvad den reelle besparelse ved en ny skolestruktur eller
lukning af mindre enheder vil være, inden der tages så drastisk en beslutning. Her kan inddrages
erfaringer fra andre kommuner, hvor ændring af skolestruktur ofte har vist sig at indebære store
merudgifter til bl.a. buskørsel og øget specialundervisning. Desuden vil strukturændringer give
anledning til bekymringer hos skolens medarbejdere og dermed generere et usikkert arbejdsmiljø.
Sidstnævnte kan i en lang periode være en hindring for pædagogisk udvikling og et stabilt
læringsmiljø til eleverne.
Særligt vedr. forslag om fælles servicecenter:
Centralisering af serviceledere kan i første omgang give en besparelse, men på den lange bane vil
det medføre merudgifter, at småreparationer ikke bliver klaret, men potentielt bliver til store/dyre
opgaver. Vi har erfaring for, at eleverne får et medansvar for at passe på skolen, når de kender de
voksne, der reparerer og gør rent. Ligeledes oplever vi, at det er en stor fordel at have
serviceledere/pedeller tæt tilknyttet skolerne, da det giver et ejerskab til opgaverne, der
sandsynligvis ikke kan etableres, hvis man er udsendt fra en central enhed. Dette vil gå ud over
vedligeholdelse af bygninger samt påvirke elever og medarbejderes fysiske arbejdsmiljø.

43

Særligt vedr. tildelingsmodel og udgifter til specialundervisning:
Med de foreslåede besparelser på skoleområdet kan vi forudse en negativ spiral, hvor manglende
midler til inklusion resulterer i dårligere arbejdsmiljø og flere elever med behov for et specialiseret
tilbud. Midlerne til almenområdet udhules af besparelser på drift og personaler samt skolens
nødvendige visitationer til specialtilbud. Hvis midlerne til skolens inklusion og specialundervisning
blev tildelt ud fra, hvor mange af skoledistriktets elever, der ifølge PPR har brug for særlig støtte,
vil det give et mere reelt billede af vores inklusions- og specialundervisningsbehov end nuværende
fordeling ud fra samlet elevtal og socioøkonomisk faktor.
Bestyrelsen og MED-udvalget på Haverslev-Ravnkilde Skole
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Forældreråd Blenstrup Skole og Valhalla

Blenstrup, September 2022
Høringssvar, Budgetforslag 2023-2026
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Rebild Kommunes Budgetforslag 2023 fælles fra
samtlige forældreråd i Valhalla og på Blenstrup Skole.
Hvor skal vi dog starte? Ja, vi kunne jo sende samme høringssvar, som vi sendte om
samme emne for ganske kort tid siden. Vi er dybt frustrerede over, at Byrådet igen udsender
endnu et forslag om økonomisk besparelse, hvori lukning af Valhalla og Blenstrup Skole
indgår!
Rebild Kommune skriver så flot på sin hjemmeside, at “Rebild Kommune kan betegnes som
en klassisk vækstkommune, som har oplevet en stor forøgelse i befolkningstallet. Der er
navnlig flyttet mange nye borgere til kommunen med en god økonomi, som bidrag til
kommunens indtægter og skaber stabilitet.” (Kilde) Det lyder flot! Og der er ingen tvivl om, at
der menes de mange nye tilflyttere, som bygger hus i Støvring. Men det bliver desværre ikke
nævnt, at disse tilflyttere faktisk er meget dyre for kommunen i de første mange år! Da det
især er unge børnefamilier, der flytter i nybyggeri i Støvring, medfører det mange små børn i
kommunen, som er “dyre” for fælleskassen, idet der både er udgifter til sundhedsplejerske,
barselsdagpenge, vuggestue-/dagplejeplads, børnehave, skole, skoletandlæge mv. I
Blenstrup sætter vi pris på Støvring og den vækst, der finder sted, men det kan ikke være
meningen, at vi i landdistriktet skal finansiere de nye borgere i Støvring! Der skal ikke lukkes
skoler i Rebild Øst for at medfinansiere bl.a. en ny skole i Støvring!
Som det for nyligt fremgik i medierne, sendte over 1.000 psykologer et åbent brev til landets
politikere: Der skal ske noget nu, ellers er det for sent! Psykologer og derved
førstehåndsvidner til dagligdagen i dagtilbud og skoler er dybt bekymrede over den aktuelle
stigning i mistrivsel. Hvis ikke rammerne bliver ændret, ser de intet håb for at vende
udviklingen. “Hvis ikke der skabes rammer, der er tilpasset børns behov, samt vilkår for, at
pædagoger og lærere kan møde børnene med ro, overskud og nærvær, ser vi intet håb for
at vende den negative udvikling, der med rette har præget mediebilledet i en længere
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periode.” (Kilde) Med en mindre skole med små klasser, som på Blenstrup Skole, er vi
allerede på vej i den retning, psykologerne anbefaler. I vores små klasser kender alle lærer
alle børn, og lærerne har mulighed for at se det enkelte barn og sparre om trivsel og læring
med hinanden.
I mange kommuner er der fokus på bæredygtighed og FNs 17 Verdensmål. Det kræver
politisk mod og initiativ at være bæredygtig:
•

Verdensmål nr. 10 handler om ulighed. Bekæmp ulighed mellem landene - men også
mellem by og land.

Sundhed og indlæring højnes hos børn, der cykler i skole. Hvis skolen i lokalområdet lukkes,
er det ikke muligt at cykle i skole.
I budgettet er det en relativt lille besparelse, der hentes ved at lukke 3 små skoler. Vi stiller
os undrende overfor, om der er set på totalbudgettet ved sådanne lukninger. Er der
indregnet, hvilke store såvel sociale som økonomiske konsekvenser det får for
lokalsamfundet og Rebild Øst generelt?
I Blenstrup er der tradition for enorm stor opbakning fra foreninger og forældre. Der er
således samlet penge ind til fornyelse af legeplads i form af ny bålhytte samt svævebane.
Skolen har ligeledes fået nyt og fantasifuldt bibliotek, som ligeledes er renoveret af
forældregruppen, og byens multibane og parkour er etableret med fondsmidler og lokale
kræfter. Ovenstående er blot få af rigtig mange opgaver, som byens borgere/forældre stiller
op til, da vi er klar over og agerer ud fra, at budgettet i kommunen er stramt!
Vi er udmærket klar over, at børnetallet i Blenstrup og omegn er lavt lige nu. For få år siden
havde vi 80 elever på Blenstrup Skole - p.t. har vi 53. Men vi har nogle engagerede lærer,
der igen og igen arbejder fokuseret med de sammenlæste klasser og sætter trivselsarbejdet
højt. Sammenlæsning af klasserne på Blenstrup Skole har fungeret godt i mange år, og vi
forældre er fuldt ud tilfredse med, at børnene i dansk og matematik undervises på deres
eget niveau frem for den samlede klasses niveau.
Vi arbejder hårdt på at tiltrække flere børnefamilier til området! Flere initiativer er sat i gang
omkring øget bosætning i vores skønne lille by og omegn samt i hele Rebild Øst. De seneste
boliger, der er solgt i byen, er ligeledes til unge mennesker. Men det kan ikke siges tydeligt
nok, at når lukning af dagtilbud og skole i Blenstrup sættes på som spareforslag gang på
gang i kommunalt regi - på trods af politisk lovning om ro omkring KILDEN (bl.a. ved KV21 i
hele panelet ved valgmøde i Blenstrup Hallen!) - er vores arbejde stort set umuligt! Selvom
det østlige Aalborg er i rivende udvikling både med erhverv og supersygehus, og det ville
være oplagt for børnefamilier at kigge mod Blenstrup, når de skal slå sig ned, så vælges
byen og området fra, når referater med spareforslag og skolelukning dukker op i søgninger
på internettet!
Politikerne i Rebild burde være stolte af Blenstrup og Rebild Øst. Ja, måske ligefrem
promovere sig på, at vi i kommunen kan tilbyde alt fra større byer med vækst og kort afstand
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til motorvej til mindre samfund med masser af natur og fællesskab i landdistrikterne. Rebild
Kommune har det hele!
Vores holdning er klar og tydelig, lad os få ro på dagtilbuds- og skoleområdet i Blenstrup og
KILDEN, så de mange lokale kræfter og dygtige medarbejdere i Valhalla og på Blenstrup
Skole kan drive og videreudvikle vores lille børnehave, skole og lokalsamfund.
Venlig hilsen
Troels Dalgaard Astrup, Hanne Bruun Førster og Charlotte Kragh-Pedersen
på vegne af
Valhallas forældreråd, Blenstrup, KILDEN
Forældrerådet i 0.-2. klasse, Blenstrup Skole, KILDEN
Forældrerådet i 3.-4. klasse, Blenstrup Skole, KILDEN
Forældrerådet i 5.-6. klasse, Blenstrup Skole, KILDEN
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Terndrup Borgerforening og Lokalråd
høringssvar fra Terndrup Borgerforening & Lokalråd
En god skole i Terndrup
Terndrup har været inde i en rivende udvikling de seneste år, hvad angår nybyggeri af parcelhuse
og lejligheder. Bare på 2 år blev den seneste udstykning i Anemonelunden bebygget, og mere end
en hel skoleklasse af børn er flyttet ind. På halvdelen af den gl. sygehusgrund er opført lejligheder,
som har frigjort parcelhuse andre steder i Terndrup til børnefamilier.
En af hjørnestenene, for denne positive udvikling, er tilstedeværelsen af en god og stor skole i
Terndrup, som man kan regne med, også eksisterer i sin nuværende form de kommende mange
år.
Der er lidt stilstand på boligmarkedet i øjeblikke, en stilstand der er landsdækkende, grundet den
høje inflation, stigende renter, mangel på håndværkere og byggematerialer, samt krigen i Ukraine,
med en voldsom energikrise til følge.
Når disse usikkerhedsmomenter forhåbentlig aftager i den kommende tid, og der falder mere ro
på, og der igen bliver en tro på mere stabile forhold, som vi kendte det for bare få måneder, et
halvt år, siden, tror vi igen på en stor og positiv udvikling for Terndrup.
Der er udlagt flere og store områder til nye byggegrunde, der er flere projekter i støbeskeen med
lejligheder og rækkehuse. Vi ser i disse dage en prægtig video fra en af de private udstykkere af
byggegrunde i Terndrup, en video som promoverer Terndrup og omegn på bedste vis.
Når de nuværende og kommende ansatte på de meget store arbejdspladser i Aalborg Øst får øje
på dette potentiale, hvilket vi slet ikke er i tvivl om at de vil, kommer der helt sikkert god gang i
nybyggeri og tilflytning til Terndrup igen.
Skal denne positive udvikling fortsættes og understøttes, er en af de vigtigste forudsætninger en
sund og stabil skole. En 9-klasses skole i en god og sund udvikling, som de kommende tilflyttere
kan regne med i deres overvejelser for, hvor de skal udleve deres bolig- og familiedrømme, i rolige
og naturlige omgivelser, til en boligomkostning de har råd til.
På vegne af Terndrup Borgerforening & Lokalråd
Jacob Ellemann

48

Bestyrelsen for Dagtilbud Skørping
Skørping 6. september 2022
Høringssvar vedrørende basisbudget 2023-2026
Fra Bestyrelsen for Dagtilbud Skørping
Jævnfør nedenstående punkter, stiller forældrebestyrelsen sig stærkt kritisk over for forslaget om
lukning af biblioteket i Skørping.
Dagtilbuddene i Skørping er flittige brugere af biblioteket i byen. Af praktisk karakter kan nævnes at
biblioteket og dets bibliotekarer udgør en vigtig ressource i forbindelse med det kæmpe
sprogarbejde pædagogerne og dagplejerne udfører i det daglige, både som vidensbank til ressourcer
men også gennem deres deltagelse i det veletablerede sprognetværk, som udover pædagoger og
bibliotekarer også indeholder fagpersoner fra skolen og ppr.
Dagplejerne anvender biblioteket som et yndet udflugtsmål, hvilket især er vigtigt da der ikke findes
en offentlig legeplads i Skørping. Også daginstitutionerne bruger regelmæssigt biblioteket som
udflugtsmål; en aktivitet der ikke længere ville være mulig, hvis nærmeste bibliotek er i Støvring, da
dette ville kræve bustransport.
At børn i alderen 0-6 år har mulighed for regelmæssigt at besøge et bibliotek har mange fordele,
også på lang sigt. Det giver mulighed for at introducere børnene for litteratur på et tidligt stadie.
Hermed grundlægges gode vaner for læsning, hvilket igen giver potentiale for en bedre uddannelse,
bedre dannelse.
Adgang til et bibliotek giver lige adgang til viden, uafhængigt at socioøkonomisk status, biblioteket
er dermed en vigtig faktor i skabelsen af viden men også lokalt fællesskab, lokale værdier,
sammenhold, fælles oplevelser osv. Alt sammen noget, som er uvurderligt vigtigt i et ungt barns liv.
Lukning af biblioteket vil måske give en mindre besparelse på kort sigt, men resultere i øget risiko
for behov for dyrere støtte senere i livet i form af læsehjælp og lign. Lukning af biblioteket vil derfor
føre til en forringelse af børnenes liv, både på kort og lang sigt.
Udover vores kritiske stilling til forslaget om lukning af biblioteket i Skørping, tilslutter vi os
høringssvaret indsendt af Forældrebestyrelserne i Dagtilbudsområderne Støvring Syd og Støvring
Nord med nedenstående ordlyd.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dagtilbud Skørping

Skørping 6. september 2022
Kære politikere i Rebild Kommunes Byråd. Det er en vanskelig øvelse at lave høringssvar til budget
2023 og overslagsårene. Vi er blevet præsenteret for et basisbudget, hvor formålet er at nedsætte
en arbejdsgruppe til at udarbejde et sparekatalog for bl.a. dagtilbudsområdet uden
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forældreinddragelse. Det synes vi ikke afspejler den åbenhed, vi som forældre og borgere i Rebild
Kommune ønsker!
Minimumsnormeringer
Basisbudgettet lægger op til, at der skal spares 8 millioner kroner over de næste to år, og dette på
trods af, at statistikken, der ligger til grund for beregningen af minimumsnormeringerne i vores
institutioner, stadig er langt fra den virkelighed, vores børn møder i hverdagen. Vi mener fortsat
ikke, at Rebild Kommunes opgørelse af normeringerne er udtryk for det reelle antal varme
hænder, som vore børn møder i hverdagen. Vi ønsker faktiske minimumsnormeringer i de enkelte
tilbud!
Behov for realistiske prognoser
Rebild Kommune vækster navnlig på antallet af børnefamilier og unge tilflyttere, der planlægger at
starte familie her. I basisbudgettet lægges der op til, at børnetallet for 2023 er faldende eller
stagnerende i forhold til 2022 (se vedhæftede Tabel A nederst). Dette har også været prognosen
for de tidligere år, men realiteten har vist sig at være det modsatte - nemlig et stigende børnetal.
Vi opfordrer derfor til, at I jeres disponering antager så realistiske forudsætninger som muligt.
Vores dygtige personaler i dagtilbuddene gør deres ypperste, men både de og børnene har brug
for, at vi i nærmeste fremtid når en situation, hvor vippe-normering (+15 % over normering) ikke
indgår fast i kapacitetsberegningerne.
Ressourcer på dagtilbudsområdet
Rebild Kommune ligger på landsplan helt i bund, når vi ser på ressourceforbruget til børnene på
dagtilbudsområdet. Som det ses i tabel 1 ligger Rebild Kommune kr. 13.897,00 under
ressourceforbruget på landsplan. Der frygter vi sætter sig som spor hele vejen op gennem
opvæksten og ses som resultat med udfordringer på skoler og i familier. Dette er selvsagt ikke
holdbart, hvis man som kommune fortsat ønsker at tiltrække børnefamilier.

Ifølge Basisbudget for sidste år (s. 37) oplyses der om, at der er budgetteret med forældrebetaling
svarende til 25% af de budgetterede udgifter, hvilket er det maksimale, der kan opkræves jævnfør
dagtilbudsloven. Hvordan kan det være rigtigt, at kommunen opkræver max forældrebetaling,
men samtidig er én af de kommuner i Danmark, der prioriterer færrest penge til børneområdet?
Ledelse og administration af dagtilbudsområder
Den aktuelle tildeling pr. barn bliver mere og mere skæv særligt i dagtilbuddene i fx
Støvring Syd og Støvring Nord, hvor der er flere større enheder og mindre tildeling til
ledelse tæt på kerneopgaven. ”Ledelsestid” er der derfor udsigt til skal finansieres ved at
mindske pædagogernes tid hos børnene, hvis der ikke sker ændringer i struktur og
tildeling
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Skørping 6. september 2022
Dagplejens vilkår
Endelig er vi nødt til at kommentere på, at vi i det udsendte høringsmateriale har fundet to
konkrete forslag til at forringe vilkårene for dagplejen i Støvring.
Under Plan, Byg og Vej findes et forslag, hvor Svinget, som Støvring Syd benytter til legestue for
distriktets dagplejere, foreslås lukket som en besparelse. Disse dagplejere har ikke udsigt til at
kunne mødes andre steder, før en ny integreret institution med en fleksibel indretning står klar.
Legestuerne er det sted dagplejerne mødes omkring fælles opgaver og aktiviteter, som er med til
at sikre børnenes udvikling og udvider mulighederne for samarbejde og sparring mellem
dagplejerne. Derfor må vi på det kraftigste advare mod at Svinget lukkes, før der er fundet en
alternativ løsning.
Ligeledes foreslås der i høringsmaterialet igen en lukning af gæstehuset. Vi vil som forældre gøre
opmærksomme på, at dette vil føles som en markant serviceforringelse for familier med børn i
dagplejen på tværs af Støvring. Ligeledes nævnes gæstehuset som bidragende positivt til
arbejdsmiljøet for dagplejerne. Det bør sikres, at dagplejen også fremadrettet fremstår som et
attraktivt pasningstilbud, da dette er den mest fleksible pasningsform på 0-2 års området.
Prioritering og effektivisering
Det gennemgående tema i Basisbudgettet er prioritering og effektivisering. På Dagtilbudsområdet
mener vi, at der alene er tale om en klar prioritering og IKKE effektivisering, da effektivisering
lægger op til målbare resultater, som ikke er foreneligt med daginstitutionernes virke. Hvordan vil
I effektivisere et kram til et barn som behøver omsorg? Hvordan vil I måle på kvaliteten af børns
leg, som understøttes af en pædagog, hvor alle har mulighed for at blive inkluderet i fællesskabet?
Og hvordan kan I reducere i tiden, hvor et barn lærer at tage sko på? Det kan I ikke, for børns
udvikling hverken kan eller skal effektiviseres!
Med andre ord: Tag ansvar for at der bliver skabt en dagtilbudsstruktur som hænger sammen med
den økonomi I vil investere i vores børn, og lad så i stedet arbejdsgrupperne komme med bud på,
hvordan der kan skabes endnu mere kvalitet i samarbejdet omkring vores børn.
Med venlig hilsen,
Forældrebestyrelserne i Dagtilbudsområderne Støvring Syd og Støvring Nord.
Vedhæftet: I tabel A ses det tydeligt, at børnetallet og antallet for de 25-39 årige er
stigende. Bemærk samtidig at intervallet for området 0-6 år er væsentligt mindre end
de øvrige grupper
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Skolebestyrelsen og MEDudvalg Sortebakkeskolen

Høringssvar budget 2023
Vi ønsker ressourcemæssig balance
Vi ønsker et skolevæsen i ressourcemæssig balance. Vi noterer, at byrådet er indstillet på
at analysere den generelle struktur på kommunens skole- og institutionsområde og på
baggrund af dette lave langsigtede løsninger for at skabe økonomisk bæredygtige
enheder. Dog vil vi appellere til, at byrådet ikke trækker beslutningen i langdrag, men
træffer en hurtig beslutning ikke mindst for at eliminere den usikkerhed, som er en generel
belastning for børn, forældre og personale.
Vi kan ikke skabe økonomisk bæredygtighed i vores skoletilbud, hvis der ikke tilføres flere
midler til at drive skole for. Vi er yderst pressede af det øgede antal visitationer til
specialområdet - på Sortebakkeskolen er der i indeværende år brug for 3,7 millioner kr. ud
over det beløb, som er afsat til specialpædagogiske foranstaltninger. Denne udgift er i
sagens natur ikke et besparelsesobjekt. Den eneste måde at nedbringe denne udgift er
gennem en tidlig indsats, og misforholdet mellem afsatte midler og den faktiske indsats
bliver ovenikøbet forstærket af, at et stort antal af de børn, som visiteres til specialtilbud
aldrig har haft deres skolegang på skolen. Skolen har altså ikke haft mulighed for at lave
forebyggende inklusionsindsatser.
På samme måde er økonomien presset af øgede forbrugsudgifter til el og varme. På
Sortebakkeskolen ca. 120.000 kr. ekstra om året. Samtidig rammer de generelle
prisstigninger på almindelige forbrugsvarer også skolens drift; fx er der en årlig merudgift
på ca. 10.000 kr. alene til rengøringsmidler, toilet- og håndklædepapir. Udgiften til disse
generelle prisstigninger kan kun dækkes af besparelser, der rammer almenområdet i
skolens undervisning.
Pedelfunktionen - rammebesparelse
En rammebesparelse på området vil helt klart betyde, at de kommunale bygninger vil lide
overlast, og at det dermed vil koste på andre konti. Brug serviceledernes tid på skolens
bygninger og ikke på landevejen.
Servicelederne spiller også en central rolle ift. kommunens jobcenter, når borgere skal
jobafklares mm. På samme måde er mange i flexjob i servicefunktioner på skolerne, hvor
servicelederen har den daglige kontakt/ansvar.
Hvis servicelederne ikke er tilknyttede en skole som i dag, vil skolerne være tvunget til at
rekvirere håndværkere til en helt anden timeløn til at løse reparationer i hverdagen.
Indskolingsmodellen
Fjerner man indskolingsmodellen vil behovet for inklusionsindsatser stige yderligere,
hvilket på lidt længere sigt vil resultere i en merudgift i stedet for den besparelse, som er
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baggrunden for en eventuel fjernelse af indskolingsmodellen. Fjernes indskolingsmodellen
vil flere børn med forskellige udfordringer ikke få den nødvendige og rettidige
opmærksomhed og tidlige indsats, i løbet af en forholdsvis kort årrække vil der derfor
komme endnu et øget pres på økonomien på specialområdet. Kort sagt en negativ
økonomisk spiral i stedet for den ønskede besparelse. Den eneste måde at nedbringe
udgiften til specialområdet og dermed sikre en generel besparelse vil være at investere i
indskolingsområdet, som man fx har valgt at gøre i Aalborg Kommune, hvor der vil være to
voksne i klasselokalet i kommunens 0.-3. klasser.
Vi er glade for og stolte over at drive skole i en kommune, der ofte fremhæves i positive
sammenhænge på nationalt plan, og da vi føler, at kommunens skolevæsen spiller en ikke
uvæsentlig rolle i denne positive omtale, håber vi, at byrådet fortsat vil træffe de fornødne
prioriteringer.
Venlig hilsen
MED-udvalget og Skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen
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Bestyrelsen på Læringscenter Himmerland

Høringssvar budget 2023-2026
Hermed fremsendes høringssvar på fremsendte budget for Rebild kommune 2023.
Bestyrelsen for Læringscenter Himmerland (LCH) er bekymrede for Rebild kommunes skolevæsen.
Vi mener, at det er vigtigt at få kigget på et skolevæsen i balance. Et skolevæsen, hvor politikerne
tager stilling til, hvilke konsekvenser det kan få for kommunens børn og unge, hvis der gang på
gang er usikkerhed om skolelukninger, forringelser i serviceniveauet og andre besparende tiltag.
Det er vores holdning, at hvis politikerne vil prioritere forebyggende arbejde og tidlige indsatser,
vil dette have en positiv indvirkning på børn og unge i kommunen. Vi tror på, at en investering vil
være med til at give skolerne bedre mulighed for at lykkes med inklusion af elever, som har det
svært i nærmiljøet, hvilket er et af Rebild kommunes mål for inklusion.
Rebild kommune er en af de kommuner, der bruger færrest penge på dagtilbud og skoler i
Danmark, det kunne være fint, hvis vi kunne komme væk fra den placering. Hvis I, som politikere,
gerne vil have at dagtilbud og skoler kan hjælpe alle børn og unge med at blive de bedste
versioner af dem selv, så skal de professionelle have gode arbejdsbetingelser og et godt
arbejdsmiljø.
For Læringscenter Himmerland
● Tildelingsmodel og udgifter til specialområdet
Vi er bekymrede for den tilbagevendende ide om, at der kan spares på børne- og ungeområdet.
Det er vigtigt at sætte tidligt ind hos de mindste børn. Der mangler midler til at arbejde med
inklusion i nærmiljøet, og dette gælder både skole- og dagtilbud. En besparelse på disse områder
kan blive en negativ spiral, som kan give Rebild kommune en endnu større udgift i fremtiden,
hvilket vi ved, ikke er hensigten.
Vi kunne se en ide i at regne tildelingen ud på en anden måde end den nuværende, men har
desværre ikke ideer til hvordan.
● Fælles servicecenter
Det, som børnene og eleverne på LCH har brug for, er struktur, kendte relationer og
forudsigelighed. Med et fælles servicecenter vil det ikke altid være den samme person, der vil
komme på LCH, hvilket vores børn og unge har brug for. For nogle af vores elever vil fremmede
mennesker være en meget stor forstyrrelse. På LCH har vi ikke blot en teknisk serviceleder, vi har
en, der kender vores børn og unge, og en, der kan inddrage dem i praktiske gøremål. Det er noget,
som kan gøre en stor forskel for vores børn og unge.
Derudover vil et fælles servicecenter give de tekniske medarbejdere meget tid på landevejene,
hvor de ikke
gør gavn.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen på Læringscenter Himmerland
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Bestyrelsen ved Øster Hornum Børneunivers
Høringssvar vedr. kommunalt budget 2023
Hermed høringssvar fra Øster Hornum Børneunivers vedr. forslag til budget 2023-2026
Vi har på bestyrelsesmøde d. 5/9 2022 gennemgået budgetforslaget, og har følgende
kommentarer:
• Vi synes det er mærkværdig at man i høringsmaterialet dokumentere hvor
underfinansieret skole- og dagtilbuds-området er i forhold til resten af Nordjylland
og Danmark, og så efterfølgende foreslår yderligere besparelser. Det virker som
manglende indsigt i de udfordringer vi allerede i dag har med at få tingene til at
lykkes, og få alle børn til at lykkes bedst muligt.
• På skoleområdet i Børneuniverset tildeles vi penge til at lave en inklusionsindsats
lokalt. Den pulje bliver dog ædt op af visiteringer til specialklasser, så vi ikke har
midler til at holde hånden under de elever der har brug for en støttende hånd. I
værste fald betyder det yderligere visiteringer. Vi håber I kan se starten på den
ondsindede spiral…
• Lokal og nærværende ledelse er alfa og omega for en arbejdsplads, og det giver
trygge medarbejdere der kan bruge tiden på vores børn. Gevinsten ved at samle
ledelse ædes op af koordineringsmøder, og man får ofte skabt en mere uklar
ledelse med uformelle ledere der ikke står til ansvar for deres ledelse.
• Vores Børneunivers er en af de vigtigste faktorer når familier vælger at flytte til
Øster Hornum. At vi har et “lille” univers, hvor vores børn kan starte deres
institutionsliv og være indtil 6. kl. med blide overgange til nye arenaer, er en af
grundene til at vi har fået vores byggegrunde solgt og bebygget så hurtigt. At se på
strukturen og overveje skolelukninger er kortsigtet og uambitiøst.
Vi forventer, af jer politikere, at I har meget længere lys på, at I ser de store linjer, i stedet for
tallene til den næste 3 årige periode. Vi forventer at I ikke får tallene til at passe på
bekostning af vores børn.
Vi har en ordensregel i Børneuniverset:
Man skal opføre sig ordentlig
Regningen for jeres valgperiode sender I videre til en generation I ikke har givet de bedste
muligheder for at lykkes. I vores optik er det ikke ordentligt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen ved Øster Hornum Børneunivers
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Rebild Kulturskoles bestyrelse
Kulturskolens bestyrelse kan konstatere at forvaltningen har peget på en mulig besparelse på
100.000,- på kulturskolens budget. Det skaber narturligvis bekymring da en gennemført
besparelse vil betyde at vi må sætte ansættelsen af en danse- og teaterlærer på stand-by og
dermed skuffe de 18 elever der p.t stå på venteliste til dette fag.
Desuden mener vi selvsagt at et rigt og varieret kulturudbud af høj kvalitet er afgørende vigtigt for
kommunen og dens borgere. Derfor er reduktioner i de tilskud der netop understøtter kulturelle
aktiviteter betænkelige, for eksempel reduktion af Kulturrådets midler.
Derudover kan vi se der er lagt op til en række besparelser i form af reduktioner af en række
tilskud til foreninger og direkte aktivitetstilskud. Når støtten til foreninger nedsættes vil
aktiviteterne falde og dermed også den synergi der er mellem foreningslivet og kulturskolen, hvor
en række samarbejder kan risikere at formindskes. En del af kendskabet til Kulturskolens skabes
netop gennem disse samarbejder, og hvis denne væsentlige del at markedsføringen svækkes, kan
det få negative konsekvenser for elevsøgningen.
Det samme gør sig gældende hvis biblioteket i Skørping lukker, da der også her er et væsentligt
samarbejde, som ikke blot er til gavn for de kulturskoleelever der er direkte involverede i
aktiviteterne, men også fungerer som en udstillingsvindue for Kulturskolens aktiviteter og dermed
igen øger søgningen til Kulturskolen.
Helt konkret arbejder Kulturskolen p.t. sammen med biblioteket i en proces som skal understøtte
sprogudviklingen i dagtilbudsområdet som en del af velfærdsaftalen under regeringens
frikommuneforsøg.
Der har desuden hen over årene været en lang række samarbejder om skriveværksted,
kunstudstillinger og koncerter og vi samarbejder på fast basis med biblioteket og sundhedsplejen
om barselstræf, hvor forskolelærere fra kulturskolen kommer og laver musik med forældre og
børn.
Rebild Kulturskoles bestyrelse
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Ravnkilde by
Ravnkilde siger NEJ TAK til eventuel lukning af dagtilbud og skole
Et eksistentielt grundlag for byen
Ravnkilde Børnehave- og SFO og Ravnkilde Skole er en væsentlig faktor ift. tiltrækning af
nye børnefamilier til byen, fordi det betyder meget for forældre, at deres børn er tæt på dagog
skoletilbud. Det betyder bl.a. i dag at;
- Skolebørn i en tidlig alder selv kan cykle/gå hjem fra SFO/skole fordi Ravnkilde by,
børnehave og skole er i og omkring deres nærmiljø.
- Alle børn i børnehaven og skolen kender hinanden og leger på tværs af
aldersgrupper og køn.
- Børnehaven og skolen deltager aktivt i byen med morgensang i kirken, gospelkoncert
for alle, gåture og besøg på gårde rundt omkring i lokalområdet
Skolen og børnehaven er med til at skabe et samlingspunkt for børn og forældre i byen og
dermed også med til at skabe et eksistensgrundlag for fremtiden. En eventuel lukning af
Ravnkilde skole, SFO og børnehave, vil uomtvisteligt have en negativ indvirkning på
lokalområdet, og det lokale samlingspunkt vil forsvinde, og fremtidige børnefamilier risikerer
at vælge Ravnkilde og omegn fra som bosted, da børnene ikke længere vil kunne få den
lokale tilknytning til byen, som en skole, SFO og børnehave medfører.
En del af landsby-charmen er også, at vores børn vokser op iblandt hinanden, og følges ad
helt fra dagpleje til børnehave, og efterfølgende videre op i skoleårene. Når der er lokale
arrangementer i byen ses det tydeligt, at børnene kender hinanden derfra, og det giver både
liv og latter i byen med så mange børn. Såfremt deres fælles grundlag - nemlig børnehave,
SFO og skole - skulle forsvinde, frygter vi, at netop livet og latteren i vores lille samfund også
vil forsvinde hen.
En negativ spiral
Endvidere er det en kendsgerning, at såfremt Ravnkilde børnehave, SFO og skole skulle
lukke, så vil det også have en negativ betydning for huspriserne i Ravnkilde, og dermed
også fremtidigt salg. Den naturlige tilgang til samfundet vil langsomt forsvinde, og frygten er,
at byens udvikling deraf også på sigt vil gå i stå.
Hvis Ravnkilde mister tilflyttere, udfolkes byen langsomt og mister sit eksistensgrundlag og
vi kan på sigt også miste den lokale købmand hvis alle børnefamilierne forsvinder.
Det er vigtigt, at kommunen vælger også at have fokus på små lokalsamfund som vores, og
ikke kun har fokus på udvikling af større byer som f.eks. Støvring. Ravnkilde ligger yderst
attraktivt placeret med kun få kilometer til motorvejen, men samtidig tæt på naturen, og én af
byens vigtigste tiltrækningspunkter er muligheden for lokalt dagtilbud og skole til vores børn.
Lad ikke dette forsvinde. Ravnkilde er desuden en by med engagerede borgere, der altid
står klar til at give en hånd med, når det er nødvendigt. Derfor står Ravnkildes borgere også
sammen nu. Vi vil ikke acceptere en mulig lukning af børnehave, SFO og skole.
Vi håber meget, at i vil tage ovenstående i betragtning ved kommende budgetbehandling.
- Ravnkilde og Omegns borgere (vedhæftet 240 underskrifter)
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Dansk Handicap organisationers medlemmer af Rebild kommunes handicapråd
Høringssvar budget 2023-2026 – BFU
Danske Handicap organisationers medlemmer af Rebild kommunes handicapråd takker for
muligheden for at afgive høringssvar til budget 2023-2026.
Vi var meget positive, da vi læste budgetmateriale og der ville blive tilført 10 mio. til
specialundervisning. Et område som i adskillige år har været underfinansieret – En
underfinansiering der rammer både specialområdet og almenområdet. Glæden varede dog kort –
Da vi allerede i referatet fra økonomiudvalgsmødet den 05.09.22 læser at udvalget indstiller til at
skære dette beløb ned til 7,5 mio. baseret på et resultat af en rapport som endnu ikke er
udarbejde - Hvor forebyggende initiativer vil kunne igangsættes med en omkostningsreduktion på
2,5 mio. kroner til følge. Der er igennem de seneste år blevet foretaget adskillige analyser af
specialtilbud, inkluderende fællesskaber mv. og alligevel er omkostningerne til området vokset
markant. Derfor virker det urealistisk at endnu en rapport kortsigtet i 2023 vil kunne reducere
omkostningerne på området med 25%. Derudover undrer det os at omkostningerne til vidtgående
specialundervisning i basisbudgettet reduceres. Der er intet som tegner på at det er en post som
på kort sigt reduceres.
En helt væsentlig faktor i at der er mulighed for at flere børn kan blive en del af et udviklende
fællesskab på almenskolen, er personalets kompetencer. Den seneste analyse fra VIVE viser at op
til 50% af de respondenterne (skolechefer, PPR-ledere, skoledere og lærere) vurderer at der ikke
er tilstrækkelige kompetencer på almenskolerne til undervisning og støtte af elever med socioemotionelle udfordringer og særligt sårbare elever. Det betyder desværre at der hver dag på
skoler i Rebild kommune er elever der er ekskluderet fra fællesskabet enten ved at sidde udenfor
klassen i undervisningen eller er i reduceret skema pga. af ufrivilligt skolefravær.
Vi ved at det er svært at finde alle ønskede midler i det kommunale budget – Men har vi råd til at
lade være? For at flere børn skal trives og udvikles i almenområdet skal der ske ændringer – Disse
sker ikke ved at der blot bliver lavet en rapport. Implementering tager tid. Lad skolerne få de
ressourcer de har brug for til at implementere tiltag der giver børnene en bedre hverdag.
I referatet fra BFU 10 august 2022 er der listet en række handlemuligheder der giver mulighed for
besparelse. Nærmest alle tiltag vil have en direkte indflydelse på børn med særlige behov – 2
stikker dog i særlig grad ud:
Indskolingsmodellen:
Spares der på indskolingsmodellen og dermed muligheden for at børn med særlige behov får
ekstra støtte er det vores vurdering at flere børn vil få behov for vidtgående specialundervisning.
Reduktions af taksten til specialtilbud:
En reduktion af taksen til specialområdet vil få en stor betydning for eleverne. I januar 2020 blev
der lavet en benchmark analyse af det specialiserede område i Rebild kommune. Rapporten viste
at tilbuddene i Rebild kommune lå under prisgennemsnittet for sammenlignelige tilbud.
Derudover viste analysen at der var afsat meget lave beløb til f.eks. materialer og ledelse i forhold
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til benchmark kommunerne. Den primære omkostning i specialklasserne er med andre ord
lønninger. Børnene i specialklasserne har brug for en høj grad af voksen guidning. En reduktion af
tildelingen vil betyde færre voksne omkring eleverne. Det vil få indflydelse på elevernes faglige,
sociale og mentale trivsel lige nu og her. Dette vil også have langtrækkende konsekvenser for det
enkelte barns udvikling at det ikke bliver mødt tilstrækkeligt i sine udfordringer.
En besparelse på tildelingen til specialtilbud vi ikke kun have en her og nu effekt. På længere sigt
vil det også have betydning for det enkelte barns udvikling. Får børn med handicap den rette hjælp
bliver deres handicap mindre.
Tabt arbejdsfortjeneste
Dansk handicaporganisationers medlemmer i handicaprådet ser positivt på muligheder for at
forældre til børn med særlige behov kan få tabt arbejdsfortjeneste hvis deres barn ikke kan
komme i dagtilbud eller skole. Dog ser vi med stor bekymring på at det er nødvendigt i
basisbudgettet at hæve det oprindelige budget på 8,9 mio for 2022 til 14,6 mio i 2023. Det tyder
desværre på at der er alt for mange børn som ikke får den rette hjælp i tide og derfor mister
muligheden for helt eller delvist at gå i skole.
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Høringssvar fra borgere til Børne- og Familieudvalget
Anders Andersen
Angående mulig lukning af Bælum skole, det vil være en dårlig ide, fordi vi har en god og tilsvarende,
og helt op to date skole, vi har en meget aktiv idræts forening, vi har ungdomsskolen, vi har en dejlig
natur rundt om skolen, en helt ny dagligvare butik, og et godt foreningsliv i byen, vi har en del nye
tilflyttere fra f.eks. Ålborg der har valgt byen til pga skolen og naturen omkring byen, lukning vil
vanskeliggøre en stadig ny tilflytning af nye borgere og nye elever til skolen, kommunen kan derimod
udskyde etableringen af Ny Nibevej, hvilket vil koste 50 -70 millioner kr, hvad er mest vigtig for
kommunen, en ny vej i Støvring, eller vores børns fremtid.
Christian Vestergaard
Nu snakkes der om intuitions- og skolelukninger igen igen igen….
Politikkernes hukommelse varer åbenbart i cirka 10 måneder, den 31. oktober 2021 blev der i
forbindelse med det kommende kommunalvalg afholdt valgmøde i Blenstrup hallens lokaler. En af
de emner der var til debat var Kildens forsatte eksistens i den nuværende form.
Under debatten gav alle tilstedeværende partier udtryk for at der var bred opbakning til at Kilden
skulle have arbejdsro ovenpå nogle turbulente år med sammenlægninger og lederskifte. Samtlige
partier beklagede at Kilden eller afdelinger af Kilden var nævnt i forbindelse kataloget over mulige
besparelser i 2021, og anså dette som en stor fejl.
Nu står vi her igen – et år senere i forbindelse med 2023-budgettet – i nøjagtig samme situation.
Kilden er igen udsat for debat om hvorvidt at strukturen skal ændres og afdelinger skal lukkes. Hvor
er arbejdsroen henne?
Med Venlig Hilsen
Janne Vestergaard og Christian Vestergaard – borgere i Blenstrup.
Bente Søgaard
Jeg håber virkelig debatten og budgetforhandlingerne vil blive med de langsigtede briller på. Der er
INGEN af Kildens nuværende 3 skoler (læs bygningsmasser) der kan eller bør huse alle de dejlige
børn i Rebild Øst. Enhver bygningsmæssig forandring på de eksisterende enheder koster forventelig
meget mere i anlæg end der er sparet på driften, ved at flytte flere børn.
Jeg sagde det også sidste år, da man flyttede overbygningen i Bælum - det er ikke vejen frem - uden
at kigge på det samlede skoletilbud og den samlede bygningsmasse og med de lange briller på. Vi
har en superflot og veludbygget skole midt i Bælum og den skal da selvfølgelig bruges optimalt. HVIS
byrådet vælger at tage diskussionen om skolestrukturen op i budgetforhandlingerne - i sig selv
beskæmmende idet der blev lagt 100% låg på med beslutningen i BFU og BY sidste år - så håber jeg
det endelig bliver med de totaløkonomiske briller på. Rebild Øst er et område i udvikling og med
stort geografisk potentiale - men det kræver politisk vilje, hvis potentialerne skal udnyttes.
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Bliver der på et tidspunkt taget beslutning om en ændring i skolestrukturen i Rebild Øst, så bør det
være en velovervejet og langsigtet beslutning, der holder og giver ro og plads til udvikling i mange
år frem. Lad nu være med at fortsætte slagtningen af nogle af de 3 skoler, før der er om MANGE år
er økonomi til at bygge en helt ny tidssvarende skole midt imellem byerne - ligesom fx. Den
kommende nye Jetsmark skole i Jammerbugt Kommune. Styrk i stedet alle 3 skolers identiteter og
deres ledelsesfokus, som også besluttet i BFU og BY sidste år.
Sidst så kræver skolesamarbejdet i Kilden at infrastrukturen snart kommer på plads og det er også
én af de store knaster der skal drøftes i det kommende budget - for selvom der var afsat midler til
en cykelsti mellem Bælum og Terndrup allerede i 2021 - så er der måske fortsat lange udsigter til
den realiseres. Det dur ikke, når det var en forudsætning for at flytte overbygningen - vores unge
mennesker skal kunne transportere sig selv trygt og sikkert!!
Louise Møller Hammer
Hvorfor skal alle de små områder/byer afvikles; hvorfor ikke vækste?
Vi er borgere der gerne vil og har en velfungerede by, hvor vi som by ( Bælum) altid har klaret meget
selv. Fordi vi tit og ofte ikke kan få støtte af Rebild Kommune til at vækste.
Synes simpelthen det er forkasteligt at vi I de små byområder skal betale for at der altid kun skal
vækste i Støvring. Hvordan kan I finde pengene til det? Stor undren herfra. Sådan var det også under
Anni Winthers tid, sikke dog som den nye borgmester ligner hende.
Det nemmeste er altid at skære i personale, eller lukke småsamfundene. Hvad med at finde
arbejdshandskerne frem. Det må man sige at det har I ikke gjort for Bælum de sidste 5 år. Især mht.
skoleledernes der blev ansat efter den sidste blev jaget væk, fordi borgere Terndrup følte sig trådt
på. Men hvornår gør de ikke det? Hmm
Det nye skolelærer par har jaget i hvertfald 50 elever væk. Hvis man ikke lige passede ind så kunne
man jo bare finde en anden skole .det var meddelsen til mange forældre. Alt dette råbte jeg allerede
højt om for 4 år siden. Deres strategi som de er ansat til, er at lukke de små skoler, hvilket er gået
godt. For baglandet blandt jer politiker har da tydelig vis været 100 % iorden med at støtte op
omkring lukninger. Jeg fik da den ene smøre efter den anden da jeg fik respons på mit brev omkring
hvordan dette skoleleder par behandlede ikke så gode elever. Ligner vist lidt Herlufholm. Men kære
politiker.!!! I skal til at vågne op og gøre lidt for yderområderne. Det er jeres job. Istedet for kun at
satse på Støvring. Prøv at sige til jer selv: Jeg er stolt at være politiker i Rebild Kommune, hvor de
store byer og yderområderne fungere og vækster, lyder det ikke godt? Ja så er det vist i gang som i
aldrig før. alternativet er at I så være stolte og stå at prale af at Rebild Kommune er så god at bo i
for vi har jo Støvring. OMG. Prøv lige at sige den sætning.
Lejepriserne i Støvring er højere end Aalborg. Kom dog ned at den piedestal I er kravlet op på.
Christina Møller
En by som Bælum har brug for en skole!!
Skolen er et stort aktiv for vores fine by som rummer så mange gode ting. Der er stort sammenhold
i foreninger som styrker det sociale. Ny spar som byen i fællesskab har skabt muligheder for. Uden
skole vil disse få det svært. Man må kunne tilgodese børn, ældre og de familier som har købt hus i
byen for at deres børn kan være en del af skole og resten af vores by.

62

Mette Semey
Vi er to familier der pt er igang med at etablere et bæredygtigt bofællesskab på Skovhusevej i
Bælum, og vi mangler ca. 6 nye familier. I bofællesskabet er det tanken at vi vil have et fælleshus
hvor byen kan drage nytte af aktiviteter som yoga, foredrag, dialogskabende sammenkomster,
erfaringsudveksling om nye boformer, permakultur m.m.
Hvis Bælum Skole nedlægges bliver det rigtigt svært at tiltrække unge familier til bofællesskabet,
eksempelvis fra det nye hospital, der er ved at blive bygget i Aalborg Ø. Det vil medføre at det højst
sandsynligt kun er et olde-kolle vi kan etablere, og vi vil helst have en så alsidig som muligt
beboersammensætning, plus så vil det være rigtigt svært at konkurrere med lignende
bofællesskabsetableringer der er i gang i Arden, og de eksisterende bofællesskaber i Skørping. Jo
mere Bælum nedprioriteres, desto sværere bliver det at holde fast i købmanden og skabe et godt
byfællesskab.
Anne Marie Jensen
Det vil være katastrofalt for en by som Bælum hvis skolen lukkes, det er jo netop sådan noget der
kan ligge til grund for at børnefamilier fravælger at flytte til byen… Ja og at os med småbørn kan
finde på at flytte herfra.
Troels Folmer Andersen
Jeg har været nabo til Bælum-Solbjerg Skole i 37 år. Mine 3 voksne børn har haft en god skolegang
der. Skolen har haft omkring 250 elever gennem mange år. Det er blevet renoveret i flere omgange
for store millionbeløb. Der er bygget et helt nyt børneunivers for nyligt. Og skiftet vinduer. Mig
bekendt fremstår skolen klar til
folkeskoleundervisning af i dag.
Nu overvejes det at lukke Bælum - Solbjerg Skole og sende børnene til Terndrup Skole, hvor der skal
renoveres og bygges for at få plads til dem.
Bælum er en livskraftig by. Vi har f.eks et supermarked, der har til huse i et butikshus, som borgerne
selv har oprettet på anparter. Og vi har et levende foreningsliv.
Men alle ved, at en by, der har mistet sin skole, risikerer at sygne hen. Ingen børnefamilier vil flytte
til, huse vil stå til salg og forfalde. Måske vil der komme hyppigere sociale problemer? Det bliver
dyrt for Rebild Kommune.
Der er PT ikke mange børn i skolen. I stedet for at lukke deres skole skulle Byrådet hellere se på
årsagerne hertil. Og på den måde være sin opgave voksen.
Cecilie Wammen
Hvor bliver man ked af, at læse jeres budgetudlæg, når man som ungt par har købt hus i Blenstrup.
Vi har valgt Blenstrup med hjertet og ikke pga økonomi. Vi elsker denne lille by og håber vores børn,
kan få glæde af skole, idrætshallen og det rige foreningsliv, men det føles godt nok som om, at
politikerne har glemt, at vi også er borgere i Rebild øst.
Giv Kilden arbejdsro, så Rebild Øst kan forblive et attraktivt sted at bo. Også for børnefamilier.
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Mette Bank
Igen trues skolerne i Kilden på deres eksistens. Igen skal vi forsvare dem. Igen trues vores samfund
med afvikling i stedet for udvikling, for hvem bosætter sig et sted, hvor man ikke er sikker på der er
en skole fremover.
Vi ønsker udvikling i Rebild Øst og vi ønsker at udvikle vores lokalsamfund, men det er godt nok
svært, at forsikre unge tilflyttere om, at byens skole består, når vi hele tiden hører sablerne rasle i
det fjerne! Vi er konstant i fare og lever hele tiden på lånt tid - på trods af alle de flotte løfter om
fred. Vi betaler faktisk også skat herude på landet og vi yder så voldsomt meget mere lokalopbakning
og støtte til vores skoler end man gør i større byer, for vi ved, at skolerne i Blenstrup og Bælum er
essentielle, når man vil holde liv i de to lokalsamfund.
Vi har en rigtig god skole i Blenstrup. Engagerede lærere, dygtige elever og stor opbakning fra
forældrene. Blenstrup er en tryg base med børnehave, SFO/klub, gymnastikforening, spejder og
flere andre fritidsaktiviteter med skolen som omdrejningspunkt. Skolen er byens hjerte. Den skal
ikke lukkes. Den skal bestå præcis som den er i dag med 0.-6.klasse og så skal der tilføres midler til
at holde den vedlige, så vi kan beholde og udvikle Blenstrup og de omkringliggende små bysamfund.
Vi vil udvikling og vi vil beholde vores skole.
Louise Gundersen
Som formand for Blenstrup Gymnastik Forening vil jeg gerne gøre opmærksom på, at spareforslaget
med at lukke Blenstrup skole og Valhalla vil betyde, at vores forening bliver svær at drive og at vi
bliver nødt til at lukke.
Vi har gymnastikhold i alle aldersgrupper fra 1,5 til 18 år, og det er hovedsageligt børn fra Kildens
distrikter (Blenstrup, Bælum og Terndrup) og vi aktiverer ca. 90 børn hver uge.
Vi bidrager til at børnene får rørt sig, udvikler sig motorisk, skaber sammenhold og glæde samt at
børnene har noget at gå til efter skole og børnehave.
Børnene på de yngste hold hentes direkte fra børnehaven til gymnastik. Det giver os en unik
mulighed for dels at lave gymnastik, mens børnene er friske og dels for at udnytte halkapaciteten
bedst ved at bruge de tidlige timer om eftermiddagen. De større børn på springholdet kommer
direkte fra klubben, og er derfor ikke afhængige af forrældretransport
Ved en lukning af skolen og Valhalla, som der er foreslået, vil det betyde at børnene ikke tidsmæssigt
kan nå at komme til gymnastik, da de vil være afhængige af at forældrene skal transportere dem
eller de vælger fritidstilbud i nærmiljøet ved den nye skole.
Det vil betyde at, det er svært at opretholde det sunde og gode foreningsliv, som vil vi har opbygget
gennem flere år.
Vi kan ikke drive en gymnastik forening uden børn, og som gymnastiktilbudene i kommunen er nu,
vil børn over 5 år fra distriktet, skulle til Støvring, Valsgaard eller Aalborg for at kunne dyrke
gymnastik.
Det vil betyde at nogle vil fravælge gymnastik.
Med en lukning af foreningslivet vil det betyde en klar forringelse af sundhedsfremmende tilbud og
gode aktivitetsvaner samt kilden til sammenhold, venskaber og retten til det sunde og gode
børneliv.
Inga Ernst Andersen
Rettidig omhu ??
Lukning af Bælum Skole - i en by, hvor vi i skrivende stund oplever tilflytning af unge børnefamilier
og unge borgere, der vælger at blive boende i byen Bælum som har så meget at byde på?
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Hvor blev den arbejdsro af på skoleområdet, som I mere eller mindre lovede for kun 1 år siden?
Hvor bliver den cykelsti af, som igen blev lovet, sidst sidste år ifm flytningen af overbygningen i
Bælum til Terndrup?
En samlet besparelse på budgettet på 10 mio. kr for lukning af nævnte skoler, står langt fra i forhold
til de konsekvenser, det har, for fremtiden for en by som Bælum, Rebild Øst i det hele taget.
Etablering af nye veje til flere mio og andre prestigeprojekter er tiltag som kan udskydes.
Terndrup skole kan næppe rumme alle elever fra de 3 skoler, uden at resultere i at der skal bygges
til og det koster en jetjager.
Nej. lukning af Bælum Skole er i den grad en meget dårlig ide; for byen, for vores børn, men også
for selve bygningen som er up to date og området i det hele taget.
Bælum er en by i positiv udvikling. Bare i løbet af sommeren 2022 har vi oplevet flere børnefamilier
flytte hertil fra storbyen Aalborg.
HVORFOR? Jo, fordi flere og flere vælger at flytte ud ’på landet’, hvor der er luft, natur, plads til
børnene, nærhed - både i skolen og i daginstitutionerne og stadigvæk kun 25km til Aalborg.
HVORFOR vælger de Bælum? Vi har en up to date skole, SFO, ny og rigtig fin børnehave, søde
dagplejemødre, en aktiv idrætsforening, fantastisk natur lige i baghaven, godt stisystem(banen),
rigtig fin købmandsbutik, ungdomsskole, frisører osv.
Vi har en skole t.o.m.6. klasse, SFO og en børnehave, som ligger ved siden af hinanden. Det giver så
mange muligheder for samspil mellem børnene og personale. Børnehavebørnene føler sig trygge og
kender næsten skolen, inden de drager over på den anden side af hegnet.
Der skal være plads til os alle i Rebild Kommune! Vi betaler også skat i de mindre byer.
Giv Bælum Skole og byen mulighed for udvikling i stedet for afvikling.
Skab rammerne for at styrke vores skole; arbejd på at skabe et positivt syn på mindre skoler, vær
med til at bevare og fortsat udvikle vores skole; giv lærerne mulighed for at gøre det, de brænder
for; nemlig at give vores børn en god, faglig og pædagogisk præget skoletid i et trygt skolemiljø.
Lærerne, bygningen og børnene er der, og flere børn vil komme til, hvis de får lov!
God historie: Læs om skolen i byen Asaa som er kåret til Årets Landsby 2022:
https://asaa.aula.dk/vores-skole/om-skolen
Susanne Malin Jensen
Stor bekymring ifht. Tanker om Skolelukning i Blenstrup og Bælum. Vi ender med en kommune, hvor
Støvring er den eneste by med vækst mens de andre byer i kommunen lukker ned. Vi har en aktiv
by (i Blenstrup) hvor indbyggerne gang på gang har vist, at de vil deres by og går langt for at hjælpe
og støtte hinanden ifht. Skolen og byens liv og ungdom. Vi har gang på gang hjulpet med renovering,
maling og forskønnelse af skolen fordi pengene var små og der var brug for hjælp, mens det er noget
mere komfortabelt og nemt at være forældre i en stor skole i Støvring eller Skørping uden
forventningen om, at der ydes det store. Bælum og Blenstrup vil tabe kolossalt hvis skolerne lukkes.
Line Eskildsen
Jeg er for knap 2 måneder siden flyttet til Blenstrup. Jeg kommer oprindeligt fra Skive. Jeg er meget
imponeret over, at en lille by som Blenstrup, kan have så godt et sammenhold. Jeg synes det er
vigtigt at beholde de små samfund udenfor de større byer. Derfor synes jeg det er vigtigt, at skolen
ikke bliver lukket. At der er skole i byen, var en af de primære grunde til, at vi turde at købe hus her.
Det er også min overbevisning at når det nye støre supersygehus er færdigt i Aalborg, kan Blenstrup,
med kun 12 min. kørsel, bringe nye borgere til kommunen - hvis der fortsat er en skole.
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Christoffer Riber Wohlfarth
Vedr. mulig lukning af Bælum skole
Nu står vi igen overfor truslen omkring, at der skal røres ved vores skole i Bælum.
Jeg kommer fra Bælum, men er pt. bosat i Aalborg med min kæreste og vores lille datter. Vi har et
ønske om en dag at vende hjem til skønne Bælum. Et ønske som jeg ved, at jeg ikke står alene med
blandt venner og bekendte.
Bælum er et velfungerende lille samfund, som har alt hvad en familie skal bruge i form af gode
indkøbsmuligheder, et rigt foreningsliv, skøn natur og en skole (måske?)
En skole er en så essentiel og vigtig del af en provinsby. Er et lille lokalsamfund som Bælum attraktivt
for nye tilflyttere, hvis der ingen skole er i byen?
En lukning af Bælum skole, vil givet gøre det svære for børnefamilier at vælge Bælum til. Og
alternativet vil ikke nødvendigvis være i Rebild kommune.
Sidste år tog man under corona - efter min mening, en forhastet beslutning uden nogen særlig
borgerinddragelse - en beslutning om at flytte udskolingen til Terndrup. Nu blot ét år efter, står vi
overfor truslen, om at skolen skal lukkes.
Denne usikkerhed vil afgjort få familier til at vælge Bælum fra.
Ønsker man at udvikle eller afvikle Bælum?
Jeg mindes også, at der blevet stillet borgerne i Bælum i udsigt, at der ville blive etableret cykelsti
mellem Bælum og Terndrup. Dette synes dog nu at ligge langt ud i fremtiden?
Ligeledes husker jeg tilbage på et borgermøde i skovpavillonen i Bælum vedr., at der i
Kommuneplanen 2021 - 33 ikke var udlagt arealer til nye udstykninger i Bælum (som den eneste
byzone by).
På borgermødet præsenterede jeg en interesseliste med par, som var interesserede i en ny
udstykning i Bælum, hvilket der blev set overvejede positivt på af de deltagende lokalpolitikere.
Men hvem ønsker at bygge nyt eller flytte til en by, hvor der ingen skole er?
Ydermere vil jeg, ligesom Bente Søgaard, opfordre til, at man tager de langsigtede briller på, samt
kigger på hvilken fantastisk skolebygning med tilhørende børneunivers man har i Bælum.
Bygningerne er simpelt for gode i Bælum til at man kan tillade sig at lukke skolen, men som det er
nu, bliver den kapacitet som Bælum skole er, ikke udnyttet til fulde. Et forslag kunne være at
anvende den uudnyttede kapacitet til specialklasse og lign. som idag befinder sig på andre skoler
(Terndrup og skibsted)
Pernille Stjernholm
Nu skal vi desværre til det igen, som vi har gjort så mange gange før. Vi skal IGEN kæmpe for vores
skønne Blenstrup skoles overlevelse.
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Selvom vi gang på gang er blevet lovet af jer politikere at nu får vi ro! Sidste gang var for et år siden.
Ja, man kan faktisk undres over at der stadig er børn på skolen, at der stadig er forældre der sender
deres børn i 0. klasse efter sommerferien, at der stadig er lærere på skolen. For med en næsten årlig
trussel om lukning fra kommunes siden, er det da et mirakel at folk stadig kæmper for skolen.
Men det gør vi, og det vil vi blive ved med! For der er noget at kæmpe for, også selvom vi er en lille
skole.
Vi forældre sender vores børn på Blenstrup skole, fordi det er en god skole. Vi vil jo ikke sende vores
børn afsted hvis ikke det var tilfældet. Blenstrup har kørt samlæsning i en del år nu, og både børn,
forældre og lærere er glade for den model.
Vi ved allesammen at kommunen skal spare, men det er ikke løsningen at udsulter alt det der ikke
er Støvring!
Det er simpelthen ikke fair, for vi er altså også en del af Rebild kommune.
I ved hvad vi kan herude i Blenstrup,
vi har et super godt sammenhold. Og meget af det sammenhold udspringer fra vores lille skole. Det
er byens livsnerve, uden den dør alt det andet. Vi har store ambitioner men alle vores planer og
drømme for fremtiden er afhængig af at vi har en skole i byen.
Så kære politikere lad være med at dræbe alt det gode i de små byer, luk ikke vores skole!
Henrik Salomonsen
Hvorfor skal børnene i Støvring betale prisen for landsbyskolerne.
Skolerne i Rebild Kommune er underfinansierede eller blandt de lavest finasierede i Danmark ?
Hvorfor ? Det skal vi have ændret.
Derudover er tildelingen pr. barn også meget ringere i Støvring på eksempelvis Karensmindeskolen
end sammenlignelige skoler. Tildelingen ligger eksempelvis ca. 10.000 under den pris kommunerne
afregner mellem hinanden. Internt i Rebild Kommune er der skoler hvor tildelingen pr. elev er
dobbelt så høje som Karensmindeskolen. Dobbelt.
Jeg skal IKKE være fortaler for lukning af de mindre skoler. Men det skal ikke være børnene på de
store skoler, som eksempelvis Karensmindeskolen der skal betale det med underfinansiering. Det
er ikke rimeligt. De skal findes et andet sted.
Uanset, hvordan jeg vender det og drejer det, så kan jeg ikke se andet en Karensmindeskolen er
underfinansieret med mindst 6-8 millioner til normalområdet.
Og dertil kommer specialeområdet
Det er en kæmpe udfordring i Rebild Kommune, som det er i resten af landet.
Jeg er glad for, at man har taget handsken op fra politisk side i Rebild Kommune.
En ekstra udgift til specialundervisning og specialtilbud på 13 mil, som delvist "kan håndteres inden
for eget budget", som det fremgår af materialet.
Så bliver jeg dog hvid i hovedet.
Folkeskolen skal løftes nu. Det er gået den gale vej i mange år. Nu skal skuden vendes.
MVH Henrik
Rolf Nielsen
Rebild kommune er kun Støvring og ikke og ikke oplandet der til
Sådan føles det at bo i Rebild øst
Vi har med vores skoler opnået nogle gode resultater med vores børn og lokal område
Vores sports afdelinger samarbejder
Så vores børn har en god relation til hinanden i de forskellige byer
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Ved at lukke skolerne får vi ødelagt flere af de ting
Det er nemlig de små skoler der kan rumme at vores børn er forskellige og de kommer tættere på
problemerne og kan støtte op omkring det der er allermest værd
At lukke skoler vil betyde at flere af de her små byer i øst ikke bliver set af udefra kommende og ikke
vælger at flytte til
Men en husk Støvring har råd til nyt sundhedshus og mange andre ting selv om der skal spares
Det føles lidt grimt at være med til
Husk at hvis det ikke var fra de lokale virksomheder og skatteborgere der er bosat uden for Støvring
havde i ikke råd til jeres prestige projekt
Birthe og Mogens Andersen
Nu skal vi til det igen! Diskussionen om vores lokale skole har stået på siden vi i firserne havde vores
børn i skole her. Vi har brugt skolen rigtig meget både da vores børn gik der, men også i de følgende
år. Vi mener skolen er en god og fornuftig skole også den dag i dag. Nogle vælger at sende deres
børn til større skoler, men stort er ikke altid bedre.
At lukke Blenstrup Skole kan helt sikkert måles i økonomi, men ikke i det afledte kultur tab! Vi mener
helt sikkert at lukningen af skolen vil betyde tab af foreningslivet i byen, med følgende ulyst til nye
bosættelser i byen i fremtiden.
Kim Christensen
Som tilflytter til Bælum med 3 børn i skole, børnehave og dagpleje i Bælum, er vi kede af at man
overvejer at lukke skolen. Vi er flyttet til fra en storby og har netop valgt Bælum på grund af
placering, lokalsamfund, natur og skoletilbud. Vi mener desuden at besparelserne på skole og
dagtilbud er ikke hverken underbyggede eller begrundede i ovenstående budget.
Ved lukning af skoler og dagtilbud i kommuner tæt på kommunegrænserne flyttes børnene
potentielt helt ud af kommunen. Dette vil give en ekstra regning. Desuden vil der være udgifter
forbundet med fratrædelsesordninger til personale, som også giver et længere økonomisk
efterslæb. Se mere her: Skolelukninger skulle redde fattig kommune - men besparelser er små | TV2
ØSTJYLLAND (tv2ostjylland.dk)
Hvis ikke der findes fordelagtige skole og dagtilbud i Rebild-øst, så vil områder som Bælum blive
fravalgt af stabile ressourcestærke borgere, som behøves for at skabe grobund for et sundt
lokalsamfund.
Placeringen i Rebild øst er optimal i forhold til transport mod Ålborg og det nye supersygehus. Her
ligger et stort potentiale for at få nye tilflyttere, som ønsker det samme som os. Men der vil ikke
kunne tiltrækkes tilstrækkeligt med nye tilflyttere pga. de ufordelagtige og usikre skole og dagtilbud,
som stilles i udsigt af kommunen. I den travle hverdag vil afstand til skole og dagtilbud blive for lang
og Rebild-øst vil blive valgt fra til fordel for yderområderne i nabokommunerne (f.eks. Kongerslev).
Der er ikke fremstillet nogen form for begrundelser for, at prioritere andre udgiftsposter på
budgettet højere (eksempelvis infrastrukturen omkring Ny Nibevej).
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Det mener vi ikke kan være rigtigt. I det mindste må og skal der gives en udførlig saglig
argumentation for hvorfor, at besparelser skal foretages blandt de foreslåede og ikke infrastruktur
eller andre store udgiftsposter på budgettet.
Som børnefamilie og beboer i Rebild-øst har man svært ved at tale "den gode historie" om Rebild
Kommune, når man konstant mødes af usikkerhed, skiftende beslutninger og manglende saglig
argumentation.
Vi ønsker en langsigtet løsning, en stabil løsning, som vores børn kan forholde sig til på langt sigt.
For med en langsigtet plan kan vi som familie tage del i "den gode historie" og drive væksten ved
selv, at være med til at skaffe nye tilflyttere.
Venlig hilsen
Kim Christensen
Margit Dahlgaard
Så har byrådet igen igen truet med at lukke Blenstrup Skole. Kan man ikke finde på andet og prøve
at give skolerne fred.
Var det ikke det i lovede inden sidste valg……..?
Hvis skolen lukker, har vi ingen børn til spejder, som ellers er en velfungerende. Børnene bliver
spredt på forskellige skoler og vi ved jo godt hvis kammeraterne går andre steder trækker det jo. Og
andre steder er der venteliste. Gymnastikforeningen er også meget velfungerende og har mange
medlemmer.
Hallen har solceller, det er måske heller ikke uden betydning i øjeblikket.
Vi har et lokalråd med store planer for Hallen og Blenstrup.
Rebild kommune er vist også en af de billigste på skole området, pr elev, måske skulle man tænke
at det er vigtigt med en god skole. Og Blenstrup er en god skole og samlæsning er vel det man har
sagt er godt i mange år. Undervis barnet , på det plan det er.
Gør det godt at bo i Rebild øst .
Gør det godt at bo i Blenstrup.
Claus Christensen
Jeg forstår simpelhen ikke hvorfor det er de små skoler der skal spares væk det var jo ikke lige frem
det vi blev lovet til valget
Håber da snart i får blod til hjernen igen
Og da i lukkede overbygningen på Bælum skole var der da vist nogen der glemte at sige at når man
ingen 7-8-9 årgang har så må man heller ikke ha en ungdoms klub
Det glemte i vist at oplyse om
Cathrine A
Min dreng går i skole i Bælum. Skolen er netop valgt på baggrund af den er lokal, på baggrund af
den er lille og helt klar på baggrund af den er tryg. Jeg er utrolig berørt af at I overvejer at lukke den,
lukke vores liv og mulighed for vækst i byen. Ved at lukke skolerne i de små lokale samfund, trues
vores samfund med afvikling i stedet for udvikling, for hvem flytter til en by, hvor man ikke er sikker
på der er en skole fremover. Vores skole er burde ikke være i fare - der er givet løfter om fred!
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Vi har en rigtig god skole i Bælum (og for den sags skyld også i Blenstrup) Vi har engagerede lærere,
dygtige elever og stor forældreopbakning. Bælum er en by med en ny god børnehave, en god SFO,
idrætsforening og andre fritidsaktiviteter og alt med skolen i centrum. Skolen skal ikke lukkes, men
besvares som den er i dag med 0.-6.klasse. Dette er en nødvendighed, for at vi kan beholde og
udvikle Bælum og Blenstrup og beholde vores små bysamfund.
Thomas Svanholm
Vedrørende skole lukning i bælum.
Nu skal i tænke jer rigtig godt om inden i begynder at lukke skoler rundt omkring, der utrolig mange
mennesker der netop har bosat sig uden for de store byer i kommunen, Støvring, Skørping, Nørager.
Det vil påvirke så mange mennesker vis en af byens store tilflytnings kraft bliver fjernet/lukket. Vi i
Bælum har en fantastisk stor renoveret skole, man kan da ikke forsvare at sådan en fin bygning
skulle lukkes. Der smidt mange millioner i renovering i skole. En by som Bælum har brug for en skole,
børnehave, dagpleje osv. Vi har alle disse ting lige pt. Og kan ikke undværer nogle af disse. Jeg ved
Støvring er i vækst, og der skal bruges penge der på skole osv pga de mange tilflyttere der kommet
de sidste mange år. Men der må være bedre muligheder end at fjerne en bys sjæl fra byen. Det vil
påvirke så mange menneske der elsker at bo " længere ude end 5 min til motervej" vi holder så
meget af vores samfund herude øst på. Find besparelserne et andet sted end skole lukning tak. I må
ikke tage vores sjæl fra os. Tænk jer om tak
Rene Korup Larsen
I kan ikke lukke Bælum skole. Den blev i forvejen beskåret med list i corona tiden. Vi har brug for
børnehave sfo og elever fra 0-6 klasse for at have en by i frem gang. Vi blev heller ikke informeret
om at klubben for de store blev lukket sammen med at overbygningen flyttede. De bor her jo stadig.
Få sat gang i byggeriet på forderstoffen så der bliver boliger til de ældre så de kan blive i byen og
der kan komme børnefamilier i deres boliger. Sæt nogle luksus byggerierne i Støvring på pause. Det
må være vigtigere at holde gang i hele kommunen.
Jacob Hede Ditlefsen
Jeg er tilflytter til Bælum by, med min kæreste og to børn.
Noget vi netop så på inden vi valgte Bælum var dagpleje, børnehave og skole, hvilket Bælum har det
hele af - for nu.
Som tilflytter er jeg flere gange blevet mødt af borgere, som har boet her i 20-30-40+ år, som
udtrykker deres glæde over vi valgte netop Bælum og bringer vores børn til byen. De er glade over
at der kommer nyt liv til byen og børnelatter på vejen.
Vil nedlukningen blive gennemført, vil jeg som tilflytter føle mig noget ført bag lyset, da vores
beslutning på netop Bælum, var med tanke på at vores børn kunne bruge skolen i deres første del
af skolelivet. Lokalt, tæt og med en flydende overgang fra børnehave, med folk i trygge omgivelser,
uden vi som forældre skal bruge unødvendig tid på at tilpasse en overgang til skolelivet, hvilket
allerede i forvejen kan være forvirrende for børn.
En nedlukning af skolen vil derudover medføre at byen ikke vil kunne udvikles, da ingen familier med
børn vil fastsætte sig i en by, uden en skole.
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Lukkes skolen, vil det være hul i hovedet at bruge penge på at udvikle 50 boliggrunde på Østre
Skovvej, da ingen børnefamilier vil bygge nyt, til dem og deres børn, så burde de penge hellere blive
brugt på at holde skolen i gang.
Camilla Astrup
Luk ikke de mindre skoler i de små lokalsamfund. De har stor værdi for os der har valgt at bosætte
os udenfor de større byer tæt på naturen. Blenstrup skole, børnehave og SFO er et godt og trygt
sted at sende sine børn i skole og daginstitution med kompetente og engagerede voksne til at tage
sig af vores børn med de fineste rammer for en god og tryg barndom.
Konsekvenserne af en lukning vil have stor indflydelse på et velfungerende foreningsliv, da mange
sandsynligvis vil vælge andre steder til. Derudover vil det bryde en velfungerende børnegruppe op,
som vil spredes rundt på forskellige skoler, da det vil være meget forskelligt fra familie til familie
hvordan logistikken i dagligdagen bedst ville kunne komme til at hænge sammen.
Blenstrup ligger godt for at pendle til Aalborg, men skal man i den modsatte retning for at aflevere
børn til skole og institution begynder det at blive svært at fastholde folk i området og tiltrække nye
familier.
Fred skolerne!!!
Lars Førster
I Blenstrup og omegn har vi et helt unikt og fantastisk fællesskab. Masser af ildsjæle som sætter ting
igang, hvor der næsten altid er enorm opbakning fra byens øvrige borgere. I lokale politikere har
oplevet det flere gange, og har altid rost byen for at kunne skabe dette fællesskab.
Vi har ligeledes et fællesskab omkring vores skole og daginstitution. Vi ved at kommunens økonomi
er presset, derfor har vi utallige gange hjulpet med diverse renoveringer, legepladsforbedringer og
hvad personalet ellers har haft brug for. Vi har selv indsamlet hundrede tusindvis af kroner til
skabelse af tidssvarende udemiljøer.
Vi har gennem mange år opbygget et godt alternativ til store klasser. I Blenstrup er der nemlig ikke
nok til klasser med 25 elever i hver. Derfor er der sammenlæste klasser og takket være en fantastisk
personalegruppe er konceptet lykkedes i Blenstrup. I Blenstrup brokker vi os sjældent, vi handler,
hvor vi selv kan. Men lige i dette tilfælde har vi brug for, at I tror på os.
Vi har på skolen trygge børn, der kender alle. Lærerne kender eleverne og den enkeltes behov, det
er da kvalitet så det batter!!!
Overgangen fra børnehave til skole er blid, da der allerede tidligt er et samarbejde.
Det er fint som 13 årig at skifte til en større skole væk fra nærområdet, men det er alt for tidligt som
6 årig. Så lad nu de små skoler forblive i de mindre byer.
I fremlagte budgetforslag ses ingen dokumenterede beregninger. Det virker som små tal i et
regneark, som får store konsekvenser for et velfungerende lokalsamfund. I Rebild kommune ligger
vi allerede langt nede ift tildeling af midler til børneområdet, dette bliver jo ikke afhjulpet af
skolelukninger. Faglighed og økonomi flytter sig jo heller ikke nævneværdigt. Slet ikke fagligheden,
som der vel ikke er beviser for ligger lavt på små skoler, det har vi i hvert fald ikke kendskab til i
Blenstrup.
Måske der skulle sætte fokus på, hvorfor der er så stort et behov for specialtilbud og lave tidlige
indsatser indenfor området, for at minimere det samlede ressourceforbrug.
Skulle Blenstrup skole blive lukket og den vanvittige ide opstå, at man skulle begynde sin skolegang
i en naboby for senere at flytte skole til en anden naboby, så er det helt oplagt, at der vælges en
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skole, som rummer alle klassetrin, således man undgår skoleskifte. Dette kunne eksempelvis være
Terndrup, Gistrup, Skørping, Solhverv eller anden privatskole.
Men kære politikere, er vores lokalsamfund virkelig ikke mere end 5 mio. kr. hver, som I vurderer at
kunne spare, (et tal der virker til at være taget ud af den blå luft)?
Hvor er jeres fremtidsplaner og udviklingsstrategier for vores område?
Trine Olsen
Blenstrup - et godt sted at bo.
I Blenstrup har vi alt det man kunne ønske sig i et landsbysamfund. Dagligvarebutik, et rigt
foreningsliv, daginstitutioner, skøn natur, festlige arrangementer og events, ildsjæle som brænder
for byen, plads til forskelle, et bemærkelsesværdigt sammenhold og en SKOLE.
Og hvilken skole det er! En dejlig lille skole hvor vores børn kan vokse op i trygge rammer med meget
engagerede og dygtige lærere som ser børnene og underviser dem hvor de er.
En skole som har givet så meget til så mange i flere årtier på trods af at ingen politikere i kommunen
rigtigt tror på den.
VI tror på den og VI kæmper for den og det vil vi blive ved med.
Skolen er nemlig hovedpulsåren for hele Blenstrup by. Vælger i at lukke skolen vil hele kredsløbet i
byen dø ud og alle de førnævnte fordele ved at flytte til og bo i Blenstrup vil forsvinde. Byen vil
langsomt dø ud og forfalde.
Blenstrup - et godt sted at bo… “så længe det varer” får man lyst til at tilføje. For med den evige
trussel som hænger over vores skole, vores hovedpulsåre, kan det være opslidende at kæmpe for
fremtiden.
I Blenstrup løfter vi i flok og vi hjælper hinanden med at få tingene til at ske. I Blenstrup er vi ikke
bange for at tage fat og kæmpe, men det er svært at bygge en masse op når vi hele tiden skal bruge
alle kræfter på at kæmpe for at skolen skal bestå. Vi ønsker os så inderligt at få den ro til skolen som
vi er blevet lovet så vi kan vise hvad skolen faktisk kan.
Det er yderst vigtigt at der nu tænkes på vores kommune som en HELHED, hvor landsbysamfund er
ligeså vigtige som de store byer. Rebild kommune rummer mange fantastiske byer og områder og
ikke kun Støvring. Rebild kommune har brug for alle - store som små.
Troels Dahlgaard Astrup
Gerding 7. september 2022
Høringssvar til budget 2023
Bevar Blenstrup skole
Meldingerne om mulige skolelukninger er absolut foruroligende og decideret ødelæggende for livet
i vores skønne kommune.
Jeg er bosat i Gerding mellem Skørping og Blenstrup, og vores børn kunne for så vidt sagtens gå i
Skørping skole.
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Vi har imidlertid taget et aktivt valg om at lade dem gå Blenstrup skole og Valhalla i Blenstrup. Fordi
det ganske enkelt er en fremragende institution med engageret personale og gode rammer for vores
børns udvikling og læring.
Derfor er jeg af personlige grunde selvfølgelig stærk modstander af enhver overvejelse om at lukke
en af kommunens bedste institutioner.
For kommunen som helhed vil det være en katastrofe at lukke Blenstrup skole:
1) Blenstrup er et kommende nøgleområde for udvikling i Rebild Kommune med let
adgang til Sygehuset, Aalborg Universitet og Aalborg generelt.
Det fortsætter ikke, hvis livsnerven for alle børnefamilier og tilflyttere lukkes!
2) Blenstrup og oplands foreningsliv og kulturliv er forankret i skolens fællesskab. Det
er inkluderende og sikrer, at Blenstrup kendes som ’et godt sted at bo’.
Hvis skolen lukker, rammes veldrevne og livskraftige foreningsmiljøer utroligt hårdt.
3) Rebild kommune er en rig kommune. Centraliseringstiltag har medført, at man som
borger i Blenstrup må transportere sig for at møde den gode kommunale service. Det
er forståeligt. Men lukker skolen, lukker Blenstrup de facto som del af Rebild
kommune.
4) Nationalt pågår en ærgerlig debat om udkant/produktionsDanmark vs.
København/storbyerne. I Rebild kommune er vi gensidigt afhængige. På Blenstrup
skole forstår vi også afvejningens nødvendighed.
Blenstrup skole er ikke et ’ekstra’ kommunalt tilbud – det er selve livet for os og alle
borgere i Blenstrup.
Vi tror på Rebild kommune som en veldrevet og stærk politisk organisation, der formår at håndtere
vanskelige situationer uden at gå på kompromis med det vigtigste: Borgernes liv og kommunens
fremtid.
Gør det tydeligt, at I tror på og vil udvikling og liv i alle dele af kommunen.
Vi tror på jer.
Bevar Blenstrup skole
Kjeld Juhl Nielsen
Ang. eventuelt lukning af Blenstrup Skole
Kirken har et fantastisk samarbejde med skolen hvor vores kulturmedarbejder løbende udvikler
vores samarbejde. Det handler om mini konfirmander og egentlig deltagelse i skolens religions
undervisning. Senest også et tiltag ang. vild med vilje hvor skolen følger udviklingen på et af kirkens
arealer der er lagt ud med vilje.
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Kort sagt vil lukning af Blenstrup skole betyde at kirkens kontakt til de unge mennesker mistes. Det
er kirkens væsentlige grundlag at lave kirke / skole arbejde.
Om skolen forsvinder vil vores kulturmedarbejder miste sin berettigelse og stillingen vil skulle
justeres eller nedlægges.
Derfor kan kirken kun anbefale en fastholdelse af skolen i Blenstrup
Mvh. Kjeld Juhl Nielsen
Menighedsråds formand
Camilla Mikkelsen
Så står vi her igen! Ved sidste valg og valg møde i Blenstrup var skolen med i “spare kataloget”. Den
gang blev der beklaget mange gange - Det var en fejl og selvfølgelig skulle Blenstrup skole ikke
lukkes. Det blev lovet fred til skolen.
I de små landsbyer er det så vigtigt at det blandt andet er en skole og et godt foreningsliv - Hvilet
Blenstrup har. Så ødelæg ikke det!
Inden for de sidste par måneder er der solgt 4 huse. Måske det er 4 familier der lige præcis har valgt
Blenstrup pga beliggenhed, foreningslivet, sammenholdet, indkøbs mulighed og SKOLE.
Som nybagte forældre drømmer vi om at vores barn skal gå på Blenstrup skole. En skole vi begge
gik på som barn og elskede.
Glem ikke landsbyerne.
Glem ikke Rebild Øst - Vi har så meget at byde på.
Blenstrup - et godt sted at bo.
Kjeld Juhl Nielsen
Angående eventuelt lukning af Blenstrup skole.
Jeg husker tilbage til er vælger møde i Blenstrup hallen hvor netop skolen og dens eksistens blev
diskuteret.
Samtlige partier var helt enige om at i denne valgperiode skulle de små skoler have fred.
Det et skammeligt at den efter så kort tid igen står for skud.
For mig at se handler dette om at prioritere om man vil de små samfund eller ikke. En mindre skole
vil og skal selvsagt være dyrere pr. Elev og derfor må økonomi ikke være de eneste parameter dens
eksistens på.
Vi har en fantastisk skole der drives med engagement og drive fra ledelse og medarbejder. Eleverne
trives og lærer noget i trykke rammer. Der er et stort netværk omkring skolen med bl.a. idræt,
spejder, kirke mv. hvor samarbejdsviljen er enorm.
Om skolen nedlægges vil alle disse organisationer få meget svært ved at fastholde børn og unge i
Blenstrup.
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Måske en anden løsning var at stoppe udstykningen i Støvring og starte med at prioritere de små
samfund.
Jeg har selv en dreng i 1 klasse og er meget glad for skolen.
Transport af elever til andre skoler med bus kan ikke være hensigtsmæssigt hverken med tanke for
miljø eller økonomi.
Henstiller til at politikerne tager en klog beslutning til fordel for de små og ikke bøjer sig for de
mange. Husk hvad i lovede ved vælgermødet i Blenstrup inden valget.
Mvh. Kjeld Juhl Nielsen
Rasmus Dahlgaard Jensen
Jeg må siger det er utroligt skuffend at læse om skole lukning af kilden. Der sad en enige skarer af
kandidater i Blenstrup hallen, her i blandt vores nuværende borgmester og lovede ro omkring
skolerne, og det første man gør er at bringe det i spil. Enten lider man af voldsom glemsomhed,
ellers er man villig til at lyve vælgerne lige op i hovedet for simple stemmer.
Det ville havde klædt politikerne, at være ærlige omkring deres holdning til skolelukning i denne
periode. I hallen den aften var der nærmest ikke grænser for hvad Rebild kommune havde af
finansielle midler, og nu kan man ikke se andre muligheder end at fører vælger bag lyset, og bryde
valgløfter.
Dertil har vil en skole som levere på faglighed, og skaber et trykt nær miljø for de yngrebørn i lokal
området. En skole tæt på giver også mulighed for en trykker dag for børn som ikke trives i stordrift
skolemiljøet, og giver et tilbud med trykhed i nærmiljøer. Det er med til at holde Blenstrup by i gang,
og gør byen mere attraktiv for børne familieer. Jeg er med på at der er stor vækst i Svøring lige nu,
og det kalder på investeringer, men det skal ikke være på bekostning af os i yder områderne.
Det er skuffende at opleve at skulle skrive dette oven på valget, hvor politikerne lovede ro omkring
skolerne. Det er ikke mig så fremmet længere hvorfor at politiker, topper listen over utroværdige
mennesker i Danmark hvert år.
Jonas Langdahl Gormsen
Det er muligt at der skal spares penge, men hvorfor de skal findes i at lukke en velfungerende skole
forstår jeg intet af.
Det er helt fundamentalt for et lille samfund, at der er noget som samler os. Vi har stadig kirken og
købmanden, men skulle skolen blive lukket, ville det være som at sætte Blenstrup og de
omkringliggende byer i respirator. Skole, daginstitutioner og hallen er stærkt forbundet og
integreret med hinanden. At fjerne dette ene ben, vil starte en bevægelse hvor resten også kan
vælte.
Hvis I vælger at fratage Blenstrup deres skole, skal I vide, at det har konsekvenser for byen og
området. Det kan ikke være det samme uden den, og det er jer der forvandle et velfungerende lille
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samfund med et hav af frivillige kræfter, til endnu et udkantsområde, som skal have kunstigt
åndedræt, og som med tiden vil syne hen.
Henrik Bundgaard
Som lokal ejendomsmægler må jeg meget kort konstatere, at skolelukning desværre skaber
AFVIKLING - måske besparelser på den korte bane, ja, men alvorlige konsekvenser på sigt = faldende
huspriser, fraflytning, svigtende foreningsliv og i værste fald en lukket dagligvareforretning!...
I de seneste år har Bælum været i kraftig UDVIKLING på alle parametre - og det skal naturligvis ikke
ødelægges nu!...
Rebild Kommune skal ikke kun bestå af Støvring og Skørping - vi betaler alle til fællesskabet, også
her i ØST!...
Brug nu den sunde fornuft og spar på ANLÆG i stedet for DRIFT - tag hensyn til det bynære og det
menneskelige og tænk LANGSIGTET!...
Jeg er sikker på, at store veje og broer godt kan undværes i nogle år - det kan vores små lokalsamfund
derimod ikke!...
Tænk jer rigtig godt om!...
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Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
SektorMED Center Sundhed, Kultur og Fritid
Høringssvar vedr. Budget 2023 fra SektorMED for Center Sundhed, Kultur og Fritid.
Medarbejderne i CSKF ser med bekymring på de alvorlige økonomiske udfordringer, som Rebild
kommune står overfor.
På dialogmødet med Sundhed- og kultur- og fritidsudvalget i juni lagde vi vægt på, at vi allerede
der var udfordrede ift. øget efterspørgsel på sundheds- og kultur-/fritidstilbud i en kommune, som
ovenikøbet vækster. Vi gjorde opmærksomme på de arbejdsforhold, som medarbejderne står i,
når der skal løses flere opgaver med de samme hænder – og med kommende budget: Muligvis
med færre.
Vi stiller os undrende over, at der er udpeget mulige strukturbesparelser allerede inden en analyse
af området er foretaget. Vi stiller os endvidere tvivlsomme overfor de reelle besparelser ved
eventuelle strukturændringer eller nedlukning af tilbud, det være sig individuelle eller
gruppetilbud, hvor der er efterspørgsel – behovet forsvinder ikke ved lukning af et tilbud, men
risikoen er, at behovet flyttes, hvorved ressourcerne vil skulle bruges andre sted og blot forskyder
arbejdsopgaverne.
Besparelserne på vores område vil få personalemæssige konsekvenser: færre kollegaer, forringet
serviceniveau, påvirke de faglige kvalifikationer, hvilket i sidste begrænser vores muligheder, for at
yde den bedst mulige service for borgerne. Desuden vil besparelserne medføre færre ressourcer til
udvikling og samarbejde på tværs. Ovenstående vil påvirke arbejdsmiljøet, hvor konsekvensen af
dette kan være, at det bliver svært at fastholde medarbejdere.
Vi har svært ved at se ovenstående harmonere med kommunens nye vision 2035: Sammen
udvikler vi Rebild, hvor der lægges særlig vægt på interne og eksterne samarbejder, da vi, som
medarbejdere, allerede nu oplever, at der er skåret ind til benet. Vi vil som medarbejdere gerne
være medvirkende til at Rebild kommune fortsat forbliver attraktiv at bosætte sig i, men et ønske
om vækst og udvikling af kommunen stemmer ikke overens med besparelser, serviceforringelser
og personalereduktion.
På vegne af medarbejderne i CSKF
Medarbejderrepræsentanterne i Sektormed

77

Medarbejdersiden LokalMED Center Sundhed, Kultur og Fritid
Høringssvar til Budget 2023 fra medarbejdersiden i LokalMED Sundhedscentret.
Medarbejdersiden i Lokal MED i Sundhedscentret ser med bekymring på de foreslåede
besparelser på sundhedsområdet. Ved at spare på sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse
vil man ikke få en reel besparelse, da behov og opgaver stadig vil være der enten nu eller på
et senere tidspunkt.
Ved at nedlægge sundhedstilbud vil andre medarbejdere blive nødt til at varetage opgaver og
funktioner, de ikke fagligt er kvalificeret til og ikke har den fornødne tid til. Dette giver et
dårligere arbejdsmiljø der bliver defineret af drift frem for udvikling. Den enkelte medarbejder
får ikke mulighed for at sætte sine faglige kvalifikationer i spil. Det tværfaglige samarbejde og
koordinering må nedprioriteres, hvilket vil føre til, at medarbejderen bliver tvunget til ensidig
opgaveudførelse.
Vi ser flere komplekse borgerforløb og et sundhedsområde der er i opdrift. Ved besparelser,
mangel på tværfagligt samarbejde og udvikling ser vi ind i et belastet arbejdsmiljø.
Forringet serviceniveau vil give utilfredse og uafklarede borgere, dem møder vi i praksis,
hvilket påvirker vores arbejdsmiljø i negativ retning.
Ved nedprioritering af opgaver og mulighed for faglig sparring, kan vi frygte, at vi ser ind i en
fremtid, hvor det kan blive svært at fastholde og rekruttere sundhedsprofessionelle, og heraf
dårligt arbejdsmiljø.
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Rebild Bibliotekernes lokale MEDudvalg

Personalegruppens høringssvar vedr. budget 2023
Rebild Bibliotekerne er særdeles effektivt drevet, hvilket klart afspejles af, at udgiften pr. borger er
ca. 20% under landsgennemsnittet*, og vi tvivler på at gevinsten ved at lukke Skørping Bibliotek vil
stå i forhold til de gener og problemer, det vil medføre for os, for borgerne, og for mange af
kommunens øvrige institutioner og foreninger. Vi forholder os desuden kritisk til de i forslaget
fremlagte beregninger, som vi oplever som forvirrende og upræcise.
Skørping Bibliotek er et velbesøgt og centralt mødested med over 30.000 årlige besøg. Et mødested,
der er åbent 9-21 hver dag, og som i mange år har samlet, forenet, inspireret og glædet både byens
borgere og opland.
I vores øjne vil en lukning kun give en meget lille besparelse, men vil have store konsekvenser for
mange områder og opleves som en massiv og meget mærkbar serviceforringelse hos mange;
•

Dagplejere og børnehaver, der tager på tur til biblioteket for at låne bøger, bruge
børnebiblioteket som stimulerende oplevelsesrum og søge vejledning hos personalet.

•

Småbørnsfamilier, der flittigt bruger Skørping Bibliotek som udflugtsmål. Muligheden for at
møde venner, naboer og andre småbørnsfamilier i nærmiljøet vil udgå, ligesom adgangen
til litteraturen – og dermed dannelsen, kulturarven og sproget – vil mindskes, når afstanden
til biblioteket øges.

•

Børn og unge, der i fritiden bruger Skørping Bibliotek som et trygt og uforpligtende
mødested. Her inspireres de til læselyst, og modtager hjælp og vejledning i forbindelse med
skoleopgaver.

•

Byens skole, der bruger bibliotekets store og varierede udbud af skolerettede tilbud. En
lukning vil kunne forårsage en opgaveglidning, idet opgaverne må løses andetsteds.

•

Pensionister, der dagligt kommer på biblioteket for at opdatere sig med dagens avis og få
en stille snak med sidemanden og personalet. Biblioteksbesøgene modvirker ensomhed, og
de er for nogle ældre den primære kontakt, man har til andre i løbet af en dag. Mange ældre
vil ikke kunne transportere sig til andre byers biblioteker.

•

Sammenhængskraften i et lokalsamfund med et rigt og varieret kulturliv. Skørping Bibliotek
er et vitalt og afgørende tandhjul i en lang række foredrag og kulturarrangementer, der
skaber netværk mellem borgere, foreninger og frivillige kræfter. Ved en lukning vil de mange
samarbejder og partnerskaber med bl.a. Menighedsrådet, BOGBY9520, Kulturstationen,
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Kinorevuen, Lokalhistorisk Arkiv og Rebild Kulturskole i den grad besværes og i værste fald
helt ophøre.
•

Tiltrækningskraften. Det sammenhængende og velfungerende kulturliv fremhæves som en
vigtig faktor, når tilflyttere vælger Skørping til bosætning og her spiller Skørping Bibliotek en
central rolle.

•

Borgerne vil få længere, når de skal have hjælp til borgerservice eller anvende PC eller
printer, som Skørping Bibliotek stiller til rådighed.

•

Rebild Kommune, der vil skulle bruge ressourcer på lukningsprocessen, blandt andet på at
oprette administrative arbejdspladser til de fem personaler der p.t. har til huse på
adressen, udgifter til flytning af materialer mm.

Som personalegruppe er vi meget påvirkede af den foreslåede lukning. Vores arbejdsmiljø og
psykiske tryghed vil blive stærkt belastet, hvis man vælger at gå videre med dette forslag, og vi beder
vores politikere om at fare med lempe overfor bibliotekerne, når budgetforhandlingerne
påbegyndes. En lukning vil være et uopretteligt værditab for vores smukke kommune.
Rebild Bibliotekernes lokale MED-udvalg

* Kilde: Danmarks Biblioteksforening/Danmarks Statistik
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STUBhusets bestyrelse
STUBhusets høringssvar til budget 2023-2026.
Vi fremsendte i marts måned 2022 nedennævnte mail vedr. stigende varme- og el-udgifter og
energimærkning til Rebild Kommune.
De seneste udmeldinger fra Støvring Kraftvarmeværk fortæller ( læs også artikel i Nordjyske
Stiftstidende den 02. september 2022 ) , at varmeudgifterne vil stige betydeligt til et uhørt stort
årligt beløb, samtidig med at vi også kan konstatere, at el-udgifterne stiger særdeles voldsomt.
Ved en gennemgang af " Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid ( tabel 4 ),"
kan vi konstatere, at der er forslag om at reducere driftstilskudet med 5 % svarende til 100.000 kr.
pr år til de 3 kulturhuse i Rebild Kommune, herunder også driftstilskud til STUBhuset.
Set i lyset af at varmeudgifter og el-udgifter stiger med voldsom hastighed ser vi det som meget
uhensigtsmæssigt og uoverskueligt for os i STUBhuset, såfremt I beslutter at reducere vores
driftstilskud.
Samtidig med de voldsomt stigende varmeudgifter og el-udgifter oplever også, at der store
prisstigninger på alle vores vareindkøb.
Hvis forslaget bliver vedtaget, bliver konsekvensen, at vi må hæve priserne på koncertbilletter,
udlejning til af lokaler til foreninger, fester såsom runde fødselsdage, konfirmationer, barnedåb,
bryllupper mv.
En konsekvens af reduktionen af driftstilskudet og dermed forhøjede priser på koncertbilletter og
udlejninger er, at der bliver færre til koncerterne måske også færre koncerter , færre udlejninger
og en økonomi, der bliver meget presset.
Og ikke uvæsentlig vil kulturlivet i Rebild Kommune blive meget forringet.
På baggrund af ovennævnte vil vi på det kraftigste appellere til, at I ikke beslutter at reducere
driftstilskudet til STUBhuset.
Med venlig hilsen
Helle Jørgensen Ole Mark Jørgensen
Musikchef Formand for bestyrelsen
STUBhuset STUBhuset
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Medarbejderne i Tandplejens MED udvalg

HØRINGSSVAR FRA REBILD TANDPLEJE, MED-UDVALG
MED-udvalget i Tandplejen undrer sig over det nævnte forslag om en analyse om
mulige strukturændringer.
• Indenfor de seneste år har Tandplejen allerede gennemført omfattende struktur- og
organisationsændringer med reduktion fra 7 til 3 klinikker, som nu fremstår opdaterede
og velrenoverede. I den forbindelse er både personale og drift reduceret.
•

Lukning af klinikker vil kræve nybyggeri, der generelt er dyrt på grund af særligt udstyr og
lovkrav. Større klinikker bliver tilsvarende dyrere med hensyn til faste driftsudgifter.

•

Lukning af klinikker vil give serviceforringelser for ca. 4000 brugere - over halvdelen af
tandplejens brugere. Der vil være markant risiko for øget ulighed i sundhed, da længere
afstande og begrænset infrastruktur vil medføre vanskeligheder for især de sårbare at
komme til tandlæge. Øget transport vil desuden betyde øget klimabelastning.
I tilfælde af, at der skal igangsættes en analyse, ønsker MED-udvalget at blive involveret i
processen.
1.9.2022, Medarbejderne i Tandplejens Med-udvalg
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Kulturrådet
Rebild Kommune
04.09.2022
Høringssvar fra Kulturrådet i Rebild Kommune ift budgetforhandlinger
Kulturrådet har i fællesskab drøftet de besparelsesforslag der er kommet i forhold til det budget der
er i høringsproces nu, og har følgende kommentar, vi ønsker bliver taget med i betragtning.
Kulturrådet er især bekymret for forslaget ift reducering af kulturrådets puljer, da det betyder at der
er færre midler til at fordele til de små aktører, som så får endnu sværere ved at gennemføre
kulturaktiviteter. Kulturrådets midler tilgodeser både de arrangører, der har årsprogrammer med
koncerter, teater og foredrag, som er afhængige af kommunal støtte, for at kunne få del i de statslige
puljer og dermed opretholde deres aktiviteter. Samtidig tilgodeser kulturrådets midler nye
kulturaktører, som ikke ville komme i gang uden støtte fra kulturrådet. Hvis der ikke længere er
midler til nye aktiviteter og innovative tiltag, er Kulturrådet bekymret for hvordan kommunen kan
leve op til egen politik, Oplevelser, fritid og fællesskaber, der beskriver kommunens mål om, at sikre
en passende kulturel fødekæde og innovativ værdiskabelse. Færre midler vil betyde mindre
udvikling og ingen skæve niche-projekter. I stedet vil det resultere i en rutinepræget
mainstreamkultur hvor der ikke er plads til at prøve noget nyt. Og dermed gøre det endnu sværere
for nye lokale aktører at være med end det allerede er nu. En reduktion af kulturrådets midler vil
desuden betyde en forringelse af Kulturugerne, som hvert år samler små aktører om nye
samarbejdsprojekter, som ofte ikke var kommet i stand, hvis kulturugerne ikke havde været der som
en ”legeplads”.
I Rebild kommunes politik på området lægges der stor vægt på frivillighed og kommunens ønske om
at anerkende deres betydning med at skabe de bedste forudsætninger. Det fremgår at kommunen
giver frivillige stor værdi og de vurderes til at spille en hovedrolle i at skabe fællesskaber, livskvalitet
og sundhedsfremmende initiativer. Der vil Kulturrådet minde kommunens politikere om, at
Kulturrådets midler er en vigtig del i at støtte op om nye frivillige foreninger og ildsjæle, der ønsker
at gøre forskel ud i lokalsamfundet og skabe aktiviteter der styrker fællesskabet. Rebild kommune
er i dag præget af sprudlende frivillighed og igennem de sidste par år har Kulturrådet set mange nye
frivillige foreninger og tiltag, som har fået lov til at blomstre, fordi de har haft mulighed for at få
støtte til deres aktiviteter. Hvis ikke der er plads til dette, forventes det at blive svært for nye
foreninger og aktører at komme i gang, og dermed er det Kulturrådets bekymring, at det i den sidste
ende får store konsekvenser for foreningslivet, hvis ikke der er penge til nye tiltag.
Når man reducerer støtten til kulturhusene, bliver de i højere grad afhængige af at tjene penge. Det
vil sige, at de bliver dyrere at bruge. Dette vil særligt ramme aktører, som er nye inden for
kulturfeltet eller aktører som arbejder med eksperimenterende og nyskabende kunst. Samlet set er
det Kulturrådets bekymring, at det vil betyde et mindre mangfoldigt kulturudbud i kommunen.
Rebild kommune er en kommune i vækst, og Kulturrådet har kendskab til mange beboere, der lige
netop har valgt at bosætte sig i kommunen grundet det mangfoldige kulturliv. Hvis kommunen
fortsat ønsker vækst, vil Kulturrådet opfordre kommunen til at understøtte kommunens kulturliv og
sikre at alle kommunens beboere har adgang til kulturhusene og øvrige kulturaktiviteter.

83

I en vækstkommune, hvor ambitionen er, at vi i 2033 er 33.000 indbyggere i kommunen, og med
mange nye udstykninger til boliger i Skørping, vil vi på det kraftigste fraråde at lukke Skørping
bibliotek. Bibliotekerne er rygraden i kommunernes kulturtilbud. Vi finder det bekymrende at
kommunen på den ene side forslår nedlukning af bibliotek i et af kommunens største byer, samtidigt
med at kommunen på den anden side skriver i sin politik, at man vil styrke fælleskaber med plads til
alle, hvor ”borgere overalt i kommunen har mulighed for at deltage og bidrage til stærke
fælleskaber”. Biblioteket skal fortsat være en del af vores lokalmiljø, hvor man kan smutte forbi og
læse en avis/ugeblad, læse en bog højt for børn og blive inspireret til at låne en bog med hjem, gerne
i dialog med en bibliotekar. Vi har brug for fællesskaber og mødesteder, der er gratis at benytte, og
hvor der er lige adgang for alle. Biblioteket er en unik kulturinstitution, idet der er plads til alle, både
store og små, uanset forudsætning, niveau og ambition. Derfor understøtter biblioteket initiativer i
nærmiljøet, hvor alle kommunens borgere har mulighed for at nyde kultur, på egne forudsætninger
og i fællesskab med andre. Dermed er biblioteket en vigtig institution ift. borgernes sundhed og
livskvalitet.
Biblioteket er meget andet end blot udlån af bøger. På biblioteket er der plads til uformelle
fællesskaber, store som små, hvor forskelligheden bliver værdsat og imødekommet. Biblioteket er
en institution der skaber grobund for samarbejde på tværs, samtidigt med at det faciliterer
vidensdeling og inspiration for kommunens borgere. Hvis Rebild kommune gerne vil leve op til eget
mål om at stå i spidsen for en målrettet tilgang til vidensdeling og erfaringsudveksling, samt facilitere
blomstringen af nye netværksgrupper, hvor man vil finde nye måder at dele viden og erfaringer med
hinanden, vil det være en stort skridt i den forkerte retning at lukke Skørping bibliotek. Biblioteket
er en kæmpe kulturinstitution, som arrangerer et hav af kvalitetsarrangementer for borgerne.
Arrangementer, der forebygger ensomhed og inviterer borgere ind i fællesskaber som for eksempel
’guidet fælleslæsning’ eller ’babyrytmik’ som er blandt en vifte af aktiviteter og foredrag. Hvis
biblioteket skæres ned til blot udlån af bøger i ubemandet åbningstid, er det et stort alvorligt tab
for borgernes adgang til kultur, demokratiforståelse og dannelse.
Hvis I har brug for en uddybning af vores høringssvar, stiller vi os meget gerne til rådighed for en
konstruktiv dialog.
På vegne af Rebild Kommunes Kulturråd,
Karolina Kanstrup, formand

84

Rebild Ungdomsskolebestyrelse

29/8-2022
Vedr. budget 2023
Ungdomsskolebestyrelsen har på møde d. 29/8-2022 behandlet punkt omkring budget 2023
for Rebild Kommune. Bestyrelsen ønsker at gøre brug af høringsret og udtrykker bekymring
for den alvorlige økonomiske situation, som Rebild Kommune befinder sig i.
Bestyrelsen anser det for økonomisk ansvarligt, at Læringslokomotivet er udpeget som et område
for en mulig besparelse. Samtidig ønsker bestyrelsen at påpege konsekvenserne for den
gruppe af unge, der igennem de sidste fem år med Læringslokomotivet har haft mulighed for
et fagligt, personligt og socialt boost i retning af videre uddannelse. Det har lige knap 100
unge i Rebild Kommune foreløbig haft gavn af.
Bestyrelsen i Rebild Ungdomsskole
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Rebild Kulturskole MED udvalg
Høringssvar vedr. Budget 2023 fra medarbejderne på Rebild Kulturskole
Medarbejderne i Rebild Kulturskole ser med bekymring, at der foreslås besparelser på flere
kulturelle områder. Ikke kun kulturskolens område.
Da kommunen er i vækst, vil det forringe de tilbud vi kan tilbyde både elever og forældre i
kulturskolen.
Ved ikke at ansætte en drama/danselærer og tage den besparelse, vil vi på sigt være nødt til at
nedvarsle andre medarbejdere i kulturskolen. Hvilket naturligvis vil øge ventelister og forringe
serviceniveauet. Folkeskolesamarbejdet vil også komme til at lide herunder, samt samarbejdet
med bl.a. sundhedscentret, biblioteket og ungdomsskolen.
Det vil personalemæssigt skabe utryghed og det psykiske arbejdsmiljø vil lide herunder.
Men også de mange andre kulturelle tilbud, der netop er med til at gøre Rebild en kommune, der
tiltrækker nye borgere og sætte kommunen på landkortet, vil blive forringet.
Lukning af biblioteket i Skørping vil gøre det tværfaglige samarbejde svært, da de mange gode
ideer og snakke ofte opstår i de uformelle møder der sker, når man ”bor” i samme hus.
Mvh medarbejderne i Rebild Kulturskole.
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Haverslev Idrætsforening

Den 04/09 2022
Høringssvar til Rebild Kommunes forslag til budget
Iht. oplæg fra Rebild Kommune, om ændring af lokaletilskud fra pt. 85 % med en reduktion til
måske 65% vil det få store konsekvenser på Haverslev Idrætsforening
I Haverslev Idrætsforening drives der forskellige sportsgrene
• Fodbold junior
• Fodbold senior
• Løbeklubben Run for Fun
• Gymnastik
• Badminton senior
• Badminton ungdom
Samlet cirka 400 medlemmer.
Det vil være nødvendigt at hæve kontingentet og dermed vil der falde nogle af de svageste, mindst
ressourcestærke børn og unge fra.
Med venlig hilsen
HAVERSLEV IDRÆTSFORENING
Mads Emil Knudsen Sørensen
næstformand
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Bestyrelsen Bogby9520
Høringssvar ang. Skørping Bibliotek
Biblioteket i Skørping er en meget vigtig og uundværlig del af KulturStationen og er et vigtig
mødested for børn og unge, hvor der kan søges både viden og underholdning væk fra skærmen. Her
bygges grundstenen til nysgerrighed og kulturel og menneskelig dannelse. Og med en åbningstid fra
9 - 21 er biblioteket et sted, hvor alle kan mødes og en uundværlig base for alle byens borgere, ikke
kun som udlånssted, men også et sted til fordybelse, samarbejde og inspiration. Det gælder alle
byens borgere lige fra børnehavebørn til byens ældre.
Biblioteket er et vigtigt omdrejningspunkt for foreningslivet og kulturlivet i Skørping, Rebild og de
mindre byer i omegnen af Skørping. Biblioteket er en vigtig samarbejdspartner i både planlægning
og afvikling at mange arrangementer på KulturStationen, fx arrangementer som Ord I Nord, Det
Litterære Folkemøde, arrangementer i Herman Bang Selskabet for bare at nævne nogle få.
Arrangementer, som ikke kun er til glæde for brugerne af biblioteket, men til glæde for hele
kommunen.
Vi kunne ønske en udvikling af biblioteket, og IKKE en afvikling. En kommune som Rebild og en by
som Skørping, som er en attraktiv by med konstant stigende indbyggertal, har i høj grad brug for et
udbygget, offentligt serviceniveau til glæde for de mange forskellige brugere af biblioteket og til
glæde for hele kommunen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i BOGBY9520
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Bestyrelsen Bælum Hallen
“Lokaletilskud fra 85% til 65%”
Vi finder det stærkt bekymrende/livstruende for hallen i Bælum (samt alle haller i kommunen), hvis
der reduceres i lokaletilskuddet til kommunens foreninger.
Vi i Bælum hallen ser ind i stærke økonomiske udfordringer i forvejen grundet de nuværende
energipriser, som forventes at stige med ca. 175.000,- i 2022. Derudover har lukningen af
udskolingen på Bælum Skole betydet en tabt indtjening på ca. 30.000,- i 2022 og årene fremover en mistet indtjening, som kommunen ligeledes har været med til at påføre hallen.
Ovenstående betyder, at vores “kunder” foreningerne kigger ind i en prisstigning samt en reduktion
af tilskuddet, hvilket helt sikkert vil betyde langt mindre aktivitet i vores lokaler, og dermed starter
vi en ond spiral. Vi som institution i byen frygter og tror dette vil betyde færre medlemmer i vores
foreninger, og dermed færre der dyrker idræt og motion, hvilket på den lange bane vil være dyre
for kommunen.
Lige nu frygter vi i bestyrelsen - som frivillige - at kassen hurtigt kan være tom, og kommunen derfor
selv kan ende med at stå med hallen og driften heraf. Vi har kæmpet og kæmper benhårdt hvert år
for at skabe gode rammer og drive vores optimalt for alle og til gavn for alle, hvilket altid har været
gjort i et godt samspil med Rebild Kommune, hvorfor dette tiltag er en mavepuster af dimensioner
(føles som et dødsstød) for os frivillige, som kommunen så gerne vil bryste sig af.
Konsekvens af forslag for nuværende:
- mindre aktivitet i drætslivet
- færre medlemmer i vores foreninger
- haller der må overgå til kommunen
Så for Rebild Kommunes skyld så er dette et helt forkert sted at spare, det bliver en udgift lige om
lidt, hvis dette vedtages.
På vegne af bestyrelsen i Bælum Hallen S/I
Steffen Pedersen
Formand
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Haverslev Hallen
Haverslev Hallen
Jeres udkast til besparelser ved hallerne i Rebild Kommune vil have store økonomiske
konsekvenser for Haverslev Hallen. I jeres mail vil Haverslev Hallen blive reduceret med 4 % ad
rådighedsbeløbet i 2023 og yderlig vil beløbet blive nedskrevet til 50 % i 2024.
Vi mener ikke at fordelingens modellen tilgodeser Haller med de små skoler.
Ligeledes benytter skolen både hallen og de udendørsarealer til idræt og omklædningsrummene,
hvilket kræver megen rengøring i alle årets uger.
Kort beskrivelse af Haverslev Hallen. Haverslev Skole har råderet over Haverslev Hallen fem dage
om ugen i tidsrummet 8.00-15.00 om året. Her modtager Haverslev Hallen kr. 140.000 samt
yderlig kr. 500,00 pr elev. Det er her jeres besparelse har betydning for os. Vi mener, at tiden til
rengøring er næsten den samme om der 25 eller 50 elever i hallen.
Endvidere så bliver der ikke i jeres forslag taget høje for benyttelse af hallens udendørsarealer som
er fælles med skolens arealer, da hallen og skolen ligger lige ved siden af hinanden.
Haverslev Hallen er ikke sat i verden for at vi skal tjene en masse penge – vores opgave er at hallen
er til rådighed for byen og skolen. Alle de penge vi tjener i hallen, går til udvidelse og
vedligeholdelse, og ved den nuværende model går det kun lige rundt – så det vil få store
konsekvenser for os hvis vi skal til at have et mindre bidrag fra kommunen
Vi har kun den mulighed at sætte prisen op for at leje hallen og det kommer idrætsforeningerne til
at betale for. Det betyder så at idrætsforeningerne bliver nød til at sætte prisen op på deres
kontingenter - det kan så betyde at der er mange forældre der ikke har råd til at have deres børn
til fodbold, håndbold, badminton mm - da de også skal bruge penge på mange andre ting som
stiger. Hvis der så kommer færre medlemmer i foreningerne, det betyder mindre hal leje til os og
hvis kommunens tilskud falder og hal lejen begynder at falde, så kan vi komme ud i den
konsekvens vi må lukke hallen.
Rebild Kommune og Haverslev Hallen har en meget stor fælles interesse for hele Haverslev By og
omegn.
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Skørping Kulturforening
Skørping Kulturforening har følgende kommentar til Rebild kommunes budget 2023.
Skørping Kulturforening er en nystiftet forening, der på 6 måneder er vokset til 480 medlemmer.
Tanken er at bidrage til et mere mangfoldigt kulturliv samt støtte op lokale kunstnere og
initiativtagere.
Skørping Kulturforening er drevet af frivillige kræfter, men det er vigtigt for os at anerkende og
støtte de kunstnere vi laver aftale med, hvor de får hyre for at spille, og ikke ”bare” spiller gratis,
fordi de er lokale.
Hvis kommunen gerne vil understøtte nye lokale talenter, ser vi dette som en vigtig del af processen,
således de har mulighed for at udvikle sig som kunstnere. Uden økonomisk støtte fra kommunen vil
det ikke være muligt for os at lave disse events.
Vi håber inderligt, at kommunen fortsat vil prioritere innovative tiltag som beskrevet her, da vi
mener det er en vigtig del af kulturlivet og den kulturelle udvikling i kommunen, som naturligvis
også er med til at give synlig kvalitet for både herboende borgere og tilflyttere til kommunen.
Dertil ser vi lukning af Skørping Bibliotek som en stort tab – ikke bare for Skørping, men for hele
kommunen. Skørping bibliotek er en central del af kulturlivet i Skørping og er en helt unik grundsten
i Skørping, da den samler folk på tværs af køn, alder og politiske holdninger.
På vegne af bestyrelsen for Skørping Kulturforening
Thit Wolsgaard Asmussen
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Frivilligrådet
FrivilligRådet er enig Rebild Kommunes egne i bemærkningerne til forslag til besparelser på sociale
frivillige område.
Enigheden går på at en halvering af §18 midlerne vil få den konsekvens som er beskrevet i forslaget.
Så tænk jeg rigtig godt om.
På FrivilligRådets vegne
formand Hans Rønnau
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Blenstrup Hallen
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Bælum/Solbjerg Idrætsforening
“Lokaletilskud fra 85% til 65%”
Vi i Bælum/Solbjerg Idrætsforenings hovedbestyrelse finder det særdeles bekymrende at der
påtænkes at ændre lokale tilskuddet fra 85% til 65%.
I mindre lokale foreninger som vores, har dette tilskud stor betydning for vores eksistens, og
borgerne i områdets mulighed for at benytte vores idrætsfaciliteter.
Vores hal i Bælum ser ind i stærke økonomiske udfordringer i forvejen grundet de nuværende
energipriser samt den fornyelige lukning af udskolingen på Bælum Skole, har betydet en tabt
indtjening for hallen.
Ovenstående betyder, at vores forening allerede kigger ind i en prisstigning på leje af lokaler,
hvorfor en reduktion af lokaletilskuddet pludseligt vil betyde, at vi er nødsaget til langt mindre
aktivitet i vores hal. Vi som idrætsforening i byen ved dette vil betyde færre medlemmer i vores
foreninger, og dermed færre der dyrker idræt og motion, hvilket ikke kan være i tråd med Rebild
Kommune og Region Nordjyllands børnesundhedsprofil.
Lige nu frygter vi frivillige i bestyrelsen, at en med dette forslag uundgåelig kontingentforhøjelse
vil koste medlemmer i foreningen, især pt. hvor alle især børnefamilier er hårdt ramt af alle
prisstigningerne i samfundet (Bælum især også på varmeprisen). Vi har allerede i dag mange
familier som gang på gang må overveje om deres børn kan komme med på delvis brugerbetalte
ture/ udflugter med idrætsforeningen, da dette kan være en økonomisk stor udgift for de enkelte
familier. Vi ser en bekymring i, at disse familier fremover ikke skal tænke i om deres børn kan tage
med på ture - men om deres børn overhovedet kan gå til idræt i foreningslivet. Konsekvenserne af
dette er ikke kun børn og unge som ikke går til idræt, men også en forringelse af livskvalitet, her
ses med henvisning til antallet af børn og unge som er ensomme og føler sig udenfor fællesskabet.
Vi finder det ikke rimeligt, at vi frivillige, der lægger mange timer ulønnet om ugen i
foreningsarbejdet, skal kigge ind i konsekvenser, der betyder færre medlemmer, mindre aktiviter
og lige rundt om hjørnet en lukningstruet hal.
Vi er bevidste om, at dette tilskud allerede er nedsat i andre kommuner i Danmark, dette kan vi
som forening ikke forsvare sker i Rebild kommune.
Så for Rebild Kommune, Bælum by og Bælum-Solbjerg IF skyld så er dette et helt forkert sted at
spare.
På vegne af bestyrelsen i Bælum/Solbjerg IF
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Øster Hornum Idrætsforening
Øster Hornum Idrætsforening
Nibevej 189
9530 Støvring
06/09/2022
Ang. høringssvar i forbindelse med budget 2023, konkret ang. råderumsforslag i
sektorområde Kultur og Fritid – pkt.94.
Indledning
Øster Hornum Idrætsforening (ØHI) takker for muligheden for at afgive høringssvar til høring
vedrørende budget 2023 og budgetudfordringer og forvaltningens råderumsforslag på Kultur-,
Fritids- og Sundhedsudvalgets område.
Det er ØHIs store bekymring, at de opstillede råderumsforslag på kultur og fritidsområdet, særligt
omkring reduktion i lokale- og aktivitetstilskud, vil være en markant begrænsning for, fortsat at
kunne tilbyde idræt og fritidsaktiviteter i Øster Hornum. De opstillede forslag vil markant svække
udviklingen af kommunens landdistrikter, hvor Øster Hornum netop er et område i vækst, målt på
antal indbyggere og tilflyttere.
ØHI er i dag et samlingspunkt for byens børn og unge og der tilbydes i dag, i forenings regi, 5
idrætsgrene til en samlet pulje af 700 medlemmer. Dog oplever foreningen et generelt fald i
medlemmer, særligt efter corona epidemien i 2020-2021, samt udfordringer med fastholdelse af
unge (10-16 år).
Som idrætsforening har vores modsvar til denne udvikling været, at investere i tiltag som kan gøre
det mere attraktivt at dyrke idræt i Øster Hornum, med særligt fokus på at styrke fællesskaberne
imellem idrætsudøverne. Heri ligger både optimere de fysiske rammer og prioritere vedligehold af
Øster Hornum Hallen og de omkringliggende arealer. Men også at kunne gøre det lettere at starte
til idræt. Initiativer som ”Start til Tennis og få en gratis ketcher” er et eksempel herpå.
Det er vores vurdering, at der på fritidsområdet i dag findes alternativer for børn og unge som er
billigere og mere økonomisk attraktive. Men disse alternativer er typisk ikke drevet af udviklingen
af fællesskaber, men i højere grad individuelle prioriteter. De idrætsgrene der tilbyder i ØHI
fokuserer alle på styrkelse af fællesskaber imellem de enkelte medlemmer og med plads til alle –
uanset økonomiske råderum. Ligeledes er det ØHIs fornemmeste opgave at skabe
sammenhængskraft i byen, imellem alle medlemmer, forældre og byens borgere generelt. Dette
gør vi ved at investere i samarbejde med byens andre foreninger, omkring fællesaktiviteter og
synergiprojekter.
Konsekvenser ved gennemførsel af råderumsforslag
ØHI ser sig nødsaget til at indføre kontigentstigninger for at kunne sikre en økonomisk ansvarlig
drift af foreningen med de foreslåede reduktioner i lokale- og aktivitetstilskud. Dette vil betyde en
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skærpelse af den, i forvejen, oplevede medlemsreduktion. Børn og unge, særligt fra
ressourcesvage hjem, vil ikke kunne løfte de projicerede kontigentstigninger, og færre børn og
unge i Øster Hornum vil dyrke idræts- og fritidsaktiviteter.
Vi ser dette som en retning der strider direkte med de behov vi ser som idrætsforening. Her
særligt et behov for at investere i rammerne men også fællesskaberne imellem børn og unge.
Idræt og sport er en naturlig forlængelse af de fællesskaber som skabes i skole og børnehave, men
også en platform for de sociale interaktioner imellem forældre og byens borgere generelt.
En idrætsforening i en landsby skal være konkurrencedygtig, rent økonomisk og ved at
gennemføre de opstillede forslag, svækkes foreningen markant. En svækkelse der i sidste ende
rammer børn og unge og deres mulighed for at dyrke sport og pleje deres fællesskaber.
Idrætsforeningen i Øster Hornum er det sociale samlingspunkt for de unge i byen da der ikke er
hverken ungdomsklubs eller andre sociale samlingsfælleskaber for netop børn og unge. Vi frygter
at de manglende muligheder for at udøve fællesskaber i byen, kan medføre en øget kriminalitet og
generel kedsomhed hos de unge mennesker. En udvikling der i sidste ende kan medføre øgede
udgifter for Rebild kommune.
Afsluttende kommentarer
ØHI betragter de opstillede forslag som værende ude af trit med udviklingen i mindre byer og
landsbyer og i direkte konflikt med kommunens egen 2030 vision på dette område. Omkring
Sammenhængskraft i kommunens 2030 vision står der:
“Vi har borgere, foreninger og erhvervsliv, som tager ansvar, og sikrer, at der er let
adgang til kommunens fællesskaber for alle, lige fra børn til ældre. Vi bruger
fællesskabet som en vigtig værdi i vores formidling.”
Ved at gennemføre de opstillede reduktioner i lokale- og aktivitetstilskud forringes adgangen til
ØHIs aktiviteter og dermed fællesskaberne i Øster Hornum.
ØHI vil på det kraftigste opfordre Rebild Kommune til at revurdere reduktionerne på ovenstående
områder. Vi ser det som en nødvendighed, at idræt er tilgængeligt for alle, særligt i en landsby
som Øster Hornum.
På vegne af hovedbestyrelsen i Øster Hornum Idrætsforening:
Formand
Thomas Tjell Severinsen

97

Kinorevuen

5. september 2022
Høringssvar, budgetforhandlingerne 2023
Det er med stor fortvivlelse at man kan læse, at der endnu en gang lægges op til markante
besparelser på kulturområdet i Rebild Kommune.
Udover igen at foreslå reduktioner på både det nyetablerede Frivilligcenter og Kulturrådets
uddelingspuljer til løbende kulturaktiviteter og nyudvikling, har man denne gang også medtaget en
mulig nedlukning af Skørping Bibliotek!!!
I en kommune, der har som strategi at støtte og dyrke det gode liv, fællesskaberne og
frivilligheden, er det helt uhørt og aldeles utidigt at foreslå den slags besparelser. Frivilligheden og
fællesskaberne er allerede under voksende pres og besparelserne her vil kun forøge hastigheden
frem mod et potentielt kollaps, hvor initiativtagere og ildsjæle vil give fortabt og trække sig fra
deres på alle måder givende arbejde. Hvis dette sker samtidig med at man lukker den sidste
offentlige kulturinstitution, biblioteket, som vitterligt er åben for alle borgere, vil kommunens
kulturby lide et tab, som vil få store negative konsekvenser for alle fremtidige kulturaktiviteter i
Skørping og dermed Rebild Kommune. Det må simpelthen ikke ske.
Samtidig efterlades en stor gruppe af bibliotekets brugere til sig selv uden alternativer i deres
nærmiljø. I en tid hvor alle taler om stigende ensomhed, er det ganske enkelt uforskammet at
foreslå en lukning af byens bibliotek, og især når man kun opnår en sølle økonomisk gevinst på
omkring 2 mio. kroner. At tro at besøgstallet på Støvring Bibliotek vil stige med dette forslag er
grebet ud af luften. Skørpings borgere har brug for et fælles rum, hvor man kan mødes med andre
fra ens lokalområde og føle sig som en del af fællesskabet. Biblioteket spiller en helt central rolle
for vores bys sammenhængskraft. Her har selv en fin omfartsvej absolut ingen betydning.
Skørping Bibliotek og Kinorevuen som foreningsbiograf, har igennem alle årene haft et fantastisk
samarbejde om en lang række vidt forskellige og velbesøgte kulturtilbud og – arrangementer.
Tiltag som er kommet ligeligt fra begge parter, og som ikke havde været der uden den anden part.
Skørping Bibliotek har om nogen været garant for kommunens forpligtigelser ift. folkeoplysning og
kultursamarbejdet med professionelle kulturaktører, lokale foreninger og byens borgere. Værdien
af dette arbejde overstiger langt besparelsens ringe bidrag.
Kære politikere i Rebild Kommune, lad dette forslag falde - og lad det vare for altid.
Og glem aldrig: KULTUR ER LIVSFORLÆNGENDE
På vegne af Kinorevuens Venner
Henrik Bjerg
Formand
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Terndrup Idrætscenter

Høringssvar fra Terndrup Idrætscenter vedr. reduktionsforslag på Kultur og Fritid budget 2023
Bestyrelsen fra Den Selvejende Institution Terndrup Idrætscenter har med bekymring læst og
gennemgået de reduktionsforslag, som er blevet udarbejdet på Kultur og Fritidsområdet i Rebild
Kommune.
Vi har den fulde forståelse for at tiden vi alle lever I er vanskelig, og at politikkerne står overfor
svære forhandlinger i den kommende tid. Ikke desto mindre håber vi, at vores og vores kollegaers
tanker, vil være en grundig del af overvejelserne inden beslutningen for det kommende budget
bliver truffet.
Vi kigger specielt på det forslag der konkret går på at skære i tilskud til selvejende institutioner og
haller og hertil reducere i lokaletilskuddet til foreningerne. Det er konkret forslået at beskære op i
mod 3,7 mio. årligt på råderetstilskuddet og driftstilskuddet. Ved en ligelig fordelingsprocent
mellem hallerne i kommunen giver det en nedsættelse for vores hal på mellem 40% og 50%.
Blot for at illustrere så vil et sådant forslag få vidtgående konsekvenser for hallen, dens personale
og ikke mindst for vores lokalsamfund i byen – herunder foreninger og frivillige. I disse tider er
specielt hallerne presset maksimalt af en – forhåbentlig – forstående pandemi – færre
medlemmer i foreningerne, som har medført hårde konsekvenser for foreningerne og meget
arbejde med at få medlemmerne retur i hallen. De foreninger som pt. kæmper med at kapre nye
medlemmer til at spille håndbold, badminton etc. vil stå overfor at skulle betale en højere regning
for at kunne tilbyde deres medlemmer den samme service som hidtil.
Foreningerne gør et kæmpe stykke arbejde i at udvikle vores børn og unge og holde de små
samfund i gang, og derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at understøtte de frivillige og ikke
modarbejde dem. Men en væsentlig reduktion af råderetstilskud og driftstilskud vil betyde, at
hallerne kun har en mulighed – sende regningen til foreningerne og de frivillige her. Vi kan ikke
stoppe med at rengøre hallen eller vedligeholde den, så derfor vil det ikke være en mulighed at
skære på disse udgifter – de har fået effektiviseringer de sidste 3 år. Derfor er vi nede på de
omkostninger, som en haldrift koster – og derved har vi ikke andre muligheder end at sende
regningen videre til foreningerne og deres frivillige. Os bekendt har foreningerne
ikke et overskud til at dække en sådan merudgift, og derfor ender regninger hos deres
medlemmer. En sådan mer udgift er vi meget bekymret for rammer meget skævt i vores
foreninger. Slutteligt vil dette uundgåeligt medføre langt færre udlejningstimer til hallerne og så
kan i selv gætte på hvordan tendenser for hallerne bliver.
Det synes vi er væsentlig at have i baghovedet inden de næste forhandlinger.

99

Vi stiller naturligvis op til at fremvise dokumentation eller andet ved kontakt på nedenstående
oplysninger.
Vh.
Denis Sabanovic
Formand
Den Selvejende Institution Terndrup Idrætscenter
22600922
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Læsekredsen Ved Vejen
Høringssvar fra Læsekredsen Ved Vejen vedrørende forslag om at lukke biblioteket i Skørping:
Vi er en af de i alt 15 læsekredse, der er tilknyttet Skørping bibliotek. Vi bruger biblioteket flittigt,
vi henter bøger i læsekredssammenhæng, vi låner andre bøger, besøger foredrag og andre
kulturelle arrangementer, og vi anvender biblioteket som læsekredsens mødested for drøftelse af
den litteratur, vi læser.
Skørping kan ikke undvære et bibliotek fordi:
- Biblioteket er afgørende for, at Skørping har en aktiv bymidte. Det er mødested, og det er ophav
til kulturel udveksling og udvikling, både i bemandede og ubemandede tidsrum.
- Biblioteket er en central drivkraft for kulturstationen i Skørping.
- Biblioteket står i høj grad for kulturelle samarbejder, fx med Herman Bang-selskabet, kirken,
Kinorevuen, velbesøgte forfatterforedrag, Ord i Nord, Bogby.
- Biblioteket bruges flittigt af alle generationer, blandt andet dagplejere, børnehaver, familier,
ældre, læsekredse.
- Befolkningssammensætningen i Skørping fordrer, at der er et bibliotek.
- Skørpings opland, der handler i byen, har børn i skole osv. skal have en mulighed for at benytte et
bibliotek i byen.
- Byens størrelse, oplandets størrelse samt det, at kommunens største folkeskole ligger i Skørping
fordrer, at byen har et bibliotek.
- Faciliteter som netadgang og printer bør fortsat kunne tilbydes i offentligt regi i en by af
Skørpings størrelse.
- Skørping Bibliotek er et sted med stor aktivitet, ikke alene udlån, men avislæsning, brug af
computere og printere, fællesskaber og netværk.
- Man bør se kommunens byer som samarbejdende frem for konkurrerende. I stedet for at
etablere en ”kulturakse” mellem en eksisterende og en endnu ikke opført kulturinstitution i
Støvring, foreslår vi, at ”kulturaksen” går mellem de to eksisterende kulturinstitutioner:
bibliotekerne i henholdsvis Støvring og Skørping.
I forhold til forvaltningens opgørelse af, hvor mange udlån, der bliver foretaget på hvert af
kommunens biblioteker, gør vi opmærksom på, at udlån til læsekredse registreres som udlånt fra
biblioteket i Støvring. Alene til Skørping bibliotek er der knyttet 15 læsekredse, så der er tale om et
betydeligt antal lån over et år, som bliver registreret på Støvring bibliotek, men er knyttet til
kommunens tre andre biblioteker. Trods dette viser tallene, at biblioteket i Skørping, set i forhold
til byens størrelse, er langt mere benyttet end biblioteket i Støvring, og det alene bør være
anledning til at bevare et bibliotek i Skørping.
Med venlig hilsen "Læsekredsen Ved Vejen"
Gitte Binderup, ergoterapeut
Helle Guesdon, geolog
Marianne Fog, lærer
Sanne Birkely Sørensen, Sognepræst
Anne Åbom Dahl, tolk & oversætter
Birte Drustrup, pædagog
Bodil Tvedegaard, museumsformidler
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Foreninger i Terndrup
Her er vores tanker vedr-besparelser på kultur og fritid området.
De foreninger som bruger hallerne og andre lokaler bliver presset på at finde egnet
lokaler hvis der skæres i lokaletilskud. Det påpeges i øvrigt at modellen for udbetaling af
tilskud til halleje ikke er optimal.
Som vi ser det vedr. lokaleleje m.m. Så får vi lokaletilskuddet efter en fordeling som
siger en procentdel af et beløb der er i nærheden af 270 kr, men vores fakta pris er fra
330-370 kr. pr.time i Rebild Kommune (haller), og hvis procentdelen bliver sat ned
bliver foreningerne meget presset på økonomien, og vil nok spare på lokale leje, som så
kan gøre økonomien dårligere i de små byer med haller, som feks. Terndrup, Bælum,
Blenstrup m.m. da vi ved at økonomien i Terndrup Idrætscenter er presset i forvejen.
I Mariager kommune får man lokale tilskud efter det fulde beløb som man betaler i
lokalleje, og så er hallejen priserne i Rebild Kommune meget højere.
Vi tror at vist man bliver ved med at lave besparelser for foreningerne bliver det meget
svære at få frivillige ind i bestyrelserne, pga da vi var i gammel Skørping Kommune, var
lokaletilskuddet presset ned i det som spareforslag lyder på, og der brugte en bestyrelse
ca 70 procent af tiden til at få økonomien til at hænge sammen, og ikke som nu, hvor
tiden bliver brugt på at udvikle vores foreninger.
Ved meget mindre lokaletilskud er vi meget bekymret for mange af vores foreninger, da
vi har flere foreninger der arbejder hårdt på at få medlemmerne tilbage i foreningerne
pga pandamien Covid 19, og hvis de oveni skal til at kæmpe med højere udgifter til
lokaletilskud og aktivitet tilskud tror vi at nogle af vores afdelinger knækker, og dette vil
være hårdt for vores nærmiljø, Terndrup Idrætscenteret og de unge mennesker som
deltager i vores afdelinger pt.
Vedr. vores klubhus kan vi allerede se at de større udgifter der er kommet pga. højere
udgifter på vores forbrug m i dette år og de 2 år med Covid 19 har slået et hul i vores
hovedafdeling økonomi, og kommer der mindre kroner ind i lokaletilskud, er det helt
sikkert at vi er nød til at afskrive at drive vores klubhus videre.
Derudover synes vi at det er mærkeligt at man ikke får lokaltilskud til kunstgræsbaner.
Her er vores bekymringer vedr. forvaltningens forslag til besparelser på kultur og fritid
området.
Med Venlig Hilsen
Fra foreninger i Terndrup IF Bo Mouritzen
Terndrup IF Fodbold Brian Christensen
Terndrup HK Kasper Jørgensen
Terndrup Gymnastik Lærke Hartvig Knudsen Nielsen
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Samråd for Forsamlingshuse i Rebild Kommune
høringssvar fra Samråd for Forsamlingshuse i Rebild Kommune
Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget
Projektpulje til landsbyer reduceres
Vi kniber os selv i armen, når vi endnu én gang er vidende til et forslag om halvering af
Landsbyrådets projektpulje til landsbyer.
Landsbyerne og forsamlingshusene i Rebild Kommune har gennem årene gjort stort brug af
Landsbyrådets pulje, som økonomisk tilskud til mange forskellige aktiviteter og projekter i de
enkelte lokalsamfund, aktiviteter og projekter, som ellers ikke, eller svært kunne løftes i de små
samfund. Det vil være et stort slag for disse initiativer, hvis denne mulighed så kraftigt reduceres.
Et socialt engagement og et sammenhold, der virker fastholdende for nuværende borgere, virker
også tiltrækkende på mulige nye tilflyttere, noget som er med til at styrke Rebild Kommunes
succes som bosætningskommune. Det vil være til glæde for hele kommunen, også de større
bysamfund med kulturhuse og mange andre gode kulturtilbud.
ikke alle kommende tilflyttere ønsker, eller har økonomisk mulighed for, at bosætte sig i de større
byer, hvorfor landdistrikterne og landsbyerne bør styrkes, så de også i fremtiden virker
tiltrækkende på tilflyttere.
Vi har fuld forståelse for, at det også i en kommune som Rebild, kan være nødvendigt med et
sparekatalog, for at få enderne til at nå sammen i et budget. Men vi er af den opfattelse, at de
midler der i dag er i Landsbyrådets pulje, er af så beskeden størrelse, at det ikke tåler beskæring, vi
har en forventning om, at det fortsætter uændret.
Rebild Kommune er en landdistriktskommune, med mange gode, stærke og initiativrige landsbyer,
det skulle gerne fortsætte sådan. Det understøttes ikke ved at halvere Landsbyrådets pulje fra de
nuværende 600.000 kr til 300.000 kr.
Som kommunen selv skriver i Landdistriktspolitikken "Vi skal bruge vore projektpuljer til at
understøtte foreninger og enkeltpersoner, der kommer med gode initiativer og idéer som skaber
udvikling og aktivitet i landsbyerne".
Hvis det ikke kun skal være fine og spildte ord, kræver det er projektpulje på mindst nuværende
niveau.
På vegne af Samrådet
Jacob Ellemann
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LOF og AOF i Rebild Kommune
Høringssvar Budget 2022 fra LOF og AOF – Rebild kommune.
Aftenskolerne har gennem hele Corona perioden haft ekstremt svære arbejdsbetingelser, hvorfor
aktivitetsniveauet har været helt i bund. Det er dog ved at ændre sig til det bedre her hen mod
den nye sæson.
Vedtages besparelsesforslaget om afskaffelse af pensionistrabatten, vil det betyde en fortsat drift
på allerlaveste niveau, ligesom indsatsen på ensomhed blandt pensionister i Rebild kommune vil
blive svækket.
Vi håber derfor, at byrådet vil se bort fra dette indgreb i forbindelse med vedtagelsen af næste års
budget.
Med hensyn til reduceringen af lokaletilskud er det ikke præciseret, men vi går ud fra, at forslaget
alene omfatter Aktivitets området og ikke aftenskole området, som følger
Folkeoplysningsbekendtgørelsen og hvor der sikres aftenskolerne et lokaletilskud på 75%.
Med venlig hilsen
Jan Vestergaard, Skoleleder LOF Mariagerfjord/Rebild Per Kristensen, Formand AOF Rebild
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Halinspektører, centerleder og halbestyrelse uden halinspektør
Hørringssvar fra Halinspektører, centerledere og bestyrelser uden halinspektør på spareforslag på
hallernes og foreningernes økonomi
Spareforslag:
Tilskud til selvejende haller reduceres og råderet tilpasses
Lokaletilskud reduceres OBS: indgår i Budgetstrategi 2023-2029
Reduktion i aktivitetstilskud
Rebild kommune har 10 idrætshaller, som hver især huser både de lokale skoler, institutioner og
foreninger. Derudover har hallerne en stor social funktion i lokalområdet som hængeudsted for
byens beboere og som mødested i foreningslivet. Ydermere udfylder de kommunens forpligtelse
til at stille lokaler til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger.
Hallernes økonomi er baseret på to hovedgrupper: på kommunalt tilskud og på indtægt fra
foreningslivet. Økonomien dækker både den almindelige drift i form af fx rengøring, forbrug i form
af fx energi og vedligeholdelse af bygninger. Hallerne er som udgangspunkt allerede nu spændt
hårdt for økonomisk og meget følsom for lokalområdets ændringer som fx ændret skolestruktur,
ændring i foreningsmedlemmer, ændring i foreningers brug af hal osv. Desuden har corona har sat
sig nogle spor og foreningerne er endnu ikke tilbage på tidligere aktivitetsniveau. Det mærkes i
hallernes økonomi. Dertil kommer endvidere, at hallernes økonomi nu også er meget også er
meget påvirket af de stigende energipriser.
Spareforslagets konsekvens og sammenhæng mellem de tre spareforslag:
Tilskud til selvejende haller og råderet berører hallernes økonomi direkte og reduktioner vil
ramme hårdt. Råderetten handler som udgangspunkt om dagtimernes brug – det er også timer
der er rigtig svære at udleje andetsteds/andre lejere. Hvis der ikke kommer andre lejere må
besparelsen findes i hallens drift (dvs serviceniveau, renholdelse og vedligehold eller på
prissætning) og for nogle hallers vedkommende, vil økonomien slet ikke kunne hænge sammen.
Når der skrues på de parametre bliver hallerne mindre attraktive og sværere at udleje hvorved en
ond cirkel er startet.
Besparelserne kan fx betyde:
• Mindre bemanding – og dermed nedsat serviceniveau. Desuden er haller uden synlig bemanding
sårbare overfor fx hærværk og utilsigtet brug af hallen.
• Nedsat åbningstid. (fx lukkedage, kortere åbningstider).
• Nedsat almen tilgængelighed (fjerne den offentlige tilgængelighed/hænge ud mulighed)
• Nedsat vedligeholdelse.
• Nedsat energiforbug (fx nedsat forbrug i form af el/vand/varme (fx sænket temperatur, ingen
bad efter bestemte idrætter, ingen eller begrænset lys på bestemte tidspunkter)).
• Ingen udvikling i hallens brug og drift
En anden mulighed for at kompensere for en strammere økonomi kan være at hæve gebyret pr
udlejet time til foreningerne. Med andre ord det bliver dyrere at leje hallen
Prisforhøjelser kan fx betyde:
• Øget pres på lokaletilskuddet.
• Nedsat råderum for foreningerne
• Mindre attraktive foreninger – og færre der har råd til at deltage i foreningsliv, hvis regningen
sendes videre til kontingent.
• Sværere at rekruttere frivillige for foreningerne, da det økonomiske råderum forsvinder
• Foreninger mister medlemmer eller lukker helt
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En yderligere faktor i hallernes økonomi er den øgede udgift på energi, som vi endnu ikke kender
det endelige omfang. Det er derfor forventeligt at hallerne allerede skal igennem en stor
besparelse og rammes derfor dobbelt hårdt ved en reducering i tilskud.
Hvis man i den sammenhæng kigger mere samfundsøkonomisk på de mulige konsekvenser vil der
værre færre hængeud steder for de unge – hvilket kan medføre øget kriminalitet og unge, der
hænger ud de ”forkerte” steder. Mindre attraktivt idrætsliv som medfører øget livsstilssygdomme.
Med andre ord vil en reduktion i hallernes tilskud og/eller reduceret lokaletilskud resultere i
utilsigtede virkninger i lokalsamfundet. Vi (Halinspektører og centerledere og bestyrelser uden
halinspektør i Rebild kommune) ønsker en genovervejelse af konsekvenserne af spareforslagene,
så vi fortsat kan sikre godt lokalt foreningsliv og gode idrætsfaciliteter som understøtter og
udvikler foreninger, frivillighed og initiativer lokalt.
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Bestyrelsen Kig Ind
Bestyrelsen for Kig Ind, Nørager har med stor beklagelse læst om de foreslåede besparelser på
kulturhusene i Rebild Kommune!
Vi har i forvejen en stram økonomi, idet virkningerne af pandemien har medført vigende tilslutning
til vore arrangementer fra den ældste del af vort sædvanlige publikum.
Det betyder, at det ikke er en mulighed at hæve priserne på entre´ m.v.
Angående udlejning til private fester mærker vi også en lavere aktivitet på grund af de forhøjede
leveomkostninger for familierne og de stærkt stigende energipriser.
Det er også bestyrelsens opfattelse, at en forhøjelse af udlejningspriserne på lokalerne i Kig Ind, vil
give en negativ effekt for både private og foreningsaktiviteter. Vort høje aktivitetsniveau
medvirker til at undgå ensomhed blandt vore brugere, som kommer fra et stort opland.
Driften af ”huset” er selvfølgelig også påvirket af de stigende energipriser.
Derfor er Kig Ind`s drift allerede presset og en reduktion af driftstilskuddet vil yderligere forværre
denne situation.
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Klyngerådet Rebild Øst
høringssvar fra Klyngerådet i Rebild Øst klyngen
Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget
Projektpulje til landsbyer reduceres
Da Rebild Øst klyngen blev etableret i 2016/2017, var en af de overvejende bevæggrunde og
ønsker, at vi ved at samle vore initiativer og kræfter i en landsbyklynge, kunne stå meget stærkere,
når vi gerne ville promovere vort område overfor mulige tilflyttere.
Vi har gennem årene brugt mange midler på markedsføring af vort område på de sociale medier,
specielt rettet mod børnefamilier i Aalborg området.
Vi har slået på områdets potentialer i form af eks. fantastisk natur, kort afstand til de mange
kommende arbejdspladser i Aalborg Øst, og ikke mindst vore mange, skønne og stærke landsbyer
og landsbysamfund.
Derfor tager vi os lidt til hovedet, når vi endnu én gang er vidende til et forslag om halvering af
Landsbyrådets projektpulje til landsbyer, fra de nuværende 600.000 kr til bare 300.000 kr/år, et
alvorligt tilbageslag.
Landsbyerne i Rebild Øst området har gennem årene gjort stort brug af Landsbyrådets pulje, som
økonomisk tilskud til mange forskellige aktiviteter og projekter i de enkelte lokalsamfund,
aktiviteter og projekter, som ellers ikke, eller svært kunne løftes i de små samfund. Det vil være et
stort slag for disse initiativer, hvis denne mulighed så kraftigt reduceres.
Og fjernes initiativ og grokraft for ildsjæle og aktive landsbybeboere, vil landsbyerne på sigt
langsomt sygne hen, og det vil ikke være her, kommende tilflyttere vil se hen, når boligkronerne
skal investeres.
Et socialt engagement og et sammenhold, der virker fastholdende for nuværende borgere, virker
også tiltrækkende på mulige nye tilflyttere, noget som er med til at styrke Rebild Kommunes
succes som bosætningskommune. Det vil være til glæde for hele kommunen.
ikke alle kommende tilflyttere ønsker, eller har økonomisk mulighed for, at bosætte sig i de større
byer, hvorfor landdistrikterne og landsbyerne bør styrkes, så de også i fremtiden virker
tiltrækkende på tilflyttere.
Vi har fuld forståelse for, at det også i en kommune som Rebild, kan være nødvendigt med et
sparekatalog, for at få enderne til at nå sammen i et budget. De midler der i dag er i Landsbyrådets
pulje, er af så beskeden størrelse, at det ikke tåler beskæring, vi har en forventning om, at det
fortsætter uændret.
Rebild Kommune er en landdistriktskommune, med mange gode, stærke og initiativrige landsbyer,
det skulle gerne fortsætte sådan. Som kommunen selv skriver i Landdistriktspolitikken "Vi skal
bruge vore projektpuljer til at understøtte foreninger og enkeltpersoner, der kommer med gode
initiativer og idéer som skaber udvikling og aktivitet i landsbyerne".
Hvis det ikke kun skal være fine og spildte ord, kræver det er projektpulje på mindst nuværende
niveau.
På vegne af Klyngerådet i Rebild Øst klyngen
Jacob Ellemann
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Bestyrelsen Arena Rebild

Høringssvar til Rebild Kommunes budgetoplæg for 2023
Bestyrelsen for Arena Rebild har bemærkninger til Forvaltningens råderumsforslag sektorområde
Kultur og Fritid (tabel 4).
Arena Rebild var gennem en årrække udfordret omkring driften af vores 4 haller, hvilket vi med
Rebild Kommunes hjælp fandt en løsning på for et par år siden. Siden har driften kørt fornuftig.
Forslaget her, lægger op til en halvering af tilskuddet for råderetten fra 2024, hvilket for Arena
Rebilds vedkommende vil betyde at vores tilskud falder med kr. 900.000 pr. år. Denne manglende
indtægt har vi kun et sted at hente, hos vores øvrige brugere, kommunens idrætsforeninger, som
bliver drevet af en masse frivillige ildsjæle. Arena Rebild udlejer på årsbasis ca. 4.500 moduler til
disse brugere, hvilket vil sige at vi skal sætte halleje op med kr. 200 pr. udlejet modul plus moms.
Dernæst gør de stigende fjernvarmepriser i Støvring, at vi allerede fra 1/1 2023 bliver nødt til at
varsle en stigning af halleje til vores brugere på kr. 110 pr. modul plus moms. Dette skyldes at
vores udgifter til fjernvarme i Støvring stiger fra kr. 171.000 i 2020 til kr. 580.000 om året med
virkning fra den 1/12 2022.
Rebild Kommunes betaling for råderet er ikke tidssvarende ift. nuværende energipriser, derimod
burde tilskuddet fra 2023 tilpasses disse.
Idrætsforeningerne vil fra 2024 forudsat fjernvarmeprisen forbliver uændret som ovenfor
beregnet skulle betale
Nuværende halleje
Stigning som følge af fjernvarme
Stigning som følge af mindre betaling for råderet
Moms af ovennævnte
Halleje pr. modul for idrætsforeningerne i alt

kr. 270
kr. 110
kr. 200
kr. 145
kr. 725

Hvis man omregner hvad det kommer til at betyde for hver enkelt idrætsforening, så betyder det
en 5 dobling af netto halleje, hvis forslaget omkring nedsættelse af lokaletilskud til 65%
gennemføres.
Bestyrelsens konklusion er at så dør de indendørs foreninger i Rebild Kommune, og derved
grundlaget for at drive hallerne som selvstændige institutioner.
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Vi ser således ingen anden udvej end at opsige driftsoverenskomsten og overlade driften af Arena
Rebild til Rebild Kommune. Vi kan ikke som brugervalgte frivillige bestyrelsesmedlemmer se,
hvordan vi kan fortsætte driften af vores 4 haller, hvis der bliver reguleret i Rebild Kommunes
fremtidige tilskud til Arena Rebild.
Vores opfordring til byrådet er at undlade at spare på kultur- og fritidsområdet. Det er et lille
beløb, set ud fra det samlede budget, men det vil være en katastrofe for hallerne og foreningslivet
i hele Rebild Kommune, og på sigt vil det blive meget dyrere i form af flere sundhedsomkostninger
til børn og unge, som ikke trives pga. manglende fysisk og social kontakt med andre. Dernæst vil
den manglende motion sandsynligvis betyde flere overvægtige børn og unge.
Med venlig hilsen
Arena Rebild
Bjarne Villadsen
Formand for bestyrelsen
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Mejlby/Haverslev KFUM’s IF
Forslaget om at sænke lokaletilskuddet til 65% vil have signifikante konsekvenser for foreningslivet
og ikke mindst for os i Mejlby/Haverslev KFUM’s IF.
Vi er en håndboldklub med knap 100 medlemmer, som er afhængige af vores haltimer. Vi må
indrømme, at udgifterne på ingen måde dækkes af vores kontingentsatser på nuværende
tidspunkt, og en reduktion i lokaletilskuddet vil derfor betyde en stor kontingentstigning, hvilket
sandsynligvis vil få konsekvenser for et allerede faldende medlemstal - især for de mest økonomisk
udsatte.
Herudover vil vi skulle hente endnu flere penge hjem til klubben bl.a. via sponsorer,
arrangementer og hjælp til festivaler mm. Ting, som i forvejen kræver mange frivillige ressourcer,
der ikke er målrettet den kerneopgave, som vi forsøger at bidrage til sammen med alle de andre
foreninger - fællesskab, trivsel, sundhed og sammenhængskraft. En opgave, som næppe løftes og
løses af kommunen alene.
På vegne af Mejlby/Haverslev KFUM’s IF
Margrethe Thomassen
Formand
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Landsbyrådet

03.09.22
Høringssvar fra Landsbyrådet vedrørende budget 2023-26.
I Landsbyrådet har vi med interesse læst og drøftet de for Landsbyrådet relevante punkter af det
omfattende budgetmateriale. Vi kan så endnu engang konstatere, at der er forslag om besparelser
for Landsbyrådet. Man må undres over, at vi (og mange andre råd og foreninger) hver gang skal
igennem denne tidskrævende proces med at indgive høringssvar, når slutresultatet som oftest er
det samme.
Vi er helt bevidste om kommunens stramme økonomiske forhold, men vi finder alligevel forslaget,
om at beskære landsbyerne med 300.000 kr./år på projektpuljen de kommende 4 år og beskære
lokaletilskud til foreninger kraftigt, for meget drastisk.
Rebild er en landsdistrikts kommune, og det er derfor vigtigt at støtte op om de enkelte landsbyer
og deres initiativer/aktiviteter. Det har stor betydning, at man ikke kvæler ildsjælene i
landsbyerne, da deres initiativer er stærkt medvirkende til at fastholde borgere og øge lysten til at
bosætte sig i en af kommunens landsbyer. De mange initiativer, som midlerne anvendes til, er til
glæde for fællesskabet i landsbyerne og støtter også bosætningen.
Midlerne i projektpuljen er med til at styrke de gode initiativer fra ildsjælene, som laver et stort
arbejde for at det skal være attraktivt at bo i landsbyerne og styrker sammenholdet. Vi er af den
opfattelse, at det i høj grad er ildsjælene, der holder gang i landsbyerne, og hvis de mister
mulighed for nogle tilskud, kan vi frygte, at der vil ske manglende tilflytning og måske endda
fraflytning.
Projektpuljen har stor betydning for landsbyernes udvikling og er med til at gøre mange projekter,
store som små, realisable. Vi har derfor en forventning om at projektpuljen fortsætter uændret.
Vores mål er at arbejde videre med de projekter og tiltag, som allerede er sat i gang, og som alle
handler om fællesskaber i den enkelte landsby og mellem landsbyerne. Tiltag som i øvrigt alle
falder fint ind under Vision 2035 og politik for ”Oplevelser, fritid og fællesskaber”.
På vegne af Landsbyrådet
Merete Langeland
Formand
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Støvring Håndbold
Vi har som mange andre læst det fremlagte budgetforslag, og som de fleste andre foreninger, er vi
stadig plaget af eftervirkningerne af covid-19, og de mangfoldige ændringer og restriktioner, dette
medførte for foreningerne og dertil udfordringer med økonomien. I vores fortsatte arbejde med at
sikre gode idrætsaktiviteter for børn, unge og voksne har vi også et ønske om at drive en forening,
hvor alle har råd til at være med.
Med de store besparelser i budgettet 2023-26 bliver foreninger som os nødt til at hæve
kontingenterne voldsomt eller skære i aktiviteterne. Lokaletilskuddet skal ifølge budgetforslaget
falde fra 85% til 65% over fire år, hvilket for en forening af vores størrelse, med den nuværende
halleje, betyder en merudgift på ca. 250.000 kr på årsbasis. Dertil kommer, at der forventeligt sker
en forhøjelse af hallejen, da hallerne også har ekstra udgifter. Selv med de optimistiske øjne, og
ingen forhøjelse af halleje, betyder det, at vi skal opkræve godt 500 kr. mere pr. medlem om året
eller skære kraftigt ned på aktiviteterne. Ved at skære i tilbuddene vil produktet, foreningerne
’sælger’ blive dårligere, og igen går det ud over medlemmerne. Med de forventelige
hallejestigninger bliver vi foreningerne dobbelt ramte. Hertil kommer den budgetterede
besparelse af aktivitetstilskuddet.
Støvring Håndbold, og de resterende foreninger i Rebild Kommune, laver et utroligt stort socialt
arbejde og har stor betydning for den generelle folkesundhed. I en tid, hvor alt bliver dyrere, er de
frivillige foreninger et lyspunkt for mange, men med de nødvendige kontingentstigninger vil det
ikke være alle forundt at være medlem af en forening. Skrækscenariet er, at foreninger bliver nødt
til at dreje nøglen om!
Vi håber inderligt, at de nuværende besparelser på fritidsområdet bliver fjernet fra det endelige
budget, så foreningerne i Rebild Kommune kan blive ved med at stå stærkt og fortsætte det store
arbejde.
Med venlig hilsen
Carsten Nielsen
Formand Støvring Håndbold
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Skørping – Rebild Lokalråd
Høringssvar fra Skørping-Rebild Lokalråd til Budget 2023 vedr. Lukning af Skørping Bibliotek
Skørping-Rebild Lokalråd har med beklagelse set, at en lukning af Skørping Bibliotek er på tale i
forbindelse med Budget 2023, og skal hermed understrege, at Lokalrådet finder, at det vil være en
særdeles dårlig ide, hvilket de mange høringssvar fra borgere i og omkring Skørping også vidner
om.
Med biblioteket har enhver borger uanset alder, baggrund, indtægt og uddannelsesniveau åben og
gratis adgang til litteratur, magasiner, aviser, internet, musik, lydbøger m.m. Biblioteket i Skørping
er i dag det eneste offentligt tilgængelige lokale i Skørping, som ikke forudsætter et medlemskab,
er kommercielt eller målrettet en afgrænset målgruppe.
Biblioteket bruges i dag af en mangfoldighed af grupper, f.eks. børnehaver, dagplejere og
forældre, ikke kun fra Skørping, men også fra de omkringliggende mindre byer. Skolebørn har
mulighed for sammen med forældre og senere på egen hånd at gå på opdagelse i bøgernes
vidunderlige univers og mange bruger biblioteket som et pusterum indtil eller efter benyttelse af
Kulturskolens tilbud i og omkring KulturStationen.
For ældre mennesker er biblioteket tæt på, og kan være et inspirerende mål for den daglige eller
ugentlige udflugt. Og for rigtig mange i alle aldre bruges biblioteket og er tæt koblet sammen med
de mange øvrige kulturaktiviteter, der finder sted i KulturStationen, Bogby9520, Kinorevuen osv. I
foråret fik man endelig i Skørping indviet 100-salen for at skabe endnu mere synergi til det øvrige
kulturliv og i oktober afholdes det første danske litterære folkemøde i netop Skørping; alle disse
synergier er alt sammen noget, som vil lide et tab, hvis biblioteket i Skørping lukkes.
Skørping er således en by med ånd og liv, og et levende kulturliv, og det skal plejes. Skørping
bibliotek er et vigtigt bidrag til at pleje det. Man kan ikke sætte tal på en positiv ånd, men alligevel
taler besøgs- og udlånstal deres eget tydelige sprog: i første halvår 2022 har der været mere end
dobbelt så mange besøgende og næsten dobbelt så stort et udlån på biblioteket i Skørping pr.
indbyggertal end på biblioteket i Støvring. Den kulturelle ånd er netop noget af det, som
kendertegner og gør Skørping by til en helt fantastisk by, og som også gør at bl.a. mange
ressourcestærke – og betalingsdygtige – skatteborgere vælger at slå sig ned i byen.
Fra politisk side ønsker man at etablere et “Byens Hus” i Støvring. Det skal skabe fokus på
sundhed, kultur og rum for lokale fællesskaber, relationer og dialog, hvor borgere, foreninger og
generationer mødes på tværs. Det er lige netop hvad vi ønsker at bevare i Skørping - fokus på
kultur, rum for lokale fællesskaber, relationer og dialog, hvor borgere, foreninger og generationer
mødes på tværs.
Rebild er en landkommune som kun kan overleve, hvis vi husker at sprede de kommunale
aktiviteter ud, så dem, der sætter allermest pris på det, kan have glæde af dem og ikke
koncentrerer alt i Støvring.
Af alle disse grunde finder vi derfor fra Lokalrådets side, at man hellere skulle fokusere på at
udvikle Skørpings bibliotek til et endnu mere levende offentligt samlingspunkt frem for at afvikle
det.
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På vegne af
Skørping-Rebild Lokalråd og rigtig mange borgere i Skørping
Elizabeth Hagemann
Formand
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Fritidsrådet
Bemærkninger til budget 2023, Rebild Kommune.
For nylig udsendte Rebild Kommune ”Vision 2035 – Sammen udvikler vi Rebild”. Visionen er
byrådets tanker og ideer om den retning Rebild Kommune skal udvikle sig i. Som en af de
fokuspunkter, der er nævnt i visionen er Sammenhængskraft, hvor man blandt andet kan læse ”Vi
understøtter foreningslivet, fællesskaber og netværk, hvor vi gør hinanden bedre og har fokus på
kvalitet”.
Det er Fritidsrådets håb, at ønsket om at understøtte foreningslivet, fællesskaber og netværk, også
kan genfindes, når det endelige budget for 2023 vedtages.
Ved gennemgang af det fremlagte basismateriale for budget 2023 skal Fritidsrådet gøre
bemærkning til følgende forhold:
• Der er stillet forslag om reduktion af lokaletilskuddet til foreningerne fra 85% til 60%, der er den
lovpligtige grænse. Rebild Kommune er kendt som en foreningskommune med et stort
foreningsliv, hvilket man med selvsyn kan konstatere, hvis man løber den lange liste gennem på
kommunens foreningsportal. Mange foreninger har delvis baseret deres aktiviteter på det
økonomiske tilskud fra kommunen, og ved at gennemføre en reduktion i lokaletilskuddet, så kan
det forventes, at mange foreninger vil blive presset på økonomien, og der vil være risiko for, at de
må lukke.
Foreningerne vil kunne kompensere for det reducerede tilskud fra kommunen på flere måder –
kontingentet skal hæves for børn og voksnes fritidsaktivitet, de frivillige i foreningen skal bruge
mere tid på forskellige pengeskabene aktiviteter i stedet for foreningsarbejdet, eller man kan for
en del foreninger se på muligheden for at reducere i brugen af haller. Disse er i forvejen i forvejen
afhængige af kommunens puljer og tilskud til vedligehold for at kunne løbe rundt. Konsekvensen
vil være stigende priser for hallernes brugere, og heraf en strammere økonomi i hallerne.
• Det er vigtigt for Fritidsrådet, at Fritidspasset styrkes yderligere i de kommende år. Familier med
udfordringer i økonomien har haft glæde af de muligheder, som fritidspasset til i forhold til
børnenes deltagelse i foreningslivet. Deltagelse i foreningslivet er en vigtig forudsætning for
fællesskab og netværk i ens lokalområde. Der er behov for yderligere fokus på og ressourcer til
ordningen med fritidspas.
• Forslaget om at kigge skolernes reelle brug af hallerne efter i sømmene virker fornuftigt. I dag
betaler skolerne for råderet over hallerne de fleste hverdage i dagtid. Med kommunens
forventede besparelse på 3.7 mio. årligt på denne budgetpost, udtrykkes der er store
forventninger om tomme haller i dagtimerne, hvor kommunen - med rette - kan beholde pengene.
Dette kan medføre afvikling af hallerne i de mindre byer, da det ikke er sandsynligt, at hallerne –
igennem stigende husleje – vil kunne indhente det tabte.
Fritidsrådet havde i august 2022 dialog møde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget. Der blev
her givet en opfordring til at der arbejdes videre med en række fokusområder.
Lad os fokusere på den store interesse der er for outdoor-aktiviteter, og lad os sørge for, at der
stilles faciliteter til rådighed på de relevante steder, Lad os fokusere på at blive bedre til fælles at
udnytte faciliteterne på tværs af landsbyer og større byer og lad os sørge for at der ligger en plan
for hvordan vi understøtter det fællesskab der kan opstå på tværs af kommunen … men ikke
mindst lad og gøre det attraktivt for de mange frivillige i foreninger og haller, så de fortsat vil gøre
en stor indsats for at Rebild Kommune er en foreningskommune, og at intentionerne i Rebild
Kommunes ”Vision 2035 – Sammen udvikler vi Rebild” også bliver til virkelighed.
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Henrik Nyrup
Formand – Fritidsrådet i Rebild Kommune
6. september 2022
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Skørping Idrætscenter bestyrelse
På vegne af Skørpings Idrætscenters bestyrelse
Ved gennemgang af budgetkataloget for Kultur- Fritids og Sundhed, hæfter vi os ved følgende
forslag, som kan få store konsekvenser for folkesundheden, hallerne og foreningerne
1) Reducere lokaletilskuddet: Der stilles forslag om at reducere lokaletilskuddet til foreningerne fra
85% til 65%. Det kan virke rationelt, da kommunen kun har lovpligt til at give 65%. Enhver
kommune som ønsker at have et rigt og aktivt foreningsliv, hvor selv de mindre bemidlede familier
kan deltage, vil dog sætte tilskuddet højere. Sættes lokaletilskuddet ned, kan foreningerne kigge
to veje – på hallerne, som fastsætter huslejen, og på medlemmerne som betaler kontingent.
Hallerne er dog i forvejen afhængige af kommunens puljer og tilskud til vedligehold for at kunne
løbe rundt. Huslejen stod også i forvejen til at skulle sættes op på grund af de stigende
energipriser. Det betyder, at der desværre kun én gruppe til at betale for de stigende priser –
nemlig brugerne. I dette tilfælde foreningerne og skolerne, som er de primære brugere af hallen.
Realiseres besparelsen på lokaletilskuddene vil det betyde, at foreningerne skal sætte
kontingenterne op - ikke bare lidt, men formentlig mindst 30-50%. Konsekvenserne på kort sigt
bliver, at vi får færre medlemmer i foreningerne – især fra de mindre bemidlede familier. Vi får
også færre foreninger og dermed færre huslejeindtægter i hallerne. Hallerne bliver nødt til at
spare – mest oplagt på personale og vedligehold, hvilket på kort sigt giver dårligere rengøring og
service, og på lang sigt at hallerne vil forfalde hurtigere end de gør i dag. Konsekvenserne på lang
sigt bliver stigende forekomst af overvægt, inaktivitet – især hos økonomisk dårligt stillede
borgere – hvor kommunen og samfundet får betydeligt større udgifter til sygdom og
genoptræning.
2) Skolernes råderet over hallerne i dagtid: Forslaget om at kigge skolernes reelle brug af hallerne
efter i sømmene kan virke fornuftigt. I dag betaler skolerne for råderet over hallerne de fleste
hverdage i dagtid. Med kommunens forventede besparelse på 3.7 mio. årligt på denne
budgetpost, lader det til at der er store forventninger om tomme haller i dagtimerne, hvor
kommunen - med rette - kan beholde pengene. Især hallerne i de mindre byer må forventes at
være i fokus da de naturligt har mindre skoler og færre klasser. Det medfører dog langsom
aflivning og afvikling af hallerne i de mindre byer, da det er meget usandsynligt at hallerne –
igennem stigende husleje – vil kunne indhente de tabte.
Foruden punkt 1 og 2, kan man håbe at forslaget om at lukke biblioteker, besparelser på
kulturskolen og de mange besparelser på sundhedsområdet kun er taget med som en slags
skræmmekampagne, så borgere hellere vil lukke idrætshaller end biblioteker. At true både
foreninger, biblioteker og kulturskolen er en reel trussel mod den almene dannelse.
Det findes i dag lokale ildsjæle i foreningernes og hallernes bestyrelser. Vi har måttet indse at
kommunen ikke kan give tilskud til udviklingen af anlæggene, og at kommunen desværre heller
ikke kan understøtte at hallerne omlægger nogle aktiviteter til kommerciel drift og optager lån til
udviklingen. Det betyder at udviklingsmulighederne er meget begrænsede. Vi kan ikke have 10
frivillige bestyrelser og veluddannede centerledere i kommunens haller til at stå på mål for
stigende husleje, forringelser af service og rengøring, afskedigelse af personale og ingen udsigt til
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at kunne udvikle anlæggene fremover. Men måske ønsker kommunen at overtage driften og lade
en pedel vaske gulvet og åbne og låse dørene til de forfaldne anlæg i fremtiden?
Byrådet opfordres hermed til at foretage nogle aktive valg fremfor at køre ”grønthøsteren”
hen over alle foreninger og haller. Rebild Kommune må tage en aktiv beslutning om hvorvidt
man ønsker haller udenfor de største byer og hvor. Det kan synes oplagt at ride på bølgen med de
hastigt voksende outdoor- og friluftaktiviteter. For det er trods alt billigere at drive en
orienterings-løbeklub end en sportshal. Kommunen har bare slet ikke nok tilgængelige faciliteter
til outdoor-idræt, som kan favne alle kommunens landsbyer.
Spørgsmålet om at vælge imellem kommunes idrætsanlæg giver oplagt anledning til et større
slagsmål mellem de lokale ildsjæle – skal man kun spille håndbold i Terndrup og ikke Bælum? Skal
de indendørs idrætter samles i Haverslev, fremfor at tilbydes i både Suldrup og Haverslev? Kan
man samarbejde med Arden når man bor i Skørping? Og giver det mening at tilbyde alle typer
indendørsidræt i både Øster Hornum og Støvring, taget de korte køreafstande i betragtning? Selv
mindre beslutninger på dette område, vil få store konsekvenser for vores børn og unge, da det i
forvejen kræver ressourcestærke forældre at bakke om en holdsport, hente-bringe og sørgen-for.
Vi bør se på demografi og kapacitet i de enkelte haller, og ikke lade dén landsby, der har
faciliteterne besætte de mest attraktive anlæg i prime time. Vi skal skabe en kultur hvor vi deles
om faciliteterne og hvor vi rækker udenfor vores egen landsby. Og så skal der ekstra meget fokus
på de socialt dårligst stillede. Her kan det synes vanvittigt at spare på foreningskonsulenten,
medmindre forvaltningen faktisk ikke mener at den funktion kan løse nogle af de mange
udfordringer vi har på fritids- og idrætsområdet.
At skabe en kultur tager tid, og hvis byrådet i mellemtiden langsomt afliver alle hallerne på én
gang, så er det ikke umagen værd overhovedet at forsøge at løse opgaven.
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HAME-gruppen
Høringssvar til Rebild Kommunes forslag til budget
Iht. oplæg fra Rebild Kommune, om ændring af lokaletilskud fra pt. 85 % med en reduktion til
måske 65% vil det få store konsekvenser på HAME-gruppen.
Det vil være nødvendigt at hæve kontingentet med op til 40% og dermed vil der falde nogen fra
som spejdere.
Det vil altid være de spejdere der næsten har mest brug for det.
Børn fra dårligt stillede familier, og hvor økonomien er stram. Der er i dag flere sårbare børn med
sociale udfordringer.
Børnene der kommer til spejder i dag, er ofte børn der ikke ser sig selv som fodboldspillere eller i
anden sport. I en spejder gruppe er der plads til alle.
”Alle kan ikke alt – alle kan noget – og sammen kan vi en masse”
Vi håber inderligt, at kommunen vil overveje hvilke konsekvenser et sådant forslag kan få.
Det er trods alt vigtigt at vi sørger for at børnene får en god start på livet.
Vores spejderledere bruger deres frivillige kræfter på
at give fællesskabet videre,
at lære nye spejdere at tage ansvar,
at bruge sin fantasi,
at udvikle til selvstændighed,
at relationer og samværskompetencer styrkes
at komme ud i naturen
eller sagt på en anden måde: at spejderlivet er en udfordrende, sjov og indimellem
grænseoverskridende fritidsaktivitet.
Spejdernes vision er ”Sammen rykker vi verden – med vilje”
Med venlig hilsen
HAME-gruppen
Lene Knudsen Svenstrup, formand
Lasse Svenstrup, gruppeleder
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Støvring Badminton
Høringssvar fra Støvring Badminton
Vedrørende forslag om nedsættelse af lokaletilskud fra 85% til 65%
Fra Støvring Badminton side må vi på det kraftigste opfordre til at genoverveje budgetforslaget om
at sænke lokaletilskuddet til foreninger fra 85% til 65%
Konkret vil det for Støvring Badminton betyde en øget årlig omkostning til halleje på ca. kr.
72.000,- med udgangspunkt i det antal moduler, som klubben lejede i 2021.
Og det vel at mærke med en uændret modulpris fra Arena Rebild på kr. 270,Modulprisen må dog antages at stige, da der andetsteds i budgetforslaget omtales ændring af
betaling for råderet af hallerne, og sammenholdt med forventet stigning i
fjernvarmeomkostninger, vil det medføre en endnu højere omkostning til halleje.
En justering af modulprisen er endnu ikke blevet varslet til os som forening, men vi kan af andet
høringssvar fra Arena Rebild læse de forventede tal.
Desværre kan vi forvente se ind i en samlet 3-dobling af ovennævnte ekstra omkostning, hvis disse
budgetforslag vedtages, og der ikke gives støtte til de kraftigt stigende fjernvarmeomkostninger.
Med cirka 300 medlemmer vil en øget omkostning af denne kaliber være yderst kritisk for en
forening som Støvring Badminton, der helt naturligt har et behov for at udøve sin aktivitet i en
sportshal.
Det vil medføre en så stor stigning i kontingentet, at klubben vil miste medlemmer og ikke længere
vil kunne tilbyde denne fritidsaktivitet i samme omfang som hidtil.
For en driftig by som Støvring med stigende befolkningstal vil det være et rigtigt ærgerligt signal at
sende til både eksisterende borgere samt tilflyttere, at foreningslivet nedprioriteres og den
generelle trivsel for børn sænkes ved færre/dårligere fritidstilbud.
Vi kan kun opfordre til, at byrådet i Rebild Kommune kommer på bedre tanker end besparelserne i
omtalte budgetforslag, og i stedet aktivt tilvælger foreningslivet i kommunen fremfor en afvikling.
På vegne af Støvring Badminton
Jacob Randbæk
Formand
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Øster Hornum Fitness
Øster Hornum Fitness
Nibevej 151
9530 Støvring
06/09/2022
Ang. høringssvar i forbindelse med budget 2023, konkret ang. råderumsforslag i sektorområde
Kultur og Fritid –
pkt. 94.
Indledning
Øster Hornum Fitness (ØHF) takker for muligheden for at afgive høringssvar til høring vedrørende
budget 2023 og budgetudfordringer og forvaltningens råderumsforslag på Kultur-, Fritids- og
Sundhedsudvalgets område.
ØHF vil gerne udtrykke bekymring for de opstillede råderumsforslag på kultur- og fritidsområdet
herunder især for reduktionen af lokale- og aktivitetstilskud. For en mindre, men meget aktiv,
forening som ØHF, vil en reduktion i lokale- og aktivitetstilskuddet få betydning for fortsat at
kunne fastholde og videreudvikle foreningens tilbud til borgere i lokalområdet. I en by som Øster
Hornum bærer foreningslivet og øvrige tilbud til borgerne om aktiviteter et stort ansvar for byens
udvikling og vækst.
ØHF er i dag en demografisk blandet forening, der har tilbud til en lang række af byens borgere.
Tilbud der er specialiseret til brugergruppernes behov. Foreningen har på nuværende tidspunkt
115 aktive medlemmer, der spænder fra unge til børnefamilier og seniorer. Vi arbejder
kontinuerligt på at have tilbud for alle. Under Corona-pandemien mistede foreningen en stor del
af medlemsbasen og niveauet før pandemien er fortsat ikke nået, hvilket har øget afhængigheden
af lokale- og aktivitetstilskuddet.
ØHF arbejder aktivt med at forbedre tilbud til borgerne og har i indeværende år særligt haft fokus
på at tilbyde træning til børnefamilier, hvor mor og far kan komme til træning og tage børnene
med. Men vi mangler plads og de fysiske rammer er ikke gearet til holdtræning, yoga og samling i
fællesskab. Dette i sig selv er en udfordring for en forening, der har potentiale til at vækste
sammen med byen.
Foreningen tilbyder i dag programlagt individuel træning, holdtræning, indoor cycling og
seniorfitness til en pris hvor alle byens borgere, uagtet økonomisk råderum, kan være med. ØHF
ønsker ikke at hæve kontingentet, fordi det vil udelukke en række brugere, der i forvejen er
udfordrede i den generelle breddeidræt herunder især unge piger over 15 samt seniorer. Disse
grupper har en plads i ØHF.
Vi ønsker fremadrettet at øge vores tilbud til borgerne i lokalområdet og har lige nu et særligt
forløb til kræft- og sygdomsramte i samarbejde med Sund Rebild på tegnebrættet. Dette er et
initiativ, der tilbydes til de sædvanlige lave kontingenter, så alle kan være med.
Konsekvensen ved gennemførsel af råderumsforslaget vil være, at ØHF ser sig nødsaget til at hæve
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kontingenterne for at kunne sikre den videre drift af foreningen. Dette vil potentielt føre til
reduktioner i medlemsbasen, og det vil ligeledes utilsigtet medfører, at nogle borgergrupper ikke
længere har det økonomiske råderum til at være en del af foreningen.
En fitnessforening har naturligt mange konkurrenter i kommercielle fitnesscentre, der både har
større udbud af holdtræning samt bedre faciliteter til individuel træning, og vores stærkeste
konkurrenceparameter er vores kontingent. Derfor er kontingentstigninger ikke en løsning,
foreningen ynder at tage i brug.
Afsluttende kommentarer
ØHF betragter de opstillede forslag som værende i direkte konflikt med kommunens egen 2030
vision for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område. Om sammenhængskraft i kommunens
2030 vision står der:
“Vi har borgere, foreninger og erhvervsliv, som tager ansvar, og sikrer, at der er let
adgang til kommunens fællesskaber for alle, lige fra børn til ældre. Vi bruger fællesskabet
som en vigtig værdi i vores formidling.”
Vedtages det forslåede råderumsforslag vil dette medføre en direkte påvirkning på ØHFs mulighed
for at vækste foreningen og ramme borgerne i lokalsamfundet endnu bredere. På sigt kan det
betyde en væsentlig forringelse af tilbuddene til borgerne i Øster Hornum og nærmeste omegn.
På baggrund af ovenstående vil ØHF på det kraftigste opfordre Rebild Kommune til at genoverveje
de fremlagte reduktioner i aktivitets- og lokaletilskuddene. Dette for at sikre den fortsatte
udvikling af Øster Hornums foreningsliv.
På vegne af bestyrelsen i Øster Hornum Fitness,
Formand
Camilla Ejstrup Tuure
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IF FREM Skørping

Ønsker Rebild Kommunes at nedlægge foreningernes tilbud til børn og unge?
Høringssvar fra hovedbestyrelsen for IF Frem Skørping
I en kommune, der bryster sig af en vision med titlen ’Sammen udvikler vi Rebild’ og hvis politik
har som formål at ’… understøtte borgernes livs kvalitet gennem sunde fælles skaber og oplevelser
i naturen, kulturen og fritidslivet.’, så er kataloget over spareforslag på kultur- og fritidsområdet til
budget 2023 håbløst.
I sparekataloget fremlægges tre forslag som i uskøn forening vil rykke tæppet væk under
foreningslivet, hvis de realiseres:
1) En reduktion i aktivitetstilskud på idræts- og fritidsområdet på 6% fordelt efter
medlemstal
2) Et reduceret lokaletilskud til foreninger fra 85% til 60%
3) En reduktion af tilskud til selvejende haller og tilpasning af råderet
De tre forslag gør det umuligt at opretholde det lokale foreningsliv, som vi kender det.
Vedtages de to første forslag om reduceret aktivitets – og lokaletilskud vil det betyde en voldsom
indtægtsnedgang for foreningerne i kommunen. For IF Frem Skørping vil det betyde ca. 260.000
kr. mindre i tilskud, og dermed 260.000 kr. mindre til at drifte og udvikle vores lokale
idrætsfællesskab.
Som om det ikke var nok, så vil det tredje besparelsesforslag helt entydigt betyde øgede udgifter
til halleje.
IF Frem Skørping er sammen med Skørping skole de suverænt største brugere af vores lokale
Skørping Idrætscenter, og en reduktion i deres tilskud vil ikke kunne undgå at betyde en hallejestigning hos os. Og selv en mindre procentvis stigning vil have stor betydning, da halleje er vores
største udgiftspost.
Foreningslivet rammes derfor dobbelt, når der på samme tid foreslås besparelser, som reducerer
vores tilskud og øger vores udgifter.
Vi kan selvfølgelig kigge i retning af vores medlemmer og hæve vores kontingenter – men vi taler
en 30-50% stigning, hvis det skal kompensere for de foreslåede besparelser.
Gør vi det, hæver vi barrieren for at deltage i fællesskaberne.
Fællesskaberne får en social slagside, og vi risikerer at udelukke mindre bemidlede familier,
samtidig med at foreningerne får færre medlemmer.
Så hvordan vil kommunen lykkes med visionerne om at …
• udvikle Rebild
• sikre de sunde fællesskaber med plads til alle
• løfte folkesundheden
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• modvirke ensomhed og
• styrke sammenhængskraften
… når I trækker tæppet væk under det lokale foreningsliv?
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Støvring IF Fodbold
Høringssvar – Basisbudget 2023-2026
På vegne af Bestyrelsen i Støvring IF Fodbold.
I Støvring IF Fodbold har vi oplevet markant medlemsfremgang, grundet udbygningen af Støvring
by, hvilket har resulteret i en fremgang på over 300 medlemmer på 6 år. Dette er vi selvsagt glade
for, og vi ser det som et klap på skulderen til de mange frivillige, som hver dag udfører et stort
stykke arbejde for at Støvring IF Fodbold kan huse så mange glade medlemmer.
Som kommentar til basisbudget 2023-2026 har vi to generelle kommentarer.
1. Kommentar til ”Lokaletilskud reduceres”
Som fodboldklub med pres på resurserne, ærgrer det os på det kraftigste at lokaletilskuddet
foreslås reduceret. Et faldende tilskud, kombineret med stigende priser for leje af hallerne,
grundet bl.a. høje energipriser, vil unægteligt føre til højere brugerbetaling og deraf til mindre
anvendelse. Dette ser vi som yderst uheldigt i en tid, hvor vi har brug for foreningerne til at skabe
rammer for motion og sammenhold i en kraftigt voksende by.
I Rebild Kommunes Vision 2035, hvor det står at ”vi har borgere, foreninger og erhvervsliv, som
tager ansvar, og sikrer, at der er let adgang til kommunens fællesskaber for alle, lige fra børn til
ældre). Ved højere kontingenter i denne tid, er man ikke tro mod denne vision, og det vil
unægteligt skabe ulige adgang til motion og fællesskab.
2.Kommentar til ”Helhedsorienteret tilgang til nedrivning og salg af kommunale bygninger
(forkortet; Salg af bygninger)”
Støvring IF Fodbold vil gerne spille aktivt ind i dette arbejde. Som præsenteret i foreningens udspil
”Støvring IF Fodbold – en klub i vækst”, som er præsenteret for både forvaltning og relevante
udvalg, er vi hårdt presset på banekapacitet allerede nu, og ser derfor en optimal anvendelse af
følgende bygninger/matrikler, kunne anvendes til at imødekomme den kapacitetsudfordring, som
udbygningen af Støvring har medført Støvring IF Fodbold:
- Den tidligere materielgård i Støvring
- Svinget, Mastrupvej 65, Støvring (bruges af dagplejerne i Støvring Syd)
Disse to matrikler vil hurtigt kunne understøtte udvikling af Støvring IF Fodbold, som skitseret i
projektet ”Støvring IF Fodbold – en klub i vækst.” Vi henstiller ligeledes til, at den tidligere
materielgård tidligere har været udlagt til fodboldklubben, og det ønsker vi at Rebild Kommune
honorerer.
Opdateret projekt er fremlagt for Rebild Kommune, og projektet er allerede godt i gang. Vi
anmoder derfor Rebild Kommune om hurtigst muligt at frigive disse to bygninger og matrikler det
formål som, for materielgårdens vedkommende, har været planlagt igennem mange år.
På vegne af bestyrelsen i Støvring IF Fodbold
Søren Bjerregaard Pedersen

126

Dansk Handicap organisationers medlemmer af Rebild kommunes handicapråd
Høringssvar budget 2023-2026 – KFSU
Danske Handicap organisationers medlemmer af Rebild kommunes handicapråd takker for
muligheden for at afgive høringssvar til budget 2023-2026.
Vi har følgende kommentarer til forvaltningens råderumsforslag:
Lær at tackle - nedlæggelse af kurserne
DHs medlemmer i Handicaprådet vil appellere til at ”lær at takle” kurserne ikke nedlægges.
Undersøgelser viser statistisk signifikant positiv effekt på deltagernes syntomer og bekymringer.
Kurserne er en for kommunen billig måde at hjælpe en gruppe borgere til en relativ lav pris.
Midler til frivilligt socialt arbejde reduceres
DHs medlemsorganisationer bruger midler fra §18 til deres aktiviteter i Rebild kommune –
Reduceres støtten vil der blive færre arrangementer og nogle foreninger vil antageligt slet ikke
opnå støtte og dermed ikke længere have mulighed for aktiviteter i Rebild kommune. F.eks. er der
for nogle grupper af forældre til børn med særlige behov stor ensomhed, da de i dagligdagen ikke
har et netværk der forstår deres livssituation og de udfordringer de står med i dagligdagen. Det
samme gælder den gruppe af voksne hvor deltagelse i det sociale fællesskab er med til at reducere
ensomhed og øge livskvaliteten.
Reduceret service – børn med træningsbehov
Vi ser det som en langsigtet økonomisk udfordring hvis der ikke længere vil være mulighed for
screening inden skolestart. Det gælder både børn med handicap og deres kammerater. Der er i
forvejen et stort pres på indskolingen, hvor rigtig mange børn har ekstra brug for hjælp. Vil der nu
være endnu en gruppe der skal have hjælp af det samme eller reducerede personale i skolen kan
vi være bange for at børn som ellers kunne inkluderes i almenskolen, kommer i så massiv
mistrivsel at et vidtgående specialtilbud bliver nødvendigt.
Reduceret service – borgere med begrænsninger
I forbindelse med de fremlagte forslag om lukning af f.eks. bibliotek, skoler m.m. i de mindre
lokalsamfund har vi på vegne af borgere med handicap en bekymring i forhold til det øgede
transportbehov der kan opstå for at deltage ved valg, komme på bibliotek eller i skole m.m. For
nuværende kan det for flere borgere allerede give store udfordringer at jobcentre, borgerservice
herunder hjælp til digitale løsninger m.m. er samlet i Støvring.
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Kulturstationen
Der er fremlagt besparelsesforslag på 100.000 på tilskuddet til kommunens 3 store kulturhuse.
Situationen for foreningen KulturStationen er, at vi bor til leje i kommunalt ejet bygning. Her har vi
til huse i et godt naboskab med Biblioteket, Kulturskolens administration og Lokalhistorisk arkiv.
Huslejen er nettoprisreguleret. Det vil sige vi kan forvente en stigning i lejen på 8-9% i 2023.
Foreningen afgav løfte til Byrådet om, at indvielsen af vores nye 100-salens ca 270 m2 tidligere i år
ville ske uden ekstraomkostninger for kommunen i form af øget lokaletilskud. De øgede
driftsomkostninger til vedligeholdelse, rengøring, forbrug mv. lovede vi at holde inden for det
eksisterende lokaletilskud. Vi havde dog forventet at kommunen implicit holdt deres del af aftalen
- ikke at røre ved lokaletilskuddet. Nu føler vi, at vi bliver straffet dobbelt.
Energikrisen medfører betydelig øgede forbrugsomkostninger til særligt el og varme. Det skal
bemærkes, at der ikke er separate opgørelser for forbrug til Biblioteket eller Kulturskolens
administration, som vi også afregner over vores kommunale “lokaletilskud”.
Vi er bundet op af kommunale udbud af rengøringsaftaler for hele huset og diverse kommunale
serviceaftaler af tekniske installationer (ventilation, elevator mv) og har på mange måder
begrænset indflydelse på betydelige dele af husets driftsomkostninger.
Alle disse detaljer for at sige, at vi i KulturStationen ikke hidtil har været optaget af smålig skelen til
den sidste krone.
Med udsigt til at drive et større kulturhus for et reduceret lokaletilskud samt betydelig øgede
forbrugsomkostninger og med begrænset handlefrihed, vil foreningens indtægter i langt højere
grad kommer til at dække driftsomkostninger, der tidligere har været indeholdt i lokaletilskuddet.
Kulturudbuddet har traditionelt været bredt i KulturStationen. Det har foreningen aktivt
understøttet og bidraget til. Det vil fremadrettet være væsentligt reduceret. Vi kan se os nødsaget
til at fokusere på færre, mere sikre mainstreame arrangementer, hvor vi tidligere har kunnet
understøtte mere smalle aktiviteter for at se om de økonomisk kunne flyve selv.
Vi håber derfor, at Byrådet vil stå ved løftet fra 100-salens tilblivelse om at KulturStationen fortsat
kan og skal fastholde lokaletilskuddet.

Med venlig hilsen
Finn Nygaard
Formand for KulturStationen
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Høringssvar fra borgere til Kultur- Fritids og Sundhedsudvalget
Peter Vasard Boesen
Vedr. Foreslaget om lukning af Skørping bibliotek.
Det vil være særdeles uheldigt at lukke biblioteket og dermed væsentligt vanskeliggøre adgangen til
bøger for byens borgere.
Når man ser på den relativ lille udgift biblioteket er, sammenholdt med den store skadevirkning som
en lukning vil have, er det et forkert sted at spare.
Biblioteket benyttes af mange, herunder børnefamilier og byens daginstitutioner og det er en god
måde at introducere børn og unge til glæden ved at læse.
En lukning vil være forkert og kortsigtet.
Eva Kylov
Biblioteket er en væsentlig årsag til at vi flyttede til byen sammen med købmand, togstation og en
velfungerende skole. Der er mange skønne små byer tæt på Aalborg som Skørping (Rebild
kommune) er i konkurrence med når det drejer sig om at tiltrække skatteydere med gode
indkomster.
Majken Kaas Christensen
Jeg mener det er forkert at lukke biblioteket i Skørping.
Vi bruger det meget både til litteratur, til voksne og til udflugtsmål med vores datter. Vi møder
ofte venner i legehjørnet og nyder at fordybe os med alle de gode bøger.
Desuden er personalet enormt kompetent og bidrager til den gode oplevelse.
Ydermere ved jeg at vores datters vuggestue også benytter sig af at tage på biblioteket.
Der er ifølge bibliotekaren forskning, der viser at det er afgørende for sproglig udvikling at børn
har adgang til litteratur og desuden er det noget af det der påvirker hvordan man klarer sig i livet.
Det vil være kortsigtet at spare penge på at lukke biblioteket hvis det giver borgerne i byen ringere
vilkår fremadrettet.
Jeg er overbevist om at bibliotekaren gerne hjælper med at finde referencer på de nævnte studier
på det fænomen der kaldes ‘literary gap’.
Flemming Helsing
Vi kan ikke undvære et bibliotek i Skørping som er med til at gøre byen velfungerende. Hvis Skørping
udsultes for de funktioner som er med til at gøre byen velfungerende og et godt sted at leve henvises
borgerne til at flytte til Aalborg hvor mange af byens borgere allerede arbejder.
Lene Haugaard
Bevar allervenligst Skørping bibliotek!!
Min familie og jeg er storforbrugere af biblioteket og vi kommer der mange gange hver måned. Både
min mand og jeg og vores sønner på 4 og 7 år låner bøger og vi laver planlagte hyggeture på
biblioteket, hvor vi drikker varm kakao og finder nye bøger - ofte med kyndig inspiration fra
personalet. Vi elsker biblioteket og for os er det vigtigt at give vores glæde ved bøger videre til vores
børn. At biblioteket ligger i vores egen by er en stor bidragende faktor til dette.
June Veiss
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Vedr. evt. nedlæggelse af Skørping bibliotek.
Skørping bibliotek er et velbesøgt sted midt i Skørping. Og helt sikkert et samlingspunkt for mange
mennesker. Både store og små. Mennesker mødes der og stedet binder bymidten deromkring
sammen. Det vil være en katastrofe for byen at lukke stedet. Stedet rummer så meget mere end et
bibliotek og noget som en bogbus slet ikke kan. De få midler der kan spares må simpelthen kunne
findes et andet sted.
Lena Abelsen
Angående Skørping Bibliotek
Biblioteket er en central del af Skørping by og er et vigtigt mødested for mange aldersgrupper. På
biblioteket udvikles og stimuleres børn og voksnes læse- og lærelyst. Skørping er kendt for sit rige
kulturliv herunder hører biblioteket til, og det var i høj grad derfor vi netop valgte at flytte til denne
by. Det ville være et kæmpe tab for byen at miste biblioteket. Rebild Kommune bruger i forvejen
væsentligt mindre på dets biblioteker ift. landsgennemsnittet.
Bibsen Guldhammer Mogensen
Vedr. Foreslaget om lukning af Skørping bibliotek.
Det vil være en særdeles forkert beslutning at lukke biblioteket og dermed gøre adgangen til bøger
svære for alle i byen.
Biblioteket er til stor glæde for alle børn, unge, ældre. Biblioteket er sammen med de andre
funktioner der er i huset et samlingssted. Et frirum. Biblioteket er et vigtigt sted i vores kultur station.
En lukning vil være forkert og kortsigtet
Kirsten Nymark
Det er trist vi ikke kan komme på biblioteket i vores nærområde/ kultur
Louise Mark
Ift. forslaget om lukning af Skørping Bibliotek;
Biblioteket i Skørping har høj værdi for byen! Det er et centralt punkt for mange i og omkring
Skørping, hvor der, særligt for børnene, allerede i en tidlig alder, skabes glæde og interesse for
læsning - noget som ikke kan genskabes andre steder i samme omfang, uden planlægning og
transport. Og i en travl dagligdag, vil sådanne ting naturligt blive nedprioriteret. Det er ligeledes en
uvurderlig del af Skørpings kulturliv, som mange værdsætter og profiterer af i dagligdagen.
Desuden er det, i disse skærmfyldte tider, værd at overveje om ikke netop bibliotekers eksistens bør
beskyttes og fremmes, fremfor at tvinges lukket.
Camilla Bartens-Sjölund
Som nytilflytter til byen vil jeg bare påpege, at det ville være et kæmpe tab at lukke skørping
bibliotek. Biblioteket er noget af det, som har gjort det attraktivt for os at flytte til Skørping fra
Aarhus. Faktisk vil jeg sige, at i stedet for at lukke det - så invester i det.
Ud over at bruge biblioteket til at låne bøger, så er det det eneste sted i byen, hvor du i det daglige
faktisk kan tage dit barn hen og lege/hygge, hvis du skal have et miljøskifte fra hjemmet. Det er også
det eneste sted, hvor du kan sætte dig hen og arbejde. Jeg har brugt det i forbindelse med
jobsøgning, hvor jeg også har kunne låne fagrelevante bøger. Jeg forestiller mig også, at byens ældre
borgere har gavn af stedet - igen, fordi det faktisk er det eneste sted, man kan gå hen i hverdagen.
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Jeg foreslår at man istedet sætter flere ressourcer i biblioteket. For idag er et bibliotek ikke bare et
klassisk bibliotek, men et "medborgerhus" hvor alle kan mødes på tværs.
Så jeg foreslår:
1. Flere læsepladser, hvor man kan sidde og fordybe sig - både fritids og arbejdsrelateret.
2. Understøtte at lokale foreninger kan holde spændende arrangementer her
3.) Udbyg børneområdet - kunne man eksempelvis have et seperat lokale til det? Så kan man lege,
tumle, læse, uden at føle at man forstyrre de andre biblioteksgæster.
Hvem end der har foreslået at biblioteket skal skæres væk, har et forældet syn på biblioteker, samt
manglende forståelse for, hvad de idag betyder for et lokalsamfund.
Max Guddat
Skørping har de seneste år haft stor succes med at tiltrække børnefamilier, til trods for at byen
konstant undermineres af skiftende byråd. Vi har fundet os i, at (børnenes) trafiksikkerhed
nedprioriteres, ikke at have mulighed at bevæge os til Støvring på en almindelig cykelsti og notorisk
underskud af pasningstilbud. Til trods for dette er vi mange, der har valgt Skørping, særligt fordi
byen har fantastiske kulturtilbud. Kulturstationen, og biblioteket, er rygraden i dette kulturtilbud.
Fjernes denne rygrad, bliver Skørping til en kedelig soveby, som udelukkende skal leve af at være
geografisk godt placeret. Adgang til skoven og grønne områder kan politikkerne jo trods alt ikke
spare væk. Uden bibliotek som kulturelt mødested vil Skørping rådne og blive til en kedelig, og
mindre, Støvring 2.0. Held og lykke med at tiltrække (yderligere) børnefamilier, eller fastholde de
eksisterende. Vi vil i så fald da skulle overveje om vi bor det rigtige sted.
Alene det at foreslå biblioteket lukket, viser jo, hvor lidt føling man har med udviklingen i byen, samt
hvad kulturen betyder for os, der bor her.
Lise Rasmussen
Skørping er kendt viden om som et kulturelt fyrtårn, herunder er biblioteket også en stor og vigtig
medspiller. Her er mange børnefamilier, hvoraf mange benytter biblioteket, men det er også en by
med rigtig mange ældre - flere benytter biblioteket dagligt til bl.a. avislæsning. Skal disse brugere
måske til at benytte flextaxa for at komme på bibliotek, eller vil kommunen indsætte daglig
buskørsel til biblioteket i Støvring?
Lad os nu bevare vores lokale bibliotek og hele kulturliv. Støvring er jo en meget større by end
Skørping, derfor er det klart at biblioteket i Støvring har flere brugere - men det vil være interessant
at se tallene opgjort i forhold til byernes befolkningstal.
Mathias Blau
Ang. budgetforslaget om nedlæggelse af Skørping Bibliotek
Rebild kommune brugte i 2021 34% mindre end landsgennemsnittet på
biblioteksvæsen/kultur/fritid jf. nøgletal fra Vive (nøgletal, 20). En yderligere udgiftsreduktion på
dette område vil selvfølgelig gøre, at Rebild Kommune bruger endnu færre midler på
biblioteksvæsenet end landets andre kommuner.
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Problemet er, at biblioteker styrker børns læsefærdigheder og børn, som benytter sig af biblioteker,
har større sandsynlighed for senere i livet at tage en uddannelse. Særligt børn fra udfordrede hjem
kan have gavn af biblioteket, som rum for fred og fordybelse (Copenhagen Economics &
Tænketanken Fremtidens Biblioteker).
Nedlæggelsen af biblioteket bliver altså på længere sigt - og i et større perspektiv - med stor
sandsynlighed et økonomisk selvmål. Dertil kommer bibliotekets afgørende betydning for byen, som
er beskrevet i flere andre høringssvar.
Bjarni Jensen
Lukning af Skørping bibliotek? Vi kan bryste os af et foreningsdrevet antikvariat og Herman Bangselskabet. Skørping har et særligt kulturliv omkring det at dyrke litteraturen. Skørping er en bogby.
Biblioteket er ikke bare en kommunal funktion, som uden videre kan varetages i Støvring. Det er et
lokalt samlingspunkt, som gør byen bedre.
Kia Hvam
Vi, i vores familie bruger det lokale bibliotek. Jeg er “stor”læser og låner både krimier, rejsebøger
og blade. På biblioteket får jeg inspiration til nye forfattere. Mine to børn låner bøger og spil.
Hjemme hos os synes børnene at det er en dejlig ting hvis vi foreslår at vi skal ned på biblioteket.
Mine børn må kun låne få bøger på skolebiblioteket, og disse bøger kommer ofte slet ikke med hjem.
Hvis det lokale bibliotek lukker vil vi ikke tage på biblioteket i Støvring. Det vil kræve bil. Hvis vi skal
tage toget kommer det til at tage flere timer. Så nej tak.
Bevar det lokale bibliotek - lokalt !
Johan Rafaelsen
Som leder af Lokalhistorisk Arkiv i Skørping, har jeg med bekymring læst Rebild Kommunes
spareforslag for budget 2023, som nævner lukning af Skørping Bibliotek.
Arkivet har lokalefællesskab med biblioteket samt IT, sikringsanlæg m.v., og vil derfor stå i en
vanskelig situation hvis biblioteket forsvinder. Endvidere har arkivet stor glæde af samarbejdet,
f.eks. ved litteratursøgning m.v.
For det kulturelle liv i byen har biblioteket stor betydning ved deltagelse i arrangementer på
Kulturstationen, Kinorevuen m.v., hvor mange ting næppe kunne gennemføres uden bibliotekets
deltagelse.
Som næsten daglig gang på biblioteket bemærkes, at læsesalen er meget brugt af ældre
medborgere til læsning af dagens aviser. Mange har måske ikke selv overskud til at abonnere på
aviserne, og har derfor en mulighed for at orientere sig på biblioteket.
Jeg vil derfor kraftig henstille til, at Skørping Bibliotek bevarer sin funktion.
Johan Rafaelsen
Rikke Christensen
Hvorfor lukkes biblioteket ikke i Støvring i stedet? Er trods alt der udgifterne til bl.a. varme er højest
pga. opvarmning med gas produceret fjernvarme. Så kan de administrative medarbejdere vil flytte
sig til Skørping på samme måde som borgerne forventes at kunne. Grundet gasopvarmning i

132

fjernvarme burde man vel generelt lukke mere ned i Støvring. Skørpings bibliotek desuden en del af
byens sjæl og et velbesøgt sted.
Lotte Leicht Sidenius
Siden vi flyttede til Skørping i 2005 har vi været flittige brugere af Skørping bibliotek. Biblioteket har
dannet ramme om mange spændende arrangementer dels forfatter arrangementer, ord i nord og
kulturskole arrangementer. Vi oplever at biblioteket med dets placering har gjort det muligt for os
at bruge det meget. Børnenes læselyst er blevet styrket ved at komme et sted der indbyder og
inspirere til fordybelse. Personalet er altid hjælpsomme og vi sætter stor pris på muligheden for at
låne bøger i nærområdet.
Det er endvidere af stor betydning for os at kunne benyttet bibliotekets øvrige tilbud som lån af
computer og bruger betalt print.
Vi vil se det som en stor forringelse for borgerne i Skørping by og nærområde hvis lukningen af
biblioteket realiseres.
Hansi Petersen
Skørping Bibliotek er ét af de tilbud, der giver netop den sammenhængs kraft i en by som Skørping.
Byen er placeret et stykke ude i skoven, man kunne sige ude på landet. Det giver byen en særlig
tiltrækningskraft til nye borgere i kommunen. Borgere der gerne vil leve naturnært, og med en
holdning til livet der rummer mulighed for grønne og sunde aktiviteter. Skørping opleves ikke som
en by ude på landet, eller ude i skoven, da der netop er de tilbud, der tilgodeser en moderne families
lyst til at bosætte sig. Biblioteket er en del af den værdikæde, hvor station, idræt, kulturtilbud og
meget andet er sammensat af. Mange led i kæden er drevet af frivillighed, og netop det fine
offentlige og private samarbejde, gør kæden stærk. Der lægges et stort arbejde i den frivillige del af
samarbejdet, for at vi kan have en attraktiv by i kommunen, der tiltrækker bosætning og
skattegrundlag. Det er meget meget farligt og bekymrende, at fjerne enkelte led i den kæde. Det vil
opleves som et kommunalt svigt fra de frivillige organisationer, og ødelægge den fine balance der
er, mellem at på på landet ude i skoven, og have de tilbud der gør det attraktivt. Pas nu på - tænk
jer nu godt om.
Tine Lolk
Angående forslag om lukning af Skørping bibliotek:
Det ville være et stort tab for byen, hvis biblioteket lukkes. Der er en del borgere, børn, unge, ældre
mfl. der mister muligheden for at komme på biblioteket ikke kun for at låne bøger, men også for at
benytte sig af pc’erne og printer/kopimaskine mm., hvilket kan være nødvendigt, hvis man er
mindre bemidlet.
Der er desuden en stor glæde ved, at man som barn og ung selv kan tage på biblioteket og låne
bøger uafhængigt af forældrene. Det kan de ikke på samme måde, hvis biblioteket lukkes.
Selvfølgelig er der skolebiblioteket, men det rummer ikke samme udvalg og muligheder.
Biblioteket er et vigtigt lokalt samlingspunkt for børn og voksne - det er så meget mere end et sted,
hvor man låner bøger!
Ellen Schmidt
Skørping Bibliotek, en uundværlig kulturinstitution og så meget mere.
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Skørping Bibliotek har siden 1997, hvor biblioteket flyttede fra Jyllandsgade til KulturStationen,
været et stort og værdsat forbillede for andre biblioteker og kulturhuse rundt omkring i landet.
Biblioteket er med sin centrale beliggenhed og et entusiastisk, dygtigt og servicemindet personale
en stor del af Skørpings sjæl og kerne.
Skørping Bibliotek er center for stort set alt, hvad der foregår på KulturStationen og ikke blot et sted,
hvor man låner bøger, musik, spil m.m. Biblioteket har mange funktioner bl.a. udlejning af
KulturStationens lokaler til arrangementer, offentlige og private fester, foreninger, koncerter,
teater, kunstudstillinger, byttemarked, foredrag og optræden inden for alle genrer - meget ofte i
samarbejde med Kinorevuen, Kulturskolen, Bogby 9520, samt kunstudøvere, både lokale og udefra
kommende.
Skørping Bibliotek er en perle også for små og større børn, idet biblioteket står for arrangementer,
der har interesse for alle aldre. Har man en idé til et arrangement, er man altid velkommen til at
komme og får her hjælp til at føre ideerne ud i livet. Det er guld værd.
Biblioteket og KulturStationen er et sted, som man altid er stolt af at kunne vise frem for sine danske
og udenlandske gæster og turister. Biblioteket står for frihed, inspiration, lærdom,
tankevirksomhed, glæde og fornøjelse for brugere og gæster.
Samtidig er biblioteket i høj grad medvirkende til, at nye tilflyttere har lyst til at blive en del af
Skørping og lægge deres skattekroner her, for hvad var Skørping uden biblioteket??? Det er
utænkeligt - et mareridt!
At nogen kan finde på at nedlægge Skørping Bibliotek vil være en skandale, der skriger til himlene!
Ellen Schmidt
Biblioteksbruger og tidligere ansat ved Skørping Bibliotek
Camilla Knudsen
Skørping bibliotek ligger centralt i Skørping og danner rammen for både tid til fordybelse,
avislæsning, brug af computere, højtlæsning for de mindste, faglig inspiration, en snak med andre
lokale, kreative udstillinger, god rådgivning fra personalet og ideer til nyt læsestof.
Jeg ved da ikke, hvad man skal sætte i stedet for et rum, der kan samle alle aldre, køn og baggrunde.
Det er et godt og velbesøgt sted der bør bevares.
Pia Pedersen
Skørping bibliotek har stor værdi for lokalsamfundet. Det er et samlingsted som opretholder et
positivt miljø omkring kulturstationen for borgere i alle aldre. Det er vigtigt for demokratiet at alle
har let og gratis adgang til artikler, tidsskrifter, litteratur mm. Biblioteket giver intellektuel frihed og
faglighed. Det er et trygt sted at indhente viden fordi det ikke er kommercielt og fordi man møder
kompetent personale. Det vil få negative konsekvenser for byen hvis Biblioteket lukker.
Lisbeth Møller Andreassen
Angående forslaget om lukning af Skørping bibliotek
Skørping bibliotek er et inkluderende samlingspunkt for hele byen på tværs af alder, køn, etnicitet
mm.
Og Skørping bibliotek er ikke kun et vigtigt sted i borgernes fritid! En meget stor del af Skørpings
borgere er vidensarbejdere, der henter gode skatteindtægter hjem fra de nærliggende større
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kommuner. For disse borgere har netop biblioteket været et argument for at flytte til byen - her
bruges biblioteket i professionel sammenhæng til at hente faglitteratur, artikler mm
At lukke Skørping bibliotek vil være et kæmpe tab for Skørping by, men også for Rebild kommune!
Berit Nielsen
Luk ikke Skørping bibliotek.
Måske har jeg været priviligeret, jeg har aldrig tænkt tanken, at vi ikke skulle have et bibliotek i
Skørping…
I de 25 år jeg har boet i byen, har det altid været der og har været et yndet udflugtsmål med børn
og uden.
Det , at vælge at bo i Skørping uden bil, er attraktivt , fordi der kører tog og der er adgang til kulturliv,
sport og indkøb i cykelafstand.
Biblioteket ved siden af stationen i byens navle giver anledning til mange besøg og bøger. De lange
åbningstider giver stor fleksibilitet.
Det vil være et kæmpe tab for mig og for byen, hvis denne let tilgængelige mulighed forsvinder. Jeg
kan ikke cykle til Støvring eller komme til bogbussen en gang om ugen - er det rimeligt? Ikke i mit
objektiv….
Derfor luk ikke Skørping bibliotek for børn, voksne og kulturen i den lille by.
Anne Marie Larsen
Vi har boet i Skørping siden maj 2021 og har stor gavn af Skørping bibliotek.
Vi finder at det vil være en stor fejltagelse at lukke dette bibliotek.
Anne Marie Larsen
Anne Klitgaard
Skørping bibliotek:
Det vil være frygteligt ikke at kunne låne bøger, spil og brætspil. Fornemmelsen af at gå på et
bibliotek og blive nysgerrig på verden er fantastisk og kan ikke findes andre steder.
Bibliotek er også et samlingssted, som vil blive savnet. Skørping har ikke andre naturlige
samlingspunkter, hvor man bare kan drysse forbi og måske hilse på et andet menneske. Skoven er
så stor at man kan gå langt uden at se andre...at lukke biblioteket vil skabe mere ensomhed i byen.
Det bliver brugt af mange børnefamilier, ældre og unge. Skørping har et element af sove-by over sig
og biblioteket er med til at skabe følelsen af liv i byen i dagstimerne
Corona har ændret vaner, så jeg vil tro, at et evt dyk i brugen af stedet vil stige igen, som nye postcorona vaner bliver formet.
Anne Klitgaard
Skørping bibliotek:
Det vil være frygteligt ikke at kunne låne bøger, spil og brætspil. Fornemmelsen af at gå på et
bibliotek og blive nysgerrig på verden er fantastisk og kan ikke findes andre steder.
Bibliotek er også et samlingssted, som vil blive savnet. Skørping har ikke andre naturlige
samlingspunkter, hvor man bare kan drysse forbi og måske hilse på et andet menneske. Skoven er
så stor at man kan gå langt uden at se andre...at lukke biblioteket vil skabe mere ensomhed i byen.
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Det bliver brugt af mange børnefamilier, ældre og unge. Skørping har et element af sove-by over sig
og biblioteket er med til at skabe følelsen af liv i byen i dagstimerne
Corona har ændret vaner, så jeg vil tro, at et evt dyk i brugen af stedet vil stige igen, som nye postcorona vaner bliver formet.
Svend Lassen
Kultur stationen rummer bibliotek, biograf, musikskole og rum for lokale fællesskaber, relationer og
dialog, hvor borgere, foreninger og generationer mødes på tværs.
Lukning af Skørping bibliotek vil være ødelæggende for det fællesskab Rebild Kommune forsøger at
skabe andre steder i kommunen.
Inge Durrant
Jeg vil i høj grad protesterer over det forslag. Ud over at jeg henter bøger der og får gode tip af
personalet til ny læsning, er Biblioteket i Skørping et behageligt og hyggeligt rum, som også er egnet
som et afdæmpet mødested, hvis man i en mindre gruppe skal holde et uformelt møde på neutral
grund. Jeg kommer til foredrag der og andre af de kulturelle begivenheder, som arrangeres af
biblioteket. Hvis jeg skal med toget fra Skørping og har ventetid sætter jeg mig derind og læse i et
magasin eller en avis. Det er et åndehul i byen. Det vil være en meget alvorlig fejltagelse at lukke
det.
Carl Hauton
Som flittig bruger af biblioteket og ikke af de ønskede årgange, ser jeg det som en katastrofe såfremt
biblioteket lukkes.
Skørping er den næst størtste by i kommunen og har med sit befolknings grundlag behov for
institutionen.
Ved en placering i Støvring vil anvendelse af et bibliotek blive et problem hvis man ikke har eller er
istand til at køre bil. Med tog vil det blive en meget vanskelig tur.
Endelig vil Skørping miste en meget vigtig kultur institution.
Hvis der endelig skal spares kan man starte med at nedskære bemandede timer.
Rikke Hedehus
Biblioteket er vigtigt i så stor en by som Skørping, hvis borgere ikke kun er pendlere, men også
voksne udenfor arbejdsmarkedet, pensionister, førtidspensionister mm. Skørping bibliotek er et
mødested, et frirum væk fra hjemmet, et vindue til viden og fortsat udvikling af de menneskelige
tanker, uanset hvor man er i livet. Medarbejderne på biblioteket gør en kæmpe indsats, med mange
nye, spændende aktiviteter og tiltag de seneste år - vi er jo kun lige kommet igang. Skørping bibliotek
er ikke blot en bogreol, men et videns- og aktivitetscenter, for og med mennesker.
Som Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen sagde ved velkomsten til trolden Ivan Evigvår
i Mariager d.27/8-22: “Det her er jo sådan noget poetisk eventyragtigt. Det har vi brug for i en
verden, hvor vi har rigtig mange ting, der er grusomme, men hvor vi også har brug for at samle os
om noget, der har en kulturel dimension og noget, der gør os glade.”
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De samme ord gælder for Skørping bibliotek, vi har brug for det. Og vi har brug for det, uden at
skulle køre langt efter det.
https://www.tv2nord.dk/mariagerfjord/velkommen-til-ivan-evigvaar-kaempe…
Jan Ottesen
Det vil være dybt uansvarligt at sende børnene på en 8 km lang cykeltur (altså i HVER retning) ad en
i forvejen farlig Buderupholmvej. Uanstændig politik!
Tom Groth
8 km til Støvring Bibliotek. Ja ja, men hvor langt er der så for borgerne i den østligste del af
kommunen? Vil ikke skælde ud, men uhhhh, hvor jeg altså føler Byrådet glemmer ydrekanterne af
vores kommune
Føler, IGEN, at alt skal centreres i Støvring.
Luk ikke Skørping Bibliotek, det
vil være et kæmpe tab for byen. Husk, kære Byråd, I er til for hele kommunen, helt ud i alle
hjørnerne.
Pernille Scholdan Bertelsen
Vedr. budgetforslag om lukning af Skørping bibliotek.
Biblioteket er kernen i byens kulturtilbud. Det vil være en katastrofe for børn og ældre i byen.
Færre timer med personale betjening kunne være en pragmatisk løsning, men skattestigning der er
prioriteres til biblioteker og musikskoler i kommunen vil være en god løsning.
Esben Nielsen
Som flittig bruger af Skørping Bibliotek vil både jeg og min familie beklage og fraråde en evt. lukning.
Med de nuværende åbningstider og mulighed for selvbetjening udenfor disse er biblioteket et
væsentligt aktiv for området, som bliver brugt flittigt af brugere i alle aldre - ovenikøbet med højere
frekvens end i andre byer, set i forhold til antal indbyggere i Skørping og nærmeste omegn.
Biblioteket er på mange måder en integreret del af Kulturstationen, Kinorevuen og Bogby9520, som
tilsammen udgør en væsentlig del af Skørpings kulturliv og identitet. Udover almindelig virke som
bibliotek er der en mængde andre tiltag og aktiviteter, som spiller sammen med øvrige kulturelle
aktiviteter i byen, og er medvirkende til at gøre Skørping til en attraktiv by for borgere i alle aldre.
I en by med store udfordringer i forhold til at vedligeholde et aktivt forretningsliv, vil en lukning af
biblioteket absolut være et skridt i den forkerte retning og medvirke til at forcere en negativ
udvikling. Hvis brugere i stedet skal benytte biblioteket i Støvring eller andet steds, er der stor
sandsynlighed for, at indkøb af dagligvarer o. lign. i stort omfang også vil blive klaret det pågældende
sted ved samme lejlighed. En beskeden økonomisk gevinst/besparelse ved lukning vil derfor næppe
stå mål med den negative påvirkning af byen og det lokale forretningsliv som helhed, som dette vil
medføre.
Et alternativ til en lukning af en så vigtig funktion for Skørping og opland, som biblioteket vitterlig
er, kunne være at se på om åbningstider med betjening evt. kunne justeres - ikke blot i Skørping
men også på kommunens øvrige biblioteker for at fordele byrden for opnåelse af den skitserede
økonomiske gevinst ligeligt. Med muligheden for bestilling af bøger på app og selvbetjening på
bibliotekerne er det for mange brugeres vedkommende i stigende grad ikke nødvendigvis påkrævet
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med personlig betjening. For mit eget vedkommende vil jeg hellere bevare Skørping Bibliotek med
kortere betjent åbningstid, end at undvære muligheden for selv at lukke mig ind og søge eller hente
bøger og andet bestilt materiale.
Marie Skou
Høringssvar ang. forslag om at lukke biblioteket i Skørping.
Det ville være et kæmpe velfærdstab for borgerne i Skørping og omegn hvis biblioteket lukkes. Jeg
er der flere gange om ugen og oplevelsen er altid positiv og mit indtryk er, at der er virkelig mange
brugere i mange forskellige aldre, hvorfor biblioteket er ét af de steder hvor man møder, hilser på
og omgås med sine medborgere.
Mine børn kommer der sammen med mig, deres venner og har kommet der med dagplejen,
børnehaven og skolen. Mit indtryk er, at biblioteket og det kompetente personale har gjort en stor
positiv forskel i forhold til deres læselyst og -nysgerrighed, idet der altid er god vejledning og
spændende tiltag så som fx læsefamilie-poserne. Biblioteket bidrager således til børnenes
læsefærdigheder, viden og ordforråd, som kun kan være gavnligt på den lange bane, hvorfor en
kortsigtet besparelse efter min mening ikke giver mening.
Biblioteket er ligeledes et sted i byen hvor man altid kan søge hen. Det bliver brugt som mål for
weekendture for mange børnefamilier, og fordi det ligger så centralt er det oplagt at cykle derned.
Dermed bliver biblioteket en integreret del af det at lære at begive sig rundt i området på cykel, og
det vil ikke være det samme at skulle i bilen og køre til Støvring! Det er samtidig trygt at vide, at
børnene altid kan sætte sig derind før/efter kulturskolens tilbud, biografture og legeaftaler, hvis de
fx skal vente på at blive hentet, og dermed har de både tag over hovedet og bliver inspireret til at
læse - hvilket også gør sig gældende for pendlere når toget er forsinket fx. Biblioteket hænger
naturligt sammen med resten af byens kulturliv, og det virker fuldstændig mærkeligt at man på den
ene side netop har bygget en ny fin sal til biografen, hvis biblioteket skal nedlægges!
Biblioteket er det eneste sted i byen hvor folk uden computer, printer og/eller avisabonnementer
kan søge hen, og det er et tilbud der bliver benyttet meget. Det giver virkelig god mening, at alle
husstande ikke behøver have en printer stående ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Kaffe- og
kakaoautomaten gør, at der der dufter lækkert af kaffe og kakao, hvilket kun får biblioteket til at
fremstå endnu hyggeligere. Og bare det, at der var et ønske om at få den sat op må være et tydeligt
tegn på, at biblioteket faktisk bruges af mange.
Jeg håber virkelig ikke, at politikerne vælger at lukke et yderst velfungerende bibliotek der kommer
alle aldersgrupper til gode. Så sæt hellere bødegebyret op! Eller kommuneskatten for den sags
skyld..
Rikke Becker Jacobsen
Som borger i Skørping er jeg meget imod forslaget om at lukke Skørping Bibliotek.
Det er en integreret del af det kulturelle liv omkring kulturstationen. Afstanden til biblioteket i
Støvring er stadig betydelig hvis man ikke har adgang til bil dvs. for børn, unge og mindre bemidlede som f. eks. flygtninge: målgrupper som pt har stor gavn af
biblioteket, adgang til PC mv.
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Dorte Reinhold Christensen
Biblioteket i Skørping er vigtigt for byen, kulturudviklingen og børn og voksnes læselyst. Inspiration
og videns deling er en stor del af et besøg på biblioteket, som er en almen dannende institution for
alle aldre.
Det er fundament for frivilligheden i byen og dens kulturliv. Vi har adgang til pc m.m. og et altid
nærværende og hjælpsomt personale.
Vi har den glæde i Skørping, at vi kan komme når der ikke er personale. Det har stor betydning, da
vi er mange der bor i de små byer rundt om Skørping, og som er afhængig af at kunne tage cyklen der er mangel på gode busforbindelser Alt er snart centraliseret i Støvring, det har store konsekvenser for andre byers liv og udvikling. Og
borgernes trivsel. I de politiske valgtaler var der langt vægt på, at hele Rebild kommune skulle være
god at bo i.
Biblioteket må bevares.
Finn Nygaard
Skørping Bibliotek skal udvikles, ikke afvikles!
Skørping Bibliotek har været en af grundstenene i KulturStationen, siden den blev etableret for 25
år siden.
I Rebild Kommune har man stolt promoveret Skørping og KulturStationen som et kulturelt fyrtårn,
hvilket har skabt interesse landet rundt. Alene inden for det seneste år har vi på KulturStationen
haft besøg af kulturministeren, flere folketingspolitikere, andre kommuners embedsfolk og
politikere samt flere kulturhuse i Danmark, som alle har udtrykt beundring for den sammenhæng,
der er skabt mellem kommunale institutioner og frivilliges arbejde. Det betegnes som unikt og
noget, der virkelig skal værnes om, og som skal skabe inspiration til øvrige kommuner.
For huset KulturStationen er Ikke kun et bibliotek, ikke kun et musiksted, ikke kun et foreningshus
og ikke kun en kulturskole.
KulturStationen er et levende hus, hvor der samarbejdes internt og eksternt om at få skabt en
vibrerende mangfoldighed af aktiviteter til gavn for byens, hele egnens og hele Rebild Kommunes
borgere. Det er netop samarbejdet mellem Skørping Bibliotek, KulturStationens frivillige og byens
frivillige foreninger, der skaber det liv i huset, som vi er blevet så kendte og berømmet for. Dette
gælder bl.a. samarbejdet omkring planlægning og afvikling af større arrangementer som fx Ord i
Nord, Sognedage samt det frugtbare samarbejde med Herman Bang Selskabet og Bogby 9520, bl.a.
omkring Det Litterære Folkemøde, hvor der kommer deltagere fra hele Danmark. Biblioteket skaber
desuden en helt særlig ramme for det daglige liv i huset. Med dets generøse åbningstid alle dage kl.
9-21, er det stedet for fordybelse, studie, samarbejde og mødested for alle. Alle kan komme ind på
biblioteket, mange med fokuseret ærinde for øje, andre for at mærke den særlige puls og bare være
til stede og lade sig inspirere.
En lukning vil være et stort tab for Skørpings dagplejerne og børnehaver, der bruger biblioteket som
inspirerende og dannende udflugtsmål, for familier, hvor biblioteksbesøget også kan være med til
at skabe nye relationer til andre børnefamilier, for skoleelever i en af kommunens største skoler,
hvor der kan søges viden og inspiration i et omfang, som ikke matches i et mindre skolebibliotek,
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for byens mange unge som et rum for det uformelle fællesskab, for vores ældre der nyder stilheden
og stor litteratur, eller nærværet i samtalen med bekendte eller ansatte.
Vælger man at lukke/fjerne Skørping Bibliotek, fjernes derfor også en meget stor del af fundamentet
for det frivillige, kulturelle foreningsliv i huset.
En lukning af Skørping Bibliotek vil ikke alene være et smerteligt tab for de mange brugergrupper
samt børn og ældre, for hvem det ikke let lader sig gøre at tage til andre biblioteker. Det vil også
være et stort og uopretteligt tab i social kapital at miste dette offentlige rum i byen. Det er nerven i
huset som relationsskabende værested - en vital brik i at bevare et levende bycentrum. Dette også
set i sammenhæng med en udvikling, hvor forretningsliv og andre private aktører er under pres i
bystørrelser som Skørping. Her er det netop institutioner som biblioteket, der skaber det uformelle
og uplanlagte mødested, som er afgørende i et levende bycentrum. Derfor er det alt for forsimplet,
at måle konsekvenserne af en lukning i kilometer og busforbindelser.
Biblioteker er noget en bosætningsby skal udvikle og investere i - da slet ikke tale om lukning af!
Særligt når man tænker biblioteket som andet og mere end et bogudlån-sted, men i stedet som et
udflugtssted, et dannelsessted, et mødested, et sted for brede og involverende arrangementer, hvor
et engageret personale yder hjælp til borgere med mangt og meget.
I KulturStationen er det bestyrelsens vurdering, at Skørping Bibliotek er langt mere værdifuldt end,
den i budgettet anslåede besparelse ved en lukning, på 2 mio kr. Det værdifulde ligger derimod i at
udvikle Skørping Bibliotek og tænke det som en fantastisk platform for indtænkning af offentlig
service. Dette givetvis med bedre resultat, end man vil kunne opnå i mange andre modeller.
Derfor foreslår vi Skørping Bibliotek styrket - ikke det modsatte!
Venlig hilsen
Finn Nygaard
Formand for KulturStationen
Trine Hyttel Sejersgaard- Jacobsen
Som bruger og beboer i Skørping mener jeg lukningen af biblioteket vil være en katastrofe, en kraftig
forringelse af tilbuddet til borgerne i Skørping. Som en familie på 8 bruger vi meget tid på biblioteket
og jeg mener det er helt uundværligt for dannelsen af vores børn og unge. Særligt de unge vil ikke
komme på biblioteket på ugentlig basis hvis de skal tage toget til Støvring for buderupholmvej må
de ikke cykle på.
Jeg ser den brede folkemængde - børn unge og gamle - bruge biblioteket og det bidrager til liv og
fællesskab i byen.
Der må simpelthen være en anden vej - lad os sammen finde en løsning istedet for at lukke vores
bibliotek!
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Sabrina Just Kousgaard
Det ryster mig at man overvejer at lukke Skørping bibliotek, da man derved vil lukke det kulturelle
samlingspunkt i en mindre landsby som Skørping.
Skørping bibliotek danner rammen for et lærings- og samlingssted børn og voksne i alle aldre. Man
vil fjernes børn og unges mulighed for at udvikle deres læselyst og kulturelle udvikling gennem
arrangementerne som afholdes i biblioteket. Ved lukning af Skørping bibliotek vil de skulle tage til
Støvring for at få de sammen tilbud, som de nu kan få i deres by, hvilket for en formentlig stor del
af dem ikke vil ske. Generelt mister alle skørpinggenser de arrangementer som biblioteket tilbyder
nu. Specifikt for mig deltog jeg i flere arrangementer med min lille søn under min barsel i Skørping
bibliotek, ved lukning af biblioteket i Skørping skulle jeg tage til Støvring med mit lille barn, som
højst sandsynligt ville have betydet af jeg have aflyst at tage til arrangementer.
En ting der ikke nævnes i forslaget om lukning af Skørping bibliotek er hvor mange der faktisk
benytter Skørping bibliotek. Dette burde også være en central del i overvejlederne om lukning. Jeg
vil mene at Skørping bibliotek bliver flittigt besøgt af skørpinggenserne, som faktisk sætter stor pris
på de kulturelle muligheder som findes i byen primært repræsenteret af Skørping bibliotek.
Derfor vil lukning af Skørping bibliotek få en stor negativ konsekvens for det kulturelle liv i Skørping
by og for skørpinggenserne i alle aldre. Byen vil miste sin kulturelle navle, i en by som Skørping som
sætter kulturen højt og som for mange har været årsagen til at flytte til byen.
Birgitte Kristensen
Biblioteket spiller en stor rolle for Skørping. Ikke bare som et sted, der kan stimulere børns og
voksnes læselyst, men som møde- og besøgssted for børn, unge og voksne - både med henblik på
arrangementer, arbejdsrum og forældre på barsel. Lukker man biblioteket, fjerner man en af de
steder, der tæller med, når folk overvejer at bosætte sig her.
Niels Krogh Søndergaard
Kære kommunalbestyrelse. Vores bibliotek bliver brugt af alle og binder det kulturelle centrum i
byen sammen. Det er ikke kun udflugtsmål for mig, mine børn og random teenagere. Det bliver også
brugt af ældre og mindre bemidlede til at søge viden, printe og som et sted at høre til. Alt sammen
uden det koster alverden.
Lad os drive biblioteket frivilligt som alternativ til lukning. Jeg tror, der vil komme en venteliste for
at blive frivillig bibliotekar (som der er i vores biograf). Jeg håber, I tænker strategisk om udvikling
af en kommune med Skørping og flere andre byer i vækst i stedet for at stemme for afvikling.
Venlig hilsen Niels Krogh Søndergaard
Jesper Ibsen
Vedrørende lukning af Skørping Bibliotek:
Jeg mener, det er vigtigt med et bibliotek i en by som Skørping. Jeg er ung og nytilflyttet. Er i lære
som eventteknikker. Sådan en sortklædt lydmand, som leverer teknikken til diverse kulturelle
arrangementer. Mange gange er de jobs jeg er ude til i hele DK etableret i samarbejde med lokale
biblioteker, som tit er gode til bl.a. at levere den kedelige administrative del i forskellige
netværkssamarbejder mellem lokale kulturfolk. De bedste samarbejder er der, hvor der er et tæt
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netværk af lokale folk, som brænder for deres by. Jeg kan allerede se, at det er super stærkt i
Skørping - og det er en stor gevinst. Så smid nu ikke den ud!!!!!
Lasse Victor Larsen
Biblioteket et noget man bruger i mange forskellige faser af stor liv. Jeg har selv brugt biblioteket
her i byen da jeg flyttede her til, og igen da de var spæde. Jeg er lige nu i en fase hvor jeg ikke
kommer der ret meget, men jeg ville være meget ked af at miste muligheden i fremtiden, både for
mine børn og for mig selv.
Jeg har ikke lang tid til at skrive et omfattende høringssvar, men kort fortalt er jeg imod at vi skal
miste et centralt samlingssted, og en god resourse for vores by.
Dorthe Møller
Hvis det er nødvendigt, at beskære biblioteksdriften, vil jeg foreslå, at man reducerer den betjente
åbningstid på samtlige kommunens biblioteker, så alle afdelinger kan bevares.
Støvring har 3 gange så mange indbyggere som Skørping. Det er derfor klart, at biblioteket i Støvring
har væsentligt flere udlån og besøgende.
Det kunne være interessant at se tal, der siger noget om udlån/besøgende målt på indbyggertal i
henholdsvis Støvring og Skørping.
Helga Hartmann
Som bruger af biblioteket med 1 - 2 besøg ugentlig, vil en lukning af Skørping Bibliotek få store
konsekvenser for mig og mit brug af bibliotek. Ud over at benytte biblioteket som en kilde til viden,
både som privatperson og fagperson, er det et sted, hvor meget netværk holdes ved lige, når folk
tilfældigt møder hinanden i rolige rammer. I en lille by har biblioteket en stor værdi som
samlingssted, hvilket brugen af biblioteket også viser. Biblioteket bliver ikke kun brugt til udlån men
anvendes også som mødested for unge, pensionister, strikkegrupper mm.
En lukning af biblioteket vil også få betydning for handlen i byen. Jeg vælger at lægge mine indkøb
af dagligvarer i Skørping, da det giver god mening at handle og besøge biblioteket i samme omgang
på vej hjem fra arbejde. Såfremt biblioteksbesøg henlægges til Støvring, vil mange indkøb ligeledes
blive flyttet til Støvring, da det er nemmest i en travl hverdag. Endelig spillede biblioteket i Skørping
- og dets renommé - en vigtig rolle for mig som tilflytter, da jeg aktivt skulle tage stilling til, hvor jeg
ville slå mig ned i Nordjylland. En lukning af biblioteket kan få betydning for, hvor attraktiv Skørping
vil fremstå for eventuelle nye borgere.
Corrie Høgfeldt Mortensen
Det vil være en stor skam at lukke Skørping Bibliotek, da det er et tilbud, som vi er mange, der
bruger!
Dels skal vi tænke på bogens muligheder (i modsætning til de mange elektroniske devices, som alle
ejer).
Ligeledes er der også de mange forskelligartede arrangementer, der er tilknyttet biblioteket,
arrangementer, som vi i så fald må andre steder hen for at se/høre.
Hvorfor nedlægge en velfungerende institution, i stedet for fortsat at bruge de gode faciliteter, vi er
sammen om her i Skørping!!
John Ibsen Kjeldsen
Skørping uden Bibliotek??
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Vanskelige budget- og prioriteringsforhandlinger er gået i gang. Udgangspunktet er Byrådets
formulering af de overordnede strategier for Rebild Kommune - udmøntet i de forskellige indsats/omkostningsområder. I henhold til budgettet er den eventuelle besparelse ved nedlæggelse af
Skørping Bibliotek af relativt begrænset størrelse. Men som det også fremgår af analysen, vil en
effektuering heraf have meget store konsekvenser for Skørping som kulturby. Rebild Kommune vil
med fordel kunne satse på Skørping som kulturby. Som tilflyttere fra kulturbyen Århus var en af
årsagerne til, at vi valgte Skørping netop Kulturstationen, hvor et veldrevet bibliotek, i fællesskab
med de øvrige kulturudbydere, tilbyder mange kulturelle og sociale begivenheder. Hvad vil Skørping
og Kulturhuset være uden Biblioteket? Se indlæg af Hanne Kjeldsen vedrørende vores oplevelser
angående Biblioteket i Skørping.
Besparelsesrunder og herunder prioriteringer er altid yderst komplicerede, men en eventuel
nedlæggelse af Skørping Bibliotek vil medvirke til at underminere et af Skørpings strategiske
indsatsområder - som er - og nok også bør være - Kultur og Miljø.
Hanne Kjeldsen
Vedrørende kommunens forslag om nedlæggelse af Skørping Bibliotek.
Som 65+ og tilflyttet Skørping for et år siden havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle blive aktiv
bruger af et bibliotek. Det har jeg, af forskellige årsager, aldrig været tidligere. Har selv købt mine
bøger og aviser - og har ikke haft behov for det i mit arbejdsliv.
Men siden jeg er flyttet til Skørping, har jeg fået øjnene op for biblioteket. Først velsagtens fordi det
er en integreret del af Kulturstationen, men snart fandt jeg ud af, at lukke mig ind selv, at bestille
bøger, at få dem afleveret igen, at læse en af de mange aviser, at tage en kop kaffe.
Jeg har lært at bruge biblioteket, at sætte pris på bøgerne ( føler mig mere CO2 neutral, når jeg ikke
selv skal købe en bog, for derefter at aflevere den på genbrugsstationen) at kunne få vejledning ( og
det er ikke besværligt at holde øje med hvornår biblioteket er betjent) at kunne deltage i
arrangementer på biblioteket.
Jeg kan se, at der kommer mange på biblioteket, og jeg er sikker på, at det vil være en stor mangel
for byen IKKE at have et bibliotek. Med de arrangementer der er på Kulturstationen, i Bogbyen, i
biografen, som skaber en følelse af et alsidigt kulturelt tilbud i denne lille by, men hvor manglen af
et bibliotek vil ødelægge meget af denne følelse.
Det er ulogisk at tænke sig, at alle de biblioteksbrugere der er i Skørping vil tage toget til Støvring,
og for os 65+èr er der ingen mulighed for cykling - og om vinteren heller ikke megen lyst til bil.
Det vil være et meget, meget stort savn eventuelt at skulle undvære Skørping Bibliotek.
Gull-Maj Leicht Karimi
Skørping by har brug for et bibliotek. Biblioteket er med alle sine forskellige arrangementer med til
at skabe liv og glæde for byen. Biblioteket skaber rammer for et kulturliv som alle uanset alder kan
få glæde af. Vi nyder at bruge biblioteket og møder altid det sødeste og mest arrangerede personale.
Så at miste biblioteket vil være et kæmpe tab for vores skønne by
Ib Kristensen
Angående lukning af Skørping bibliotek:
Jeg er 87 år og klarer mig selv. Går nogle gange om ugen hen på Skørping Bibliotek, hvor jeg læser
lidt avis og måske veksler et par ord med personalet. Jeg synes det vil være en alvorlig
serviceforringelse at lukke biblioteket. Jeg kommer ikke til at kunne tranportere mig til andre
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biblioteksafdelinger. Det at Skørping bibliotek er i gåafstand, er altafgørende for mig. Med venlig
hilsen Ib Kristensen.
Lea Elmstrøm
Vedr. Foreslaget om lukning af Skørping bibliotek.
En lukning af Skørping bibliotek vil få store konsekvenser for byens lokale og kulturelle liv, som vil
blive væsentlig forringet. Som børnefamilie nyder vi muligheden for let og hurtigt at kunne tilbyde
vores børn adgang til ny litteratur og andre tilbud, som findes via biblioteker. Vi vil ikke i samme
grad kunne give vores børn disse muligheder, hvis biblioteker lukkes. Vi ved, at institutionerne i
Skørping har et særdeles godt samarbejde med biblioteket, og derigennem understøtter alle
børnene i/omkring Skørping sproglige udvikling samt giver dem indsigt i lokallivets kulturelle tilbud,
samt giver dem viden og erfaring om bæredygtighed, hvor de lærer at passe på
andres/fællesskabets ting.
Økonomisk udgøre biblioteket 1 årsværk, hvilket derfor ikke vil betyde de store besparelser i
budgettet, og derfor vil en lukning heraf være en forkert og kortsigtet løsning.
Helle Dalsgaard
Luk ikke biblioteket ! Det vil være en katastrofe. Biblioteket har så stor kulturel og social værdi for
en lille by. Det gælder alle aldersgrupper, lokalarkivet og øvrige kulturelle samarbejdspartnere. Jeg
er selv vokset op i en lille flække med 300 indbyggere. Selv der var der et bibliotek. Biblioteket er
fyrtårnet, vores åndehul i en kompliceret verden. Det er så vigtigt , at vi har det tilbud både med
personale men også via selvbetjeningssystemet, hvis by og opland fortsat skal fastholde og tiltrække
folk. For os, der bor på den anden side af Skørping, bliver der meget langt til biblioteket.
Karen Steengaard
Vi har et velfungerende bibliotek, der bliver brugt til mange ting. Både af børn, unge,
ældre og gamle. Et samlingssted for alle byens borgere. Nedlæg det ikke! Byen vil blive
et meget fattigere sted at bo uden vores bibliotek!
Mathias Damsgaard Brinkmann
Der er uendeligt mange gode argumenter for at bevare bibilioteket i Skørping. Der er så ganske få
for en nedlukning. Jeg håber de folkevalgte repræsentanter, der skal analysere for og imod i denne
sag, tænker sig gevaldigt godt om.
Anna Udbye Rasmussen
Et bibliotek er vigtigt for en by, og dermed for en kommune. Det er et samlingssted, et udflugtsmål,
et frirum. Et sted for dannelse. Biblioteker er vigtige for integration. Osv. osv. osv. Her kan børns
læselyst vokse og de kan udforske deres interesser. Voksnes læselyst vokser ligeledes ved at blive
præsenteret for ny litteratur. Og det er mere bæredygtigt at kunne låne sig til nye læseoplevelser,
end at skulle købe nyt hver gang. Og nærheden betyder noget I en travl hverdag. Lukker det nære
bibliotek, bliver konsekvensen, at man dropper alt det gode, biblioteker ellers fører med sig. Ikke at
man kører langt for at besøge et i en anden by. Biblioteket er vigtigt for at kunne blive ved med at
tiltrække folk til byen og dermed kommunen. Mange vælger byen til netop fordi, der også er
bibliotek.
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For mig personligt er biblioteket vigtigt for at jeg kan låne og reservere bøger hjem, som jeg skal
bruge i forbindelse med mit arbejde.
Et bibliotek gør os alle klogere. Så endelig ikke luk Skørping Bibliotek!
Katrine Terp Ravn
Skørping huser et litterært folkemøde i starten af oktober, hvor folk ventes at strømme til fra hele
landet. Siger det mon ikke et eller andet om den litterære profil, som Skørping med sine 3.0000
indbyggere har? At det er en rigtig bogby, hvor biblioteket udgør en livsnerve for folk i alle aldre og
fra alle sociale lag? Lukkes biblioteket sættes alt dette over styr.
Stig Jonstrup Pedersen
Borgmesteren nævner, der kun er 8 km fra Skørping til Støvring som argument for at lukke
biblioteket i Skørping. (Nordjyske 27.08.22.)
Det rejser en række spørgsmål:
Hvor langt er der fra Støvring til Skørping?
Hvor mange relative brugere har biblioteket i Støvring og Skørping?
Kunne man evt. udvide funktionen på biblioteket i Skørping til at omfatte borgerservice - en gang
eller to om ugen?
Hvem skal betale for det tomme lokale, hvis biblioteket lukkes?
(KulturStationen modtager jo husleje fra Rebild Kommune)
Hvad sker der med Ordkraft, Ord i Nord, Bogbyen Skørping m.m., såfremt biblioteket lukkes?
Og dette angår så kun biblioteket.
Sparekataloget går jo også hårdt ud over den forebyggende indsats blandt børn og unge.
Endelig burde man se på diverse prognoser i relation til nybyggeri af broer, veje, institutioner o.l.
På alle økonomiske parametre peger pilen nedad, så behovet for nyt er måske ikke til stede
alligevel?
Betina Andersen
Et stort tab for byens dagplejer, vil det være hvis biblioteket i skørping lukker, vi dagplejer benytter
biblioteket som et lærerigt tiltag til dagplejebørnene, som styrker lysten til at kikke - læse og
undersøge bøgerne i hyggelige lokaler, og få oplæsning af personalet, som altid er behjælpelig med
ide når vi som dagplejer, har forskellige tema vi arbejder med. Noget vi aldrig vi kunne når, hvis det
ikke ligger i byen.
Betina Andersen
Et stort tab for byens dagplejer, vil det være hvis biblioteket i skørping lukker, vi dagplejer benytter
biblioteket som et lærerigt tiltag til dagplejebørnene, som styrker lysten til at kikke - læse og
undersøge bøgerne i hyggelige lokaler, og få oplæsning af personalet, som altid er behjælpelig med
ide når vi som dagplejer, har forskellige tema vi arbejder med. Noget vi aldrig vi kunne når , hvis det
ikke ligger i byen.
May-Britt Bystrup
Til rette vedkommende.
Det er forstemmende at læse argumentationen for en evt. lukning af Skørping Bibliotek i
kommunens budgetforslag for 2023.
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Især når man på kommunens egen hjemmeside kan læse at ” Rebild Kommune har fire
velfungerende biblioteker, der foruden udlån af bøger også byder på en række aktiviteter og
Borgerservice”!
Hvordan skal ældre borgere i byen, børn og pædagoger i dagtilbud og andre brugere, som kun med
besvær kan fragte sig selv med offentlig transport til enten Støvring eller Terndrup Biblioteker kunne
leve med denne serviceforringelse? Den daglige gang på biblioteket for at snuse til bøgernes univers
(et vigtigt dannelseselement for især børn), for at læse dagens avis eller seneste magasin og for at
vidensudveksle med det altid venlige personale har en uvurderlig værdi for borgerne i en by som
vores, der udover Kulturstationen og Kinorevuen ellers er fattig på kulturelle mødesteder.
Hvordan kan kommunen i sit budgetforslag argumentere for, at Støvring Bibliotek har ”væsentligt
flere udlån og besøgende” end Skørping Bibliotek uden at dokumentere det med en beregning, hvor
der er taget højde for, at indbyggertallet er mere end dobbelt så stort i Støvring end i Skørping?
Det vil også klæde kommunen at komme med en redelig argumentation for, hvorfor det er vigtigt
at bevare de administrative funktioner i tilknytning til biblioteksdriften i Støvring. Hvorfor kunne
disse administrative funktioner ikke decentraliseres til Skørping? Vi er både rummelige og
innovative i Skørping, så vi skal nok finde plads nok til de omtalte medarbejdere. Må jeg i denne
sammenhæng bemærke, at det ikke er et validt argument, at Støvring skulle ligge mere fordelagtigt
ift. ”landkørsel”, da Skørping ligger mere centralt placeret i kommunen.
I forventning om at denne indsigelse vil blive taget i betragtning.
May-Britt Bystrup, Mosskovvej 11, Skørping.
Dorthe Kjær Nicolajsen
Vedr. lukning af Skørping bibliotek
Vi har et velfungerende bibliotek, der bliver brugt til mange ting. Biblioteket bruges af børn, unge
og
ældre. Jeg er selv flittig bruger af biblioteket, og er glad for at komme der. Biblioteket er helt sikkert
et aktiv for Skørping by, så jeg er rigtig ærgerlig over at læse at man fra 2023 vil lukke det.
Gitte Binderup
En by som Skørping skal da have et bibliotek!!
Skørping bibliotek har altid - i de 30 år vi har boet her - været et sted, hvor hele familien har nydt at
komme og har lånt al slags litteratur og fået dygtige bibliotekarer til at skaffe artikler hjem og meget
andet. Der er altid aktivitet på vores bibliotek - og byens og oplandets borgere nyder og bruger de
mange afledte aktiviteter, som det lokale bibliotek betyder for os; forfatterforedrag, Ord i Nord,
samarbejde med KulturStationen og MusikStationen for blot at nævne nogle.
Skørping bibliotek er ikke blot et bibliotek - men et samlingssted for borgere i alle aldre og for de
mange aktiviteter, der foregår i KulturStationens bygninger og område.
Jesper Thaarup
Det er svært bekymrende, at lukning af Skørping Bibliotek overvejes.
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Biblioteket er et kulturelt kraftcenter for Skørping og ligeledes nærmeste landsbyer.
Biblioteket er vigtigt med tilgængelighed i nærområdet med informationsteknologi i bredeste
forstand.
Biblioteket er afgørende for vores kulturelle og digitale dannelse på tværs af generationer.
Biblioteket er et kulturelt kraftcenter med tilbud til alle aldersklasser far fysiske bøger over
litteraturevents til musik og teater. Et kraftcenter, som bidrager til vores børns kulturelle dannelse
som “hele” mennesker og giver sammenhængskraft på tværs af generationer.
Biblioteket er tæt integreret i de øvrige frivilligt drevne, foreningsdrevne kulturelle aktiviteter fra
Kinorevuen over Ungdomshuset og Folkekirken til Musikstationen og Skørpingkoret.
Samlet set vil en lukning være en trussel mod områdets ånd som kulturelt kraftcenter med et stort
og inspirerende vækstlag af foreningsbaserede og frivilligt drevne aktiviteter.
Med økonomiske udfordringer i kommunen skal der prioriteres, men lukning af biblioteket i
Skørping vil gøre uoprettelig skade og være et gigantisk selvmål på lang sigt.
Lad os om muligt betale mere i skat.
Venlig hilsen
Jesper Thaarup
Anne Louise Møller Tommerup
Jeg mener, det vil være en stor fejl at lukke biblioteket i Skørping. Skørping er en lille perle af en by,
som tiltrækker mange nye tilflyttere til kommunen. Det skyldes tre ting: 1) det er en stationsby, 2)
det er en by, der ligger midt i naturen og 3) der er et blomstrende kulturliv i byen. Biblioteket har
en helt central rolle i Skørpings kulturliv. Selv kommer jeg ofte på biblioteket, både for at låne bøger
til mig selv, men også sammen med mine børn. De har nydt at bruge børnebiblioteket fra de var helt
små. Det har også været en gave at kunne understøtte min ældste søns interesse for at lære at læse
ved at gå på biblioteket og finde nogle læs let bøger, som fanger hans interesse.
Støvring bibliotek er selvfølgelig mere besøgt, fordi Støvring er en større by end Skørping. Men det
er mit indtryk, at Skørping bibliotek er velbesøgt i forhold til byens størrelse. Mange bruger også
biblioteket til at læse aviser og blade, mens de venter på toget. Bibliotekets placering i
Kulturstationen lige overfor stationen er helt unik.
Lad være med at lukke biblioteket i Skørping, det er en vigtig del af byens sjæl!
Mvh. Anne Louise
Rikke Hedehus
Ang. Skørping bibliotek
Husk ‘Asaa modellen’, landsbyen der netop har vundet titlen som årets landsby. I Skørping spiller
biblioteket en vigtig del i landsbyens fællesskab, det er for alle, ikke kun de borgere, som (endnu) er
på arbejdsmarkedet. I Skørping bidrager vi til fællesskabet, ikke kun med skattekroner, men også
som mennesker, der hjælper mennesker, som mennesker, der inspirer hinanden. Vi har brug for
flere fællesskaber, ikke færre, og det sker lokalt, ikke centralt. Det sker allerede på Skørping
bibliotek, så det vil være et kæmpe tab, hvis biblioteket lukkes.
Uddrag af artikel om Asaa:
“ - I år har vi været på udkig efter de landsbyer, der har taget hånd om hinanden og kan komme med
fællesskabsorienterede løsninger på den enkeltes mistrivsel. Det har vi i den grad set bud på iblandt
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de tre finalister, men særligt Asaa har skillet sig ud. Landsbyen har nytænkt foreningsaktiviteter og
fællesskabets rolle i indsatser for unge såvel som ældre og sågar løftet dem til et helt nyt niveau.
…Som samfund kan vi indhente utroligt meget læring i Asaa-modellen og derfor fortjener Asaa titlen
som Årets Landsby 2022.”
https://www.landdistrikterne.dk/pressemeddelelser/aarets-landsby-2022-e…
Sofie Frederiksen
Vedr. forslag om lukning af Skørping bibliotek
Som tilflytter har Skørpings kultur- og foreningsliv haft en stor betydning for valget af Skørping frem
for andre byer. Særligt biblioteket vægtede højt i vores beslutning. Vi bruger ofte biblioteket ugentligt for at låne og aflevere bøger, og gerne som udflugtsmål med vores to børn.
Derudover har biblioteket været vigtigt i opbygningen af et nyt netværk i nærområdet, fordi det
fungerer godt som uformelt og lettilgængeligt mødested - noget der har stor betydning for
livsglæden og lysten til fortsat at blive boende i området.
Skørping bibliotek er et centralt og aktivt samlingspunkt i Skørping by. Som Rebild Kommune skriver
i
deres
helhedsplan
for
Skørping
by
(https://rebild.dk/sites/default/files/202109/helhedsplan_skoerping_web…), er Skørpings kulturliv en af byens største styrker - og i selv
samme helhedsplan argumenteres for, at der skal skabes de bedste forudsætninger for kulturen.
Det vil være et stort tab for byen at miste biblioteket!
Eva Flinch
Er centralisering vejen frem? Nej
Vi får at vide, at der er flere, der bruger biblioteket i Støvring end i Skørping. Er det tal sat i forhold
til befolkningsgrundlaget?
Vi får at vide, at vi biblioteksbrugere fra Skørping kan tage til Støvring. Ja, nogle kan. Men der er
mange, der ikke bare lige kan tage den tur. Og hvis folk fra Skørping kører til Støvring for at gå på
biblioteket, så køber de også ind i Støvring til skade for vores lokale butikker her i Skørping.
Handelsstandsforeningen gør i forvejen et stort arbejde for at tiltrække/fastholde butikker i
Skørping. Vil byrådet i Rebild kommune, som altså også er vores byråd, skubbe til en negativ
udvikling for Skørpings butiksliv?
Endelig er Skørping bibliotek så meget andet og mere end et bibliotek. Kom selv og se. Besøg os.
Hør om alt det, der foregår. Hør også om samarbejdet med Kinorevuen, Lokalhistorisk Arkiv,
Sognegården og de mange frivillige.
Vi ønsker at bevare Skørping bibliotek.
Amalie Made Hagelskjær
En lukning af biblioteket vil være et stort tab for byen, som slet ikke står mål med den relativt lille
økonomiske besparelse, det vil indbringe.
Skørping er en heterogen by med vidt forskellige borgere. Mange familier i byen har litteraturen
som en naturligt integreret del af det daglige kulturforbrug og dermed også af de værdier, der
videregives til vores børn. For disse familier vil det være en væsentlig forringelse af byens
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kulturtilbud, at man ikke længere kan gå fysisk på opdagelse mellem bøgerne og vise vores børn det
store udvalg, der er lige ved hånden.
Tabet vil dog være mindst lige så stort for børn i de familier, hvor bøger og læsning ikke er en
naturlighed. Disse børn oplever i dag bøgernes forunderlighed og mangfoldighed, når de besøger
biblioteket med dagpleje eller institution. Dermed giver vi de børn den bedst mulige start på
læsningen, så de ikke bare har samme muligheder som deres kammerater, når de starter i skole og
skal lære at læse, men også har gode betingelser for at finde glæden ved læsning og litteratur - en
gave, alle børn har fortjent at få med fra begyndelsen!
Vihar Anand
Troede det var en dårlig spøg, da jeg hørte om planerne om at lukke biblioteket her i Skørping Skørping, som er kendt for at være kommunens kulturby!
Er man klar over at det kan have en dominoeffekt på resten af kulturlivet i byen?
Det må være muligt at finde en god løsning for alle parter, således at biblioteket kan bevares. Måske
med flere selvbetjeningstimer - istedet for at bruge midler til at udvide allerede eksisterende
kulturtilbud i F.eks. Støvring.
Med gode hilsner og med ønsket om at fornuften vil sejre.
Vihar Anand
Lise Bendsen
At lukke biblioteket i Skørping ville være en ulykke for både byens borgere og for tilrejsende.
Biblioteket på KulturStationen er jo ikke kun et sted, hvor vi henter og afleverer bøger.
Stort set hver gang man kommer på biblioteket er der besøgende.
Det er dér, mange læser avis. Unge mødes og skriver opgaver. Børn og voksne kan gå omkring og
blive inspireret til at læse bøger, vi ikke kendte i forvejen. Takket være den hyggelige indretning og
centrale beliggenhed er det et yndet mødested.
Det er her vi har brevstemt. Det er på biblioteket, der har været hjælp til It. Her kan vi købe (eller få
hjælp til at købe) billetter til de mange arrangementer, som arrangeres i byen. En hel del af dem i
samarbejde med biblioteket! Bibliotekets personale fungerer i stor udstrækning som byens
borgerservice. For tilrejsende yder de turistinformation. For integrationsborgere er muligheden for
benyttelse af computere og printer helt uvurderlig.
Alt dette kan en bogbus ikke tage sig af. For borgere i Skørping ville et besøg på Støvring bibliotek
begrænse sig til de gange, hvor man er nødt til at handle Jem og Fix eller sende en pakke fra
SuperBrugsen. Og kun hvis man ejer en bil.
Trine Leck Kæseler
Vedrørende lukning af Skørping bibliotek
Overvejelserne om at lukke Skørping bibliotek er i min optik helt forkert. Kulturstationen som helhed
og biblioteket i særdeleshed er sammen med naturen byens største attraktiver. Da vi valgte at flytte
til Skørping fremfor at blive i Aalborg, var det netop fordi, at Skørping giver mulighed for at bevare
kulturen, men samtidig have glæderne af en mindre by. Det er helt særligt og netop det, der gør
Skørping til et attraktivt område at flytte til. Lukkes biblioteket mister byen et vigtigt kulturelt hjerte,
men også et socialt mødested. Udover det er otte kilometer til Skørping sandsynligvis for langt for
byens børn og ældre og umuligt at bruge for daginstitutionerne.
Jeg håber, I vil vælge at bevare biblioteket, alternativet vil være et stort tab for byen.
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Mvh Trine Leck Kæseler
Jesper Meng
Vedrørende lukning af Skørping Bibliotek. Jeg vil anlægge en vinkel med baggrund i min erfaring som
selvstændig i 28 år med virksomheden Rejsebio i Støvring. Jeg har samarbejdet med mindst 30 af
kommunerne i DK. Både om mindre og meget store arrangementer.
Ingen kulturinstitutioner i Rebild Kommune flyder i penge og kan slå med halen, hvis nogen fejlagtig
skulle tro det - så skulle de bare se andre steder. Hvem det end er, som foreslår besparelser på dette
område, så kan jeg ikke tro andet end, at det må være udtænkt af en sandsynligvis bosiddende
udenfor kommunen - som sidder bag et skrivebord bevæbnet med excel-ark og lineal - uden
lokalkendskab eller kendskab til historikken.
Jeg henter langt størstedelen af mine penge i andre kommuners kulturinstitutioner, Ikke fordi det
er sjovt at rejse, men det er nødvendigt. Selv i Guldborgsund skal jeg hente kulturkroner. Det unikke
i Skørping er, at biblioteket sammen med Kulturskolen er infrastruktur for kulturlivet. Dette lykkes
med et forsvindende lille kulturbudget. Fjerner man det fundament ryger infrastrukturen. Det er det
vi har! Situationen er med andre ord kritisk nok i forvejen og den skal IKKE gøres værre. Biblioteket
er forudsætningen for så meget anden kultur. Igennem rigtigt mange år, har Skørping Bibliotek
været facilitator og fødselshjælper. Dette i allerhøjeste grad fordi medarbejderne har insisteret på,
at der skulle være et kulturliv i en lille by. De har samarbejdet med frivillige og professionelle. Mere
højtideligt vil jeg mene, at biblioteket sikrer den grundlæggende demokratiske funktion, at folk har
mulighed for at blive inspireret og inspirere andre. Det bliver på sigt en rigtig dyr fornøjelse at lukke
Skørping Bibliotek. I får ikke bare lige noget blivende igen som desuden generer kulturpenge til
kommunen og oplevelser til borgerne og som stiller sig til rådighed for mindre arrangementer. Det
der i stedet vil ske, er, at man meget let kommer til at brænde voldsomt mange penge af på
enkeltstående arrangementer, fordi ingen rigtigt ved, hvad man har med at gøre. Jeg ser det hele
tiden.
En sidste kommentar: Stop med at gå og true med den slags alvorlige sager. Det er ikke rimeligt, at
der konstant skal hænge et sværd i en tynd tråd hen over hovedet indenfor de kommunale
kulturinstitutioner. Vil I en kulturel ørken, så kom ud af busken. Desuden er det mobning af
medarbejderne Det må stoppe.
Mette Rømer
Jeg er virkelig chokeret over, at man vil lukke vores bibliotek i Skørping. Det er uforståeligt, at man
er i gang med at centralisere Rebild kommune i Støvring. Der ligger i forvejen flere skoler, rådhus,
børnehaver/vuggestuer - og et sundhedshus planlagt. Skal dette ske på bekostning af de mindre
byer!!?? NEJ.
Jeg synes, at biblioteket i Skørping har en vigtig funktion for både ældre medborgere, børnefamilier
og alle os andre. Mange pensionister benytter sig af at kunne læse aviser, familier låner bøger og
spil og man mødes med andre familier og danner netværk. Og man holder sig ajour ift. ny litteratur
og holder samlet set vidensniveauet oppe i en lille by.
Biblioteket arrangerer desuden forskellige tiltag, som er med til at stimulere både børn og voksne.
Vores by skal ikke miste en så vigtig institution.
Claus Rømer
Jeg er dybt rystet over, at nogen overhovedet kan få den tanke, at nedlægge Skørping bibliotek. Jeg
vil slet ikke komme ind på, hvad stedet betyder lokalt, for det er indlysende. Hvorfor skal Støvring
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gøres til hovedstad på bekostning af mindre byer i kommunen? Politikerne har i Støvring bl.a.
bevilget sig selv et flot og prangende rådhus, kunne mere ydmyge lokaler ikke have samme funktion
mon? Vær venlig at stryge den besparelse, vi er meget glade for vores bibliotek her i byen.
Tinna Hougaard
Jeg mener det vil være en kæmpe forringelse af Skørping byliv at lukke biblioteket. Stedet er et
samlingssted, der forener både ældre og yngre borgere over litteraturen. Vi anvender flere gange
månedligt biblioteket med vores børn på 8 og 4, der er kommet der siden de var helt små. Det var
en væsentlig faktor i vores beslutning om at flytte til Skørping, at der netop var adgang til kultur og
litteratur. Det vil være en politisk skamplet at centralisere dette i Skørping, hvor netop (den
voksende gruppe) småbørnsfamilier og ældre ikke har mulighed for at tage til uden en bil.
Tinna
Jeg mener det vil være en kæmpe forringelse af Skørping byliv at lukke biblioteket. Stedet er et
samlingssted, der forener både ældre og yngre borgere over litteraturen. Vi anvender flere gange
månedligt biblioteket med vores børn på 8 og 4, der er kommet der siden de var helt små. Det var
en væsentlig faktor i vores beslutning om at flytte til Skørping, at der netop var adgang til kultur og
litteratur. Det vil være en politisk skamplet at centralisere dette i Støvring, hvor netop (den
voksende gruppe) småbørnsfamilier og ældre ikke har mulighed for at tage til uden en bil. Det
udvander de øvrige byer som netop Skørping, der ellers tiltrækker ressourcestærke familier.
Conny Graff
Ang. biblioteket i Skørping er foreslået lukket.
DET blev jeg ulykkelig over at læse, jeg er kommet der siden jeg flyttede til byen for ca 25 år siden,
først med børnene og siden flere gange om måneden selv. det er mit ynglings sted. det er der jeg
fråser i nye læseoplevelser og læser de magasiner jeg ikke har råd til at købe. det er også der man
kan få et smil og en snak. og for mig uden adgang til bil i dagtimerne, betyder det meget at kunne
gå derned. tænk hvis der ikke skulle være et bibliotek i byen. det ville være så trist. jeg har aldrig
boet i en by uden bibliotek. udover det meget hjælpsomme personale, er det også rigtig fint at
kunne bruge selvbetjening. ulykkelig hilsen Conny Graff, pensionist

Hans Udengaard
Lukning af Skørping bibliotek?
Vi har et velfungerende Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv til gavn for Skørping og øvrige brugere i
kommunen. Så det er med stor undren at "man" i det kommende kommune-budget foreslår lukning
af ovennævnte?
Der må kunne findes alternativer for bevarelse af Vores Bibliotek m.m.
Har "man" analyseret de foreslåede budgettal?- Det er stadig vores/kommunens ejendom,
omkostningerne for ejendommen er der stadig?- Hvad har "man" tænkt sig?
Aktiv bruger af af bibliotekets faciliteter.
Karen Kirk Hovaldt
Ang. forslag om lukning af Skørping Bibliotek.
Jeg valgte i 2021 at flytte til Skørping, som jeg via venner havde lært at kende som en venlig og
kulturel by. Jeg er meget glad for mit valg.
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Nu er der så pludselig forslag om at lukke Skørping Bibliotek. Jeg er dybt rystet!
Skørping Bibliotek er Kulturstationens hjerte. Biblioteket har i den grad fokus på borgere i alle aldre.
Jeg kommer der selv flere gange om ugen for at låne bøger. Jeg deltager i foredrag og er lige nu ved
bibliotekets hjælp ved at blive medlem af en læsekreds. Jeg er meget imponeret over bibliotekets
alsidighed og det meget engagerede og dygtige personale.
De mange aktiviteter, som forgår på biblioteket, er i den grad vigtige for borgernes trivsel, og de er
afhængige af bibliotekets beliggenhed. Eksempelvis en lokal børnehave på bogtur med en flok livlige
børn, børnefamilier, lånere i alle aldre, pensionister som læser dagens avis, spændende foredrag
osv osv. Alle disse aktiviteter kan ikke flyttes til et sted langt væk.
Skørping Bibliotek må bevares!
Mille Thusgaard
Jeg er en pige på 12 år. Jeg elsker at læse, og biblioteket har tit reddet mig ved at have de bøger jeg
mangler. Jeg synes det ville være direkte synd at nedlægge det, det er jo ikke kun mig der godt lide
at læse. Jeg håber i vil overveje jeres beslutning.
-Mille
Tenna Boye
Luk ikke Skørping Bibliotek.
Biblioteket er en vigtig del af Kulturstationen og lukning vil bare være et skridt i retning af afvikling
i stedet for udvikling af Skørping by. Det kunne måske ligefrem være en mulighed at lukke Støvring
Bibliotek og flytte de tilknyttede arbejdspladser til Skørping. Det vil ikke have samme afviklende
betydning ift hvis det lukkede i Skørping. Som travl børnefamilie er det desuden af kæmpe betydning
at kunne cykle til biblioteket og vække børnenes læselyst og selv gå på opdagelse på hylderne. Vi vil
aldrig få brugt biblioteket i Støvring med den smule tid vi i forvejen har.
Lene Grønbech
Jeg er faktisk målløs over den absurde tanke at lukke biblioteket i Skørping - byen som gennem de
40 år jeg har boet her altid har haft ry for at være den mest kulturelle by i kommunen. Personligt
bruger jeg biblioteket op til flere gange om ugen. F. eks. kommer jeg med to børnebørn hver onsdag.
Den ældste får klaverundervisning i Kulturskolen og imens hygger jeg med lillesøster på bibl. Det
ville jeg sørme være ked af at undvære.
Janni Lenette Olsen
Vedr. Foreslaget om lukning af Skørping bibliotek.
Jeg er tilflytter til Skørping og nyder den meget. Er meget glad for at kunne tage min cykel derind.
Jeg nyder biblioteket og har endda mulighed for at komme uden for åbningstider. På vores bibliotek
er der stille og roligt, ingen hærværk. Hvordan kan det overhovedet være muligt at overveje at lukke
noget som fungerer så godt? Som er en nerve i et velfungerende lokalsamfund? Jeg vil ikke tage til
en anden by for at gå på biblioteket. Jeg vil bruge MIT bibliotek i MIN dejlige by.
Luk det bibliotek som i forvejen er ramt af hærværk og ændret åbningstider. Kom og brug vores hvis
du opfører dig ordentligt.
Ellen Christiansen
Lukning af Biblioteket i Skørping:
Jeg protesterer hermed mod nedlæggelse af Skørping Bibliotek. Begrundelse: Biblioteket et er en
vigtig del af vor bys og lokalsamfunds identitet: Vores sted er et sted hvor litteratur, kunst og musik
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spiller sammen og biblioteket er det rodnet, som kulturen i Skørping står i og trækker kraft fra. Vi
kan ikke undvære vor lokale kulturelle rod. Med venlig hilsen Ellen Christiansen
Yannick Guesdon
Forslag om lukning af Skørping Bibliotek vil stå i stærk kontrast med Rebild Kommunes Vision 2035.
I visionen står ”vi har et stort ansvar for udviklingen af vores lokale samfund” –
Kommentar: at nedlægge Skørping Bibliotek er afvikling af et lokalsamfund.
I visionen står: ”De små og store byer blomstrer side om side i vores kommune og forbinder os i et
stærkt fællesskab”.
Kommentar: Kommunens kulturinstitutioner bør tænkes sammen, således at fællesskabet styrkes.
At nedlægge en kulturinstitution i Skørping bymidte for at opføre et ”Byens Hus” side om side med
biblioteket i en anden by er ikke at lade byerne blomstre side om side.
I visionen står: ”Alle borgere skal opleve at høre til og at være en betydningsfuld del af fællesskaber,
hvor de trives socialt og fagligt. Vi har plads til både dem, der bidrager til fællesskabet, og til dem,
der har brug for, at fællesskabet holder hånden under dem”.
Kommentar: Lukning af Skørping Bibliotek vil være at nedlægge rammen for fællesskaber i Skørping
– fællesskaber, der holder hånden under mennesker.
Mit håb er, at Vision 2035 må være ånden i Rebild Kommune og ikke blot tomme ord på en
hjemmeside. Og dermed at Skørping Bibliotek vil blive bevaret.
Derudover bidrager det ikke til de 17 verdensmål, som Rebild Kommune også skriver man støtter,
at tilføje kloden et CO2 forbrug for ekstra 16 kørte km, hver gang nogen fra Skørping eller opland
skal benytte et bibliotek.
Stig Bergmann og Elisabeth Barfod Carlsen
Mulig lukning af Skørping bibliotek
Det er dybt foruroligende, at der er planer om at lukke Skørping bibliotek pga. besparelser. Da vi
flyttede hertil, var det netop det velfungerende bibliotek, som trak os til Skørping. Her kunne vi let
hente bestilte bøger samt få ny og god inspiration til vores forskning. Da vi blev forældre, var det
her, vi tilbragte mange timer med at finde de helt rigtige bøger til højtlæsning. Og ugens højdepunkt
var en tur på dette sted. Det var også her, vi kunne deltage i børnearrangementer uden at skulle
fragte os langt væk hjemmefra.
Biblioteket er stedet, hvor vi kender hele personalet og ved, at vi altid kan få hjælp til gode bøger
og kulturelle arrangementer. Udadtil er Skørping kendt som byen med bøger og litterære
arrangementer. Et brand, som er bygget op gennem årene, og som det vil være forfærdeligt at miste.
Desuden er Skørping bibliotek vigtig i forhold til Kulturugerne og Klimaugerne (her er der både
information at få og ofte flere spændende arrangementer). Dette spareforslag må være en fejl, og
vi håber inderligt, at det trækkes tilbage, så Skørping stadigvæk kan være kendt som stedet med de
gode muligheder for litterære og kulturelle oplevelser.
Med venlig hilsen
Stig Bergmann Møller og Elisabeth Barfod Carlsen
Skrænten 3, 9520 Skørping
Tine Sørensen
Ang. Skørping Bibliotek
Vi bruger ofte biblioteket, og er glad for den lette adgang. Vi bruger det både i den betjente
åbningstid og i selvbetjeningstiden.
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Ved en evt. lukning, vil det berøre unge som gamle. Biblioteket i Støvring har en ringe infrastruktur:
den ligger langt fra stationen og der er kun ganske få busafgange til og fra Skørping (linje 104).
Skørping biblioteks beliggenhed gør, at børn selv kan komme dertil og mange ældre har nem adgang
grundet den perfekte beliggenhed ved stationen.
Der er ligeledes mange gode arrangementer og biblioteket binder byen sammen på en kreativ og
aktiv måde. Synd og skam, hvis dette ikke vil være muligt i fremtiden. Også med henblik på den
øgede tilvækst af borgere.
Jette Zahrtmann
Jeg er imod lukningen af Skørping bibliotek
Nadja K. Pedersen
Ang lukning af Skørping bibliotek.
Det ville da være en katastrofe at lukke Skørping bibliotek! Hele familie bruger ofte biblioteket, men
særligt tænker jeg på børnene. De har brugt det hele deres liv, som en naturlig del af hverdagen går
man forbi og låner en bog, bliver inspireret af de temaer der lægges op til, eller låner spil. Her dannes
de, udvikler sprog- og læsefærdigheder, får ny viden og mødes. MEN dette sker jo kun fordi de selv
kan tage derhen, de ville aldrig selv tage til en anden by. Hvis man ønsker sig at Skørpings børn og
unge skal have de samme muligheder som Støvrings børn og unge for dette, må man absolut ikke
lukke biblioteket!
En lidt langsigtet side af sagen er vel også at uden tilbud og muligheder er byen ikke attraktiv. Vi kan
ikke alle "bare" kører til Støvring.
Anders Hoffgaard
Der er lagt op til hårde budgetforhandlinger i Rebild Kommune.
Det kan få fatale konsekvenser for Kulturlivet, for Skørping Bibliotek - men også for Skørping
Midsommer Lounge, hvor vi netop har vedtaget at samle Skørping endnu engang i 2023.
Skørpings DNA er kendetegnet ved koblingen mellem natur og kultur.
Støvrings DNA er erhvervsliv og infrastruktur.
Behandl byerne lige - ved at behandle dem forskelligt. Støt kulturen og naturen i Skørping!
Mathilde W. Gunge
Vores børns læselyst er stor - og det skyldes især vores ugentlige på besøg på Skørping bibliotek
med vores to drenge. De elsker at finde bøger og tegneserier og spil - velkendte og nye. De får hjælp
af de kompetente og flinke bibliotekarer til at finde nye genrer, de er søde til at finde bøger de nok
vil kunne lide ud fra det, de har læst før.
Jeg ser altid folk ved computerne dernede - som sikkert ikke har en derhjemme. De vil miste
grundlaget for at kunne benytte sig af en computer og printer.
Jeg ser ældre mennesker læse deres aviser dernede - de mødes til fælles snak om lokalsamfundet.
Bogklubber - som dyrker ordet, litteraturen og kulturen holder til i bibliotekets rolige omgivelser.
Selv er jeg også ivrig læser og bruger biblioteket flittigt. Det ville være så ærgerligt at skulle være
afhængig af en bil eller en tur med toget til det nærmeste bibliotek. Jeg og min familie ville helt
sikkert få svært ved at komme afsted til biblioteket hvis vi skulle være afhængig af at køre til fx
Støvring.
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Det er en lille kulturperle - som vi ikke må miste. Her mødes man af bøgernes historier idet man
træder ind i det stille rum - som lover mange gode læsestunder for børn som voksne.
Kirsten Hansen
Skørping Bibliotek rummer alt det, der gør livet rigt og mangfoldigt - og vi har alle lige adgang. En
lukning vil være en fattiggørelse af vores by.
Lise Lotte Bjerregaard
Da min familie og jeg for fem år siden valgte at flytte til skørping var det især p.gr.a. Skøn
beliggenhed i fredelig natur.
Byen som sådan er lille og hyggelig men ikke specielt præget af forretningskvarter og spændende
butikker.
MEN derimod fornemmer man en vilje og interesse for kultur. Der er kulturskole, og frivillige sørger
for, at der er “Bogbyen”. Og så er der et BIBLIOTEK. Netop disse ting gør den lille by speciel og
attraktiv.. På et bibliotek ligger mulighed for åndelig føde og inspiration. Og det finder man på det
lille hyggelige bibliotek med et ret godt udvalg af bøger. Biblioteket i byen har også givet mulighed
for at møde andre borgere bl.a. har en strikke klub på et tidspunkt holdt strikke aftener på
biblioteket. Biblioteket har fine brede åbningstider for selvbetjening, og man har mulighed for at
besøge det efter en lang arbejdsdag og lige se efter en spændende bog eller tidsskrift, som må med
hjem. Ofte møder man så forældre og småbørn , som hygger sig i børnebiblioteksafdelingen. Eller
et lidt ældre menneske, som sidder ved en computer eller læser et tidsskrift.
Jeg synes, at det vil være et kæmpetab for Skørping som by, hvis man vælger at lukke biblioteket. at
man overhovedet kan få den ide !!
Marianne Hansen
Jeg er 69 år og har boet i Skørping i 40 år. Jeg har været aktiv biblioteksbruger gennem årene, både
selv og sammen med mine børn da de boede hjemme. Nu er det børnebørnene, som står for tur til
at deltage i oplevelserne på biblioteket.
Jeg synes det er meget værdifuldt at vi har et bibliotek i nærheden, hvor vi har adgang til oplevelser
og kultur. Jeg er rystet over at det overhovedet kan overvejes at lukke biblioteket, som er en vigtig
del af de tilgængelige kulturtilbud i Skørping, som alle kan have adgang til.
Birgitte Steen
Det vil være et dødsstød for Skørping at lukke biblioteket - vores samlingssted for alle aldersgrupper
midt i byen. En by uden bibliotek er en by uden sjæl og kultur, og det vil derfor være et meget trist
sted at spare. Jeg håber, at beslutningstagerne lytter til byens borgere og bibliotekets mange
brugere.
Eva Iversen
I Rebild Kommunes budget for 2023 foreslås, at Skørping Bibliotek nedlægges. Som privatperson og
bruger af Skørping Bibliotek vil jeg herved stærkt anbefale, at beslutningen om at lukke biblioteket
ikke bliver ført ud i livet.
Skørping Bibliotek bliver brugt af mange mennesker, der låner bøger, der læser aviser og blade, der
tager fotokopier, der bruger computerne, børn der leger i legeafdelingen, unge menneske der
kommer og sætter sig og benytter faciliteterne, drikker kaffe, og folk der kommer og bruger
biblioteket mens de venter på toget eller netop er kommet med toget.
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På Skørping Bibliotek er der mange aktiviteter, foredrag i form af torsdagscafé, som er specielt for
Skørping. Foreninger der holder møder. Mange kulturelle aktiviteter foregår ud fra Skørping
Bibliotek.
Skørping Bibliotek er en vigtig faktor i det kulturelle liv på Kulturstationen og i hele Skørping.
Der er altid mennesker på Skørping Bibliotek, ligegyldigt hvornår man kommer. Hvis man ser på
lånehylderne over reserverede bøger, er de altid fyldt. Har man tal på hvor mange mennesker, der
bruger biblioteket?
Man foreslår, at Støvring Bibliotek kan benyttes i stedet. Har Støvring Bibliotek de faciliteter som
Skørping Bibliotek har? Forestiller man sig, at man tager til Støvring i stedet for Skørping? Hvad gør
de mennesker, der ingen bil har. Det kan ikke anbefales at cykle fra Rebild eller Skørping til Støvring.
Tage toget - afstanden fra Støvring Station til biblioteket er for lang for mange. Så går der bus, men
den kører jo ikke så ofte heller ikke i weekenden. Argumentet med at der kun er 8 km kan ikke
bruges, idet man begrunder lukningen af biblioteket i Skørping med at Rådhuset i Støvring ligger lige
ved siden af Støvring Bibliotek. Hvorfor vil man centralisere i stedet for at have mange aktive byer,
hvor der foregår kulturelle aktiviteter?
Personligt bruger jeg Skørping Bibliotek 1-2 gange om ugen, jeg cykler eller kører afhængig af om
der er indkøb i samme forbindelse. Jeg foretager ikke mine indkøb i Støvring. Man kan lige se forbi
biblioteket i Skørping og aflevere de bøger, man har læst og hente nye. Det vil ikke foregå med
samme hurtighed, hvis jeg skal til Støvring, så vil bøgerne blive stående herhjemme eller på
biblioteket indtil deadline nærmer sig. Lånefrekvensen bliver forringet. Det vil sandsynligvis være
det samme for andre.
Derudover har Støvring Bibliotek ikke åbent fra kl. 9.00 til kl. 21.00 som Skørping Bibliotek har. Pga.
hærværk har man på Støvring Bibliotek begrænset adgangen. Det vil være surt at have taget bilen
eller bussen til Støvring og opdage, at der er lukket og låst.
Forestiller man sig, at bibliotekarerne fyres, for derved at spare penge? Mange af dem har været
ansat i mange år og har derved lang opsigelse. Der er heller ikke mangel på bibliotekarer, så flere vil
få svært ved at få et nyt arbejde. Så må Rebild Kommune betale understøttelse. Det bliver derfor
ikke i 2023, der bliver sparet penge.
Konklusionen er at det er en meget dårlig ide at lukke Skørping Bibliotek. Min anbefaling er at slette
det af budgettet og bevare Skørping Bibliotek.
Lisbeth Zidore Madsen
Dette er en protest mod nedlæggelse af Skørping Bibliotek med begrundelse i kæmpe forringelse i
en stor gruppe borgeres, særligt børn og unges, mulighed for dannelse, oplysning, læsning og
kulturel virke. Som I selv skriver, vil et stort naturligt samlingssted og samarbejde med
Kulturstationen og Biografen forsvinde, samt og ikke mindst byens Bogby, der jo netop nu har
samarbejdet omkring det aktuelle Litterære Folkemøde, og andre kulturelle arrangementer, der
gavner det kulturelle liv i kommunen.
Jeg forstår godt, der må spares, men er imod centralisering. Det er måske let og godt i forhold de
administrative arbejdspladser ligger tæt på biblioteket, men det er ikke let for mange folk at skulle
tage tog/bus fra Skørping, hvis man ikke har bil.
Så besparelsen må og skal findes andre steder...for store omkostninger.
Pernille Ravn Clemmensen
Vedr. forslag om lukning af Skørping bibliotek.
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Skørping bibliotek, med beliggenhed i KulturStationen i centrum af Skørping by, er et vigtigt tilbud
for byens borgere. Borgere i alle aldre benytter stedet både som mødested, udflugtsmål og
selvfølgelig for at låne litteratur.
Skørping by har fortsat brug for biblioteket, så dagplejemødre, børnehaver, skoleklasser, familier,
unge og ældre har denne mulighed i deres hverdag. Derfor bedes Skørping bibliotek bevares.
Gabriella Donnerberg
At overveje lukning af Skørping bibliotek er aldeles uhørt. Biblioteket er en meget vigtig del af livet
og livskvaliteten i Skørping.
Det er også uacceptabelt at lukke plejehjem og skoler. Man kunne i stedet udsætte/annullere
motorvejstilkørslen ved Buderupholmvej.
Berit K. Krogh
Høring 2023-26 Budget Rebild Kommune ang. Skørping Bibliotek
Folkebibliotekernes formål er blandt andet at oplyse, uddanne og medvirke til kulturel aktivitet (jf.
Biblioteksloven). I en kommune som Rebild Kommune bør dette have høj prioritet og dermed
politikernes bevågenhed.
Et demokratisk samfund kan ikke fungere uden oplysning, uddannelse og kultur. I en historisk tid
med dårlige eksempler på dysfunktionelle demokratier får dette endnu større betydning.
På biblioteket i Skørping får vores læsekreds Bogfinkerne meget inspiration og hjælp. Læsekredse
vil ikke kunne skaffe bøger fra hele regionen, så alle kan få én i hånden på samme tid, uden hjælp
fra bibliotekarerne. Vi er én ud af femten grupper, som biblioteket faciliterer. Vi har blandt andet
været udtrukket til at deltage i Ordkraft i Nordkraft på opfordring fra vores bibliotekarer. Så
biblioteket er også med til at holde kulturelle arrangementer i gang i regionen.
Skørping Bibliotek har en tydelig social funktion, hvor der læses aviser, bøger, tidsskrifter, samtales
tilfældigt og i grupper. Dette er vigtigt som forebyggelse af et af vor tids problemer: ensomhed.
Der er en god stemning af hjælpsomhed og samhørighed. Nedlæggelse af Skørping Bibliotek ville
derfor også betyde et svigt af den ældre gruppe af befolkningen, der så ikke længere ville kunne
samles på samme vis.
En bred vifte af kulturelle aktiviteter iværksættes eller hjælpes i gang af bibliotekets ansatte. Idéer
og realisering af disse sker i et samarbejde mellem biblioteket og de mange frivilliggrupper i byen.
Nogle arrangementer ville ikke blive til noget uden dette samarbejde.
Biblioteket er med sin fysiske beliggenhed i Kulturstationen en fuldstændig integreret del af byens
liv. Her er et centrum for hele det kulturelle liv i Skørping/Rebild med opland. Det anvendes af
borgere i alle aldre. Så udover selve udlånsfunktionen vil en lukning medføre et stort yderligere
tab såvel kulturelt som socialt for lokalsamfundet. Vi kan slet ikke forestille os Skørping uden et
bibliotek.
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Rebild Kommune har et lavt udgiftsniveau på området ’Fritid, bibliotek, kultur mv.’ Tallet i Rebild i
2021-tal er 1205 kr. mod landsgennemsnittet på 1824 kr. Tallet for sammenlignelige kommuner er
1547 kr. (jf. kommunens ´nøgletal´ til budgetarbejdet for 2023-26). Der er ingen grund til at
forringe yderligere.
Altså: Bevar vores bibliotek. Vi kan ikke undvære det!
Venlig hilsen
Susanne Livbjerg Bevensee, Ilone Brit Dolmer, Lisbeth Stenstrop Jensen, Ulla Bidstrup og Berit
Kastrup Krogh (læsekredsen Bogfinkerne)
Leif Rasmussen
Vedr. lukning af bibliotek i Skørping
jeg tilslutter mig klart kommetarer beskrevet under konsekvenser.
Sammenhængskraften i Skørping som (kultur)by trues kraftigt, hvis biblioteket lukkes og for mig at
se er det ikke gavnligt for kommunen at centralisere yderligere. Kommunen ender med at have én
by, hvor alt foregår og andre byer må sejle deres egen sø!
Flemming Olsen
Ang forslaget om at nedlægge Skørping Bibliotek: Biblioteket er en af de tre mest afgørende
institutioner for det brede kulturliv i den gamle Skørping Kommune. Forslaget er derfor både en
dumhed og en skændsel. Især da hvis planen samtidig er at udstyre Stubhuset i Støvring med
endnu flere midler.
Mona og Lærke Carlsen
Det vil være en katastrofe hvis biblioteket i Skørping lukker. Vi benytter biblioteket flittigt og både
børn og voksne låner både bøger og blade flere gange om ugen. Der er ingen tvivl om, at mine
børns læselyst er direkte pga tidlige og gode oplevelser på biblioteket. Desuden er biblioteket
vigtig for hele kulturen som bogby9520. Som samlingssted hvor flere venskaber opstår og ikke
mindst som et dejligt åndehul i hverdagen.
Erik Bisgaard
Høringssvar vedrørende Skørping Bibliotek.
Skørping By, og omegn, har stor gavn af biblioteket. Det benyttes både som mødested, læsecafe,
it-cafe, og diverse udlån. Det er placeret centralt ifm Kulturstationen, som er et kulturelt
samlingspunkt, og en hjørnesten i kulturlivet i Skørping. Centret, og i den forbindelse biblioteket
har markant betydning i et kulturelt miljø, som er et fyrtårn i Rebild Kommune. Det vil have store
negative følger at lukke biblioteket, og sende et signal om, at kulturlivet i Skørping ikke
anerkendes, og prioriteres.
Et eksempel på Skørping Bys, og bibliotekets betydning for kulturlivet i Kommunen er, at netop i
oktober måned gennemføres et litterært folkemøde i Skørping, med udgangspunkt i
Kulturstationen. Dette folkemøde viser med al tydelighed, at en lukning af biblioteket både er et
helt forkert signal at sende, samt en grundlæggende forkert indstilling.
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Gunvor Nielsen
Det vil være et stort tab at miste biblioteket. I alle de år jeg har boet i Skørping har jeg både som
underviser og privat hentet bøger og hjælp fra et veluddannet personale. Som pensionist kommer
jeg på Skørping bibliotek mindst en gang om ugen og jeg kan gå til biblioteket. Det kan ganske
enkelt ikke erstattes og vil være et kæmpe kulturelt tab for Skørping. Gunvor Nielsen
Ivalo Rasmussen
Hele KulturStationen var en af grundene til at vi fik øjnene op for Skørping inden vi flyttede hertil.
Med de mange gode oplevelser vi får ved at cykle/gå til biblioteket, vil vi savne det, hvis det bliver
lukket. Biblioteket giver nem adgang til ny viden samt sociale og kulturelle oplevelser.
Det er et samlingssted, hvor man kan kan være uanset vind og vejr. Et sted hvor både børn, unge,
voksne og ældre kan komme og møde andre mennesker på en hyggelig og uformel måde.
Vi får ikke glæde af bibliotekerne i de andre byer på samme måde.
Mogens Kreiner
Det er beskæmmende at man vil spare bibliotek og en stor del af Skørping kulturliv.
Der er rigtig mange der benytter biblioteket jævnligt, så jeg synes det er meget småligt at
nedlægge Skørping bibliotek.
Vibeke Christensen
Skørping har I mange år været et kulturelt fyrtårn, hvor byens borgere sammmen har udviklet et
centralt knudepunkt med kulturhus, biograf, kulturskole og i forbindelse med dette også et meget
besøgt og velfungerende bibliotek. Det vil være et ubærligt tab for byens borgere, unge som
gamle, at miste biblioteket. Det vil blive noget nær umuligt for især børn og ældre t komme til
biblioteket i Støvring og det vil ligeledes have en enormt negativ effekt på resten af vores kulturliv.
Julie Peerless
Bevar biblioteket i Skørping! Jeg flyttede med min familie til Skørping for 2 år siden. Biblioteket var
en stor del af det, der talte for at flytte til byen. At have et så velfungerende bibliotek i en lille
landsby er med til at gøre byen attraktiv. Udover at komme efter bøger til fornøjelses læsning, er
jeg studerende på Aarhus universitet og har gjort stor brug af at bestille bøger hjem til afhentning
på biblioteket. Altid med hurtig og effektiv betjening. Byen ville ikke være den samme uden
biblioteket. Bevar biblioteket og Skørpings ånd som en kulturel landsby midt i naturen!!!!
Lene Bak Jensen
Vedr forslag om lukning af Skørping bibliotek .
Jeg bruger jævnligt Skørping bibliotek, ikke kun for at låne materiale til mig selv og mine to børn,
men også som et skønt udflugtssted med min yngste. Jeg har ingen bil og det vil være meget
besværligt for mig at tage toget til Støvring for derefter at gå den forholdsvis lange strækning til
Støvring bibliotek, så i praksis vil det ikke komme til at ske. Så mange mennesker bruger Skørping
bibliotek så en lukning vil betyde en væsentlig forringelse for Skørpings borgere.
Jette Staghøj
Indsigelse vedr. Forslaget om lukning af Skørping Bibliotek
Det er med bekymring og forundring jeg har læst forslaget om at nedlægge Skørping Bibliotek.
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Siden jeg flyttede til Skørping for 37 år siden har jeg brugt biblioteket næsten ugentlig, jeg er
kommet der med mine børn og nu med mine børnebørn. Jeg har haft stor glæde af at komme der.
Jeg ser Skørping Bibliotek som vigtig og central for Skørping som by.
Biblioteket er vores - og et fællesskab, hvor der er plads til , at alle kan komme - samtidig er det et
kulturtilbud alle har råd til at benytte.
Bevar Skørping Bibliotek.
Maja Refstrup Schaumann
Jeg håber virkelig ikke at I lukker Skørping bibliotek!
Jeg er 14 år gammel og jeg elsker at læse og kan lide at komme på vores bibliotek og kigge på
bøgerne fysisk og finde noget nyt at læse. Hvis der er bestemte bøger der mangler, kan man
bestille dem hjem til biblioteket.
Det er også et godt og hyggeligt sted at hænge ud. Man kan gå på biblioteket i Skørping uden at
have en aftale med andre og tit møder man nogen af sine venner. Også nogen som man ikke
kender så godt at man vil lave en aftale hjemme, men hvis man møder dem på biblioteket, kan
man sidde og snakke sammen. Man kan også sidde alene på biblioteket og læse, eller drikke en
kop kakao med sine venner.
Der er også en god printer, hvis man feks. skal printe billeder.
Sanne Birkely Sørensen
Vedr lukning af Skørping bibliotek
Det vil være et selvmål af rang, hvis kommunens politikere vælger at lukke Skørping bibliotek.
For de relativt få penge, det koster at drive biblioteket, får kommunen en vigtig og væsentlig
medspiller i et kulturliv, som står stærkt og solidt i Skørping.
Biblioteket er samarbejdspartner og medarrangør af arrangementer i byen;
Biblioteket bidrager til et levende kulturhus og en levende bymidte;
Biblioteket er et mødested for mennesker i alle aldre;
Biblioteket sørger for at ældre og alle andre har adgang til pc og printer - og læse avis og holde sig
orienteret;
Biblioteket giver børn glæden ved bøger og litteratur og dermed evnen til at læse og formulere sig;
Biblioteket er en guldgrube for litteraturelskere;
Biblioteket servicerer 15 læsegrupper;
Biblioteket bidrager til den kulturelle sammenhængskraft, som litteratur og adgangen til litteratur
giver.
Man vil bygge et kulturhus, et byens hus i Støvring. Sådan et har vi i Skørping. KulturStationen. Og
biblioteket er en aktiv og væsentlig del heraf.
Lad være med at afvikle det i Skørping, alt imens I kaster penge ind i at udvikle noget lignende i
Støvring.
Bevar Skørping bibliotek og alt, hvad det betyder for Skørping.
Andreas Rytter
Høringssvar vedrørende den foreslåede lukning af Skørping Bibliotek
Rebild kommune bruger jf. budgettet for 2022 344 kroner pr. indbygger på folkebiblioteker. Dette
er 89 kroner mindre pr. indbygger end gennemsnittet for hele landet (433). Vi kan i kommunen
ikke opretholde et velfungerende og godt bibliotekstilbud til vores borgere, hvis vi skærer vores
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udgifter endnu mere. Biblioteket er en demokratisk institution, hvor alle borgere, unge som gamle,
kan søge gratis viden. Dette er fundamentalt for sammenhængskraften i et samfund, da lige
adgang til information er forudsætningen for at borgere kan træffe hensigtsmæssige og
velovervejede beslutninger til gavn for demokratiet og dem selv. Biblioteket giver denne mulighed
til alle befolkningsgrupper. I en tid hvor Fake News, løgn og misinformation står centralt i vores
informationsudveksling på nettet, hvor unge i lavere grad læser bøger, hvor ældre snydes på
nettet og hvor adgangen til ureflekteret information trives, står biblioteket tilbage som en bastion
for velvalgt og redigeret information, som alle borgere har adgang til. Denne bastion må du ikke
fjerne for Skørping og omegns borgere.
Jeg bruger selv biblioteket til mit arbejde, med mine børn og kæreste. Vi bruger alle biblioteket på
forskellige måder – netbiblioteket, lån af bøger, til avislæsning, lån af spil og temapakker og til lån
af film. Dette er både besparende ressourcemæssigt for hele samfundet ved det mindre forbrug
som opstår ved delingen af bøger og film, men det skaber også en øget refleksion hos min familie.
Dette deler jeg med mange daglige brugere af biblioteket. Som dansk-, historie- og
samfundsfagslærer i gymnasieskolen ser jeg dagligt den faglige forskel på de elever, som er vant til
at bruge biblioteket og de som ikke er. En lukning af Skørping bibliotek vil give endnu færre unge
brugere, og dette kan være til skade for disses fremtidige skolegang og dannelse.
Bibliotekerne bidrager ifølge en undersøgelse fra Fremtidens biblioteker med 6 milliarder til dansk
økonomi. Vi bør i Rebild ikke være med til at sænke dette beløb ved lukning af et bibliotek.
Med venlig hilsen
Andreas Rytter
Gymnasielærer i Dansk, Historie og Samfundsfag
Claus Meinert Thomsen
Ang Skørping Bibliotek
Biblioteket har udlån/besøgstal pr indbygger, derfor har biblioteket sin berettigelse 100%
Her er tal for 1. halvår 2022
Udlån Skørping 16951/2971 indb. = 5,7 udlån pr indb.
Besøgende Skørping 16507/2971 indb = 5,55 pr indb.
Udlån Støvring 29253/8901 indb. = 3,28 udlån pr indb.
Besøg Støvring 23750/8901 indb. = 2,67 besøg pr indb.
Det ses tydeligt at der er et stort behov for at bevare Skørping Bibliotek. Så hvis et bibliotek skal
lukke må det være Støvring, men det er der vel ingen der ønsker.
Begge biblioteker har stor betydning for vores børn og børnebørn og kulturlivet i kommunen
Claus Meinert Thomsen
Skørping
Daniel Kristian Petersen
Jeg vil ganske klart anbefale IKKE at gennemføre en lukning af Skørping Bibliotek baseret på
følgende erfaringer:
Fra mine børns allerførste år har Skørping Bibliotek givet muligheden for at låne bøger, der passer
til børnenes aldersgruppe. Dette har givet dem en uvurderlig naturlig interesse for bøger, hvilken
har givet sig udslag i, at vi også i deres læsedygtige alder søger mod biblioteket for at finde bøger
med det rette lix-tal. Vores ældste er dygtig til at læse, og her har biblioteket spillet en uvurderlig
rolle. Vi kommer med garanti ikke til at starte bilen op og køre til en nabobys bibliotek, hvilket ville
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betyde, at vores yngste datter ikke vil få de samme læseudfoldelsesmuligheder som vores ældste
har haft.
Skørping Bibliotek har gjort det muligt at opretholde en sund avislæsnig. Aviser og dagblade koster
rigtig meget at abbonnere på eller indkøbe på daglig basis. Derfor er det vigtigt, at biblioteket giver
muligheden for at læse aviserne, som repræsenterer dybden i nyhedsdækningen - kontrasten til
de overfladiske nyheder, der dominerer på sociale medier og internettet i almindelighed. Jeg
sidder altid og læser avis på biblioteket, når jeg har tid til overs i forbindelse med at vente på toget
eller på et barn, der deltager i et eller andet på kulturstationen.
Biblioteket tilbyder et roligt alternativt kontor til os, der arbejder meget hjemme. Det er en
fornøjelse at komme på Skørping Bibliotek og sætte sig i møblerne med sin computer og arbejde.
Skørping er en by i vækst med mange nye lejligheder og boliger under opførelse. Enhver tilflytter
vil forvente, at der er et funktionelt bibliotek i en kulturbevidst by som Skørping. Det ville være et
stort minus i fortællingen om Skørping og noget, der kan få børnefamilier til at fravælge Skørping.
Martin Kristiansen
Lukningen af Skørping Bibliotek er en dårlig og meget kortsigtet beslutning.
Hvis der er forventningen, at med lukningen af Skørping Bibliotek så flytter brugerne til biblioteket
i Støvring, så bliver man slemt skuffet.
Det kommer kun til at ske i meget begrænset omfang. Børnefamilier, ældre, institutioner og i høj
grad også det generelle voksne brugersegment i området vil helt stoppe med at benytte bibliotek.
Så hvis det er lagt ind et sted som en forudsætning for beslutningen, at bibliotekernes betydning
og brug bevares i kommunen, og man forventer at “trafikken” blot flyttes til andre biblioteker, så
lyver man for sig selv.
Det er så forholdsvis få besparelser, der budgetteres med, for en beslutning, som får så enormt
stor betydning for borgerne i Skørping og omegn, at det virker helt absurd.
Der må kunne findes andre løsninger end en decideret lukning.
Der er en synergi i kulturlivet i Skørping, hvor biblioteket spiller en hel central rolle. Hvis man
lukker biblioteket som motor i kultur- og foreningslivet, så vinker man også farvel til den “gratis”
kultur-værdi som genereres omkring biblioteket.
Det er ikke en beslutning, man lige kan gøre om igen om nogle år. Hvis borgerne holder op med at
bruge bibliotek går de ikke sådan lige igang igen. Og kultur- og foreningsliv kommer ikke igen af sig
selv og kan ikke skabes oppefra.
Så man gøre sig klart, og stå ved, at beslutningen er permanent.
Endelig så har en lukning direkte kroner-og-øre effekt på hele området som attraktivt sted at
besøge, handle, leve og flytte til, som langt overstiger besparelsen.
Og så bliver jeg personligt ked af det, og vred, hvis jeg mister mit bibliotek, og det er jo også værd
at tage med i overvejelserne :-)
Helle Hansen
I vores familie brugers biblioteket ugentligt.
Vores børn, der begge er udfordret fonologisk, har stor gavn af selv at cykle forbi biblioteket og få
hjælp til at finde bøger.
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Her oplever børnene sig forstået på deres udfordringer og behov. Personalet har hjulpet dem til at
finde læselysten og læseglæden, de har nået børnene et sted hvor folkeskolen ikke har haft
ressourcer.
Som selvstændig i byen og som familie med “kun” en bil, har det været essentielt, at have
biblioteket til rådighed.
Biblioteket bliver brugt (af både børn og voksne) til en pause, en rolig stund hvor man kan trække
sig for sig selv. Vi kan mødtes med folk på neutral grund.
Vi har deltaget ved voksen og børnearrangementer gennem de 16 år vi har boet i byen, alt
sammen har givet grobund for vores kulturelle dannelse og lyst til at værende om byens kulturelle
liv. Udtømmes det, udtømmes lysten til at kæmpe for de små ting, som er så vigtige for
sammenholdet og hverdagen i en lille by som Skørping.
Torben Nielsen
Høringssvar
Analyse af struktur for Bibliotek og Tandlægeklinik: Lukning af Biblioteket i Skørping:
Dette forslag virker som meget lidt gennemtænkt. Skørping bibliotek er et meget stort aktiv for
Skørping by og nærområde, og det er stor ulykke, at man set fra ”centralt hold” i Støvring i det
hele taget tænker at lukke biblioteket er en mulighed.
Der er lige så langt fra Skørping og til Støvring, som der er den anden vej. Man kan jo spørge sig
selv om hvor mange fra Støvring, der vil tage til Skørping for at benytte biblioteket. Det vil være
den samme udfordring den anden vej, og dermed vil man med en lukning i praksis afskære langt
de fleste af Skørpings borgere fra at kunne benytte et kulturelt tilbud, som er både godt og
nødvendigt for byen og borgerne.
Samtidig med vil man i Skørping miste muligheden for at have en borgervendt funktion centralt i
byen.
Bibliotekets placering i Skørping er direkte overfor togstationen, og dermed i nem gåafstand for
offentlig trafik. Dette er bestemt ikke tilfældet i Støvring.
Skal der spares på Kultur og Fritid, så må disse besparelser findes på andre områder, hvor det ikke
går ud over så mange mennesker for en relativ lille besparelse. Det vil i særlig grad være børn,
unge og ældre som vil mærke en lukning, og dette kan ikke være rimeligt.
Steen Vammen
Forslaget om lukning af Skørping Biblotek er udtryk for en centralistisk planlægning og styring,
hvor afledte effekter for byens øvrige kulturliv, specielt KulturStationen, biograf m.m., ikke er
afdækket tilstrækkeligt. Der er stor risiko for, at det kan starte en negativ spiral, hvor spørgsmålet
er… hvad er det næste der skal lukke ?
Ulla Pedersen og Heino Ullrich
Høringssvar vedr. Skørping Bibliotek
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Det var med stor undren, vi læste, at Rebild Kommunes budgetudkast i år indeholdt et forslag om
at lukke Skørping Bibliotek. For tanken er jo helt absurd!
I Skørping er biblioteket sammen med KulturStationen og Kinorevuen et naturligt centrum for
byens levede liv. Her går man hen, når man skal låne bøger, blade, film og musik - naturligvis - men
også når man skal læse dagens avis, hente pjecer fra det offentlige, spørge om hjælp til en
skoleopgave eller få vejledning til informationssøgning. Her kan personalet inspirere byens børn,
unge og ældre til videre læsning, både ved vores daglige, individuelle besøg og ved bogcaféer. Her
kan man hænge ud efter skoletid eller vente på toget i "landets fedeste ventesal". Her kan man
deltage i babyrytmik, samles i læsekredse, overvære foredrag med meget mere.
At Skørping har noget så flot som en litteraturfestival, Ord I Nord, kunne man slet ikke forestille sig
uden det enestående samarbejde mellem netop biblioteket, Bogbyen og alle de andre lokale
aktører. Her samles professionelle med frivillige entusiaster om en fælles passion og løfter
Skørping langt op over soveby og udkant. Var det ikke for bibliotekets fysiske tilstedeværelse i
Skørping, var Ord I Nord næppe placeret her. Og lige nu ser vi frem til Litterært Folkemøde, som
tiltrækker folk fra hele landet. Kunne man forestille sig noget sådant i en by uden bibliotek?
Vores verden bliver mere og mere digitaliseret og selvbetjent; vi skal kunne ordne paragrafferne
selv og gå på e-boks, sundhed.dk, jobnet, printe lange spørgeskemaer fra sygehusene ud osv., for
sådan har politikerne bestemt, at det skal være. Og hvis man ikke selv har en pc, internettet er
ustabilt, eller printeren er i stykker, er der ét sted, vi alle sammen har fri og lige adgang til:
biblioteket. Her findes også kompetent personale, der kan vejlede, når man farer vild i den digitale
verden. Selv om digitaliseringen også har givet borgerne mulighed for at reservere og hjemtage
bøger fra andre biblioteker hjemme fra sofaen, skal bøgerne jo afhentes på biblioteket. Det har vi
mulighed for i hele åbningstiden 9-21.
Skørping har altid holdt den kulturelle fane højt – sammen med skoven er det det, der tiltrækker
nye indbyggere. Men den frivillige indsats skal understøttes af et professionelt lag, hvis man skal
sikre kontinuitet. Rebild Kommune prioriterer i forvejen biblioteksvæsenet bemærkelsesværdigt
lavt, når man sammenligner med resten af landet, og en yderligere reduktion vil være på randen af
udsultning. Skørping er vokset med omkring 10% siden kommunesammenlægningen, og det giver
simpelt hen ikke mening at fratage os den kulturelle base, som biblioteket udgør.
"Det har altid været et af bibliotekernes hovedformål at sikre fri og lige adgang til information og
viden. Derfor anses bibliotekerne som en af grundpillerne i ethvert demokrati og derfor har
folkebiblioteker trange kår i diktaturstater." (Søren Mørk, 2012). Denne fri og lige adgang trues,
hvis Skørpings borgere i alle aldre skal til at starte bilen, tage bus eller tog og dermed pålægges en
udgift for at komme på biblioteket.
Vi vil derfor minde vores demokratisk valgte politikere om, at Skørping er kommunens
næststørste by, og at vi under ingen omstændigheder kan acceptere en lukning af vores
bibliotek.
Med venlig hilsen
Ulla Pedersen og Heino Ullrich
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Dina Brændegaard Børgsen
Det ville være et stort tab for byen at miste vores bibliotek. Det er rigtigt, at der findes biblioteker i
nærliggende byer, men der er mange i byen uden bil, både ældre og børnefamilier, som i
hverdagen vil få mindre tid og mulighed for at bruge biblioteket, både som bibliotek - for at finde
litteratur - og som samlingspunkt med andre mennesker. Vores bibliotek er en stor del af byens
foreningsliv, som borgerne lægger mange frivillige timer i at opretholde og udvikle. Herudover er
Skørping en by med flittige læsere, både skønlitterært, faglitterært og børne/ungelitterært, og
tilgængeligheden er med til at udvikle børn og unges interesse for at læse. Den forholdsvis lille
besparelse vil have store konsekvenser for byens kulturliv.
Lene Gade
Jeg er rystet over at læse, at lukning af Skørping Bibliotek bliver nævnt som en sparemulighed. Jeg
er selv flittig bruger af Biblioteket både som boglåner og af øvrige muligheder der. Jeg vil have
svært ved at undvære det. Jeg er også bruger af Lokalhistorisk Arkiv, som har stort og praktisk
fællesskab med biblioteket og dermed vil blive særdeles uheldigt stillet uden dette fællesskab. Jeg
har også med glæde oplevet mine børn vokse op og blive boglæsere - lad endelig ikke et godt og
nemt tilgængeligt lokalt bibliotek i kommunens næststørste by bliver offer for en sparekniv. Vores
bibliotek bidrager også på adskillige andre måder til den stærke og brede lokale mulighed for
kulturoplevelser, som både fremmer bosætning her og bidrager til, at dem der bor her ikke flytter
væk. Biblioteket er ofte "det tredie ben" i en trebenet skammel, der består af flere lokale
deltagere i gode arrangementer. Fjerner man bibliotekets del - det ene af de tre ben - så vælter
skamlen. Sådan en effekt vil være voldsom, for så forsvinder flere af vores dejlige muligheder eller bliver dyrere at afholde. Så en inderlig bøn fra mig - bevar Skørping Bibliotek. Vis at Rebild
kommune varetager hele kommunens og dermed også Skørpings interesser - så jeg ikke behøver
være bange for, at det mest er Støvrings interesser der tilgodeses.
Esben Sloth Andersen
Biblioteket er kernen i Skørpings kulturtilbud. Nedlæggelsen vil være en katastrofe for ikke mindst
børn og ældre i byen.
IIlona Kreiner
Det er beskæmmende at man som borger og bruger af biblioteket gennem 48 år skal læse om
lukning af vores bibliotek, som jeg betragter, som en dannelsesinstitution, jeg håber derfor at man
vil sløjfe forslaget, da jeg som skatteborger finder det uacceptabel at jeg som pensionist skal
pålægges en rejseudgift til Støvring.
Christian Carlsen
Som familie bruger vi aktivt det lokale bibliotek i Skørping til at finde inspiration, nye bøger, spil,
blade og alt muligt andet, primært til vores børn.
En lille by som Skørping har brug for en ordentligt kulturel infrastruktur, hvilket også er med til at
understøtte byens DNA. Vi er mange, der har tilvalgt Skørping bl.a. på baggrund forenings- og
kulturlivet. Bevar vores lille bibliotek og og stop centraliseringen.
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Britt Juul Jensen
Kære byrådspolitikere
Mon I er bevidste om, at jeres spareforslag om at lukke Skørping Bibliotek er som at save den gren
over, som I/vi selv sidder på?
Rebild Kommune satser meget på at være en bosætningskommune, og det er også lykkedes at
tiltrække mange nye borgere til kommunen og til Skørping by. Det er især Skørpings blomstrende
kulturliv, der tiltrække mange nye borgere.
Rebild Kommune har promoveret Skørping og KulturStationen som et kulturelt fyrtårn, men ved at
lukke Skørping Bibliotek fjerner man byens puls. En puls der slår for alle de aktive organisationer,
der mødes i huse. En puls der slår for alle de mennesker, der dagligt mødes på biblioteket for at
læse, samarbejde, igangsætte initiativer, skabe relationer, lade sig inspirere m.m. En puls der slår
for de mange børn, der benytter biblioteket, og de unge, som søger viden på biblioteket. En puls
der slår for de ældre som uformelt kan mødes på biblioteket.
Skørping Bibliotek og KulturStationen er et særkende for vores by.
Hvis I lukker biblioteket, saver I den gren over, der skaber rammen for vores blomstrende kulturliv.
Det må ikke ske!
I budget 2021 satte byrådet skatten ned. Jeg foreslår, at I sætter skatten op.
Charlotte Speich
LUK IKKE SKØRPING BIBLIOTEK!
Biblioteket er vigtigt for Skørping bys identitet og kulturelle liv. Biblioteket er, udover at være et
vigtigt udlånssted for bøger m.m., et mødested for borgere, et kultursted for forskellige lokale
aktører, et familieudflugtssted, et skrive-læse og arbejdsrum for studerende og andre, et sted,
man kan sætte sig at læse aviser og blade, et samlings/mødested for forskellige fællesskaber, et
udgangspunkt for læseoplevelser i læsekredse … og meget meget mere.
Skørping bibliotek er et samlingspunkt, som inkluderer hele byen på tværs af alder, køn, etnicitet
mm.
Kigger man på besøgs- og udlånstallene, ser det ud til, at Skørpings borgere pr indbygger bruger
biblioteket mere end dobbelt så meget som fx Støvrings borgere målt pr indbygger. Det er et
imponerende besøgs- og udlånstal, og det siger noget om, hvilken betydning biblioteket har for
byens borgere, ja for byens identitet og kulturelle liv.
Skørping Bibliotek har en fantastisk beliggenhed i KulturStationen og er stærkt medvirkende til at
vi har et fantastisk levende bycentrum.
Det vil være et vil være et kæmpe tab for Skørping by, og dermed også for Rebild Kommune, hvis
man lukker Skørping bibliotek!!
Susanne Vokstrup
Jeg vil hermed aflevere min indsigelse mod forslag om at lukke biblioteket i Skørping.
Biblioteket adskiller sig fra de fleste andre kulturelle aktiviteter ved at være et sted, hvor alle mødes.
Her kommer vi gamle pensionister og hygger os lidt mellem reolerne, sidder måske og læser lidt, så
kommer der en far ind med sine to små børn og fylder rummet med snak og nysgerrighed, og nogle
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dage sidder en gruppe og diskuterer et litterært emne, som man så bliver tilhører til, mens man
afleverer eller fornyer sin bog . Og uanset hvem du er, så er dette et sted, hvor bøger og samvær
giver dig lov til blot at komme og deltage i det omfang du har lyst og kræfter til. I vores fortravlede
og individualiserede samfund og i en tid, hvor alle blot kan blive hjemme hos sig selv og forsvinde
ind i egen computerverden - så er biblioteket den institution, der fortsat sikrer demokrati med
møder mellem mennesker, samtaler og viden. En af de fineste danske værdier.
Mette Green Engsig
Angående lukning af Skørping bibliotek:
Det vil være et stort tab for os som familie at miste adgangen til det univers som der netop er på
vores lokale bibliotek. Vi bruger det som målet for en gåtur, hvor vi kan hygge os i børnehjørnet,
møde kendte og nye legekammerater, læse bøger og ikke mindst låne bøger med hjem til endnu
flere hyggestunder.
Vores ældste er netop startet i børnehaveklasse og i den forbindelse er der blevet lagt stor vægt på
vigtigheden af at læse med børnene hver eneste dag. Dette mål er klart lettere at nå, når vi har
adgang til det univers og de hyggestunder vores lokale bibliotek danner rammerne om.
Jeg helt personligt har en stor forkærlighed for fysiske bøger. En rigtig god bog giver en nærmest
meditativ sindstilstand som for mig ellers kan være svær at opnå. Og netop den meditative
sindstilstand er et rigtig vigtig værktøj for mig ift at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Som
stressramt er det for uoverskuelig en opgave at skulle transportere mig til Støvring med offentlig
transport og Buderupholmvej er for usikker til at jeg tør cykle.
Jeg håber, at i vil bevare vores fristed, vores hyggelige stunder med børnene, vores adgang til
helbredende værktøjer og hele det kulturelle og sociale univers, som eksisterer i, omkring og på
grund af Skørping Bibliotek.
Angående børnetal i Skørping distriktet:
Jeg er heldigvis blevet bekræftet i, at en stigning fra 40 til 55 børnehavebørn i børnehuset
Skovtrolden er en fejl. Dog er der fortsat udsigt til store stigninger i børnetallet for vores område.
De ansvarlige i Rebild kommune har tydeligvis ikke lært ret meget af problematikken i Støvring. Det
bør ikke komme som en overraskelse 1) at børnetallet stiger når man har en stor grad af tilflytning
og vækst i byerne og deres opland, 2) at når antallet af 0-2 årige er steget så markant, at en ekstra
vuggestue er nødvendig, så bliver disse børn også ældre og bevirket, at der er behov for yderligere
børnehavepladser og 3) at børnehusene i forvejen er fyldt til maks kapacitet i årets første kvartal
inden de ældste rykker videre til Førskole Gruppen.
Jeg håber, at i finder nogle, for vores børn, sunde og meningsfulde løsninger på problemerne. Og så
håber jeg inderligt at i vil tage ved lære af problematikken denne gang, så ikke vi eller andre byer
kommer til at stå i samme situation i fremtiden her i Rebild Kommune.
Bente Pindstrup
Høringssvar til budgettet: Biblioteket i Skørping må ikke lukkes. Det vil være fatalt for byen:

• Biblioteket er et samlingssted for byens borgere, og bruges til mangfoldige formål: avislæsning,
lån af bøger og spil, brug af computere og printere, læseklubber. Biblioteket er et mødested, hvor
man får en snak med andre brugere. Hvis biblioteket nedlægges mister Skørpings borgere et lokalt
samlingssted. Et stort tab for byen.
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• Biblioteket bidrager til børn- og unges læselyst og læseudvikling. Det er vigtigt i en verden,
hvor kravene til læsekompetencen stiger: Det er betydningsfuldt, at der er let adgang til at låne
bøger. Biblioteket har fagligt dygtigt og venligt personale, som inspirerer til gode læseoplevelser
og arrangerer læseaktiviteter for familier, børn og unge. Biblioteket bruges af daginstitutioner og
dagpleje. Iflg. Læsevejledere på gymnasier har stadigt flere unge brug for støtte til læsning på
gymnasieniveau og på højere uddannelser. Derfor skal børns læsning stimuleres. I en verden, hvor
kravene til læsekompetence bliver stadigt større, og hvor børns læselyst udfordres af den lette
adgang til hurtige digitale medier, er det utrolig vigtigt, at der er let adgang til biblioteket. Hvis
afstanden er for lang og besværlig, vil markant færre børn, unge og ældre komme på biblioteket.
Rebild kommune bør sikre, at børn og unge i HELE kommunen har let adgang til bøger, så flest
mulige bliver så dygtige læsere, som de kan.
• Biblioteket er byens kulturelle centrum. Bibliotekspersonalet arrangerer kulturelle
arrangementer til gavn for HELE kommunen. Bibliotekspersonalet har lokalkendskab til kulturelle
personligheder i byen, og har fingeren på pulsen i forhold til at bidrage til det lokale kulturliv.
Kultur- og åndsliv kan ikke sættes på tal. Skørping er en by med en kulturel ånd af uvurderlig
betydning for livskvaliteten. En sådan kulturel ånd opstår ikke af sig selv, og den opstår slet ikke af,
at man bygger nye kulturhuse. For den skabes af de mange ildsjæle, som igennem tiden har lagtog til stadighed lægger masser af energi og kræfter i at skabe kultur. Et nyt kulturhus kan være
koldt og åndløst og kulturforladt. For kulturen ligger ikke i bygninger. Det er netop ånd. Der er
masser af eksempler på, at kommuner rundt i landet har lukket kulturinstitutioner p.g.a. en
fejlagtig opfattelse af, at man bare kunne flytte til nye lokaler. Men den kulturelle ånd flytter IKKE
med. Det viser erfaringer fra andre lignende tilfælde, hvor både kulturelle udøvere og brugere
mærker tabet af kulturel ånd ved flytning til andre lokaliteter. Men det er vanskeligt at bevise med
tal i et regneark.
Kulturliv skal plejes. Mange mennesker lægger et stort arbejde. De skal opmuntres. Ikke sables
ned. Biblioteket er et arnested og et samlingssted, hvor ideer kan udveksles, udvikles og
realiseres. Biblioteket samarbejder med kulturskolen, biografen og mange andre kulturelle
aktører. Det er af helt uvurderlig betydning for kulturlivet i HELE kommunen. Der er slet ikke
garanti for, at der ville opstå et lignende kulturliv i Støvring, selvom man opfører nye bygninger.
Derfor bør man under ingen omstændigheder ødelægge et velfungerende kulturliv. Det vil være et
uvurderligt tab for hele kommunen. BEVAR Skørping bibliotek som et kraftcenter for kulturlivet i
hele kommunen.
• Hvor kan man alternativt spare? I nogle høringssvar nævnes det, at der kan spares på
personaletimer. Det mener jeg er helt forkert, da det netop er personalet som bidrager til at
skabe sammenhæng i kulturlivet i Skørping. Hvis der endelig skal spares på biblioteksdriften,
kunne man gøre, som man har gjort i Århus: at sætte afgiften op for forsinket aflevering. Det
kunne man gøre på alle kommunens biblioteker. Det ville ikke ramme et enkelt bibliotek, men ville
ramme brugerne bredt.
Jeg mener dog, at det ville være bedre at spare på nogle områder, som kunne bidrage til den
grønne omstilling. Derfor bør der efter min mening spares på ny asfalt. Investeringer i trafik bør i
langt højere grad gå til udvikling af den kollektive trafik og til udvikling af ideer, som gør det
attraktivt at benytte samkørsel og kollektiv trafik. Det ville både kunne spare på nedslidning af
vejnettet, CO2 belastningen, og det ville kunne hjælpe på trafiksikkerheden bl.a. omkring skoler og
daginstitutioner.
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En tredje mulighed: man kunne sætte kommuneskatten op.
Med andre ord: Bevar Skørping bibliotek som kraftcenter for kultur, læsning og lokal
sammenhængskraft. Spar på ny asfalt og tænk langsigtet og bæredygtigt.
Lone Gaarskjær Schultz
At overveje lukning af et af landets mest bredtfavnende, kreative, dygtige - og billigste - biblioteker,
Skørping bibliotek, er et sjasket og inkompetent forvaltningsarbejde.
Overvejelsen må udelukkende være baseret på lineær tænkning og analyse.
En lukning ville være en gerning med mange uforudsigelige konsekvenser for borgersammenholdet
og kulturlivet i bred forstand, og for det blomstrende og favnende litteraturliv specifikt.
Drop planerne NU!!!
Mette Nørkjær
Da vi som børnefamilie valgte lige præcis Skørping som vores nye hjemby for 10 år siden, var det
en afgørende faktor for os, at Skørping har tradition for et meget levende kulturliv med biograf,
foredrag, koncerter og ikke et mindst et godt bibliotek.
At biblioteket er placeret i vores egen by betyder blandt andet, at vores børn selv kan stikke
hovedet ind på vej hjem fra skole og låne bøger og spil og hænge ud med vennerne over en kop
cacao imens. Det er for mig at se en kæmpe del af deres dannelse, at de har fri og lige adgang til
litteratur, film og blade og aviser, hvor de kan gøre sig klogere på omverdenen.
En lukning af biblioteket vil være et kæmpe tab for byen og virkelig kortsigtet løsning. Skørping er
ikke en by i afvikling; tværtimod vælger flere og flere (og mange højtuddannede) at bosætte sig
her. Så bevar da de gode grunde til, at byen er så tiltrækkende. Kigger I tallene igennem, er jeg
sikker på, at I vil se, at vi har en høj udlåningsgrad på Skørping Bibliotek per indbygger - også i
forhold til Støvring.
Tine Hejlesen
Lukning af Skørping Bibliotek.
Det er med ærgrelse at jeg har læst indstillingen til lukning af Skørping bibliotek. Biblioteket er en
afgørende betydning for vores samfunds grundsten -lige adgang for alle til litteratur - og på Skørping
bibliotek er man oven i hatten, garantret at få faglig sparring fra yderst kompetent personale.
Helt konkret fandt min 10 årige datter i sommerferien sin vej ind på biblioteket, oplevede personale
som hjalp hende finde netop den litteratur som interesserede hende og som i sværhedsgrad var
afstemt, i en sådan grad at hun endelig fik knækket læsekoden og ikke mindst fik vækket glæden
ved at læse. Nu er hun fast bruger af biblioteket og på fornavn med de ansatte.
Om biblioteket siger hun: "Det er det bedste bibliotek jeg har været på - Dem som arbejder der er
så søde de har hjælpet mig med at fenne de bøger jeg vil låne - derfor vil jeg ikke ha at biblioteket
bliver luket"
Mette Nielsen
Jeg ønsker, at politikerne tænker sig om en ekstra gang, når de skal behandle budgettet igen. Ja,
der skal spares, men hvorfor skal der spares uden for Støvring by og ramme særdeles
velfungerende Skørping Bibliotek, som ikke bare er en meget stor del af byens kulturliv men en
betydende og central del af at have en bymidte, der ikke bare består af en købmand. Der er så
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mange gode aktiviteter i forbindelse med biblioteket, kulturstationen og biografen. Nærmest en
slags livsnerve i byen.
Og vi kan jo se at det er en vigtig ting at have i en by, når netop støvring ønsker at lave et byens
hus.
Jeg foreslår, at man kigger på andre områder - eksempelvis om vi faktisk har brug for hele to
lyskryds ved Buderupholmvej/Hobrovej og hvad med den nye omfartsvej?
Måske vi alle kan leve med at færdes lidt mere langsomt - til gavn for miljøet.
Henrik A. Nielsen
Lukning af Skørping Bibliotek?
Budgetoplæg 2023 foreslår, at der skal udarbejdes en ’Analyse af tandlægeklinik- og
biblioteksområdet’, som skal kortlægge forslag til fremtidsstrukturen fra 2024 og frem. Analysen
skal fremlægges ultimo 2023. Samtidigt foreslås, at Skørping Bibliotek nedlægges fra 2023 (uden
nærmere tidsangivelse, men man må antage, det er primo 2023). Det giver jo ingen mening:
lukning af Skørping Bibliotek, før man kender resultatet af strukturanalysen?
Budgetoplægget viser med VIVE’s nøgletal meget tydeligt, hvor langt bagud Rebild Kommune er på
biblioteksområdet. Mens der i hele landet i 2022 bruges 433 kr. pr. indb. på folkebiblioteker, i
region Nordjylland 422 kr., bruges der i vores kommune kun 344 kr. Og mens bevillingerne i
perioden 2016-2022 årligt på området fritid, biblioteksvæsen, kultur, mv. i hele landet steg fra
1.741 kr. pr. indb. til 1.851 kr., i regionen fra 1.559 kr. til 1.828 kr. pr. indb., faldt de i Rebild
Kommune fra 1.351 kr. til 1.284 kr. Det kan man kalde ’effektivisering’, men det afspejler en
konstant nedprioritering.
Grundlaget for og konsekvenserne af en beslutning om lukning af Skørping Bibliotek er
utilstrækkeligt beskrevet. Det nævnes i bemærkningerne, at Støvring Bibliotek har flere lånere og
besøgene – men det er ikke vist i forhold til indbyggertal. Den forventede driftsbesparelse på
400.000 kr. i 2023 og 500.000 kr. i 2023 (1 årsværk?) er vanskelig at vurdere, når man ikke kender
det samlede budget og detaljerne for hele kommunens biblioteksvæsen. Er ’engangsinvesteringen’
på 200.000 kr. den anslåede pris på den senere efterfølgende strukturanalyse?
Alternativer til en så drastisk beslutning som at lukke det velfungerende Skørping Bibliotek er ikke
angivet eller undersøgt; f.eks. udvidelse af selvbetjeningsordningen på alle kommunens
biblioteker, eller øget effektivisering af biblioteksadministrationen i Støvring.
Kronprins Frederik (fra 1839 kong Frederik d.6) sagde allerede, da Danmark gik bankerot i 1813:
’Godt nok er vi fattige, men vi behøver ikke også at være dumme!’
Henrik A. Nielsen
Aase og Mogens Yde
Vi har til vores bestyrtelse erfaret, at Rebild Kommunes politikere og forvaltningen foreslår
Skørping Bibliotek lukket.
Det vil vi med al kraft gøre indsigelse imod, idet vi synes, det er en særdeles dårlig ide. Det vil
skade økonomien for Skørping by, da tiltrækningkraften for nye tilflyttere vil lide et stort
tilbageskridt, samt fordi økonomien for den enkelte Skørpingborger vil blive forringet yderligere i
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disse tider, hvor al transport stiger uhæmmet i pris, hvis man i Skørping skal betale transport for
16 km pr biblioteksbesøg (idet man jo skal både frem og tilbage).
Vi forstår slet ikke, hvis vore politikere ønsker at lægge nye investeringer i Støvring for had hos
Skørpingborgerne, hvis man insisterer på at nedlægge biblioteket i Skørping, som er en af
livsnerverne i et kulturliv, som er helt enestående, og som sammen med vores flotte natur og gode
togforbindelser er med til at lokke gode og engagerede skatteydere til Skørping til gavn for hele
kommunens velvære og skattegrundlag. I stedet for at genoplive den trælse sognepolitik, foreslår
vi vore politikere at tage lukningen af Skørping Bibliotek af budgettet og i stedet satse på godt og
gensidigt befrugtende samarbejde om vores fælles kulturliv, som både økonomisk, socialt, fællesog samværsmæssigt gør Rebild til en helt særlig kommune og lad os bevare Skørping som
Danmarks kulturelle Trinbræt, som vi er blevet kendt for at være og er superglade for. Lad os ikke
sande til i surhed, smålighed og og indbyrdes kiv!
Christian Schmidt
Som virksomhed er jeg afhængig adgangen til printer, hvilket i dag sker ved hjælp af Skørping
bibliotek.
Som familie far er jeg afhængig af Skørping bibliotek, således jeg kan lave fordybelses ture med
mine børn, hvor vi finder forskellige litteratur og film.
Den lette tilgang til biblioteksmateriale er meget værdsat.
Til Rebild kommune fremføres alternative besparelsesmuligheder uden at det skal ramme vores
fælles bibliotek.
1) I dag konstaterede jeg at gadelyset var tændt i støvring kl 06:10. Et tidspunkt hvor der var lyst
og ganske unødvendigt. (solen stod op 06:33).
Jeg mener at gadelamperne sagtens kan slukkes 45 minutter før solopgang.
3) Alle kommunes bygninger bør stoppe natsænkning (som kun belaster forsyningsselskabernes
netkapacitet) og i stedet slukke alle varmeanlæg så snart udetemperaturen er over 17 grader.
Ovennævnte tiltag vil kunne bidrage med en væsentlig større besparelsen end lukning af Skørping
bibliotek. Lukningen af Skørping Bibliotek er ikke længere nødvendigt.
Agnete Sauer Mortensen
Høringssvar ang evt. lukning af Skørping Bibliotek.
I Skørping ligger en kulturperle.
Igennem årtier er der ved hjælp af kommunale midler og med hjælp fra idealistiske ildsjæle skabt et
kulturmiljø, hvor Skørping Bibliotek indgår som en uundværlig del af et fantastisk hele.
Biblioteket er et velfungerende mødested for bogelskere, faktasøgende personer, træfpunkt for
børn, unge og ældre, og grobund for kulturel nyskabelse. Børnehaver, skoler, læsekredse og
lokalarkiv har stor nytte af stedet. Hvis biblioteket lukkes, flytter man ikke kun aktiviteterne. Mange
vil blive droslet ned eller forsvinde, man flytter dem ikke bare én til én.
Den samhørighed, der er i Kulturstationen, er så vigtig for byens kulturliv og puls. Med den ideelle
placering lige ved stationen og tæt forbundet med huset og Kinorevyen skaber biblioteket et
kulturelt mødested med bogcafeer, forfatteraftener, læsekredse, og styrkelse af kulturlivet i byen.
Tag ikke det fra os.

171

Venlig hilsen
Læseklubben Svallerne Kontaktperson: Agnete Mortensen
Medlemmer:
Birgit Brynildsen , Jane Poulsen, Birthe Nielsen, Hanne Mortensen, Jytte Jakobsen, Else Fink, Anna
Marie da Cruz
Bodil Lousdal
Det er ganske uhørt, at en lukning af Skørping bibliotek kan komme på tale i næste års budgetforslag.
Skørping bibliotek er et vigtigt samlingspunkt for byens beboere både i forhold til kulturliv,
vidensdeling af såvel litterære emner, samfundsforhold, den demokratiske samtale, værested for
byens børn, unge og ældre. Vi kommer selv på biblioteket dagligt både for at læse avis, låne bøger,
blive inspireret og vejledt af de dygtige bibliotekarer, evt. få en snak med de mange, der lægger
vejen forbi biblioteket, se og opleve børnefamilier, der hygger sig med oplæsning i børnehjørnet.
Vores bibliotek er meget flittigt brugt både i og uden for åbningstid. Det er et af byens store plusser.
Så at lukke den og tro at byens beboere i samme omfang kommer til at benytte sig af Støvring
bibliotek, er skudt helt forbi. Vi kan ganske enkelt ikke undvære vores dejlige bibliotek.
Karina
Det vil være en mindre katastrofe at lukke biblioteket i Skørping. Min datter og jeg bruger biblioteket
ofte. Vi bestiller bøger hjem på andre sprog (min datter er to-sproget), låner bøger, nyder at blive
taget godt imod at bibliotekarerne (som vi efterhånden kender ret godt, og sætter meget pris på) vi
mødes med venner, bruger det som et fristed og et sted hvor jeg kan sidde og arbejde. Der er ingen
tvivl om, at min datters læselyst er stimuleret på grund gode oplevelser på biblioteket; med
personalet og med udvalget af børnelitteratur, Hvis der pludseligt ikke er adgang til biblioteket, er
jeg usikker på hvordan fremtiden ser ud. Vi har ikke bil og et besøg til Støvring bibliotek, vil kræve
tid og planlægning, ikke noget der er meget tid og overskud i hverdagen. At vi har et biblioteket i
Skørping by er simpelthen så essentielt.
Biblioteket har desuden været et sted hvor vi har mødt nye venner, det er sted hvor man falder i
snak med mennesker, man ellers ikke vil komme i kontakt med, derfor ser jeg også biblioteket som
en meget vigtig spiller for fælleskabet i Skørping.
Lad Skørping bibliotek leve!
Kirsten Paulsen
Ang Skørping Bibliotek.
Skørping bibliotekt har et stort besøgstal af alle aldresgrupper. Jeg ser unge som ældre borgere
der besøger stedet for at låne bøger, læse avisen, mødes til en hyggelig samtale/diskussion med
en kop kaffe. Borger som erhverver sig et kulturelt bestemt indhold af viden og færdigheder m.m.
Selv låner jeg bøger og særligt i kravt af mint job i PPR, som kræver, at jeg er opdateret med
fagligviden. På Skørping bibliotek møder jeg altid personale der STRAKS skaffer det jeg har brug
for.
Formålet med de danske folkebiblioteker er, at fremme viden og være rammen for oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet for alle borger.
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Det vil vi ikke undvære i Skørping.
MVH Kirsten Paulsen
Lisa Brønnum
Som nytilflyttet familie har biblioteket stor betydning for os, og havde en helt afgørende betydning
for, at vi valgte at flytte til netop Skørping. Det er vigtigt for os at vi og vores børn har nogle sunde
muligheder for at lære og for at finde og pleje Interesser indenfor rækkevidde, uden at skulle
udenfor byen. Skørping vil klart miste en del af sin appel, hvis biblioteket lukkes.
Hans Henrik Paulsen
Vedr. Skørping Bibliotek.
Det er forstemmende at læse, at Skørping Bibliotek er en del af en spareplan. Skørping Bibliotek er
centrum for mange forskellige aktiviteter, mange besøg, samlingssted o.l. Skørping Bibliotek er en
velbesøgt integreret del af hele området omfattende biografen, 100 m salen og Kulturstationen.
Samlet er hele området attraktivt og er med til at fastholde, samt tiltrække nye borgere. En
lukning vil være med til at reducere værdien af hele dette kulturelle område, som har været
Skørping omdrejningspunkt igennem årtier.
Med mit indlæg er det mit håb, at Skørping Bibliotek også i fremtiden forbliver en integreret del af
Kulturstationen.
Vh
Hans Henrik Paulsen
Kristine Christensen
Ang. Lukning af Skørping Bibliotek.
Som nyligt tilflytter til byen (Børnefamilie) var et af de helt store + at her er et bibliotek. Vi bruger
biblioteket flittigt; Barselsaktiviteter, legegrupper, Weekendture, foredrag eller for at låne bøger
og vi er langt fra de eneste! Ofte møder vi andre gæster på biblioteket, ofte børnefamilier, der
ligesom os, nyder rammerne og de tilbud, som vores skønne bibliotek har. Biblioteket er et socialt
samlingssted for mange, og vil man fortsat tiltrække (eller fastholde) ressourcestærke familier til
byen, må man simpelthen have noget så basalt som et bibliotek. Byen har i forvejen ikke mange
muligheder mht. shopping, cafeture osv. Så lad for pokker være med at beskære et sted, som
rigtig mange lokale bruger flittigt.
Sten Faber og Ove Spanggaard
På foreningens vegne gøres der opmærksom på, at som konsekvens af ændring og nedsættelse af
tilskud vil der i foreningen skulle ske en kontingent hævelse med risiko for, at medlemstallet
falder, hvilket ikke er fremmende for folkesundheden og det aktive liv i byen. Det som også taler
imod er, at det formentlig er ressourcesvage borgere, som falder fra den idrætslige aktivitet og det
sociale derved. Priserne i samfundet er generelt stigende, hvorfor vi i forvejen bliver ramt af
stigende energipriserne.
Det som også kan påvirke klubbens økonomi vil være, at såfremt den manglende udlejning til
skolerne bliver nedsat, vil det kunne påvirke vores økonomi negativt, idet det må forventes at
hallernes faste udgifter derved bliver fordelt på resterende haltimer.
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Monica
Vores Biblotek - Vores Åndehul
Skørping er mange ting - en plet i skoven - en pendlerby - en by præget af en stærk frivillig-ånd en familieby - et levested. Her bor vi gamle som unge side om side, men kun et sted i byen formår
at samle os alle - nemlig vores biblotek.
Det er her mødre/fædre mødes til hygge i legekrogen, låner bøger og spil. Det er her man kan
sidde og læse avisen med en varm kop kaffe. Det er her vi kan søge ny eller gammel viden i bøger
der rummer hele verden.
Det er her vi kan lære første hjælp til vores børn, og her vi kan møde en lokal forfatter.
Det er en styrke at have et biblotek, ikke en svaghed der skal koste os så uendeligt dyrt, som det vil
gøre hvis biblioteket bliver lukket.
Bevar vores biblotek
Jesper Westergaard
Jeg ønsker, at Skørping Bibliotek ikke bliver lukket
Sofie Skovgaard Olsen
Biblioteket i Skørping har altid været et godt sted at komme:
- som barn for at lege og læse tegneserier
- som lidt større barn for at låne frilæsningsbøger til sommerferien, osv.
- som ung for at hænge ud med venner, låne cd'er og den nyeste fantasy bog
- som en kærlig tanke for at hente en bog til sin storebror, der ligger med influenza
- som lærerstuderende for at få inspiration fra de dygtige bibliotekarer til hvilken nyere børne- og
ungdomslitteratur, der er værd at læse
- igen som studerende for at få en god snak om litteratur med de selvsamme bibliotekarer, når en
studiedag i selvskab med én selv og bøgerne ellers synes lidt hård at komme igennem
- som menneske i alle aldre for at opsøge et frirum, hvor ingen forventer noget af én. Et sted hvor
du kan komme og fordybe dig, bladre i bøger, se teater, falde i snak med en ven, eller én du møder
for første gang...
Jeg har svært ved at forestille mig en opvækst og et liv i Skørping uden vort kære bibliotek. Og jeg
ønsker ikke at forestille mig en fremtid, hvor byens børn ikke har de samme muligheder for at gå
på biblioteket.
I en lille by som Skørping er der ikke mange uformelle mødesteder. Biblioteket er at sted, hvor jeg
ofte er gået hen uden et egentligt formål andet en at blive inspireret og måske få mig en god snak.
Jeg ville ikke være kommet af sted, hvis jeg skulle helt til Støvring.
Et sted for inspiration, fordybelse og samvær er bestemt værd at give videre til kommende
generationer af Skørpingboere.
Bevar Skørping Bibliotek!

174

Note: Min adresse er på Samsø, da vi er flyttet fra Skørping i sommers, da vi begge har fået job på
Samsø. Det er bestemt tænkeligt, at vi en dag flytter tilbage til Skørping og det vel og mærket, hvis
Skørping bibeholder sit fantasiske kulturliv, hvilket bestemt involverer biblioteket.
Thomas Holm Krogh
Fra en far til 2 piger på 3 og 5 år der bruger biblioteket ugentligt. Det er et KÆMPE AKTIV at have
et bibliotek i et by, også taget i betragning hvor mange der bor i Skørping.
Ved at nedlægge Skørping Bibliotek vil den øgede afstand, at køre til Støvring, sandsynligvis
betyde, at langt færre vil benytte bibliotekstilbuddet. Det begrænser vores (børn, unge, voksne og
ældres) mulighed for at få viden, oplysning, læsning samt deltage i kulturelle aktiviteter. For vores
børn og unge får det betydning for deres helt generelle dannelse, deres sprogparathed,
selvindsigt, selvstændighed, læselyst, analytiske evner indlæring mv. mv. Ligeledes er et bibliotek
et helle, hvor børn og unge kan søge hen i en verden fyldt med virtuel støj og påvirkninger.
Borgmesteren er citeret for at sige: at alle høringsvar læses forud for 1. behandlingen. Jeg håber,
at der er handling bag ordene, da de mange høringsvar redegør for de mange konsekvenser det vil
få at lukke Skørping Bibliotek. Det er ikke ansvarligt, hvis de ikke læses.
Karla Lolk Kristiansen
I skal ikke lukke bibloteket !
Fordi:
Jeg kan gå på bibloteket fordi at jeg har et lånerkort og det er jeg glad får men hvis i fjerner
bibloteket så kan jeg ikke låne bøger og jeg er ti år så jeg kan ikke bare køre til støvring for at låne
bøger!!!
Skrevet af Karla 10 år skørping skole
Kim Rathcke Jensen og Malene Abildgaard
Hvad sker der, hvis biblioteket i Skørping lukker?
Rebild er en lille kommune. Den burde kigge mod nord og lære af Aalborg.
Her lavede kommunen for nogle år siden en analyse, hvor de blandt andet spurgte borgerne om,
'hvad der gør Aalborg til en god by for dig'.
På en klar førsteplads lød det fra 34 procent af de adspurgte, at det var kulturlivet, som havde
størst betydning for borgerne. På andenpladsen svarede 20 procent, at det var naturen.
Biblioteker er en vigtig del af kulturlivet. Især i en lille by som Skørping, der selvfølgelig ikke har
nær det samme kulturliv som større byer. Og måske netop derfor spiller biblioteket en endnu
vigtigere rolle her end i Aalborg.
Det er et samlingssted. Et kulturelt centrum. En del af byens identitet.
Men selv hvis man ser bort fra argumenterne om kultur, dannelse, viden og oplyste borgere, så er
der også økonomi i at bevare biblioteket.
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Der bliver udstykket masser af grunde i Skørping. Der kommer også mange tilflyttere og nye
borgere til byen.
Og i den store og samlede vægtskål, der bestemmer, om man vælger eller fravælger Skørping,
hvor ligger et bibliotek så?
Vores bud vil være, at det ligger højt, hvis vi ser på demografien i Skørping af både de nuværende
og nye borgere.
Hvis biblioteket forsvinder, så er det netop det, der bliver fortællingen om Skørping. At de ikke
engang har et bibliotek. Og hvad bliver så det næste? Det bliver nok trinbrættet og
togforbindelsen. Et supermarked, der lukker. Og så videre.
På den måde vil Skørping blive en fortælling om et sted, du fravælger. Hvor du ikke vil bo og lade
dine børn vokse op.
Analysen fra Aalborg Kommune viser i øvrigt også, at kulturinstitutionerne i Aalborg beskæftiger
475 årsværk. Mens 'udgifter og besøgendes forbrug understøtter yderligere 500 årsværk'.
Og det kan man selvfølgelig ikke sammenligne 1:1 med Skørping. Men det er et signal om, at kultur
kan svare sig, som man siger på jysk. Det er ikke bare en udgift.
Hvad koster det at drive biblioteket, og hvad sparer man på kommunens budget ved at lukke det?
Det står ikke i budgettet.
Hvad koster det kommunen de næste år, hvis biblioteket forsvinder? Det står ikke i budgettet.
Vi håber, at politikerne vil have visioner og tænke langsigtet. Og at politikerne vil bevare
biblioteket i Skørping.
Anders Stie Møller Tommerup
Biblioteket i Skørping var og er en stor grund til at vi flyttede til byen. Det var sammen med alt det
grønne i byen med til at vi ville bo her. Nu 7 år efter drøftes lukningen af biblioteket og hvad jeg
gætter på er 15 ha skov, som er fældet eller planlagt fældet til opførsel af nybyggeri… det er som
om det der tiltrak os ved byen er på vej væk, så det er spændende om andre også har det sådan.
Biblioteket og skoven er indgangen til byen med tog og med bil.
Det er en fantastisk udflugtsmulighed med små børn og ligger så det er muligt for større børn
naturligt at komme forbi. Det ligger perfekt til, at man lige kan komme forbi når man er nede og
handle, noget der ikke sådan lige sker hvis man skal til Støvring. Skørping bibliotek er også virkelig
velbesøgt, har aldrig været derinde hvor der ikke har været andre. Biblioteksbesøgene vil falde
drastisk hvis man skal til Støvring eller Terndrup, det kommer simpelthen ikke til at passe ind i
hverdagen.
Biblioteket er en vigtig del af kulturlivet og et sted hvor folk mødes og snakker og går forbi for at se
avisen eller nogle af de andre blade der kan læses derinde.
Derudover har biblioteket virkeligt gjort noget under corona hvor det blev lavet læsepakker og
gået den ekstra mil for at hjælpe folk med at få bøger og gjort biblioteket mere relevant end
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nogensinde. Så det er en grim måde at “takke” de gode medarbejdere, der har biblioteket som
arbejdsplads, samt skuffe borgere der har fået læselysten højnet under corona.
Derudover er der jo alle de andre begrundelser:
- Folk uden bil får problemer med at komme på biblioteket
- det bliver længere mellem besøgene på bibliotekerne
-vi har jo bogbyen og er kendt for denne, det er nærmest synonymt med Skørping, samt
litteraturfestival og et hav af bogklubber. Så virker det tonedøvt at fjerne den bedste indgang til
bøger og læsning.
- hvis man lukker et bibliotek så afvikler man, man udvikler ikke, lige meget hvor mange
byggegrunde man udstykker og nære grønne områder man sælger/fælder.
Vibeke Stilling Pedersen
Høringssvar ang. lukning af Skørping Bibliotek
Det er trist at bo i en kommune, hvor vi har så rige muligheder for at finde både skøn natur,
spændende lokalhistorie og mange fine kulturelle tilbud, men hvor der samtidig prioriteres at
bygge veje, rådhuse og sikre erhvervslivet, frem for at der findes midler til at sikre trivsel for børn i
daginstitutioner, børn og unge i skoler, ældre på plejehjemmene og støtte til kulturlivet til glæde
for os alle sammen!
Jeg er næsten på daglig basis bruger af Skørping Bibliotek og møder altid søde og spændende
mennesker i alle aldre, når jeg kommer der. Skørping Bibliotek har så meget at byde på, og jeg har
i kraft af mine mange års erfaring som lærer og læsevejleder oplevet, hvordan bibliotekarerne på
Skørping Bibliotek favner bredere og styrker flere brugere, end man lige regner med!
De inspirerer dagplejerne i deres daglige arbejde med at hjælpe børnenes tidlige sprogudvikling på
vej!
De bidrager til daginstitutionernes udvikling af sprogstimulerende miljøer og tiltag i hverdagen i
børnehusene!
De står altid klar til at vejlede og inspirere skolebørn, der er på jagt efter nye læseoplevelser, og
her bidrager de med et fantastisk kendskab til både nyere og ældre litteratur!
På Skørping Bibliotek kan de helt små, børnene, de unge, de midaldrende og de ældre deltage i et
væld af aktiviteter, som er lette at komme til på gåben, cykel, med bus, tog eller i bil. Det at have
et bibliotek tæt på i lokalsamfundet er med til at skabe let adgang til læseoplevelser og styrke
læselysten hos de mange brugere.
En ganske almindelig aften opstår ofte helt tilfældige og spændende samtaler mellem mennesker,
der mødes på biblioteket, og Skørping Bibliotek er på mange måder et samlingssted i vores by!
Hvad vil der ske med alle disse aktiviteter, der til sammen er med til at styrke sprogstimulering, et
fundament for børnenes læsning og stavning, læselyst, kulturlivet, trivslen, møderne mellem
mennesker og i det hele taget mange menneskers livskvalitet, hvis Skørping Bibliotek lukkes?
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Skørping Bibliotek er et kulturelt samlingssted for hele byen, og det ville være fattigt at prioritere
byggeprojekter og asfalt over dette sted, der i den grad samler mennesker, og på lige fod med
vores smukke natur er med til at højne mange menneskers dannelse, trivsel, udvikling og
livskvalitet!
Med håb og stærke ønsker om at vi får lov til at beholde Skørping Bibliotek!
Mange læseglade hilsner
Vibeke Stilling Pedersen
LÆSESTEDET I SKOVEN
Dan Mortensen
Det nye byrådet i Rebild kommune har allerede nu fundet nye mugligheder for besparelse nemlig
Skørping bibliotek ? ( Centrum for alle aktiviteter i Skørping ) der er jo kun ligger 8 km fra Støvring
bibliotek så det betyder jo ikke noget for borgerne i Skørping at køre den tur, I glemmer bare, der
er altså 8 km tilbage også og det er på den mest trafikerede vej mellem Skørping og Støvring Og
der skal foregå i privatbiler da der næppe er offentlig transport muligheder efter almindelig
arbejdstid. Det giver nok en lille gevinst for kommunen men store udgifter for borgerne og derfor
ingen samfundsgevinst.
Det er det samme når byrådet vil nedlægge skolerne i Bælum og Blenstrup. Er der mangel på lære i
enkelte fag, hvad er så nemmest at flytte en lære eller 24 elever?
Flytter man en hel Skole, Ja hvad betyder det at skoleeleverne skal bruge mange timer på
transport hver dag frem og tilbage + busdriften, Åbenbart ikke noget for lokalpolitikerne. De
glemmer bare at når de spare et sted koster det det dobbelte et andet sted. Moske ikke i kroner
og øre men samfundsmæssigt i de mindre byer.
I øvrigt mener jeg at i bør hæve skatten i stedet for disse besparelser hvert år, man flytter ikke til
Rebild fordi i holder samme skattetryk som Aalborg.
Sara Frederiksen
Skørping bibliotek er ikke bare et bibliotek. Det er byens hjerte. Da jeg flyttede til byen for seks år
siden, havde jeg faktisk aldrig rigtig brugt de biblioteker, som jeg tidligere var knyttet til, så mine
første bibliotekserfaringer har jeg fået i Skørping. Det skyldes helt sikkert også, at det er et godt
sted at møde nye mennesker, når man flytter til en helt ny by. Jeg har brugt stedet i forenings
øjemed, som mødested for mødregruppen, og som er sted jeg holder af at sidde og arbejde, eller
være med min datter. Det er et samlingspunkt for mange mennesker i forskellige aldersgrupper,
og det er et vigtigt sted for byens helt særlige kulturliv. Selvfølgelig er det muligt at tage til
Støvring på biblioteket, men hvad med børnehaverne og de mange ældre, som er nogle af de
flittigste brugere af stedet. I forvejen er der få steder til de helt unge og de helt ældre, og jeg
tvivler på, at børnehaverne vil tage med tog og bus, for at kunne bruge Støvring bibliotek.
Lise Søe Naldal
Skørping bibliotek er det væsentligste daglig aktiv på Kulturstationen efter at Turistforeningen og
Kulturskolen er flyttet ud, og dermed det, der giver liv og sammenhængskraft i den centrale
bygning. Så er der vel kun toiletterne tilbage i stueetagen at vise frem til nye tilflyttere - og der vil
være risiko for forfald og forarmelse af bygningen. Biblioteket er frit tilgængeligt og dejligt
opbyggeligt og demokratisk - fordrer kun det sygesikringsbevis, vi alle har. Læste at Støvring
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bibliotek i år beklageligvis har været nød til at ændre åbningstiderne pga. hærværk og uro. Det er
ærgerligt - i Skørping er vi stolte over og glade for vores biblioteks tilgængelighed, der pirrer vores
nysgerrighed og driver os væk fra pc'erne mens vi hilser på de andre lånere fra byen og lader os
inspirere til at deltage i et af de arrangementer, der reklameres for.
Egentlig har de gode folk bag budgetforslaget selv formuleret, hvorfor Skørping Bibliotek skal
bevares:
"Konsekvenser for brugere, borgere og personale:
Ved nedlæggelse af Skørping Bibliotek vil den øgede afstand betyde, at færre vil benytte
bibliotekstilbuddet. Det vil begrænse borgernes mulighed for viden, oplysning, læsning og
kulturelle aktiviteter. For børn
kan det få betydning for dannelse, sprogparathed, læselyst og senere indlæring. Derudover vil
Skørping miste et lokalt samlingssted for fællesskab, viden og kultur.
Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:
Lukningen af Skørping Bibliotek vil få betydning for Kulturstationen og Biografen, som ligger i
samme bygning og samarbejder med."
mvh
Lise Naldal
Maj-Britt Agerskov
Kommunen fattes penge og hårde budgetforhandlinger venter forude, men jeg vil kraftigt advare
imod lukning af Skørping bibliotek, som vil være en katastrofe for byen og være en politisk
fejltagelse af usete dimensioner.
Skørping bibliotek er en lille perle i vores lokalsamfund og en grundpille i Skørpings kulturelle liv,
hvor mennesker mødes på tværs af alder og klasseskel. I starten af oktober venter et litterært
folkemøde arrangeret af lokale ildsjæle. Det litterære topmøde er bare et eksempel ud af mange
på et særdeles entreprenant og imponerende civilsamfund i Skørping, som skaber liv og kulturelle
oplevelser til glæde for os alle. Kan man forestille den type arrangementer uden et bibliotek? Er
lukning af Skørping bibliotek den måde et politisk flertal i byrådet vil takke og vise opbakning til et
særdeles engageret og velfungerende kulturelt civilsamfund?
Bibliotekets kompetente medarbejdere står altid klar til at hjælpe og guide os lånere i alle
aldersgrupper til nye og fantastiske læseoplevelser. I en verden med fake news og manglende
substans er biblioteket et afgørende samlingspunkt, hvor bøgernes verden åbner sig til glæde for
den mentale sundhed. Hvor der er rum for og plads til fantasi, eftertanke, refleksion og fordybelse
for alle generationer.
Kan værdien af biblioteket i Skørping overhovedet måles i et excelark?
Vil man absolut måle værdien af biblioteket er tallene dog entydige. Her taler besøgstallene og
udlån sit tydelige sprog, hvor biblioteket kan præstere nogle særdeles imponerende besøgs- og
udlånstal, der klart overgår Støvring, hvis man tæller besøg og udlån pr. indbygger. Her er
Skørpings borgere mere end dobbelt så flittige brugere af biblioteket. En lukning af biblioteket vil
gøre Skørping langt mindre attraktiv for tilflyttere, som ofte pendler til andre kommuner for at
arbejde, men lægger gode skattekroner i kommunekassen og som har valgt byen til (ikke
kommunen) pga. naturen og den kulturelle habitus.
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Jeg vil dog gerne advare imod at skære i folkebibliotekerne. Her har Rebild kommune i forvejen en
kedelig placering som en kommune, som bruger markant mindre pr. indbyggere i forhold til
sammenlignelige kommuner. Bibliotekerne og kulturtilbud bliver ofte beskrevet som nice to have
og ikke need to have, når kommunale budgetter drøftes, men her overser man, at kultur,
oplysning og dannelse er afgørende forudsætninger for et velfungerende demokrati og
samfundets sammenhængskraft.
Esben
Biblioteket er et fast element i mange familiers hverdag her i Skørping. Da vi flyttede til byen for
fem år siden var biblioteket afgørende for, hvorfor vi fandt Skørping så attraktiv og hvis man
vælger at lukke det, gør man byen mindre attraktiv for nye tilflyttere og os der bor her i forvejen.
Hvad mere er, så sender det et signal om at man ønsker at skrue ned på de kulturelle tilbud i
Skørping, i en tid hvor rigtig mange iværksætter nye tiltag - det kan sætte en stopper for borgernes
lyst til fortsat at gøre byen mere og mere attraktiv.
Niels Troels Nielsen
Det er ærgerligt at prioritere en lukning af Skørping Bibliotek under præmissen at afstand til
Støvring Bibliotek er tilstrækkelig.
Velvidende at ikke alle i kommunen er priviligeret med et nærbibliotek, så er Skørping Bibliotek en
central del af og omdrejningspunkt for kulturlivet ifm. kulturstationen og kinorevuen.
Skørping Bibliotek skaber liv omkring kulturstationen og dets aktivitet fra tidlig morgen til sen
aften. Og har får herfor effekt af et anker i byen, hvor borgere møder hinanden, når de krydser
hinandens vej.
Et forslag til bevarelse af biblioteket kunne være en reduktion af den bemandede åbningstid, så
den reduceres til ca. 2 dage á et par timers varighed. Det øvrige åbningstid er herefter styret af
selvbetjening. Dette vil give biblioteket mulighed for at holde sig aktivt og tilgængeligt på trods af
en reduceret bemanding.
Ivan Gaarskjær
Det vil være en katastrofal dårlig beslutning at lukke Skørping Bibliotek.
Biblioteket er en af hjørnestenene i det kulturelle liv i Skørping, der er kendetegnet ved altid at
være i udvikling.
Det er tilmed en levende pulserende del af livet på "Stationspladsen" som der ligger fine planer
for. Det er svært at forestille sig uden et bibliotek.
Glem disse dystre planer, vi har brug for udvikling, ikke afvikling!
Mette Lucca Jensen
På vegne af udstillingsplatformen Fraktal - Ventesal for samtidskunst, lyd og poesi, som ligger i den
tidligere ventesal på Skørping Station: Vi ønsker at advare Rebild Kommune mod at lukke Skørping
Bibliotek, ja vi beder jer indtrængende om at bevare biblioteket og om at forstå hvor stor
betydning biblioteket har for Skørping og opland.
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Skørping Bibliotek er nemlig andet og mere end den oprindelige og fortsat utrolig vigtige
kerneopgave - udlån af bøger!
Biblioteket er en uundværlig del af Skørpings kulturelle DNA og måske kommer det som en
overraskelse for nogle af vores lokalpolitikere, men Skørping har faktisk en ret markant litterær
profil: Udover biblioteket har vi det foreningsdrevne antikvariat Bogby, et Herman Bang-selskab,
en årlig litteraturfestival, et litterært folkemøde og om alt går vel også en årligt tilbagevendende
poesi-og-natur-festival, som Fraktal kommer til at stå for fra 2023 i samarbejde med biblioteket.
Derudover er der flere læsekredse og en skrivegruppe, hvis ikke flere. Det hele spiller ind i en
synergi-effekt, som har uvurderlig betydning for byen og alle der bor her og for os der forsøger at
stable et nyt kulturtilbud på benene; vi bygger videre på den interesse, der allerede er her og
samarbejder med de andre institutioner på kryds og tværs.
Biblioteket er, fra tidlig morgen til kl. 21 om aftenen, møde- og opholdssted for mange forskellige
mennesker og i høj grad medvirkende til at Skørping ikke er en soveby; et sted at gå hen for alle de
mennesker, som ikke forlader byen om morgenen for at tage på arbejde: studerende, folk der
hjemmeskoler, børn i hjemmeskole, folk på barsel, dagplejere, pensionister og andre der står
udenfor arbejdsmarkedet, selvstændige og hjemmearbejdende der selv kan strukturere deres
arbejdsdag.
Biblioteket er et vindue mod verden, ligesom Bogby og Kinorevuen og de andre kulturtilbud i byen
er det og ligesom vores udstillingsplatform søger at være det. Vi beder jer indtrængende om ikke
at lukke det vindue!
Tina Landbo Olsen
Som familie i Skørping med Skørping har vi stor gavn af byens bibliotek i hjertet af Skørping lige
ved Kulturstationen. Tilgængeligheden har stor betydning for, hvor ofte og hvornår vi bruger
biblioteket. Vi kan cykle dertil og når børnene er hentet fra dagsinstitution har vi glæde af lige at
svinge forbi for at hente eller aflevere bøger. Vi vil som småbørnsfamilie i Skørping med en enkelt
bil ikke komme til at bruge biblioteket i Støvring - der er for langt på cykel i hverdagene. De
personer, ældre, unge, andre familier, der slet ikke har bil er endnu ringere stillet. Jeg håber
virkelig, at kommunen vil genoverveje, om dette er den rette løsning.
Anne Åbom Dahl
En af grundene til, at vi som familie valgte at flytte til Skørping, og at vi holder af at bo her, er de
mange kulturelle muligheder - ikke mindst biblioteket. Vi bruger biblioteket ofte til at låne bøger,
til at vente på toget eller hinanden, til at høre foredrag, til at være i læsekreds m.m. Der er altid
andre på biblioteket, uanset hvornår man kommer, hvilket vidner om, at vi ikke er de eneste, der
bruger det flittigt.
En lukning af biblioteket vil være ødelæggende for byen og kan være med til, at nye borgere
fravælger byen.
John Overgaard
Overhovet at begynde at pille ved kulturlivet i Skørping blandt at nedlægge biblioteket i byen er
helt ude i hampen. Biblioteket er sammen med Kulturstationen og Biografen samlingsstedet for
kulturlivet i byen har været det i mere ind 30 år.
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Hvis man skal tage penge fra kulturlivet i kommunen og lægge i asfalten i ny Nibevej, kunne
byrådet f.eks. tage ved lære af hvordan Kultustationen er blevet drevet. Og så kunne man måske
finde pengene til asfalten ved at afskedige den helt unødvendige betalte leder af Stubhuset. Den
opgave er blevet løst i Skørping af frivillige på bedste vis. Stop nedlæggelsen af biblioteket i
Skørping.
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Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
SektorMED Pleje og Omsorg

Kommentarer til budget 2023 fra medarbejdersiden i SektorMED CPO
Moderniseringsplan
Medarbejdersiden i SektorMED CPO anerkender nødvendigheden af at tilpasse antallet af
plejeboliger til det reelle behov, og dermed undgå unødvendige udgifter til tomgangshusleje drift
mv.
Dog er der konsekvenser vi gerne vil påpege, hvis forslagene vedtages:
•

Der er meget historik og mange følelser knyttet til de berørte centre, både for beboerne,
lokalsamfundene og personalet, og det vil opleves som et stort tab, hvis de lokale centre
omdannes/udfases.

•

Vi forventer et højt informationsniveau og tidlig inddragelse i processerne med genhusning
af beboere og omplacering af personale. Mange personaler vil blive berørt af dette, og det
er vigtigt at der bliver en god proces i forhold til jobsikkerhed og løn- og ansættelsesvilkår.

•

Vi forventer at personalet inddrages i byggeprocesser og genhusning.

•

Selv om man opretholder visitering af beboere til de berørte centre, må man forvente
begrænset søgning af beboere.

•

Man må forvente at mulighederne for rekruttering og fastholdelse af faglært personale til
de berørte centre vanskeliggøres. Dette kan blive en udfordring i forhold til at opretholde
fagligheden.

•

I stedet for at reducere antallet af centre med døgnpleje, kunne man i stedet lempe på
kriterierne for visitering til ældrecenteret. Selv om man ikke opfylder de fysiske krav til en
plads på et ældrecenter, kan man som gammel godt have et ønske om den tryghed og det
samvær man kan få på et ældrecenter.

•

I forhold til etablering af et privat ældrecenter i Støvring, så vi selvfølgelig helst at opgaven
forblev på kommunale hænder, både af hensyn til kvalitet og faglighed. Det har vi ikke
indflydelse på, men vi vil gerne påpege, at det bør tages med i beregningerne, at etablering
af et friplejehjem medfører udgifter for Rebild Kommune.

•

Vi bifalder, at Skørping Ældrecenter rives ned og genopbygges med tidssvarende boliger
med døgnpleje.

183

•

Vi henstiller til, at det laves en realistisk tidsplan for processen, da det samlet er et stort
antal beboere og personaler der skal omplaceres.

Fremskaffelse af råderum
SektorMED CPO påpeger, at de nævnte forslag til fremskaffelse af råderum alle vil opfattes som
serviceforringelser.
Dog ser vi behov for, at der kigges på dagscenterområdet, og tilbuddet optimeres.
Ligeledes kan det give mening at kigge på klippekort der udelukkende bruges til rengøring.
Godkendt på møde i SektorMED d. 31. august 2022
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Borgervisitation og Administration i Center Pleje og Omsorg
Høringssvar fra Borgervisitation og Administration i Center Pleje og Omsorg vedr. punkt 16 i
”Budget 2023 – Katalog over budgetforbedringsforslag i budgetstrategi”.
I henhold til punkt 16 ”Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger”, hvor
det foreslås at reducere antallet af administrationsbygninger fra de nuværende tre til to, idet det
antages, at der er mulighed for at huse alt det administrative personale i to bygninger frem for tre
stiller vi os undrende over, hvordan denne løsning kan effektueres, da der allerede i dag er
pladsmangel i administrationsbygningen i Nørager, og der heller ikke bliver én plads til alle på
rådhuset i Støvring, når Borgervisitation og Administration fra CPO flytter derop i løbet af efteråret
2022.
Kan vurderingen af overskydende plads eventuelt skyldes, at den er foretaget lige efter Covid-19,
hvor flere fortsat arbejdede hjemme på grund af smitterisiko? I så fald vil en vurdering af
kapaciteten muligvis give et andet billede, hvis den blev foretaget på et tidspunkt, hvor
fremmødet er større blandt medarbejderne end under og lige efter Covid-19.
Herudover er der allerede i dag udfordringer med at booke mødelokaler – særligt på rådhuset i
Støvring er det vanskeligt at booke et mødelokale. Hvilken løsning forslås der indarbejdet, hvis
flere medarbejdere samles på rådhuset i Støvring? Endvidere bør toilet- og kantinefaciliteter
tænkes ind, hvis endnu flere medarbejdere skal benytte to frem for de nuværende tre bygninger.
Center Pleje og Omsorg
Borgervisitation og Administration
6.9.2022
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FOA Nordjylland

Høringssvar til kommunale besparelser i Rebild Kommune
I vores høringssvar påpeger vi et behov for til stadighed at integrere rekruttering og fastholdelse af
faglært personale, på Pleje og Omsorg ÆPOU nr. 4.
FOA Nordjylland vil gerne henlede opmærksomheden på, at det kan blive en udfordring at
opretholde fagligheden.
Vi udtrykker desuden bekymring for, om Rebild Kommune, kan tiltrække social- og
sundhedspersonale med det parameter, at der i budgettet foreslås reduktioner af personalet de
kommende 6 år.
Vi finder, det er et besynderligt signal, på den ene side at Rebild Kommune anerkender
rekrutterings- og fastholdelses udfordringer og samtidig stille forslag om personalereduktion i
pleje og omsorgsområdet.
Herudover en undring over, at Rebild Kommune i sit budget materiale, skriver man vil sikre
jobgaranti og fastholdelse i forhold til, nedlukninger af plejecentre. Men på den anden side
foreslår reduktion af medarbejderne i årene 2023-2029. Dette i en tid, hvor der er ekstra brug for
faglært personale til at løfte de mange opgaver indenfor pleje og omsorg.
FOA lavede i november 2021 en analyse om behovet for social- og sundhedsassistenter og socialog sundhedshjælpere i årene 2020-2030. Dette med afsæt i flere ældre i kommunen og
medarbejdere der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
I Rebild Kommune vil personaleomsætningen betyde en nedgang på 111 social- og
sundhedsassistenter. Samtidig vil tilgangen af ældre være på 114, da der vil komme flere ældre.
Behovet for flere medarbejdere vil i perioden stige med 225 sundhedsmedarbejdere.
Ovennævnte bekymrer og undrer FOA Nordjylland.
For at tiltrække fagligt dygtige medarbejdere til social- og sundhedsfaget er der udarbejdet en
hensigtserklæring mellem FOA Nordjylland og Center for Pleje- og omsorg. I erklæringen er der
taget hensyn til demografi, arbejdskrafts mangel og en række andre udfordringer - grundet de
massive rekrutteringsudfordringer, som også andre kommuner står overfor. Med samarbejdet
mellem FOA Nordjylland og Center for Pleje- og omsorg er der etableret et godt og fremtidssynet
grundlag, som vi forventer at bygge videre på.
Da hensigtserklæringen blev underskrevet af parterne 5. juli 2022, fremgik det, at Center for plejeog omsorg manglede 40 faglærte medarbejdere til området.
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Set i lyset af de gode takter, har FOA Nordjylland svært ved at se, hvorledes disse gode initiativer
og aftaler mellem parterne fastholdes. Særligt, når Rebild Kommune vil reducere personale, lukke
arbejdspladser, og i det hele taget besværliggøre og ødelægge det fornuftige og konstruktive
samarbejde.
Forslagene er i direkte strid med partnerskabets vision og handlinger, herunder det at skabe
attraktive arbejdspladser, hvor der kan fastholde og rekruttere medarbejdere til ældreområdet.
FOA Nordjylland opfordrer, Rebild Kommune til et højt informationsniveau, at medarbejderne
inddrages – særligt, når det gælder de forslåede besparelser.
Mange medarbejdere vil blive berørt af ovennævnte, som følge af omplacering og reduktion af
personale. FOA Nordjylland opfordrer til en god og forsvarlig proces med jobsikkerhed og med
fokus på de personalets løn- og ansættelsesvilkår.
Det er de ansvarlige politikere, der skal gøre en indsats for at løfte deres ansvar, for at værne om
tryghed og gode processer i den omstilling Rebild Kommune står overfor. Det er politikerne der
må stå til ansvar for den situation og de konsekvenser forslagene i ÆPOU nr. 4 vil resultere i, da
forringelser og besparelser vil rette fokus mod frontpersonalet og mulighed for at løse
kerneopgaven.
Jesper Hermansen
Sektoransvarlig for social- og sundhedsområdet
FOA Nordjylland
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Ældrerådet

Ældrerådet Rebilds samlede høringssvar vedr. budget 2023-2026
Diverse budgetudfordringer – Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget
Reduktion af brug af klippekort til ekstra rengøring
Reduktion eller bortfald af klippekort til hjemmeboende vil være en forringelse af brugernes
livskvalitet. 2/3 som ikke bruges til rengøring, bruges typisk til sociale aktiviteter, som er med til at
begrænse ensomhed og øge livskvaliteten. Et klippekort er ganske enkelt livsbekræftende, så man
kan komme ud til livet, købe ind og se mennesker. Brug af klippekortet til ekstra rengøring er
meget vigtigt for mange.
Råderum på budget til aktiviteter på ældrecentre
Reduktion eller helt bortfald af aktiviteter for beboerne på ældrecentrene vil være helt uacceptabelt
og meget forringende for livskvaliteten. Endnu et skridt mod siloopbevaring af borgerne. Uden
aktivering ender borgerne som grøntsager. Mere aktivering, højere livskvalitet.
Halvér beløb til aktiviteter på ældrecentrene
Forslaget vil være med til at reducere den sociale kontakt mellem beboerne og livet uden for
ældrecentrene. Igen en forringelse af livskvaliteten.
Reducér antal visiterede dagcentre fra 5 til 2
Nedlæggelse af 3 dagcentre vil udelukke måske halvdelen af brugerne i at deltage. De brugere som
er visiteret, vil skulle transporteres i taxa frem og tilbage over lange afstande, måske 60 km. I alt.
Øgede transportudgifter er ikke beskrevet i forslaget. Der vil selvfølgelig også ske et stort fald i
brugere, som ikke er visiteret. De lange transporter vil være dyre og tidskrævende, og i praksis vil
det hovesagligt være de, som bor nær de to centre, der vil kunne benytte dem. En centralisering
som ikke er i pagt med Rebild Kommunes visioner. Mange i gruppen 65+ årige, efterspørger ligeledes
en genåbning af cafeterieordningen på ældrecentrene. Det vil sikre ældre mulighed for en let
tilgængelig madordning, samtidig med at det vil skabe aktivt socialt liv på ældrecentrene.
Råderum – praktisk hjælp i hjemmeplejen
En reduktion af rengøring med 5 min. vil være en meget dårlig ide. En reduktion af rengøring til hver
3. uge vil være helt uacceptabel. Dårlig rengøring er uværdig. De fleste af os bruger mere end én
time på rengøring hver uge. Mange brugere siger, at den tid de får nu, slet ikke rækker til en
ordentlig rengøring.
Struktur – luk visitation af 6 plejeboliger i Terndrup
Ældrerådet har tidligere påpeget, at det er unaturligt, at der beregnes personaleresurser til boliger
som ikke er i brug. Det bør være en naturlig administrativ handling, at tomme boliger ikke belaster
økonomien til personaleresurserne. En lukning bør kun være midlertidig, og skal naturligvis tænkes
sammen med en eventuel implementering af moderniseringsplanen.
Struktur – luk visitation af 10 plejeboliger i Haverslev
Ang. Haverslev ældrecenter – se Ældrerådets høringssvar under moderniseringsplanen.
Moderniseringsplan om lukning af Haverslev og Øster Hornum Plejecenter.
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Moderniseringsplanen indebærer at Haverslev og Øster Hornum Ældrecentre lukkes som
plejecentre og omdannes til seniorboliger med mulighed for hjemmepleje efter behov.
Dette betyder konkret for Borger i og omkring Øster Hornum samt i Haverslev med behov for
døgnpleje ikke længere kan få dette i deres nærområde. Ældrerådet er imod at tilbud til ældre
medborger centraliseres. Konsekvensen er at borger fjernes fra deres netværk, med risiko for tab af
livskvalitet og påvirkning af trivsel og sundhed.
Velfungerende Ældrecentre med god belægning og stor lokal opbakning, bør ikke lukkes. Hvis der
lokalt er et ønske om omdannelse af det lokale ældrecenter til seniorboliger, bakker Ældrerådet
naturligvis op om det.
Det er Ældrerådets opfattelse at det i mindre enheder er nemmere at skabe gode forhold, både for
beboerne og personale.
Det fremgår ikke af moderniseringsplanen, om man konkret har undersøgt, om der er et
ønske/behov for de nævnte seniorboliger, eller ført dialog med beboerne i de berørte byer.
Ældrerådet kan derfor ikke anbefale denne del af moderniseringsforslaget.
Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger for Støvring ældrecenter (Mastruplund)
Der ønskes fortsat et kommunalt plejecenter i Støvring med døgnpleje. Det begrundes med at et
friplejehjem må vurderes at blive dyrere for kommende plejehjemsbeboere. Desuden frygtes at
plejen af ”tunge” plejekrævende ikke kan tilbydes i lokalområdet. Ved en eventuel overgang af det
nuværende plejecenter til andet formål er det nødvendigt at de nuværende lokaler bevares, så de
aktiviteter der for nuværende tilbydes forskellige seniorgruppe, baseret på frivilliges indsats, forsat
kan afvikles på Mastruplund.
I Støvring er der stor mangel på anvendelige lokaler til dagsaktiviteter, hvorfor en lukning vil
indskrænke tilbuddene til seniorer ganske væsentligt.
Moderniseringsplan for Skørping Ældrecenter
Størrelsen af boliger skal være forskellig størrelse = plads til ægtepar – single bolig.
Der skal være separat soveværelse/ rumdeler kan være løsningen.
Huslejen skal være til at betale for alle – tænker boligsikring, ikke alle kan få det, men vil heller ikke
betale skyhøj husleje.
Fremtidsvarende boligtyper for ældre plejekrævende af forskellig art.
Nuværende aktivitetsrum tænkes ind som en del, der hører sammen med boligerne/uderum det
samme.
Scenarie 2 tegning 1 ser godt ud med placering af opholdsrum/have i midten.
Nærhedsprincippet er supervigtigt – trivsel – livskvalitet alt skal tænkes ind i et sådant stort projekt.
Undgå meget lange gange – spild af plads og tænk personalets arbejdsmiljø/tid, med små enheder
med fast personale, mere tryghed.
Ved antal boliger på max 10 i en enhed, kommer der måske mere lyst til at deltage i arrangementer
og samlinger for de borgere, der skal bo der. Tryghed, overskuelighed.

189

Scenarie 2 er klart Ældrerådets indstilling, og vi ser frem til at være med i den fremtidige dialog om
udformningen af de fysiske rammer.
Moderniseringsplan Rebild Øst
Moderniseringsplanen fase 4
Det var opløftende under dialogmødet med fagudvalget at få bekræftet, at der
er indbygget en stor grad af fleksibilitet i planen. Gennem flere år har der været en udpræget mangel
på boliger til ældre i Bælum (2 og 3 værelsers lejeboliger), hvilket kunne afhjælpes med en hurtig
kommunal indsats i samarbejde med eksterne partnere.
Ældrerådets høringssvar budget Kultur og Sundhed.
Forvaltningens råderumsforslag i Sektorområde Kultur og Fritid og Sundhedsområdet
Sektorområde Sundhed: Tabel 2
Sundhedsfremme og forebyggelse: Flere sårbare kronikere
Ved at beskære denne gruppe, kan vi i kommunen ud for andre udgifter i forhold til denne sårbare
gruppe. Forringet livskvalitet, forværring af smerter, kræve mere behandling, ensomhed m.m.
Træning: Øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi
Det er vigtigt for personer, der skal bruge fysioterapi for at komme videre i tilværelsen, at de selv
får lov til at pege på netop stedet til videre behandling.
Tryghed og tillid er vigtigt.
Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur- Fritid- og Sundhedsudvalget (Tabel 3)
Analyse af struktur for bibliotek og tandlægeklinik.
Lukning af Skørping Bibliotek
Det vil ramme mange af de ældre - også sårbare, som bruger biblioteket til arrangementer og
Aktiviteter, der beriger borgernes livskvalitet, oplevelser, nyheds orientering. Det er ganske enkelt
umuligt at komme frem til andre biblioteker for mange:
gangbesværede, utryg ved offentlige transportmiddel m.m. Det er ikke altid de svage, der skal betale
prisen for besparelser. Heller ikke mange kr. spares der, da personalet skal bruges på andre
biblioteker.
I de mindre bysamfund, er det uhyre vigtigt at fastholde biblioteksbussen på minimum nuværende
niveau.
Sektor område: Kultur og Fritid (Tabel 4)
Lokaletilskud reduceres.
Mange mindre foreninger og væresteder kommer til at lukke. Lokale udgifter er ofte store og prisen
for at være med, skal holdes på et niveau, så flest muligt har råd til at være med Der bliver flere
ensomme, en ny opgave for kommunen., mindre livskvalitet, tryghed og netværk, forsvinder.
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Idrætsforeninger, kulturforeninger og oplysningsforbund vil få umulige arbejdsbetingelser især i de
mindre bysamfund. Det vil betyde et mindre aktivitetsniveau og dårligere økonomi i forsamlings- og
medborgerhuse samt sportshaller. Mange sportshaller vil blive truet på deres eksistens.
Reduktion af tilskud til kulturhuse
Ældrerådet er bekymret over reduktion af tilskud til kulturhusene, som sammen med stigende
energipriser vil medføre en forringet drift. Det vil medføre prisstigninger for brugerne ved diverse
arrangementer. På langt sigt vil dette reducere udbuddet af aktiviteter, og forringe de ældres
mulighed for et aktivt socialt liv.
Reduktion i aktivitetstilskud
På idræts- og Fritidsområdet.
Mange foreninger har svære tider grundet økonomien. Det er svært at klare de udgifter der er ved
at drive en forening det hele stiger og stiger. Forhøjet medlemskontingent er ikke vejen frem,
ældre/børnefamilier er spændt for. Flere falder mellem 2 stole, hvis ikke der passes på. Reduktion
kan medføre ensomhed, sygdom, livskvalitet og lukning af super gode fritidsaktiviteter. Selv de
frivillige i klubberne vil få det svært.
Fritidsrådets udviklingspulje reduceres
Der vil komme færre tilbud på fritidsaktiviteter på fritids-/idrætsområdet. Foreningerne kan ikke
udvikle sig med nye tiltag, flere foreninger kører sur i stramningerne. Det er ildsjæle der kører dette
område.
Afskaffelse af pensionisttilskud til aftenskoler
Pensionister er i dag folk der er aktive og gerne vil følge med i udviklingen på mange områder. Prisen
på deltagelse i aktiviteter må ikke være for høj for en pensionist, en pensionist er jo en gave for
samfundet og dermed skal disse aktive også have mulighed for at udvikle sig gennem kurser på
aftenskolen.
Sundhed (Tabel 5)
Rygestopkursus reduceres til minimumskrav
Rygestop og besparelse lever ikke op til regionens ord, som er sagt på et møde.
Røgfri Nordjylland – det får vi ikke ved en besparelse på rygestop
Indsatser mod Livsstilssygdomme nedlægges
Der skal stadig være OBS på overvægt, grundet større dødelighed, det være sig alle aldersgrupper i
Rebild kommune
Høreomsorg – træffetider og telefontid nedlægges
Livskvaliteten bortfalder for mange, når hørelsen bliver dårligere med årene. Man bliver isoleret,
asocial, nedtrykt og ensom, derfor er det vigtigt at de ramte kan få hurtigt hjælp. Ofte er det jo ældre
der rammes, og vigtigt er det, at der i nærmiljøet kan hentes hjælp hurtigt.
Lær at tackle – nedlæggelse af kurserne
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Det er godt stykke værktøj de forskellige kurser giver til de ramte, en glæde at se deltagerne bruger
det lærte i hverdagen. Forøger livskvaliteten og fornyet styrke til at komme gennem den hårde
periode de er igennem. Så bevar kurserne.
Midler til frivilligt-socialt arbejde reduceres
Der vil helt sikkert komme flere borgere ind andre steder, som måske koster mere end et evt.
værested. Borgerne der bruger disse tilbud, forsvinder ikke bare ved, at der reduceres. Ofte er der
jo også frivillige, der er med i projekter, og disse personer koster intet.
Ved at reducere tilskud til Kultur – Fritids området, det være sig: foreninger, væresteder m.m.)
slukkes der ildsjæle, der gør en stor forskel i hverdagen, for rigtig mange personer i alle aldre.
Disse personer trives også ved at være aktive for andre.
NT’s kollektiv busdrift i Rebild kommune
Der må forventes at der i de kommende år må foretages besparelser og dermed reduktion i
tilbuddet af kollektivtrafik. NT-budget for de kommende år behandles på TMU i denne uge.
En sådan reduktion vil øge besværligheden for ældre og personer uden bil/kørekort i at udnytte
forskellige tilbud og nødvendige besøg og behandling.

Udarbejdet af medlemmerne i Ældrerådet Rebild, samlet af sekretær Pernille Garde Laursen
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Birkehøj Ældrecenter
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LokalMED Haversdal Ældrecenter
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LokalMED Øster Hornum Ældrecenter
D. 30-08-2022
Kære politikere.
Vi på Øster Hornum ældrecenter, stiller os meget uforstående overfor jeres høring
omkring bugdetbesparelse og en ny moderniseringsplan.
Vi mener at det er vigtigt at bevare VORES ældrecenter, ikke kun for personalets skyld,
men for hele lokalsamfundet. Birkehøj ældrecenter er et samlingspunkt for både ældre,
børn og unge, hvilket skaber en stor glæde for vores beboere, samtidig med, at det giver
dem en øget livskvalitet.
Vi mener ikke, at der i denne situation bliver taget højde for de beboere der bor på
Birkehøj. Mange af dem har en tæt relation til byen, omegnen og alle de frivillige som
kommer i huset. Man skal her tænke på, at det for beboerne både er; gamle naboer,
tidligere skolekammerater, familie og venner. Sågar den gamle købmand, smeden,
barberen osv. Det er nærmiljøet der betyder noget, for at vores beboere føler sig set og
hørt. De kender hinanden fra gamle dage og har en god relation til os som personale. Alt i
alt relationer til vores beboere.
Udover at være et ældrecenter der skaber gode rammer og yder den bedste pleje og
omsorg til og for vores beboere, er vi også et ældrecenter som på ingen måde har
problemer med at rekruttere nyt personale, trods den ringe busforbindelse her på landet.
Ved nedlukning af Birkehøj, bliver vi som personale lovet en omplacering til et andet sted i
Rebild kommune. Vi mener at man nok skal regne med, at nogle (måske mange) vil søge
mod Aalborg Kommune, da vi ligger tæt på kommunegrænsen. Dette synes ærgerligt, da
der som fortalt er mangel på uddannet personale i Rebild kommune.
Man kunne godt få den tanke, at det kun er midlertidig og en meget kortsigtet løsning - på
trods af, at det kaldes en 10-års plan.
Øster Hornum har ikke brug for senior boliger, men derimod et ældrecenter, som skabet
faste rammer, tryghed og nærvær for både beboere, pårørende og de frivillige. Selvom der
bliver bevaret et samlingspunkt for de frivillige i byen, er der vel stadig en mellemliggende
periode, hvor der ikke er plads til dem og frygten er her, at frivillig-nettet dør ud, da
Birkehøj er med til at skabe et sammenhold.
Så kære politikere, vi håber i tænker på vores unikke ældrecenter og Øster Hornum by.
Herunder både borgerne i byen og omegnen.
Med venlig hilsen
Alle medarbejdere på Øster Hornum ældrecenter, Line, Else-Marie og Charlotte.
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LokalMED Skørping Ældrecenter

Høringssvar fra Skørping ældrecenter – Lokal MED
Svar til nedenstående:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medarbejdere og ledelse vil gerne inddrages så tidligt som muligt i processen. Også gerne
inden tegningerne godkendes. Dette også i forhold til genhusning, omplacering af
dagcenterbrugere og omplacering af medarbejdere.
Inddrages i forhold til indretning og udnyttelse af kvm.
Der skal tages hensyn til enhedernes størrelse. Drifts- og bemandingshensynet gør, at små
enheder under 14 lejligheder er svære at bemande og drifte. Det er driftsmæssigt dyrt med
mindre enheder. Særligt i aften og nattetimerne og weekenderne.
Demensenheder kan godt være på 10 lejligheder.
Tegningen fra version 5, side 8 med ” eksempel på boenhed uden gangarealer stilles der
spørgsmål ved: Hvordan kommer beboerne fra deres hjem til fællesophold uden at skulle
udenfor?
Vi kan godt lide 2 rumsboligerne med eget soveværelse.
Der ønskes 2 ægtepar boliger.
Der ønskes udearealer der stimulerer til udeliv, sansestimuli og rehabilitering.
Bo enhedernes køkkener skal være brugervenlige – så beboerne kan deltage i
madlavninger.
Der skal være et storkøkken til større produktioner og fester. Derfor bifalder vi at
servicearealerne bibeholdes og moderniseres
Uderum der kan blive brugt af frivillige, børnebørn, børnehaver mm.
Der skal være mulighed for mødelokaler og gæstestue til pårørende

Genhusning:
• Hvis et større antal beboere skal genhuses samme sted f.eks. Terndrup ønsker personalet
mulighed for at følge med. F.eks. Øst beboere følges med de medarbejdere der tilhører øst.
• Personalet der omplaceres, skal have førsteret til at genplaceres når Skørping ældrecenter
genåbner.
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.
•

Hvis dagcenterbrugerne ikke kan være i eksisterende dagcenter under renovering: Kan der
evt. tænkes en ledig ældrebolig ind som dagcenter i perioden.

Lokal MED – Skørping ældrecenter

201

LokalMED Hjemmeplejedistrikt Vest

Høringssvar fra Lokal-MED Hjemmeplejedistrikt vest
• I Moderniseringsplanen ved Skørping Ældrecenter, skal der være
•

medarbejderrepræsentanter med, sammen med de nævnte grupper.
Ved udfasning af Mastruplund, ser vi at Hjemmepleje distrikt Vest tilgodeses med følgende:
o Mødelokale til minimum 25 personer
o Indmødelokale til dagvagt og til aften/nat.
o Undervisningslokale til f.eks. forflytning
o Elev/vejlederrum
o Frokoststue
o Kontor til planlægger
o Kontor til leder
o Kontor til FTR

Spørgsmål: FTR er valgt på Mastruplund. Hvad sker der fremrettet med det?
Skal produktionskøkkenet blive på Mastruplund?
•

Aktivitetscentrene:
o Mastruplund har meget dårlige rammer og bør lukkes straks. Brugerne køres i bus til
Suldrup eller Skørping.
o Aktivitetscentret i Vest/Øst kunne være beliggende decentralt i Skørping by. Der kunne
være et afsnit med aktiviteter for almene borgere af begge køn, samt der kunne være et
afsnit med aktiviteter for borgere med Demens, da der ofte er venteliste til
Ådalscenteret.

•

Rengøring hver 3 uge:
o Vi ser ikke det kan ændres til hver 3. uge, da det vil gå ud over arbejdsmiljøet for
medarbejderne i Hjemmeplejen. Der er allerede nu nogle steder, hvor det er meget
beskidt.
o Rengøring i private hjem kunne udliciteres til private, da man så vil frigive faglært
arbejdskraft. (rekrutteringsudfordringer)

•

Aktiviteterne på ældrecentrene:
o Vi ser ikke der skal være brugerbetaling, da alle skal have mulighed for at deltage.
o Klippekort på ældrecentrene kunne nedlægges og der kunne gives 20 min til aktiviteter i
sted for 15. De 20 minutter kunne tages med til et aktivitetscenter, hvis beboerne ønsker
at have mulighed for at deltage på lige fod med borgere i eget hjem eller bruges på
ældrecenteret, hvis det er ønsket.
o Klippekort i eget hjem vurderes individuelt ½ til 1 time efter behov og det skal ikke være
en mulighed for at bruge det til rengøring.

Venlig hilsen Lokal-MED i Hjemmeplejedistrikt vest.
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LokalMED Støvring Ældrecenter
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Øster Hornum Borgerforening
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Øster Hornum Lokalråd og Omegn
Moderniseringsplanens forslag om lukning af Øster Hornum Ældrecenter:
Øster Hornum Lokalråd er meget imod at lukke Birkehøj. Ældrecentret er et vigtig brik i det der gør
Øster Hornum til et godt sted at bo. Ældrecentret er sammen med Børneuniverset, alle vore
foreninger og Brugsen, et nødvendigt led. Vores motto er: I Øster Hornum kan man leve fra
"vugge" til "krukke", derfor kan vi ikke undvære Birkehøj.
Konsekvensen er at borger som måske har boet i en menneskealder i Øster Hornum tvinges væk
fra familie og venner hvis behovet for døgnpleje opstår. Det er ikke i orden.
Øster Hornum er en by som er i vækst og har i de sidste 10 år øget indbyggertallet med ca. 7%. Vi
har en god blandet boligmasse med parcelhuse, private udlejning og almen boliger. Derfor er det
også lykkes os at fastholde seniorer i byen. Det er meget få som er flyttet fra byen, men vi kan
frygte at det fremover bliver vanskeligere at fastholde seniorerne i byen, hvis Ældrecentret lukkes.
Moderniseringsforslaget om at omdanne plejeboligerne til seniorboliger virker luftig og
uforberedt. De økonomiske konsekvenser ved omdannelsen er således slet ikke belyst. Det er ikke
Lokalrådets vurdering at der er et ønske eller behov for flere seniorboliger i byen. Der har været
store problemer med at udleje ældrevenlige boliger til seniorer i Øster Hornum. Først efter at det
blev aftalt, at boligforeningen kunne udleje til andre persongrupper, er boligerne blevet udlejet.
I det hele taget rejser sådan et forslag en masse spørgsmål, utryghed og frustration. Tænk på
beboerne på Ældrecentret , personalet og borger I Øster Hornum som nu for anden gang skal leve
med usikkerhed om vores lokale Plejecenters fremtid. Kommunen skal ikke lukke et velfungerende
Plejecenter med en god belægning og et dygtig personale.
Underskriftindsamling
Lokalrådet foranstaltede en underskriftindsamling efter offentliggørelse af planen og vi har på
meget kort tid indsamlet 529 underskrifter. Vi siger Nej Tak til seniorboliger i Øster Hornum men
Ja Tak til bevarelse af Birkehøj. Underskrifter er vedhæftet dette høringssvar.
Øster Hornum Lokalråd
Mikkel Kappel - Ole Majgaard Petersen - Peter Tuure - Morten Knudsen - Hugo Mogensen - Anders
Peter Jørgensen - Per Vilsbøll.
Se vedhæftet bilag med underskrifter
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Høringssvar fra borgere til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Jan Lauritsen
Hej med jer.
Der er mange ting i skal tage stilling til.
Jeg vil bare sige ældreområdet bør i ikke røre. Folk har betalt deres del. Skat m.m
Det er bedre at beholde det vi har så må ny anlæg vente til vi har råd.
Jan Lauritsen.
Cecilie Bach
Vires skønne by falder fra hinanden hvis i lukker Birkehøj. Vi har endelig slået os ned et dejligt sted,
tving os ikke til at flytte igen igen.
Janina
Ø.H. ender med at blive et hul med huse, som ingen gider bo i. Vores ældre skal til Støvring, vores
børn skal tidligere og tidligere til Støvring - der bliver sågar planlagt omfartsveje til støvring. Til valget
i november 2021, lovede op til flere partier, at de ville prioriterer de små lokalområder. Nu dræber
de dem. De sidste mange år, er Ø.H. blevet udvidet med bl.a. Cirkelslaget. Hvad er meningen med
det, hvis kun dele af livet kan leves her? Hvorfor overhovedet starte et liv her, bygge hus osv. hvis
vi alligevel ikke kan slutte det her? Hvis vi alligevel dagligt, skal til støvring? Jeg frygter i høj grad at
byen dør. De vil jævne Birkehøj, og bygge seniorboliger. Men de seniorboligere vi har haft, er blevet
almindelige boliger, fordi de alligevel stod tomme. Birkehøj danner rammen om ugentlig legestue
for byens dagplejere. Der er aktiviteter som banko, spil, musik, strikkeklub osv. for alle byens
seniorer. Der er frivillige koblet til i en grad, som ikke findes andre steder. Dét er samlingspunktet i
Ø.H, og fuldstændig enestående.
Gitte Kjær Nielsen
Min mor startede med at arbejde på Birkehøj 1969. Derefter var hun frivillig hjælper der. Nu bor
hun der og det skal forblive sådan. Birkehøj er jo mere end det halve af hendes liv.
Marianne Lindahl Jensen
Jeg har hele mit voksenliv, fra jeg var 15, boet i Øster Hornum, som er en virkelig dejlig og aktiv by
at bo i, og ikke mindst tryg at have børn i. Har med "glæde" betalt min skat gennem alle årene, men
har med bekymring set på den afvikling, byen langsomt bliver udsat for til fordel for støvring by. Skal
vi her i byen bare betragtes som skattekvæg, der, når vi ikke længere kan klare os selv, flyttes rundt
med, uagtet at vi mister kontakten til vores jævnaldrene familie og venner, da busforbindelser her i
byen er meget sjældne. Nu ønsker man at lukke et fyldt, nyrenoveret, og ikke mindst meget
velrenommeret plejehjem; vores gode skole blev der taget en ordentlig luns af for nogle år siden,
og vi venter egentlig bare på, at l tager resten og flytter til støvring! Mit alternative forslag er, at l ,
hvis l ikke kan holde fingrene fra Øster Hornum, og vil lave friplejehjem, laver det her i byen. Vi har
mange unge børnefamilier, og dem skal vi gerne fastholde ved fortsat at beholde arbejdspladser,
butikker og velfungerende institutioner i byen. OG vi betaler altså også skat!
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Økonomiudvalget
SektorMED Administrationen
Budgetforslag 2023 – Samlet høringssvar fra SektorMED Administration (Rådhusudvalget)
Herunder er de høringssvar som er indkommet til SektorMED Administration samlet:
Høringssvar fra lokalMED – Fællescenter Sekretariat:
Generel bemærkning
Først og fremmest vil vi gerne rose for at der i høj grad er lagt op til se på strukturelle ændringer,
med henblik på at finde besparelser i de kommende års budgetter.
Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger
I forhold til at sløjfe den ene administrationsbygning og samle det administrative personale i de to
resterende, er der nogle punkter vi vil opfordre til at være opmærksomme på:
• I Støvring og Nørager er der allerede nu et voldsomt pres på mødelokaler. I Nørager er der ikke
plads til flere medarbejdere, og flyttes yderligere medarbejdere til Støvring, vil der være markant
for få mødelokaler.
• Umiddelbart vil forslaget betyde en fortætning af personalet. Det anerkendes, at kontorpladserne
skal udnyttes optimalt, samtidig er vi bekymret for arbejdsmiljø og den generelle trivsel. Det handler
om at finde balancen, hvor det er muligt at tilgodese medarbejdernes forskellige præferencer i
forhold til omfang af tilstedeværelse og hjemmearbejde og indretning af arbejdsplads, selvfølgelig i
overensstemmelse med det arbejde, der skal leveres.
Opsigelse af lejemål i Business Park Nord
• Virksomheder efterspørger den erhvervsnære tilstedeværelse, fokus på forretningsudvikling, og
uvildige rådgivning – Dette er områder der i erhvervets øjne svækkes ved en placering i en
administrationsbygning, i stedet for nuværende placering hos erhvervet.
• Erhvervskonsulenterne vil få sværere ved at have følingen med erhvervslivet i samme grad ved en
flytning til et rådhus. Her er netop den daglige kontakt med erhvervslivet i Business Park Nord en
væsentlig faktor.
• Der tages ikke højde for Business Rebilds behov for mødelokaler til iværksættermøder og generelle
arrangementer på årligt ca. 250 timer, svarende til en direkte udgift på omkring 50.000 kr. ved
eksternt leje af mødelokaler. Dette forbrug ligger udover de møder, som Business Rebild er i stand
til at afholde hos virksomhederne, og det er derfor nødvendigt at Business Rebild “inviterer hjem”.
Der må derfor påregnes stor belastning internt eller udgifter til eksterne møderum.
• En yderligere udgift der skal påregnes ved en flytning af Business Rebild, er en væsentlig udgift ift.
kørselsopgørelse, dette også ifm. netværksarrangementer og større arrangementer, der ikke kan
afholdes på administrationsbygningen grundet plads.
Uddybende begrundelse:
Hovedpointer:
- Den politiske beslutning omkring placering i Business Park Nord blev i 2013 taget med ambitionen
om nærværende service for iværksætterne og det lokale erhvervsliv. Resultatet har været erhvervsnærværende konsulenter i tæt berøring med det lokale erhvervsliv samt en meget høj
kendskabsgrad hos erhvervet generelt. Alle disse områder må formodes at blive svækket ved en
placering i en administrationsbygning.
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- Et “øget samarbejde internt”, nævnt som en fordel ved flytningen, efterspørges ikke af de lokale
virksomheder. I dag er der allerede velfungerende samarbejdsrelationer mellem BR og kommunale
afdelinger. Derimod efterspørges den erhvervsnære tilstedeværelse, fokus på forretningsudvikling,
og uvildige rådgivning - Alle områder der i erhvervets øjne svækkes ved en placering i en
administrationsbygning, i stedet for nuværende placering hos erhvervet.
- Den i forslaget beskrevne ændring i driftsbudget på -0.114 er estimeret uden hensyntagen til
Business Rebilds behov for mødelokaler til iværksættermøder og generelle arrangementer på årligt
ca. 250 timer, svarende til en direkte udgift på omkring 50.000 kr. ved eksternt leje af mødelokaler.
Dette forbrug ligger udover de møder, som Business Rebild er i stand til at afholde hos
virksomhederne, og det er derfor nødvendigt at Business Rebild “inviterer hjem”. Der må derfor
påregnes stor belastning internt eller udgifter til eksterne møderum.
- Forslaget beskriver, at “erhvervskontoret bør dog påregne i højere grad at komme rundt på
virksomhederne”, uden de yderligere udgifter i tid og transport dette er medtaget i den angivne
besparelse.
- Konklusionen er, at øvelsen i bedste tilfælde vil kunne føre til en minimal besparelse, men med
store omkostninger for Business Rebilds evne til at opretholde niveauet for erhvervsservice.
Beskrivelse af forslag:
Det blev politisk besluttet i 2013, at kommunens erhvervskontoret (Business Rebild) placeres i
Business Park Nord. Placeringen skulle give en nærværende service for iværksætterne og det lokale
erhvervsliv. Erhvervskontoret har således i dag fysisk tilstedeværelse i Business Park Nord, blandt
ca. 90 lokale virksomheder. Herfra vejledes lokale iværksættere og virksomhederne på tværs af
brancher og geografi i hele Kommunen. Der afvikles et stort antal af 1:1 møder, afholdes
arrangementer og kompetenceforløb samt drives 6 netværk fra lokationen. Forslaget indebærer at
lejemålet opsiges, og at der findes plads til erhvervskontoret i en af de tre administrationsbygninger.
Det vil samtidigt give Business Park Nord mulighed for at disponere over de nuværende lokaler til
andet form
Høringssvar fra ansatte i Business Rebild
Business Rebild består af fire erhvervskonsulenter og en turist- og erhvervschef. I år 2013 besluttede
byrådet at Erhvervskontoret (nu: Business Rebild) skulle flytte fra rådhuset til Business Park Nord,
med begrundelsen at placeringen skulle give en nærværende service for iværksætterne og det
lokale erhvervsliv. Erhvervskontorets placering i Business Park Nord har gennem årene vist sig og
være en fordelagtig.
Med Business Park Nord som adresse for Business Rebild, betyder det at de fem ansatte i Business
Rebild har deres daglige ageren blandt knap 90 forskellige virksomheder
(brancher/størrelser/markeder/alder). Som erhvervskonsulent er det vores opgave at understøtte
Rebilds erhvervsliv på bedst mulig vis, med fokus på vækst, fastholdelse og etablering. Dette
gennem én til én møder, relevante arrangementer, kompetenceudviklingsforløb og
netværksaktiviteter.
For at vi/erhvervskonsulenterne i Business Rebild kan hjælpe virksomhederne med deres udvikling,
er det altafgørende, at vi har en opdateret viden om, hvad der er aktuelt for erhvervslivet. Her er
netop den daglige kontakt med erhvervslivet i Business Park Nord en væsentlig faktor for, at vi kan
holde os opdateret. Selvfølgelig er møderne ved virksomheder også afgørende, men med 250 årlige
møder (jf. Handleplan 2022) giver det også et tydeligt billede af, at der er mange møder som også
foregår udenfor businessparken. Såfremt aktuelle budgetforslag bliver godkendt, og Business
Rebilds ansatte skal flyttes til en adresse på et af kommunens rådhuse, vil vi/erhvervskonsulenterne
i sagens natur have svære ved at have følingen med erhvervslivet i en grad, som vi har idag.
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Interne og eksterne relationer
Det nævnes i budgetforslaget at; ”…en placering i en af de tre administrationsbygninger på den
anden side kunne øge samarbejdet internt”. Business Rebild har i dag mange velfungerende
samarbejdsflader med de øvrige kommunale afdelinger eks. jobcentret, juridisk team, skole og fritid,
Plan Byg og Vej samt Natur & Miljø gennem Task Force funktionen og fælles projekter. Alt til gavn
for erhvervslivet og er højt prioriteret i Business Rebild. Imidlertid er spørgsmålet hvilken relation,
der er mest væsentlig at udbygge og opdatere samt af størst betydning for erhvervslivet.
Erhvervslivet ser ofte kommunens afdelinger som samarbejdspartnere, men lige så ofte som en
begrænsende faktor, på områder der kan være svære at navigere i. Men en eksternt placeret
lokation signalerer Business Rebild over for erhvervet, at man er indgang til meget forskelligt,
herunder også de individuelle afdelinger i kommunen – Om man kan ofte bidrage til forståelsen for
et styrket samarbejde med kommunen. Denne relation oplever vi er vigtig at værne om.
Iværksætteri
Business Rebild er ansvarlig for kommunens iværksætterservice. Med gennemsnitlig 120
iværksættermøder om året, har vi gjort stort brug af mødefaciliteterne i Business Park Nord.
Iværksættere er primært ”privat personer”/arbejdstagere, der ikke ønsker at invitere til et møde i
deres private hjem. Det vil betyde, at Business Rebild enten skal lægge et stort pres på de allerede
meget benyttede mødelokaler på rådhusene, eller booke mødelokaler eksternt, hvilke vil kræve en
merudgift ift. driften. Desuden er der mange iværksættere som kommer forbi uden mødebooking,
hvorfor ledige mødelokaler er essentielt. Ligeledes gælder ift. vores arrangementer. I år 2022 er der
planlagt 43 arrangementer og netværksmøder. Nogle møder bliver afholdt ved virksomhederne,
men langt hovedparten afholdes i Business Park Nords mødelokaler/konferencerum. Igen vil disse
arrangementer lægge et ekstra pres på rådhusenes større mødelokaler, eller alternativt på eksternt
lejede lokaler og derved udgifter.
Hvis hovedparten af årets 43 arrangementer/netværksmøder samt 120 iværksættermøder skal
afholdes i en administrationsbygning, vil dette give beslag på eksisterende mødelokaler i mere end
250 timer årligt.
Kørselsudgifter
En yderligere udgift der skal påregnes ved en flytning af Business Rebild er en væsentlig udgift ift.
kørselsopgørelse, dette også ifm. netværksarrangementer og større arrangementer der ikke kan
afholdes på administrationsbygningen grundet plads.
Bevarelse af funktionen digital arkivar
• Vi ønsker at udtrykke vores bekymring over for stillingens ophør som en del af budgetstrategien,
da det vil komme til at have stor påvirkning på kommunens generelle håndtering af persondata.
• De kompetencer en arkivar har, er kompetencer som ikke ellers findes i organisationen, og som vi
som en helhed er dybt afhængige af, findes i kommunen.
Uddybende begrundelse:
• IT-projektledere, IT-sikkerhedskonsulenter og databeskyttelsesrådgiver vil gøre opmærksom på
konsekvenserne ved at lade den digitale arkivar-stilling ophøre som en del af budgetstrategien.
• Vi har som offentlig myndighed en lovmæssig arkiveringspligt. Det er en pligt, vi ikke kan beskære
os. Ydermere er det et fokusområde for Datatilsynets tilsynsaktiviteter. Med andre ord vil vi ikke
kunne stoppe med at arkivere. Konsekvensen ved at lade stillingen udløbe ved årets udgang er
derfor, at vi må undvære en central spiller, der besidder evnerne og kvalifikationerne til at sikre en
korrekt arkivering, samt besidder mandatet til at sikre, at arkiveringen rent faktisk finder sted. Vi
ønsker at udtrykke vores bekymring over for stillingens ophør som en del af budgetstrategien, da
det vil komme til at have stor påvirkning på kommunens generelle håndtering af data. De
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kompetencer en arkivar har, er kompetencer som ikke ellers findes i organisationen, og som vi som
en helhed er dybt afhængige af, findes i kommunen.
• I program Datarejsen er arkivaren katalysator for at kvalitetssikre arbejdsgange i sagsbehandlingen
og håndhævelse af korrekt håndtering af persondata og bevaringspligtigt data i centrene. Dette er
vi som offentlig myndighed ligeledes lovmæssig forpligtet til i henhold til bl.a. forvaltningsloven,
arkivloven og databeskyttelsesforordningen. Programmet vil derfor skulle væsentligt tilrettes, med
de konsekvenser det så vil medføre, da vi som kommune langt fra, er færdige med at have
rammerne for vores overordnede datahåndtering på plads.
Fælles høringssvar fra LokalMED i Center Natur og Miljø (CNM) og LokalMED i Center Plan, Byg og
Vej (CPBV)
Sektorområde: Tværgående
Besparelse: Fra høj til lav kørselstakst.
Center Natur og Miljø råder over to tjenestebiler.
Center Plan, Byg og Vej råder ikke over tjenestebiler.
Begrundelse:
Når man vælger at have et rådhus og to administrationsbygninger i en kommune afstedkommer det
rigtig mange kørte kilometer mellem forvaltningerne pga. af møder og lign.
Besigtigelser, tilsyn samt klager kræver mange kørte kilometer hvert år i både Center Natur og Miljø
og i Center Plan, Byg og Vej. Administrationsbygningen i Nørager er placeret i kommunens yderkant
og personalet kører til alle hjørner af kommunen. Den lave kørselstakst vil ikke dække
benzinudgifter (særligt ikke de nuværende meget høje benzinpriser), det slid der er på bilen fx
stenslag mv. som personalet i forvejen ikke kompenseres for, når skaden sker i tjenesten.
En takstændring fra høj til lav opfattes som en forringelse af ansættelsesvilkårene (= nedgang i
lønnen).
Hvis besparelsen gennemføres, er der en klar fornemmelse af at personalet i de to centre ikke
ønsker at benytte egne biler på tilsyn, kørsel til møder m.v. De fleste medarbejdere i de to centre
kører ud på tilsyn i større eller mindre grad. Alle arbejder under overenskomster, hvor
kørselsgodtgørelsen ikke er fastsat.
Konsekvenser af besparelsen:
• Landbrugs- og Virksomheds grupperne har ca. 300-400 tilsyn de skal udføre pr. år. Medarbejderne
stiller i øjeblikket egne biler til rådighed, da de to tjenestebiler i CNM ofte er optaget. Det må
forventes, at der skal indkøbes/leases yderligere biler, for at dække behovet.
• Mange af de klager/anmeldelser vi får fra borgerne, kræver at personalet reagerer hurtigt. Det er
ofte ikke muligt at reservere en tjenestebil ved akutte udkald og derfor stiller personalet egne biler
til rådighed. Dette gør de som en service til borgerne samt for at undgå skader på natur og miljø.
• Medarbejderne kører ofte på en besigtigelse/tilsyn, hjemmefra eller tager tilsynet på vejen hjem
fra arbejde. Dette sparer kørsel og tid samt giver en større fleksibilitet overfor borgere der ønsker
et tidligt eller sent besøg fra kommunen. Denne fleksibilitet forsvinder, hvis medarbejderne
først skal til Nørager efter en tjenestebil og omvendt aflevere den igen i Nørager inden de tager
hjem.
• Behovet for flere tjenestebiler anslås at være 2-3 tjenestebiler i Plan Byg og Vej samt 2
tjenestebiler ekstra i Center Natur og Miljø.
Høringssvar fra LokalMED Center Plan Byg og Vej (CPBV)
Spareforslag nr. 7.
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Vedr. Helhedsorienteret tilgang til nedrivning og salg af kommunale bygninger (forkortet; Salg af
bygninger)
• Medarbejderne imødeser besparelsesforslaget sættes i værk straks.
• Ingen umiddelbare ulemper for medarbejderstaben.
Spareforslag nr. 9.
Vedr. Brugerbetaling – etablering af asfaltrampe ved indkørsel
• Medarbejderne forudser en ekstra arbejdsopgave, men acceptabel i forhold til
besparelsespotentialet.
• Vejteamet er positive for forslaget.
Spareforslag nr. 10.
Vedr. Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje.
• Der vurderer der skal ligges rigtig mange ressourcer i projektet indtil besparelsen kan ses.
• Vejteamet har gennem flere påpeget besparelsespotentialet både i form af drift og vedligehold af
vejanlæggene.
• Vejteamets erfaringer er, at når veje nedklassificeres kommer der ekstremt mange henvendelser
fra borgere. Bekymringer om hvilke konsekvenser nedklassificeringen medfører.
Spareforslag nr. 11.
Vedr. Nedklassificering af offentlige grusveje.
• Vejteamet vurderer samme udfordringer og besparelsespotentialer som i punkt 10.
Spareforslag nr. 12.
Vedr. Ændring af byggesagsgebyr til timepriser.
• Team Byg forudser der skal bruges en del mere tid på administration og tidsregistrering.
• Kommunen har gennem flere år været positiv omtalt for at byggesagsbehandling har været gratis
eller fast pris.
• Det positive er at ansøgningsmaterialet med stor sandsynlighed er mere gennemarbejdet ved
ansøgningsstart for at undgå et højt byggesagsgebyr.
• ”Besparelsespotentialet”, indtjeningen bliver mindre, hvis alle sager oprettes som gratis
forhåndsdialoger. Til gengæld vil borgere og virksomheder se det som god service.
Spareforslag nr. 16.
Vedr. Reducereret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger.
• Brugen af flexpladser må være indtænkt ved de færre m2.
• Der skal tænkes ens dockingstationer/ens pc. En eller to skærme på hver plads.
• Mulighed for teams kan sidde samlet for at opnå en optimal arbejdsdag og sparring.
• Lettere rekruttering ved at flytte arbejdspladser mod Støvring.
• Riv plasteret af og lav en samlet administrationsbygning i Støvring.
• Ved at bruge hovedsagelig flexpladser risikerer man, at køre ”forgæves” på arbejde. Hvis man ikke
kan sidde med sit team, kunne man lige så godt sidde hjemme.
Høringssvar fra Center Familie Handicap
Generel opfordring
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Socialrådgiverne i Center Familie og Handicap opfordrer på det kraftigste til at der i
budgetforhandlingerne træffes de ”svære” beslutninger, som skaber varige besparelser, og som kan
medvirke til mere stabil drift fremadrettet. De massive besparelser der tales om hvert år til
budgetforhandlingerne, medfører bekymringer og i nogle tilfælde mistrivsel i organisationen.
Socialrådgiverne i Center Familie og Handicap anerkender at der er tale om en særligt svær opgave
til kommende budgetforhandlinger, men er også af den overbevisning, at der de foregående
budgetår er skubbet ”svære” beslutninger, som påvirker den daglige drift.
Socialrådgiverne i Center Familie og Handicap anmoder ligeledes om, at politikerne står på mål for
besparelser, medfører serviceforringelser på kernevelfærden. Vi har år efter år sparet 0,5 procent
på driften via den såkaldte grønthøster. I år fraviger vi at kommenterer yderligere på den, da vi
anerkender et historisk besværligt budget. Vi vil dog igen benytte lejligheden til at kommenterer på
at der er skåret helt og aldeles ind til benet. Den daglige drift er allerede så presset, at den fører til
sygemeldinger og til tider medarbejderflugt. Det er vores vurdering at dette på ingen måde skyldes
det lokale arbejdsmiljø, men derimod de rammer, som økonomien tilskriver. Der opleves allerede
nu rekrutteringsproblemer og dette vil være en tiltagende problemstilling indenfor
socialrådgiverfaget. Det bekymrer os såfremt der ikke kommer styr på økonomien fremadrettet da
den årlige 0,5 procents besparelse i de kommende år vil føre til yderligere nedskæringer, hvilket vil
umuliggøre driften af en familieafdeling i Rebild Kommune, da den allerede drives af et absolut
minimum af medarbejdere.
Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger
Socialrådgiverne i Center Familie og Handicap mener respektfuldt ikke at det er muligt at overholde
gældende lovgivning og passe gældende arbejdsopgaver, såfremt der ikke er tilgængelig mødelokale
kapacitet. Borgerne har ret til en anonymiseret sagsbehandling, og det er ikke muligt såfremt vi ikke
kan indkalde borgerne til møder på forvaltningen. I Støvring og Nørager er der allerede et voldsomt
pres på mødelokaler, og såfremt familieafdelingen skal dele med flere kollegaer, vil der også komme
dette i Terndrup. Vi har endelig efter en modernisering, fået en passende kapacitet, efter en lang
årrække hvor det ikke har været muligt at indkalde borgere til møder på forvaltningen.
Manglende mødelokale kapacitet vil føre til flere møder ud af huset og mere kørsel. Det vil ligeledes
medføre et effektivitetstab, i form af flere timer i bilen. Dette kan ikke undgå at medfører
serviceforringelser i en allerede maks. presset forvaltning.
Socialrådgiverne i Center Familie og Handicap er, som nævnt forbeholdende men ikke totalt
afvisende overfor en flytning, såfremt der er taget hensyn til mødelokalekapaciteten.
Socialrådgiverne i Center Familie og Handicap vil gerne anmode om, at der i dette besparelsesforslag
tages hensyn til rekruttering. Socialrådgiverfaget oplever allerede stigende problemer med
rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Denne tendens ser kun ud til at blive tiltagende
fremadrettet. Såfremt der reduceres med et rådhus, bør det tænkes ind at Støvring er et
rekrutterings plus, grundet beliggenhed tæt på Aalborg og motorvej. Såfremt Familieafdelingen
flyttes til Nørager, bliver det ikke kun et rekrutteringsmæssigt problem med også en stor
fastholdelsesproblematik. Det vil være en katastrofe med de kendte problemstillinger vi allerede
ser i dag, med at tiltrække kollegaer og udviske rekrutteringsmæssige fordele ift. nærliggende
kommuner i form af Vesthimmerland og Mariagerfjord.
Slutteligt er vi bekymrede for arbejdsmiljøet såfremt 3 rådhuse skal klemmes sammen på 2. Det vil
i vores optik medfører øget støj, med effektivitetstab som følge.
Høringssvar til spareforslag – Budget 2022-2025
”nedsættelse af befordringsgodtgørelse fra høj til lav kørselstakst”
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Ved nedsættelse af kørselstaksten, vil det få mærkbare konsekvenser på serviceniveauet og
fleksibilitet,
som vil påvirke det daglige tidsforbrug på transport, og dermed tage tid fra selve kerneopgaven.
Ved en nedsættelse af kørselstaksten akter socialrådgiverne i Center Familie og Handicap ikke at
stille egen bil til rådighed. Dette ud fra den vurdering, at der ikke kan holdes bil for det beløb som
svarer til
den lave takst.
Ved kørsel i egen bil opnås et stort omfang af fleksibilitet, som er en nødvendighed for at kunne
hjælpe
udsatte borgere, børn og samarbejdspartnere i Rebild Kommune. Det kan dog også opnås ved en
markant udvidelse af muligheden for at køre i Kommune biler eller til formålet leasede biler – hvilket
ikke er en mulighed på nuværende tidspunkt.
I vid udstrækning er der i tale om regelmæssig kørsel af større omfang, som retfærdiggør der
udbetales høj
kørselstakst for de første 20.000 km. jf. gældende aftaler med diverse fagforbund.
Der skal i samme ombæring defineres hvilket serviceniveau man ønsker i Rebild Kommune, hvilket
heller ikke fremgår af forslaget.
Annullering af investeringsstrategi på voksenhandicapområdet
Ved sidste års budget blev investeringsstrategi på voksenhandicapområdet sparret væk.
Medarbejderne i Center Familie og Handicap, vil igen appellere til at genetablere denne. Det er
vores klare faglige vurdering at der på ingen måde er tale om en besparelse men derimod en
potentiel massiv udgift stigning på konto 5. Der anbefales derimod at gøre investeringsstrategien
fra 2017 permanent med en stilling og hvor Center Familie og Handicaps økonomiske råderum,
finansiere den anden stilling, så der er mulighed for at fortsætte den nuværende drift. På trods af
at investeringen i voksenhandicapområdet er sparret væk, har Center Familie og Handicap kunne
finansiere denne gennem omprioritering af økonomi fra andre arbejdsopgaver. Dette er der dog
ikke økonomi til fremadrettet hvorfor det unægtelig vil medføre besparelser på enten tidligindsats,
børnehandicap, voksenhandicap, småbørns team 0-12 år eller ungeteam 13-23 år. Der er tale om
afdelinger der allerede er maks. presset og som drives kvalitetsbevidst og billigere end
sammenlignelige kommuner.
Medarbejderne i Center Familie og Handicap anser voksenhandicap investeringsstrategien for en
succes, som har ført til varige besparelser der langt overstiger den påtænkte besparelse. Besparelser
der ikke vil være mulige at fokuserer på i fremtiden såfremt normeringen nedsættes.
Der har i investeringsstrategien de sidste 4 år været drevet godt købmandskab i teamet hvor Rebild
Kommune, har fået mest muligt for pengene på de indskrevne botilbud, samtidig med at der har
været store reelle besparelser ved at kigge på Behov-Indsats- Takst for den enkelte borger.
Dette har været muligt qua opnormeringen fra 5-7 rådgivere, hvor vi har fået større indsigt og fokus
på økonomi, da vi har haft den fornødne tid til forhandling, og det vil der ikke være tid til hvis vi igen
skal være 5.
I 2021 blev der fundet besparelser på +10 mio. kroner, qua en mere intensiveret indsats for at få
borgerne i andre tilbud, som f.eks. at komme fra botilbud til egen bolig med mindre indgribende
støtte. Dette ville der sandsynligvis ikke have været tid til i samme omfang, hvis der skulle være 2
færre til sagerne.
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Det er medarbejdernes klare vurdering at der dagligt udøves økonomisk ansvarlighed, som vil blive
vanskeliggjort uden den nuværende normering. En besparelse fra 7 til 5 rådgivere og den der
tilhørende sagsstigning fra 60 – 83 sager vil medføre et ringere serviceniveau for borgerne i Rebild
Kommune i form af længere svar tider på henvendelser, længere sagsbehandlingstid, mindre
hyppige opfølgninger og realistisk set flere fejl, som kan være dyre på vores arbejdsområde. Det vil
ligeledes med stor sandsynlighed føre til stresssygemeldinger og medarbejderflugt, som var
oplevelsen før 2017.
Borgere vil opleve at der vil være mindre tilgængelighed til rådgiver, idet at denne er mere ude af
huset grundet flere sager, og dermed flere opfølgninger ved eksterne botilbud i det meste af Jylland.
I økonomien for voksenhandicap områder skal der indregnes at der på landsplan ses flere komplekse
sager og indsatser på de samme antal henvendelser, som tilbage i 2017. Dette gør sig også gældende
for Rebild Kommune.
Ved et stigende sagsantal mindskes mulighederne for at overholde kommunens værdier om
samskabelse, da der vil blive mindre tid til at arbejde helhedsorienteret og sammen med andre
afdelinger i kommunen.
Som positiv bivirkning af investeringsstrategien anmoder vi om, at der ligeledes lægges vægt på, at
medarbejderne i voksenhandicap har været stabile og stort set uden udskiftning i perioden. Der er
oplevet en enorm effekt på medarbejdertrivslen og mindskning af stress, for en faggruppe der i
diverse nationale undersøgelser bonner ud som den mest stressede faggruppe.
Høringssvar fra lokalMED-CAB (Center Arbejdsmarkedet og Borgerservice).
Centerarbejdsmarkedet og Borgerservice (herefter CAB) vil gerne benytte lejligheden til at
anerkende byrådet for at have sat de strukturelle rammer i spil i de kommende forhandlinger.
Besparelse på drift/tilbud til borger:
CAB kan frygte at gennemføres forslaget om en besparelse på driften og hermed afgivelse af tilbud
der skal bringe borgeren, tætter på beskæftigelse og dermed selvforsørgelse. Konsekvensen af de
forslåede besparelser vil være en øget andel af borger på offentlig forsørgelse. Sker dette vil det
ligeledes få den konsekvenser at tiden på offentlig forsørgelse for den enkelte borgere vil blive
forøget.
Ovenstående vil ramme dobbelt, idet refusionen fra staten, gradvist reduceres jo længere tid
borgeren opholder sig på offentlig forsørgelse.
Særligt på dagpengeområdet, hvor netop de arbejdsmarkedsretter tilbud anvendes til borger med
en jobgaranti.
Finansieringen af Arnepensionen:
Som det ses i dagsorden til ØK’ møde d. 5 september 2022, er der langt op til CAB skal finde yderlig
1,6 millioner. Dette i tilgift til de i forvejen kendte forsalg til besparelser.
I tillæg vil CAB ligeledes som andre dele af Rebild kommune forsat skulle spare 0,5% på
administrationen. Medarbejder siden i CAB, gør opmærksom på at der ikke længere er lavt
hængende frugter at tage af. Personalemæssigt er vi skåret så langt ind til benet at vi vurderer det
kan få alvorlige konsekvenser, hvis vi skal reducere i arbejdsstyrken.
Dette efterlader at de forslået besparelser skal tages på driften, med de ovenstående beskrevet
konsekvenser til følge.
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Medarbejdersiden Hovedudvalget
Budgethøring fra Hovedudvalget:
Hovedudvalget peger på vigtigheden af at se ind i høringssvar fra sektorudvalg og lokaludvalg. De
enkelte MED-udvalg har bedre viden og indblik, hvorfor Hovedudvalget opfordrer til, at de enkelte
sektorudvalgs høringssvar tages til efterretning.
Hoveudvalget anerkender at der tages ansvar og hånd om politiske beslutninger, og håber på gode
politiske drøftelser med stillingtagen frem for rammebesparelser. Hovedudvalget opfordrer til
tidlig inddragelse og højt informationsniveau, såfremt det har personalemæssige konsekvenser.
Det er vigtigt, at der tages hånd om processen på en ordentlig måde med hensyn til berørte
medarbejdere.
Hovedudvalget bakker op om at politikerne løser budgetudfordringer i et udviklingsperspektiv i
forbindelse med skole- og dagtilbudsstruktur og moderniseringsplan på ældreområdet.
Hovedudvalget ser positivt på pressestrategien vedr. budgetudfordringer og tidligere inddragelse
af MED-systemet.
Medarbejdersiden i Hovedudvalget
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Rebild Erhvervsudviklingsråd

Høringssvar vedr. side 43 i basisbudget 2023-2026
Da Rebild Kommune i sin tid placerede Erhvervskontoret i erhvervslivets egne omgivelser, var det
nytænkning og en fremragende signalværdi til det lokale erhvervsliv om, at Rebild Kommune vil
erhvervslivet - vil væksten i erhvervslivet - vil tiltrække nye virksomheder til kommunen - vil
iværksætteri.
Denne erhvervsvenlige tilgang adskiller sig fra mange nabokommuner, og det positive kendetegn
mod erhvervslivet skal vi holde fast i.
Vi skal udbygge og støtte Erhvervskontoret i sin nuværende placering, så Rebild Kommune fortsat
”gør hvad man siger og siger hvad man gør”.
En flytning af Erhvervskontoret til kommunale bygninger er teknisk muligt, men ikke
erhvervsmæssigt et klogt signal til nuværende og nye virksomheder i kommunen.
Besparelsen ved at flytte Erhvervskontoret til kommunale bygninger kan alle kommuner gøre, men
at placere Erhvervskontoret blandt kommunens mange virksomheder kan kun få kommuner.
Vi vurderer, at besparelsen ved en flytning af Erhvervskontoret ikke står i et rimeligt forhold til de
signaler kommunen herved sender til det lokale erhvervsliv og de mange virksomheder.
Vi vurderer også, at en tiltrækning af nye virksomheder til Rebild Kommune bliver sværere i
fremtiden, da argumentet om nærhed til virksomheder forsvinder og Rebild Kommune ikke har
noget erhvervsmæssigt kendetegn om at være blandt virksomhederne og dermed tæt på
beslutningstagerne i de enkelte virksomheder.
Alle tanker og planer, som man havde for 10 år siden, er i dag lykkedes.
Vi vil kraftig opfordre Byrådet til at finde andre besparelser som ikke berører en flytning af
Erhvervskontoret. Brug os til at finde løsninger.
På vegne af Rebild Erhvervsudviklingsråd
Brith Lund Jørgensen, formand
Michael Lynderup Kjeldsen, næstformand
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HK-klubben

HK-klubbens bemærkninger til budget 2023 inkl. overslagsår
Vi ser med stor respekt på, at Byrådet behandler de økonomiske udfordringerne i et
udviklingsperspektiv. F.eks. moderingsplanen for plejeboliger, hvor der tages højde for
behovet hos vores borgere både nu og fremadrettet.
Med den stor dækning af udfordringerne med økonomien i pressen, er der en forventning
til, at der bliver set på de strukturelle udfordringer, vi har i Rebild kommune.
Det glæder os, at vi tilsyneladende nu har et byråd, som står sammen om at træffe de
svære beslutninger, som i den sidste ende er til fællesskabets bedste.
Forslag om at reducerer 3 administrationsbygninger til 2
Vi har gennem mange år ønsket os 1 rådhus og i det lys, er der tale om en god ide.
Det er lettere at rekrutterer personale til Støvring end til både Terndrup og Nørager og der
vil helt klart være fordele ved en sammenlægning.
Desværre er Rådhuset i Støvring et erstatningsbyggeri med begrænset plads og et i
forvejen udfordret indeklima, hvorfor det kan være svært at få øje på de praktiske
løsninger.
Flere hænder
Vi er bekymrede over udsigten til ikke at få mere hjælp/personale i administrationen.
Rebild kommunes udgifter til administration ligger langt under de udgifter andre kommuner
har til samme opgave. Der er reducere meget på administrativt personale, som
efterhånden er slidt flere steder. Opgaveglidning kan være en god ide, men vi opfordrer til
at lade hk-personale lave ”hk-opgaver”. På samme måde som f.eks. sygeplejersker er
bedst til sårpleje.
Budgetprocessen
Vi ser frem til at bidrage til fremtidige budgetprocesser og håber der vil blive truffet de
rigtige politiske beslutninger, som Byrådet kan stå inde for.

På HK-klubbens vegne
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UCN Innovation
Høringssvar fra UCN Innovation vedrørende Rebild Kommunes budget 2023-26.
- basisbudget s. 43 ”Opsigelse af lejemål i Business Park Nord”.
Som nære samarbejdspartnere er vi endog meget bekymrede for den påtænkte flytning af
Business Rebild fra den nuværende lokation på Business Park Nord. Vi har gennem årerne på UCN
Innovations iværksætterforløb Next Step haft virkelig god værdi af at Business Park Nord og
Erhvervskontoret er beliggende på samme fysiske adresse.
Vi har et meget tæt samarbejde på Next Step forløbene med erhvervskonsulenterne i Business
Rebild. For de unge iværksættere, der etablerer sig med deres virksomheder i BPN, er det således
tiltrækkende og et unikt tilbud hos Business Rebild efter endt uddannelse stadig at kunne trække
på erhvervskontoret med de kendte erhvervskonsulenter. Denne tætte relation og nem adgang til
rådgivning er medvirkende til/afgørende for at de unge iværksættere vælger at starte deres
virksomhed i netop Rebild Kommune. Det at kunne få en kontorplads i erhvervsparken tæt på en
kvalificeret erhvervsservice er unikt. Det er vores opfattelse at netop placeringen af Business
Rebild i BPN, er afgørende for, at de unge vælger at etablere sig i dette trygge miljø med deres
virksomheder.
Vores studerende, der er i praktik i de eksisterende virksomheder, får også en særlig indsigt i og
kendskab til, hvad Business Rebild har at tilbyde, fordi det er placeret på samme fysiske lokation.
Vi er overbeviste om at dette unikke iværksættermiljø med nem adgang til erhvervsrådgivning, er
medvirkende til at tiltrække flere start-up virksomheder til Rebild Kommune.
Med venlig hilden
Anni Stavnskær Pedersen
Leder af UCN Innovation
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Terndrup Borgerforening og Lokalråd
høringssvar fra Terndrup Borgerforening & Lokalråd
Økonomiudvalget
Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger
Vi læser i Terndrup Lokalråd med undren Økonomiudvalgets forslag til at reducere antallet af
administrationsbygninger fra de nuværende 3 til 2.
Der er ikke beskrevet, hvilken af de nuværende administrationsbygninger, man påtænker at
nedlægge, men da vi i Terndrup har den ældste bygningsmasse, og ikke som de andre på
nybyggede matrikler, tænker vi det kunne være her hos os, at nedlæggelsen tænkes gennemført.
Det virker mærkeligt på os, når der i besparelsesforslaget står, "...der er mulighed for at huse alt
det administrative personale, som i dag huses i tre bygninger i bare to af bygningerne." Vi har
hidtil fået oplyst, at de 3 bygninger var fuldt ud optaget, af de nuværende ansatte. Men vi må jo
være fejlinformerede.
Administrationsbygningen i Terndrup er en af de allerstørste arbejdspladser i vor by, og det vil
være et stort slag og afsavn for byen, hvis denne store arbejdsplads lukkes. Vi er udmærket klar
over, at det ikke er mange af de over 100 ansatte, der er bosiddende i og omkring Terndrup, men
den afledte handel i vor by, som så mange pendler ud og ind af hver dag, vil mærkbart kunne
mærkes hos vore handlende og i vore butikker.
I de seneste måneder, har Lokalrådet i Terndrup arbejdet sammen med forvaltningen i Rebild
Kommune, omkring en mere vild natur ved administrationsbygningen i Terndrup, med mindre
slåning af grønne arealer, til fremme af biodiversiteten i området. Det vil medføre en nedsat udgift
til pleje af arealerne.
Som vi og forvaltningen ser det, en vind, vind for både naturen og kommunens økonomi.
Da det daværende byråd i sin tid valgte kun at bygge et mindre rådhus i Støvring, og bevare de to
administrationsbygninger i Terndrup og Nørager, må vi gå ud fra, man har haft sine grundige
overvejelser.
Ja senere har man endda bygget helt nyt i Nørager, og moderniseret i Terndrup for mange mio. kr,
ja altså troet på, og fortsat med samme 3 matrikler.
Var det en "hovsa" beslutning, set med dagens briller, nu man vil samle, skulle der i sin tid hellere
være bygget ét stort samlet rådhus, på én matrikel, som foreslået fra flere sider.
Vi håber at forslaget er velovervejet, og vil blive grundigt undersøgt, inden en beslutning træffes,
så det ikke ender uden den forventede besparelse, men i stedet med øgede udgifter til
tilbygninger og omforandringer, på de tilbageværende to matrikler.
Så har man først skadet Terndrup, uden at opnå nogen gevinst.
På vegne af Terndrup Borgerforening & Lokalråd
Jacob Ellemann
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Klyngerådet i Rebild Øst
høringssvar fra Klyngerådet i Rebild Øst klyngen
Økonomiudvalget
Sammenlægning af valgsteder
I Rebild Øst klyngens område foreslås nedlæggelse af valgstederne i Blenstrup og Bælum.
Vælgerne i Blenstrup henvises til at afgive deres stemme i Skørping, og vælgerne i Bælum henføres
til valgstedet i Terndrup.
I betragtning af den meget lille årlige besparelse, for 4 valgsteder i hele kommunen på 65.000 kr,
dvs. ca. 32.500 kr for de 2 valgsteder i vort område, finder vi, det er et meget stort indgreb i
borgernes demokratiske muligheder, for at tilgå et valg.
Bevares valgstederne, tilkommer der dog en udgift til digitalisering, men det er en engangsudgift.
Nedlægges disse 2 valgsteder, og borgerne, specielt i Blenstrup, får meget længere til et valgsted,
frygter vi, at det vil gå meget ud over stemmedeltagelsen, hvilket er et stort tab for demokratiet.
Det er man dog friske nok fra forvaltningens side til, at henføre til en bagatelagtig konsekvens, idet
man skriver "...en del af disse i forvejen enten undlader at stemme eller afgiver brevstemme,...".
Med et knips afskriver man bare 800 vælgere.
Vi finder, det er peber nødder at spare, på demokratiets alter. Det må være en kommunes
fornemmeste opgave, at sørge for, at forholdene for vælgerne er så gode som muligt, og sikre en
høj stemme deltagelse, også i Rebild Kommune.
Der foreslås nedlæggelse af 2 ud af 3 valgsteder i Rebild Øst klyngen, hvilket vi finder er voldsomt,
og med den meget lille besparelse in mente, bør spareforslaget tages af bordet.
På vegne af Klyngerådet i Rebild Øst klyngen
Jacob Ellemann
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Business Park Nord
Høringssvar vedr. side 43 i basisbudget 2023-2026:
Udflytning af Business Rebild af Business Park Nord

>> Iværksætterens bedste ven <<
Den spæde start som iværksætter er både nervepirrende og foranderlig, og ofte skal man kunne
balancere i det hele alene. Konsekvensen heraf kan være dyre lærepenge eller i sidste instans
slukkede drømme. I nogle situationer er løsningen ligetil, mens andre fremstår uoverskuelig at løse
– lige indtil man sætter sig med sin lokale erhvervskonsulent - de har nemlig ofte vejledt i lignende
eller kender til én, der har været igennem det samme.
Som iværksætter er uforudsigeligheden din faste følgesvend. Den viser sit ansigt på mange måder.
Telefonen ringer pludselig ikke som den plejer, en stor kunde forsvinder, en leverandør går konkurs,
en pandemi bryder ud. Kort sagt viser hverdagen sig ofte anderledes end forventet.
Når verden ramler og det uforudsete igen viser sit ansigt, så er der behov for akut assistance til at
handle sig ud af problemerne. Der er brug for hjælp - og i mange tilfælde lige med det samme, og
det er netop her, at princippet om den åbne dør hos Business Rebild, er den altafgørende forskel.
Da man i 2013 besluttede at flytte Rebild Kommunes erhvervskontor – Business Rebild – ud af
Rådhuset og ind i Business Park Nord, var det første skridt på vejen mod et nærværende og
tilgængeligt erhvervskontor.
Her møder Business Rebild dagligt de nye iværksættere, som kommer til huset – både fra
kommunen og nabokommunerne – fordi de er blevet tiltrukket af netop miljøet, hvor det er muligt
at få sparring, hjælp og rådgivning lige rundt om hjørnet.
Her møder Business Rebild dagligt de iværksættere, som stadig betragter sig selv som iværksættere
efter 5-10 år, og som med jævne mellemrum stadig mødes med konsulenterne, som har været med
på deres iværksætterrejse i medgang og modgang.
Her møder Business Rebild dagligt virksomheder fra hele kommunen til arrangementer, netværk,
møder, events eller bare fordi de er i huset, da rammerne er indrettet til business og som et stort
fællesskab.
Rebild Kommune er gentagne gange anerkendt for sin erhvervsvenlighed og evne til at skabe gode
betingelser for at drive virksomhed i kommunen, og her spiller tilgængelighed, øjenhøjde og miljø
uden tvivl en væsentlig rolle.
Konsekvensen ved at flytte Business Rebild til egen adresse kan der kun gisnes om, men set fra en
erhvervsdrivendes egne øjne, vil det medføre en helt anden dynamik og samspil overfor
kommunens
virksomheder og iværksættere. Vi har ikke behov for at samle alle kommunens kompetencer under
ét tag –vi har behov for en god ven og vejleder, der kan være med til at sætte retning og skabe
vækst, udvikling og arbejdspladser.
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Det svære spørgsmål er, hvordan man måler en besparelse op mod alt dette, som I løfter i dag?
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Terndrup Borgerforening & Lokalråd, Klyngerådet i Rebild Øst og Samråd for
Forsamlingshuse i Rebild Kommune
høringssvar Terndrup Borgerforening & Lokalråd
Klyngerådet i Rebild Øst klyngen
Samråd for Forsamlingshuse i Rebild Kommune
Kort frist til afgivelse af høringssvar til budget 2023
Som vanligt, får vi ikke mange dage til at udforme høringssvar, i år har vi maximalt haft 8 hverdage
inden fristen udløb for svar til budget 2023.
Vi er klar over, at budget processen er hektisk og kort, det er den også for politikerne.
Rebild Kommune har gennem den seneste tid, lagt op til mere borgerinddragelse, det har vi også
fået, tak for det, men i en høringsrunde på 8 dage kniber det meget, med at kunne høre alle
interessenter.
Vi kan ikke påstå, at vi ikke har nået det, det kan jo aflæses af vore høringssvar.
Disse høringssvar er dog helt umulige, at få ordentligt bearbejdet i vore organisationer og
foreninger. Det er ikke muligt, at indkalde alle bestyrelsesmedlemmer med så kort varsel, og det
bliver derfor ofte nogle få personer, der udarbejder høringssvarene, det er synd for demokratiet
og den resterende bestyrelse.
Det kunne gøres bedre, vi ville kommer mere rundt i materialet, og høringssvarene ville helt
sikkert blive bedre.
Vi er bekendt med, at der i nogle kommuner allerede inden sommerferien, blev igangsat en dialog
med borgerne.
Det kunne vi godt tænke os, om Rebild Kommune fremover kunne gøre ligeså, eller bare give os en
længere frist her efter sommerferien.
På vegne af Terndrup Borgerforening & Lokalråd
Klyngerådet i Rebild Øst klyngen
Samråd for Forsamlingshuse i Rebild Kommune
Jacob Ellemann
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Terndrup Borgerforening & Lokalråd, Klyngerådet i Rebild Øst og Samråd for
Forsamlingshuse i Rebild Kommune
høringssvar Terndrup Borgerforening & Lokalråd
Klyngerådet i Rebild Øst klyngen
Samråd for Forsamlingshuse i Rebild Kommune
Navn contra organisation, på indsendelse høringssvar
Vi finder det meget uhensigtsmæssigt, at navnet på afsender af høringssvar vedr. budget 2023, har
forrang for virksomhed eller organisation.
Hvilken person der står som indsender, er jo underordnet, når det er på vegne af en organisation
eller forening.
Når man løber ned gennem de indsendte høringssvar, ville det da give meget bedre mening, at
man kunne se hvilken organisation, der havde indsendt høringssvaret.
Navnet på en vilkårlig person, som man ofte slet ikke kender, giver jo kun mening, hvis det er en
privat person eller sag, der sendes høringssvar for.
Det ville give god mening, hvis det blev ændret ved kommende høringer.
På vegne af Terndrup Borgerforening & Lokalråd
Klyngerådet i Rebild Øst klyngen
Samråd for Forsamlingshuse i Rebild Kommune
Jacob Ellemann
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Høringssvar fra borgere til Økonomiudvalget
Morten Andersen
Jeg har gennem de sidste 5,5 år drevet mit reklamebureau fra Business Park Nord i Støvring. Jeg
var på det tidspunkt bosat i Aalborg, men en relation til en konsulent fra Business Rebild gjorde at
jeg fik øjnene op for at flytte min virksomhed til BPN.
Det har siden da gået fra at være mig selv, til et team på 6, og jeg er personligt selv blevet borger i
Rebild Kommune.
Jeg har gennem de sidste 5,5 år haft et tæt samarbejde med Business Rebild, på grund af deres
placering og synlighed i huset. Jeg tror simpelthen ikke at en flytning af Business Rebild til et lokalt
kommunekontor er en god idé, og den "spinkle" besparelse det vil medføre i budgettet, kan slet
ikke stå på mål med de konsekvenser det vil have, at de ikke længere vil være synlige blandt
virksomehederne.
Muligheder og relationer mellem personer sker i hverdagen blandt de små snakke på gangene ikke ved en upersonlig henvendelse over telefonen - hvilket jeg tror også vil gøre det ekstra svært
for konsulenterne at få taletid hos virksomhederne.
Line Bluhme
Jf. S.43 i basisbudget
Som direktør i virksomheden byLink Healthcare Innovation opfordre jeg stærk til at Business Rebild
forbliver på en lokation tæt på erhvervslivet - og hvor særligt iværksættere hurtigt og smidigt kan
søge støtte, hjælp og sparring.
Det har haft stor betydning for byLink at have så dygtige og alsidige sparringspartnere på tæt hold.
Derudover har den nuværende lokation gjort at Business Rebild har kunne tilbyde netværk tiltag og
hvor virksomhederne i langt højere grad bliver motiveret til at bruge hinanden som lokale
samarbejdspartnere.
Jeg er bestemt ikke tiltaler for at Business Rebild flyttes væk fra erhvervslivet og 'virkeligheden'.
Mvh Line Bluhme d. 31/8-2022
Morten Kyvsgaard
Idéen om at flytte det lokale erhvervskontor væk fra Business Park Nord er uheldig. Specielt i mine
første leveår som iværksætter, hvor alting er usikkert, var nærheden altafgørende for min
virksomheds overlevelse. Min virksomhed fejrer 5 års jubilæum dette efterår og jeg er ikke i tvivl
om, at det kun har været muligt fordi Business Rebilds medarbejdere har været tæt på mig.
Jeg gruer for, hvad betydning en eventuel flytning kan få for andre iværksættere, der har brug for
den tætte, kompetente sparring for at skabe en sund forretning.
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Mads Thorhauge
Flytning af Business Rebild. Jeg vil være super ærgelig over at flytte denne del her på rådhuset. For
mig som erhvervsdrivende i en kommune som Rebild er det vigtig at have Business Rebild med på
sidelinjen og jeg synes det kræver de har et netværk ude blandt andre virksomheder. Det får de ikke
på rådhuset og jeg vil også ærligt sige at de jo slet ikke hører til på et rådhus, for mig er det
inspirerende at besøge dem på en lokation blandt andre virksomheder som giver mig en endnu
større motivation for at drive min virksomhed. Jeg tror ikke det er det rigtige sted at spare hvis man
vil erhvervslivet noget godt. Det hedder i mit hoved fingeren på pulsen, det får man ikke på rådhuset
set ud fra mine øjne.

Peter Overby
Angående besparelsesforslag - flytning af Business Rebild til Rådhuset i Støvring.
Vi flytter vores virksomhed til Støvring primo November 2022 og har forud for denne beslutning
haft en god og tæt dialog med Business Rebild. En del af dialogen har været fortrolig og her har
rammerne i Business Park Nord været optimale. Vi har også i andre sammenhænge være i kontakt
med Business Rebild og syntes det er vigtigt at kommunens erhvervsservice fortsætter i et miljø,
som er med til at understøtte erhvervsudviklingen i Rebild Kommune. Dette gøres bedst ved at
være tæt på iværksættere og andre mindre virksomheder, da der er meget faglig sparring og
networking i dagligdagen, hvilket giver grobund for udvikling af mange virksomheder i og omkring
Business Park Nord. Dette var også en af de vigtigste argumenter for at placere Business Rebild
(BR), hvor de er i dag. Desuden er der løbende blevet arbejdet med at gøre BR mere dynamisk og
nærværende ift. det lokale erhvervsliv via en ny strategi med grafisk identitet, mere synlighed,
arrangementer, samt turisme og kultur initiativer. BR har været stærkt medvirkende til at der er
solgt mange erhvervsgrunde i Støvring, som de næste mange år vil bidrage til vækst i hele
kommunen. At flytte Business Rebild til rådhuset, kan derfor blive et tilbageskridt for den lokale
erhvervsservice, med risiko for følgevirkninger med negativ påvirkning af medarbejdernes
kompetencer og motivation. Tilgængeligheden for Iværksættere vil blive reduceret, da mange
ønsker anonymitet og fortrolighed i den indledende dialog, og det kan næppe være optimalt at
skulle trække et nummer og vente i en stol, hvis man ønsker at starte egen virksomhed i Rebild
kommune. I andre kommuner går man modsatte vej og flytter Erhvervsservice væk fra Rådhusene
og tættere på virksomhederne. Det er der nok fordi det virker. Så vi vil anbefale at dette
spareforslag fjernes fra Budgettet, da det værdimæssigt ikke giver mening.
Mark Laursen
Vedr flytning af Business Rebild ifm budgetforslag:
En tilbageflytning af Business Rebild vil ikke være i erhvervets interesse, og en evt. på driftsbudget
ser ud til at være minimal.
Det er vigtigt for erhvervet at virksomhedernes tætteste samarbejdspartner hos kommunen
kender til virksomhedernes drift og hverdag, hvorfor den fysiske placering udenfor
administrationen – og i Støvring – er vigtig.
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Behov og henvendelser fra erhvervet går tit på salg, personaleledelse og finansiering – Emner der
ikke er direkte relevante i kommunal administrationssammenhæng, men samtidig af vigtig
karakter for erhvervets udvikling. Derfor er det vigtigt at erhvervsenheden er at finde i det miljø
erhvervet befinder sig til daglig.
Lene Jørsgensen
NEDLÆGGELSE AF DE SMÅ VALGSTEDER.
Veggerby sogns Beboerfor vil hermed protestere mod nedlæggelse af valgstedet i Kirketerp. Vores
valgsted er i Hjeds Kultur og forsamlingshus.
Begrundelse: 1)De ældre får svært ved at komme til andre valgsteder.
2 )Det er meget lille udgift at holde valg i Kirketerp.
3) Veggerby sogn har i forvejen meget få relalationer til Rebild Kommune.
Anders Kold
Vedr. basisbudget 2023-2026 side 43
Rebild Kommune er kendt for at levere en særlig god erhvervsservice, hvilket var den primære
årsag til at Mekoprint for over 30 år siden valgte at bygge i Støvring i stedet for i Aalborg
Kommune. Der var sagsbehandlingen alt for langsom, og det har vi desværre fået bekræftet igen
med vores seneste byggesag i Aalborg Øst tidligere i år.
For at bevare denne dynamik er det afgørende at fastholde et erhvervskontor der er tæt på de
virksomheder de skal servicere. Derfor vil vi fraråde at nedlægge den nuværende placering i
Business Parken, da det dels vil fjerne den vigtige løbende og naturlige sparring når man mødes i
Business Parken - og dels vil gøre erhvervskontoret mindre tilgængeligt ved at skulle registrere sig
som besøgende og ikke så nemt bare kunne komme forbi.
Derfor vil vi anbefale at fastholde den nuværende placering, da nærheden og synergien i
dagligdagen har en langt større værdi. Vi har været med til at uddele Rebild Kommunes Vækst og
Udviklingspris og i den forbindelse fået bekræftet dette fra en lang række virksomheder.
Vi håber I fortsat vil se på den erhvervsmæssige indsats, som en langsigtet strategi der kan sikre
vækst og udvikling i Rebild Kommune og fastholde erhvervskontoret ude i erhvervslivet!
Med venlig hilsen
Anders Kold
Mekoprint CEO
Titus Carlsson
Kommunen har tre rådhuse tilgængelige, i Støvring, Terndrup og Nørager. Mig bekendt er der
meget ledig plads i Terndrup, mens der er fuldt hus i Støvring og Nørager. Kunne man tænke sig, at
flytte forvaltningen fra Nørager rådhus til Terndrup, og leje de forholdsvis nye lokaler i Nørager
ud?
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Teknik- og Miljøudvalget
Driftsenheden
Er der udført nogen konsekvensberegning på, hvad den generelle tilbageholdenhed i kommunen
får af betydning for Driftsenhedens samlede økonomi?
En stor del af enhedens økonomi stammer fra indtægtsdækket virksomhed på kommunale
institutioner.
Med venlig hilsen
Thue
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Terndrup Borgerforening og Lokalråd
høringssvar fra Terndrup Borgerforening & Lokalråd
Cykelsti fra Bælum til Terndrup
Cykelstien fra Bælum til Terndrup er ikke nævnt i besparelsesforslagene til budget 2023, men da
den heller ikke fremgår af Investeringsoversigten, frygter vi, at den kan være udskudt på ubestemt
tid.
Skulle dette ikke være tilfældet, beklager vi vor nidkærhed, men rettidig omhu, tvinger os til at
handle.
Cykelstien har været lovet siden 2021, da det blev valgt at flytte overbygnings eleverne fra Bælum
til Terndrup Skole. Cykelstien var en naturlig del af denne beslutning.
Bælumvej/Korsholmvej og Tvoruphøjevej er smalle veje med megen og hurtigt kørende trafik, på
alle tider af døgnet. Det er veje, hvor det er farligt for cyklende eller gående trafikanter.
Her er megen lastbil trafik, samt kørsel med mange traktorer og landbrugsredskaber, der gør vejen
endnu smallere at benytte. Og der køres efter vor opfattelse alt for stærkt, og den høje hastighed
medfører, at de bløde trafikanter er helt overladt til deres egen farlige skæbne.
De mange elever der skal fra Bælum til Terndrup, og retur, i skoletiden er ét problem, men siden
overflytningen af de store elever, har disse også valgt at gå i ungdomsskolen i Terndrup om aftenen,
hvilket gør situationen endnu farligere.
At færdes på disse veje i dagtimerne er yderst farligt, men at benytte dem i de mørke timer, er
særdeles risikabelt, med helbredet som indsats.
Lad os nu få den cykelsti anlagt, og mindst som beskrevet i referat fra TMU, igangsat i 2023.
Det er på høje tid, nu hvor 2. skoleår, siden overbygningens flytning blev besluttet, er startet, og
inden der sker en alvorlig ulykke. Det vil ikke kunne tilgives og retfærdiggøres.
På vegne af Terndrup Borgerforening & Lokalråd
Jacob Ellemann

231

Høringssvar fra borgere til Teknik- og Miljøudvalget
Peter Pindstrup
Være opmærksom på, at grusvejene også bruges af andre end kun beboere. På Krastrupvej bruges
den som tilkørselsvej for mange der bruger den kommunale genbrugsplads på mølholmvej. Derfor
er vejen ofte meget benyttet i weekenden. Det vil derfor være urimeligt at vi som private skal
betale for vejvedligeholdet for brugere af den kommunale genbrugsplads. Endvidere vil jeg håbe,
at man tager hensyn til de lokal samfund der har små skoler. De er meget vigtige for
sammehængskraften i de små byer.
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Tværgående høringssvar
Blenstrup Lokalråd

Høringssvar budget 2023
Blenstrup har i en årrække arbejdet på mange fronter for øget bosætning; Rebild Øst Klynge
samarbejde og markedsføring; udvikling af skolens aktiviteter med skolehaver, arbejdsdage med fx
opbygning af nyt bibliotek; udvikle hallen med støtte fra kommunen – alt sammen aktiviteter
drevet af ildsjæle, der har igangsat masser af initiativer for at tiltrække børnefamilier og sikre et
stærkt lokalsamfund. Dette er lykkedes godt med flere borgere i byen, markant hurtigere
omsætning på husene, et positivt børnetal samt et rigtig godt fællesskab.
Til budget 2022 var der en del røre i Blenstrup og omegn, fordi skolelukning IGEN kom på tale. Fra
politisk side blev der heldigvis lovet ro til, at vi nu kunne arbejde med langsigtet udvikling. Ikke den
årlige debat om besparelser og risiko for skolelukning. Der har i mange år været samlæste klasser,
som har fungeret rigtig godt og trygt. Børnene kender hinanden på tværs af alder – og nu også
mere på tværs af Kildens tre afdelinger.
Til trods for et stramt budget 2023 med en række besparelsesforslag (herunder forslag om lukning
af mindre skoleenheder) håber Blenstrup Lokalråd, at vi kan holde fast i at få arbejdsro og plads til
udvikling. Vi ser SÅ mange muligheder for at udvikle Rebild Øst klyngen og Blenstrup!
Blandt nuværende og fremadrettede udviklingsaktiviteter kan nævnes:
❖ Videreudvikle Blenstrups skole som Kildens ”Natur” afdeling, herunder etablering af
sansehaver, ”Vild med Vilje” elementer og videreføre de etablerede skolehaver. Blenstrup
afdelingen har noget helt unikt at tilbyde, tryghed igennem hele barndommen (se bilag
”Den røde tråd”), Valhalla legepladsen – SÅ mange kvadratmeter med natur,
legeaktiviteter og den nye bålhytte som er integreret i skole- og børnehavens ugentlige
program.
❖ Udvikle Blenstruphallen til et åbent mødested, fyldt med nye aktiviteter der fremmer mere
diversitet i sundhedstilbuddene, mindre ensomhed og endnu mere fællesskab (se bilag ”…
fuld fart på aktiviteter …” og ”… ”Flot opbakning til fastelavn …”). I prospektet ”vores hus”
er tænkt aktivitetsområde med klatring og bouldering - til både skole og fritid.
❖ Fremtidssikre den lokale købmand, ved at tænke købmand sammen med den ombyggede
hal, således at der er rammer til at etablere en borgerdrevet købmand, og udnytte
nærheden til hallen som mødestedet for både ung som gammel.
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❖ Profilere Blenstrup som en GRØN by. Mere natur er ved at blive etableret rundt omkring i
byen, og Blenstrup Kraftvarmeværk arbejder på at blive endnu mere grøn, og på at
supplere halm som energikilde med solceller – og være i stand til at holde en meget lav
varmepris (se bilag ”Grøn varme …”).
❖ Endelig arbejder Lokalrådet på en vision om at etablere et byområde med flerfamiliers
huse, bæredygtige boligtyper, vild natur og fælles køkkenhaver – for at understøtte en
klimavenlig boform og underbygge vores profil med fællesskab.
Vores beliggenhed tæt på det kommende supersygehus og udvidelsen af erhverv generelt i
Aalborg Øst giver muligheder, og det er netop nu Rebild Øst Klyngens samarbejdet om bosætning
og et velfungerende lokalsamfund skal støttes. Rettidigt, inden bosætning til de mange nye
arbejdspladser for alvor starter.
Vi ønsker at udvikle Blenstrup i tæt samarbejde med kommunen. Vi ønsker at samtænke indsatser
og lave én langsigtet udviklingsplan som sikrer, at vi arbejder i én fælles retning. Der er brug for ro
og rammer til at lade vores lokale skole få lov til at fokusere på børn, kvalitet i undervisningen og
skabe rammerne for trivsel. Bevar Kildens afdeling i Blenstrup, og lad os udvikle en langsigtet og
holdbar plan, så kortsigtede budgetbesparelser ikke ødelægger vores lokalsamfund.
Blenstrup lokalråd håber, at byrådet ser de samme potentialer for Blenstrups udvikling og fremtid.
Det skal være attraktivt at bosætte sig i de mindre byer i kommunen ved at holde fokus på
balancen mellem land og by og på aktive fællesskaber (se bilag ”Blenstrup klar til påske”).
Vi er klar til at udvikle – ikke afvikle - og vi vil glæde os til at mødes med kommunens ledelse og
politikere og i fællesskab arbejde med konstruktive forslag, der skaber udvikling i kommunen.

Med venlig hilsen
Blenstrup Lokalråd

Bilag
5.3.2022: rebildidag.dk » Grøn varme i Blenstrup – og ingen udsigt til prisstigninger
9.3.2022: rebildidag.dk » Flot opbakning til fastelavn i Blenstrup
13.4.2022: rebildidag.dk » Blenstrup klar til påske
30.4.2022: rebildidag.dk » I Blenstrup er der fuld fart på aktiviteter og hygge
13.5.2022: rebildidag.dk » Den røde tråd og en tryg barndom i Blenstrup
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Bælum lokalråd, Bælum – Solbjerg Idrætsforening og Bælum Borgerforening
Høringssvar i forbindelse med budget 2023 – 26
Bælum Lokalråd v. Marianne Riise
Bælum – Solbjerg Idrætsforening v. Thomas Svanholm
Bælum Borgerforening v. Frank Jeppesen
Vi har valgt at indsende et fælles høringssvar til budget 2023 – 26, for dermed at synliggøre vores
fælles ønske og interesse, for at bevare og udvikle vores lokalområde.
Bælum skole:
Det er stærkt bekymrende, at en sammenlægning af skolerne i ”Kilden” har resulteret i et drastisk
fald i børnetallet på Bælum skole. Et fald, der er langt større en det dalende børnetal berettiger til.
Bælum skole har været ramt af, at et stort antal elever har søgt hen til andre tilbud, hvor der er
større klasser, og hvor der ikke finder samlæsning sted hen over 3 årgange.
I forbindelse med, at overbygningen blev flyttet til Terndrup, blev det aftalt, at bevare Bælum skole
som et undervisningstilbud. Dette løfte vil stadig kunne realiseres, hvis hele mellemtrinnet i Kilden
flyttes ind i de velegnede lokaler på skolen i Bælum. Dette vil give en fornuftig volume i klasserne
og en pæn klassekvotient. Yderligere vil man kunne koncentrere sig om en renovering af
bygningerne til overbygningen i Terndrup og samtidig se bort fra et nybyggeri.
Boliger til ældre:
Vi konstaterer at arbejdet med moderniseringen af kommunens ældrecentre ønskes iværksat.
Umiddelbart får det ingen betydning for Bælum Ældrecenter, der er et særdeles veldrevet center i
en rigtig god bygningsmæssig stand.
Men gennem flere år har der været en udpræget mangel på boliger til ældre i Bælum (2 og 3
værelsers lejeboliger), hvilket kunne afhjælpes med en hurtig kommunal indsats i samarbejde med
eksterne partnere på de, i lokalplanerne, udlagte arealer.
Lokaletilskuddet:
Idrætsforeningen, Bælum Hallen, Foreningen bag Kunstgræsbanen, samt kulturforeningerne vil
rammes hårdt, hvis lokaletilskuddet reduceres hen over årene som beskrevet i forslaget. I forvejen
er det svært at drive foreningsarbejde uden for de store byer i kommunen. Det problem er i høj grad
i afhjulpet ved hjælp af et tæt og godt samarbejde med naboforeningerne, men smertegrænsen er
nået.
Kulturelle tilbud:
Skal vi fortsat være et attraktivt sted for tilflyttere, er det vigtigt, at der fortsat vil være mulighed
for, at få kommunal opbakning til driften af de mange kulturelle foreninger, der findes i vores
distrikt. Det er meget små beløb, som vi her taler om, men den økonomiske støtte har en
altafgørende betydning. Derfor kan vi kun kraftigt anbefale byrådet at se bort fra de forslag, der vil
betyde markante nedskæringer på hele det kulturelle område.
Bogbussen er for mange eneste mulighed for at anvende bibliotekets tilbud, og andre lånere
benytter Bogbussen for at begrænse deres kørsel, og derved spare på Rebild kommunes CO2
regnskab.
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Politik og Demokrati:
Vi vil kraftigt opfordre til, at byrådet ser bort fra nedlæggelse af valgstedet. Ikke kun ud fra et
historisk perspektiv, men også fordi det vil afholde, eller helt forhindre, nogle vælgere i at få stemt.
For øvrigt har det aldrig været hensigten at nedlægge nogen valgsteder overhovedet, i forbindelse
med indførelsen af en digital afstemningsform.
Hvis Byrådet forsat ønsker en positiv og god dialog om kommunens udvikling og drift med borgerne,
skal den foreslåede besparelse på Landsbypuljen tages af bordet. I samme forbindelse vil vi ikke
lægge skjul på, at kommunen helt sikkert vil kunne profilere, ved at fjerne den nedskæring på
tilskuddet Lokalrådene tidligere har været udsat for.
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Høringssvar fra borgere til flere udvalg
Jørgen Skjødt Christensen
Forslag til hvordan der kunne skaffes flere penge til at drive kommunen for. Sæt det grønne område
i udbud, det gør mange andre kommuner og det går fint, der er ingen der ved om den omkostning
Rebild kommune har på området er den rigtige, hvis der kom bud fra flere firmaer, så fik man mere
viden om arbejdet blev lavet til den rigtige pris, de penge der evt. kan spares kunne gøre gavn andre
steder. Hilsen fra en som har arbejdet med udbud i mange år i det offentlig og private. Jørn S.
Christensen.
Thomas O’mally
Håber virkelig i kigger på de mindre byer som stadig har gang i skole, indkøb og idrætsliv, og
begynder at få flere tilflyttere netop pga dette, og dropper en omfartsvej for at kunne hæve priserne
der hvor der ser godt ud på budgettet.
Camilla Bratholt
Jeg kan så absolut ikke se det fornuftige i, at der skal være penge til prestige projekter som en ny
Nibevej, men endnu en gang vil I skære fra børnene og de ældre. Terndrup har på ingen måde lokaler
eller kapacitet til at tage imod alle elever fra Bælum og Blenstrup allerede fra 0. Klasse. I udsulter
også alle jeres små byer ved at lukke skolerne. Og at lukke biblioteket i Skørping? Det er et kulturelt
sanlingspunkt.
Niels Jensen
det vil være en mangle for byens borge.
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Bilag vedhæftet: Underskriftindsamling protest mod evt. nedlæggelse af Skørping
Bibliotek, Underskriftindsamling Ravnkilde borgere, Underskriftindsamling bevar
Øster Hornum Ældrecenter samt tillæg til FOA høringssvar
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Navn

Adresse

Jeg tilkendegiver med mit navn herunder, at jeg ønsker
at bevare biblioteket i Skørping.
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Biblioteket er placeret lige op og ned ad BogBy,
Kulturskole og Kinorevy. Mulighederne for kulturelle
aktiviteter omkring biblioteket er netop udvidet med den
nybyggede Hundrede-Sal.
Der argumenteres i forslaget for lukning af Skørping
Bibliotek udelukkende med, at der blot er 8 km til det
næste bibliotek - i Støvring. Men 8 km betyder, at mange
vigtige daglige kulturelle funktioner ikke kan finde sted

andet også daglig avislæsning.

ud over de almindelige biblioteksfunktioner en vidtstrakt
foredragsvirksomhed. Det er mødested for store og helt
små i vores nærområde. Og her foregår blandt meget

Biblioteket er sammenhængskraften i byen. Her foregår

Protest mod planer om evt. nedlæggelse af Skørping
bibliotek.
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Skal vores bibliotek i Skørping nedlægges?

*

: i

protest mod planer om evt. nedlæggelse af Skørping
bibliotek.

\

Biblioteket er sammenhængskraften i byen. Her foregår
ud over de almindelige biblioteksfunktioner en vidtstrakt
foredragsvirksomhed. Det er mødested for store og helt
sma i vores nærområde. Og her foregår blandt meget
andet også daglig avislæsning.
Biblioteket er placeret lige op og ned ad BogBy,
Kulturskoie og Kinorevy. Mulighederne for kulturelle
aktiviteter omkring biblioteket er netop udvidet med den
nybyggede Hundrede-Sal.
Der argumenteres i forslaget for lukning af Skørping
Bibliotek udelukkende med, at der blot er 8 km til det
næste bibliotek - i Støvring. Men 8 km betyder, at mange
vigtige daglige kulturelle funktioner ikke kan finde sted.

.

s>
■

Jeg tilkendegiver med mit navn herunder, at jeg ønsker
at bevare biblioteket i Skørping.
Navn

Adresse

*•

*K

I

Protest mod planer om evt. nedlæggelse
af Skørping
bibliotek.

Hanne Kaasgaard
9520J Skørping
Jørgen Løgstrup
9520 skørping
Birgit Løgstrup
9520 Skørping

f

Jægersborgvej 2
Jægersborgvej 1
Jægersborgvej 1

ot

1) ^ jUtrvle ^L ~1~

K zo

5,

s
'*

Chf. Rpi/U/^fi

3

9

A

:JU<

f-eXjL^.

Sfe/rn ijnotrw,

C hccJohk.

c/

s

oi

<9&rop

cIå.

M. C

k<xi±<r /3"

Evt bemærkninger:

/?£//<.

y~

/P /s/s/ &-&/g+* ^ ^

C-'yL^—,

P^/o

^

33

, 9rusk<^ds^ 3/, Jfa/P

^ ^odas

*8.

Evl;

r

/

Il

lpW^| ,JT 95^0 StøfK
Uorthe \cJcBc VVUcoUj«,^ VWobueA 14.4.S2o <slaa/^/Kj
^■//^ Oli/i*un s«*;/i //W^ iW 37 #7 o SWv
'0ot^-j^crJb
W/^L^^/j

Ew.fetto«,

CX^

^

Lifh/rbyiy, 99, ^o^;;

Sfe/øttt _£<iw,

G* 'KkyJciiUjp

3)CbU

kc / w, -5" i/<, <y

y&*UsV4l) l/l

sfer t
</ 5 2 c SIt&uji

m9

-Hacfs ^fu/ej 2 D

Te,—

) /cwyy\jt

%ro
CWU+fe. bri'S^ni&n k(&nsMfvtj |tj, 3$2^^l11 tXjbjucu j\i ,^(ieji T-^c (o<*_«_<•oEs^ej ID °IS2j
S\*WC^2TT ^
O^nrv, cw
(W 3^5^
^ -£lijy^
-T~^Y_ iv~y<
i/-- CUa (JdUAls^

PPiaA-Od^^Y

fh

^

Ofinjf

/J

7fi_0

■
o

Vtftjf

'&0<Hr
22 <f 2 & ^

9

Ucy

'"ftW

Ir^olutSuc)

Z.S*

5lc4v/j?iVj

l_(_>~9c,

L<Sr\ cJ

^V2_CP-r^pi /\A^

|t .Wu., U.lluM IW H , 9Q0 sicav'p.v,
/A^cz/^ave^ J j£j0 <&é2ha
f^l/ \)S-tU

G //G

VJ
.AV
p DC (se b

-

)
W

^

l7o i,P ^(z/f^ ^

J 3

,

.

TiTZ.C7 <9=^cr/-y^-^.o
------ ^Gl£>

C2f <99ocUa2,Q CluLL&^^aoU Aå/$ ,
CikJCe 3fi I'' < (M/upz4t3 (0, o,yz^ SKø^i^y
'^lÆt'Tf' c5fcw ^fycutcl 0 ^4-*4Vt
Oh«)

(W

1\j ;ca^>c^/

vSbe^p-'^j)^oLw. c*—3

3/uX_ ^

tårs $#61/

3

v ^^jflA^ °l^2:)

&er2'^Svc} 2/

H «Ln <- ^ csu Ane*

iM cFclt/ € ~S^OUi/e^ 1^)/ ^^20

, Ulirlu.

2520 5/tø^

1

O'T7^

^^20 2>U.6 rf'
^ S~oG 5 hø/p^-^

(ølt 4.

/^9 c

^°-^!

---- '!

"

“(/

'

\ iv'-e Uads^M,

S? ,

o SUe^'^-O

**?*'«* ^
fai"&s)é/o//fY

/J 95^) JÅé/f'^p
-—1 '
15

j'l^ å!Utn/
nH‘ ^

U

HuM-LL Å/tliM^

%hJtMrtCZMJ$lt

^ a ^ ^VAi,

<ro>

5^pc,

& QQjQ

!t>, °i $39

SUm^*

1, ^tøOSUyin

/

v

J? QeeU*4~rx
\r.i.jøA'Sy/téi/fLl Jar
cz^4

‘^AMkKo^G(wc( 1

/

MfrLofurvt*
<&, ?‘r‘^v

£>( ^2o
#( 4^

^emr.vntvp Ols^in ; ly|^||eWUWi 2-/K t
o£m^

6oii^

1 f*

9krv^^

,yAWUt\t<A
St^ '
fklrfie jokvfex^ 9 ^ CyolIcP N<£
^ P l'lupj

J^/5 Lotosiszn

Høl le parten s 9. 3^r/)iO(>

ScVjvmpU^
_
?
. -^
y ^
, pKøS-^^ridSWdi^v 5 , S^ar^)^.
(kLtff Af j
^
/ *T c4«y/
■kik, ft -kUhu« <nkwf (Xu« k lØKipO'-j “Ifle

7fert^ m&utstsKj , dTæurjs.øt-Z'z., r ?J2oi

^ »V

1 &k hk

c.

( £V-v A-v <1 e LvVC | ff

'v\dC/)
u

tf^-^ c^oti------- _ , tø flØs/y?

if^rj 2

9 f 2 c/

(M

/wk/X/v^ UaWv/& TlJ
T)&^

S^p'-^ (Xf^

LnffWtA 2$ $520 J-

uiM olou^t };>^ - , S^hJ^ ^\ ^
P\ ^

Skiof^h^

^ ( ^ > lo^kke^ <^ ^ j 2 ^ 5>C^j, r , ^ ,

77/yy/yx/

^ ^ ’/ 7^/>'
/j

■ ^

V(T2w^X(3-^ Lj-£^>bz^ ^a-ev-^ KlofL, Qi^CkJU<2y c? /
^

-^7

rMr{<&> Kc?l(e/ (j^> ^2aaX>a. < Qi

d!jj ^ O ✓?>,

"^

4v.»i
/TiAt'v(? -fujfki Ce-je^^cxc^ds
føh&.#2 <Ur>i_3

I-^gC°y*^.oLy

S^. ; ;;j, \_ j^ l
~I^fjOQ
O-^c’^Q^ol
i $iiO5-Xy0jO^y> 5c*Lu^- $ ( ^$J2o

5b&5b aS^i^ou^rci K]vvd&evn( Mo^uej
~lefft O^C^^ui 6^3

^ C^iaw c (

c °iSZO

s<*<trp;^.w&j

c[g

-'

/

is io

^^ V 6 (JefS +2f/^ , 5-/:^n2&? c:<? 7 57>
Wk?

/vpu<y

J-tftf T«?/7«y'i AV, årfcntj I5/\| f,5?o -sØ^A:
(y«J^
/Ww 'Trim
U^

(
]);4jt^mtn

/IUck ( W^t) s/

? , 4 $ $0 Størp/^
15^0

y4rr^j

\ 4?
JluTV THoMStv-, HAvJtfftSUGvf^uj 93;

43^

^u0 t. A

?i“2o-

Hl^Oe'«lSU=:>l'/fci>»l3/

^
(£ng<^cucxjLj\

facMj, wt
X^tpy/77 *>"7^ /S?^ *
YTc/ /?a<s^ /;

_

1*1

^2c

j-

S^

^1><Lo

*5^ <^/

^^

^Wur / Ko (jy (
CX^Ul

NaJIm- -

0 HLCC(v7^

^

Qf’-'j)
iVa.

ne.laik?^

rCct r < o '-P

^

i

Utt

I

f^j'jS S &o
r'^<7
1
ø t(, -j s r/? u.^i. j, 3S
( —=n.

O*1
t?v i)/ccy
5) Kb ^7C^Mwv <Qfr?, 6T1>.4 stix
‘n 6iio
. 5/53S‘iV5i7T^'1h/ j^oS^^An Ycsc^
k 4m v kfj v^j

^

Pk f^ørfoClV Y ,

c|^

L'v 'fcgW <2W ’ftWVi^ S\T) ( tAfvMtiW^3

“^i °'C32ji

SfcøMlMt

~^f&pe4/~ j cc*o<j^ få<s^?/<r't/-€/ py cji>-Z<Ls
pj/stfjj 7^'cmjJau^
/ ' ^pXc S

A-icfme4

i na Oues^n
^cU

H* ?»C7
jpandsqade

1 Vc^^; Y
(

15

°]5&05]mml
Klo 5w

Y;<^Ja> ;c3K>n
93

o

<

Ube \/«.

UeJr-e^c ør- <?i

^oS-o'

j^la^cb^k:

CA-.Tt.-k LO e
^ 5Z0 3iC6(Cj i r^6j
{SCitø 'hJ
/
C0A3

fy/ffylr'/

^W£17e

5q

-SUerpxr^

L AOPA

L^

^3

VJ

Å^OébtTvJ

^ - ,/ ytU&éA 52;?£fr

le] røw

P/Q?5tPG,7,< JoMe.*

^rpjjQic/m

'?5 6> <J>/(ø/^>"7Q

1 S3_

Statf te©/MGi£0 4), qs;?o SUe^p/
/M Gr

012345678 58 5682838664353 171 567 468

!"#$%!&'"()

012345678*+38,128- ./0 012345678.4688 8321 8365 14 525614353 1
338+38145658 56383575788378 48 8 167851788 +38 16771  4685672888378 6212571 19
- .468+358357651678 862413:3468;7,<84 1./0;4687501234567835
+38,128 4688 5 4453 788 31 456<+2
- 668+35+38,1283 468348378 ,5313783 68 8 6721 1
1678 668  4+32
- *+38,1283 46837861 8 145253834874 8313 5454835 68643:8
 16685 78 8+ 67 778 374453 564164 778
.4683 +38,12838 487561 4188 14653 634 +3 16785383
78487 7487561 418884583 3761  8457832382838664353 1
012345678 4685./0  +38,1285256425865,1288338 152537254353 67
64164 7785 7864168 14653 634256 253785 845758+38145658 55488
12168012345678 48 31 4 87571+38385448613 8825643387783
6416856433353 5638354 83 4685./0 +38,128487+82
3786161373-:,14838  75128 +3248 656137,53137835 +68 17
,86171 668<856+38,1285 88+683782578865 46878382 7 78 8 64168
1 13 84838 5383 8 783786551+383848378 ,53137837815 78 528 778
652 618 5383487 7413 8+32.784788 1668 3761 -38465+38,1285
./0 468- 4668 25378538 25513866528 61883528 65668 1437 7
256 25378,832

!%=>"%

37257888 78834837 8353 51 784012345678+38,1285./0 468 4668
64485 725678 7,1288338 152837353  ,6583850123456785 78487
 784575 162883316585613 5614378256613 4 253785 38385
1383 7254653 781 767 52567572
?25 012345678458 56638857648 383613 4 458 584583 3761 
2541367 5 7458783641684+4137,251668+3814565838 253782
888 255514443832168  71,1284 67 4764161437 4285
544843,1 4 677254653 1 + 838 4 2842.+253 201234567865 8 378 
11452661:88487437456488 56428<835483 1457516731835 @31
383 255 85614353 6348 8 465,8783 641671 567 4685628 +32
A175448788 2537820123456788 7878383348783 1 8878 88578 1657
7 461 561 52883,737487537 788 3+728375288 7 012345678  88 7
1448332B525654481::86888346564353 1+38,1285./0 4682
B5,78 48 85152561 828378378581 353 28744483787 88,137653 2

0 123456789

9 4 993989489569

0 1234
5267
  
 


229
./0#$01-



.$$/20"1-

3

2
F
(
K

89
4 73
! "#$%&'
(
)*#%'
+,(
 $$
)*#'
  
+,
 45"$"%6- 67-"0' +$%5%#0%-8,9%:0%$%57%
+,-0%;<%:%;='%,%# <%:%

;*%%;%"%-,,>1%+$%%#%-%"

>%5*.%#%;0"7%$%$%57%;*
%,<-%"--%$"7%9<%%-8,9%-0
,%&%07%"%57%-0 '%*#%$"01
?%;*%,%$8-%9<%;*1
+$%7"-%9$%$"0'%$%0$%"%%-,,>
50%,%@$*7"#%#%$%7"0%$$%->
8$$%%$%:%$#%>1%@$*7"#
%%99>08%;='%,%$%=$$%"--
#$%$%> $=--%#>%#%;=##%#
;=##'%<%"--%":$>-$>% 71%
,1%@$*7"#%<%# <%"%#8 %9<%$
$" 9>-$%"%:50%$"0%$*0%#%00%
;*%%9$%#<%"%-0%#%;*57%-0
# <%:0=$$%5.,,:%#%$$%
#%:,"0"%9<%$%$" 9>-$1%A%$"0%
$"%%:80%.%"--%#,0%-%$"0%$
=--%"%80;0"#% 71%#%<%-,,
%,%$% =0"#5%$"0%$%,#0
%,#$%$%9$"%5> %,,1%
A%57%-0%:0-%:0=$$%5'%57"
0 ;=%%8;$%"%%- $$
5"#%:$%$%#*%@$*7"#%$"0%
,$$B%#%7%#$%$%@$*7"#%
$%,%%,%#>0-07%"%
-,,>'%,%%-%"--%;8%50
-,,>%0'%,%$%;0"7%
*$%$"0%" $'%57"%0$%$%*1
+$%;0"7%$8$%9<%>,>0"#$%$%$$%
-0%"#%57"%%:*$%%0>--$%%"
$%,<%,%5'%,%>%-%0$"
;=##%%=%7.1%C%$%,<-%%"%$
> -=%%=%7.%"%@$*7"#%$"0
9#%%$"0%$%<%7"%-%:<%00%;=
,B%%D# <%07,%%"--%$<
@$*7"#%9<%;=-"0$$1
67-"0%'
 A$5"0
+, 

 *#
67-"0'
 G#;8+,
 @",%H>0:: 67-"0' I"%$%%7"#$"#$%:%;=%$%%

+,$"0;>%:%>#%9%"%;=%#%<%;=%"--

*%50$%>1
 A"%G#5 L'
+, +#


E5-/#,"01E,

,$5"0-,/5$,"01E,
.-7/#,"01E,
J>0::1&/>$0-1E,
,"-#5#/#,"01E,

0

12113
243
21
4 12113
243
21
$2 12113
243
21
$$ 12113
243
21

$1 12113
243
21
$3 12113
243
21
$5 12113
243
21
$7 12113
243
21
$8 12113
243
21
$9 12113
243
21

5678
98 8

7 
787

7

67 


7!86 
787

!"8  #6!7

%7&"% 8 8 7!86 
787

7&"'78 876&"
*"6+, 67!86 #-71212 !6 7 76&"
!78 "#78 ,8 6 
8 7!""8. 68!66
+7"(678.  , 68+"7
,8!66!7++""/ !66!6
88 "  +706+! 77
,86!6!. 776!+"+ 66
  12+ ,8 +7&66
 8  +" 86687+,8
8 68 66"8 .  !66+"" 
(6 68 66"8 8 "!66
+7" +",8 6! "78 #2
6! 268 +7"87 8
+8 66" +" ! "
68,"8
6"8$3"76&"

(6 )7

7 
787

98 7
)7677

7!86 
787

54  8

7!86 
787

6687
)8 77

7 
787

4
7 8

7!86 
787

# "!"76&"

-6& 
%7" 8

7!86 
787

6& 6& 7" 8"""

#20#76&"
7!86 "7+7876
7 8""78"!. 6+"
,8

6878 77 76&"

6867 8"76&"
(67"8 8" !686
8 7!"867#0  6
7!86 1"#26726"
7!86  8"!" 8"
+ 6, 6" +" 768 7
6 +"7+28! 7 
6#7 #.&66  6+"
78 8" +8
8 !6 2"  8 7!/"
77  
7!86  (6!6 " !" "
6 7 8$48$76&"
787

:767*"! 7!86 
-7 8
787

$0 12113 566&
243 7 8
21
$4 12113 -6&7778;6 7!86 

% 8  7 !7 ""76 6 6&77 78;6"76&"

30
3"
33
3
3+
30
34
3&
37
31
0
"

012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03

3 30332
012
03
 30332
012
03
+ 30332
012
03

45678559

5 59

 8797 77 69
97 59765 7

5765
6

958
5 59

76 8 56!

#559$ 5
6

%5 6 6#559$ 5
5 59

6559$ 5& 8 56!

'9
(5 7

%5 6
5 59

9 !5 8 56!

4965 785597 7 
67
5 59
5 57*
%5 6
,-96797 5 59
,-96765
1 7

%5 6
5 59

)*889  56!
.67 95 66  +979
 7/988756-9589
979-95 9-65  
2  7 9 36-599*89
965 7986799
93

5 9696 %5 6
5 59

-967652) 7 2 *!
 989630 5-!

'5 769 58 
(5 7
5 59
'56 (8- (9
8 97
5 59

5 57* - 56!

5 7769-5 7 8 56!
6997:7959 !
6: 7 7998 9
69 689 5  !

! ;"171 - 56!

657
9 7

%5 6
5 59

6 %6

%5 6
5 59

.6-599*89977

6 296!

%5 6
5 59

18-59 7 7 7958:6
%5 69-5889 976865
7*8:676%5 6!(5 967
897:85 96* 7 976
58!

9 96 !

'9
1 7

 83070&713 8 56!

867)<895 %5 6
46-9=
5 59

;67)5 - 56!

15 6
%55

%5 6
5 59

)5 6>)-5 7 6!

=*67
=6  5

%99
5 59

689%5 66 7;877
8* 7* 5  ;:768

*676  5 - 56!

01 23224
354
32
0 23224
354
32

6789 8
798
8
!7"78

0' 23224
354
32
03 23224
354
32

(
(78
49&77
57

05 23224 778 
354 8
32
93 23224
354
32
9 23224
354
32
92 23224
354
32
90 23224
354
32
99 23224
354
32
91 23224
354
32
9 23224
354
32
9' 23224
354
32

.7
8
" 
*1" 

67
797

789 898979

#$
5 3
!%7&
797
6)*!+,"- .&8&77/0&71%
797
8&7&82&/8
1$9&/678/9
!%7& #&&987
797
&/0&71%&&&7
/8&17&/70&7
78688
67 .&8/&&
797
7/1$
2&88&1%886
97&608897&6
67 .&8/98%&66
797
8&&&/8&8
1%&87991$
$&722
67
797
67
797

7782&979
$1922979
9 55979
&478 4&97
0:4/
1$&7 201
1$7

"
(7/

67
797

97/ 

!78
. 88

67 671$87178169
797
88/8

7833'&979

;77;0%8 31999%
797

1 72979

6&

&&7/8

(4

5 3
!%7&
797
;1$
797

93 23224 7+77 !%7&

.&8/0&87&6 908 9
66786&7&
 7577/8+788
2333$&&8799
&16&7&9
1$77787&96
 8.&188 
67& 9
81$19&8
/1%/797/$&
1$7&89%
977777&979

1
0
$
3

012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03

. 30332
012
03
 30332
012
03
 30332
012
03
0 30332
012
03
1 30332
012
03
2 30332
012
03
1 30332
012
03

4567589
95
756

569 5699869
4567589

8756 95757

59
6 6

 858
4567589

!!86"#757

%565
&686

569
4567589

"5655686"#757

'8#6
(86

)9*8!
4567589

'58#66 569
4567589

+###8!76585#9 78#6!86977
, 86"556945#8
6- 6#5,5#58659#
696
758#+66757

/+86%5 6 569
%56 6
4567589

+86"$10.757

%566' 69 10$06 858
6
4567589

"5667 696"586#9

'56%5

756"52579

569
4567589

#"/+86  858
4567589

65580"#757

566
& 7 6

&86
4567589

,859009

 858
4567589

!65 $120"#757

/856
4!65
3
)76 6
00 30332 ) /"
012
03
0$ 30332  '695
012 &686
03
03 30332 5646
012
03

56
4567589

4#87#,6869

 858
4567589
569
4567589

0. 30332 '5/558 569

2"+9
 76955686757

56759
569958,8*8#
,68677568)*
#58#977 665##875#99
96486#5#,##
568997#6
'6,57+85698

75558"#757

012
03

'( 30332
012
03
', 30332
012
03
'' 30332
012
03
'3 30332
012
03
': 30332
012
03
'1 30332
012
03
30 30332
012
03
36 30332
012
03

4567589

 8 66 886
5668666
585569865
85 57 685
588865
95756675  
7767!885
5699996"8686
88696
9#865868
567 6 9!68
!!899
2997 658668!8
86568887
86!7786686
74 588656565 
68 8668885
"57 866598656
588886858
!7!8875
65667!8967
968856 9
78
$8669865
8995889985778
 8 68896
%88865866& 
58 866
85 656688! 
!8999677
865676865866
68886766

658 )
4567589

96958*75+7

-
.866

569
4567589

*58 9

/750
1519

2858
4567589

91519*75+7

7882-8/9  9665
4"566 1'60
56
2858 569"95 
4567589
4646 466 8698558569"9
866 569
4567589
;9<8 569
4567589

66*859

966"58

569
4567589

56658*75+7

-775
"98
4566

;8
4567589

775*989

569 99996#8

85*75+7

33 30332 9685

5662*75+7

9*89


&
+
)

1
1
10
1*
13
1
1&
1+
1)
1

012
03

456756

896 9

97667 55756 556
7 556575656796
755567796

30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03
30332
012
03

4 !"5

#"95
896 9

$ 55%6

4965'
("99
#5756
#999,9756

#7 1)*0
#"95
896 9
-96 5
896 9

$965%957565
6.+)%5

/9
-96 5
855967 896 9

9 % 9.

056909.
#5756

#"95
896 9

5699.65756% 9.

0269
356
4756
75( 5
("$

-96 5
896 9
-96 5
896 9

35589
456756

-96 5
896 9

5599$56756% 9.

457
(66.756

-96 5
896 9

$766.% 9.

:576
856

-96 5
896 9

95 6 56%957565

56% 9
45"675959555
-96 5556756656
76
575% 9.

;65:5 -96 5
896 9

6595% 9.

598

-96 5
896 9

9%55

79$20
!56"5

#"95
896 9

9$7)1% 9.

("568

-96 5
896 9

91+% 9.

'69
<756756

-96 5 056567"656556
896 9
65 66

69*0% 9.

00 12113
243
21
04 12113
243
21
42 12113
243
21
4% 12113
243
21
41 12113
243
21
4, 12113
243
21
4+ 12113
243
21
4/ 12113
243
21
4$ 12113
243
21
48 12113
243
21
40 12113
243
21
44 12113
243
2,
%22 12113
243
2,
%2% 12113
243
2,
%21 12113
243
2,
%2, 12113
243
2,

56768
 6  6  686 6 
9 6 8  8
8 68  

6768 6 8! 7" 

# 6

4$%2
 8

8676 6766 86 7& 6 !686 67
& 

'76
'66

 6
 8

76 876! " 

( 6 6
)

( 8
 8

66 !6

 

4$%2
 8

*8& 122+! 7" 

-8 . 4/22 8
 8

%,%/! " 

0' 8
( 686

 6
 8

16 2 687686 86636 6  8  686 ! " 
28664

766 523
5  78&

9 686
 8

766 !&6 86

 6

( 8
 8

7  ! 7" 

) 
& 6

( 8
 8

1 6:
( 686

'2886& 
 8

37%8! 7" 

96 7:86

;8& 
 8

6 7%44+!6

# 5

( 82 7
 8

7&7 66 ! 7" 

566
<& 686

)63
 8

663$,! 7" 

286
)6687*

+/22
 8

61/! 7" 

(687= 

'28 68
 8

6876 ! " 

9776876

& 37 ! 7" 

012 31334 789 
154 8
16
01 31334  ! 
154
16

01- 31334
154
16
012 31334
154
16

010 31334
154
16
015 31334
154
16
001 31334
154
16
000 31334
154
16
003 31334
154
16
006 31334
154
16
002 31334
154
16
00 31334
154
16

8 
8 8

89  8 98
,+)

.99 (+
! 

8  !"# 9 "9"989$8
8 8
$# 8   "9"$ 
9% 9"8 9$&'
$(   "&'   )&
   8  & 8 9 #9 "
9
*  "8' $8 8
$9# "'   "&
$(  8 "8")+  
 #9998  
 "" 9%)88$+
'" 999   
989 +%)$(   
98 8 $8 
5301
19
8 8
1(8
9 "9"9898  9(99 
8 8
&88' "  $&
98") 9""9"' 89 
$#$ 8''9
!"  )&898 8 ' 
) "8 8)898 99
49)
8 8

58 8
1( 

489 
8 8

98 8  "8

/ 4( 

68$"
8 8

 " 

. 
1(+%

3(8"
8 8

 99"8

.8 
/998
.  8
3

8$998 "8
9'9'

99 ++   98

7 9988(+9 8 
! 
8 8

$ 998 +  2"8

.89
!9

8 
8 8

+110-"8

6 +899:

3(8"
8 8

8 +888 "

18 8 (+ 8 
8 8

00- 31334 ;"85 9
154 1( 

8 
8 8

9 "9"989$8   8 +8'
 88' 
8"9'9 2 98

223
22
226
240
242
244
241
2424,
24#
243
24

01
40445
065
01
40445
065
01
40445
065
01
40445
065
01
40445
065
040445
065
040445
065
040445
065
040445
065
040445
065
040445
065
040445
065
0-

246 40445
065
0210 40445
065
0-

789 
9 

  
 9

9 9  

 7
!8"

6#20
$89% 9
 9
(89
 9

  

"9+%3,%)

.
9 

6#20
$89% 9
 9
  
 9

* 
$

789%
 9

2 *+
*

39%
 9

&' 9
(
*
+%

. 5) 9   
6 9
 9
9
& +

 %)

9
(  9 / 9  %9 %)41%)
 % 0  1
 + 
  99 1++  % %"+ %)
1%%9  + 
 %0  989 9 44
 ) 9' 9 %)

7% 
 9

')

( % 79%
 9

 % 62%)

7 28 9 % 
 9

 %  9

6 989)
*+

0,0,0#, 
7 %89  9 %%
 9 9/   
8    9%9+  9
0%%%  99 /+%
 9 /+  9%79
%  +  9   9
090' 9% 9
  
  90,03%)
 9

7 
8

39%
 9

! 5 9%   
%
 9

212 40445 *  
065 99 

  
 9

99899 %+%+9
'9998"9  "

  :%9)
5560)

234
233
231
23

01
40445
065
01
40445
065
01
40445
065
01
40445
065
01

789 98

634


'99'(
98

634
 

79


-&89
-9
./8
'

232 40445 +
065
01
233 40445
065
01
235 40445
065
01
236 40445
065
01
210 40445
065
01
212 40445
065
01
214 40445
065
01
213 40445
065
01
211 40445
065
0
21 40445
065
0

4"
68
68
7

79 /899"898 $8%

8 8)9 8
989 "%01(1
'989 " 
6220
.8 79 " 889 26$9%&8
- 8%

9  )98
  8 79
889%
79
"26$8"988%&8

'"


+' 898

-
4

88
# 98$89%&8
8 8!
989 "
8 798 99 98$89%&8
) 989*89%
+9) ,8%
&892$9%&8

79


9/ 79


88$89%&8
78
"" 9"8
8"9 ,9998
88%
788 4605$9%&8
9"79/898
(  ,%
 8$9%
 " 889  8
 8"9

98($9%&8

:9" /)",
-9


,9%9$ 88%

;
+"

/",


"$ 88%

/"
:

79


"("$9%&8

98<
4"

79


"4620$9%

212 40445 
065 6"

-


),)89%

89%$89%&8

234
23!
237
210
212
215

01
50556
076
01
50556
076
01
50556
076
01
50556
076
01
50556
076
01
50556
076
01

213 50556
076
04
213 50556
076
04
211 50556
076
04
214 50556
076
04
214 50556
076
04
21! 50556
076
04
217 50556
076
04
240 50556
076
04
242 50556
076
04

89  9 

89 9

9  71009

" #   9 
89 9

$6%&'60&

(99 9
#  

9 
89 9

 999

)9 9"& 
*&

9 
89 9

(9
"9&
/9 
099)9
9

/%
89 9
/9
89 9

"$"  /
5 &
89 9
09
9 

+& 9, 9
%9 9 %9
"-.

& 9
99&9

'&9 999
89%91
9$& & &  $
9  9"#&
19$& 99
1 
&  999%2

 749

9 
89 9

9,  27449

)9 ,9#999 #9&'
89 9

9999 9

599"' 9 
-%,
89 9

99'9

# 9
" 

9 
89 9

9  7419

8
59&'

)&
89 9

9

5 
" 

7100
89 9

 27!39

6%
5 

7420
9
89 9
9 
89 9

,'


89%9
%9% 

% 

9'9
%  & %$19%&$
 79 8"-.% 1
 $/,1

  1 ! 2 58


)  *697$127


-  .98 9* 7



"5215#
$ 70 5
+ 7981#
$ 70 5

$13152 83 5571736771
,6978127(20 9'& 0
 001 91'$1515'157 0
2 83798132 917#8131578
5810#8199331'
+ 7981# *1271813152323151 917 , 737772(91'8
$ 70 5
2571 17'/2 5317150151
33533 5571 0913933139'*12
151397215 351 91519915
571 15'
+ 7981#
56711,(53'8
$ 70 5

0  !52331
  017

  151,263315 415772#
$ 70 5


5  4173
 6981791

9  *  7
 :52 


  ?1
 %781517


012132567892 53 331215
5993315165152 
7315197 2 981
%307157199331513318 91 ''( 30 9'& 0
8135181#2 &93

,1291,18132 917#281315
2323 502399058131 9815
810 91528150188139933151
01857 015018393 9819
990 67813'
15981#
*12 5 5781525 917'
$ 70 5
7 9171517232819 17'
79916873$ 70 50151
0 5738
!17#750581320 6781315
$6 #
1 517181 8153196721517812 3
%5 1;0 68972'%3 3 981 9172
533310183 615181771
292171 696817395101839
333316897217#2521 53
1778521 3339 006717
31581373153'
*12 5193952395 0191
+ 7981 91< 56817571 17=2
 5817331 535117 98
25678317078 7719151,1'7 0
0 721785167210177115 5,12
817923351,168 53
8151688 77102'+ 7981 517
733937#01833531
06921815 53 119915221
5103817#017813951533
1781,106817139938 22
 913968'
*12 15#>9221785197,151315
6821330157215'
15981#
$13991858100 6782815
$ 70 5
915 5972357 533981351
@615 915A

51,(1572'8

2 531(20 9'& 0
(, 752 1'& 0

0133( 30 9'& 0

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:

Land: Danmark

By:

E-mail:

K/A7

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

(valgfri)

K

•J ~/r iA/V l’f'Vft IflAoW

*. /J

__

I
<

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php2petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:
By;

0/?/r

-V / ^
^

AJ/<5C ^ t- <\)------------------------------------- -----------.

L

" C. iO
W

_____

_____________________
Land: Danmark

E-mail:________________________________________________ -______________________ (va|gfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlæggerat nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)
________

(/x

/Ms«//&<&*&■

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php2petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:
By:

<1/^_____________________________________

i' -i < ^ i

■■■'■

-

____________________________________

L //iz/d______________

E-mail:.

t L/

Land: Danmark

/n ?

_

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.phpPpetition id=305293

i/&A n

^v22

■ (£ f^^fyalgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlæggerat nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

< \

-r

v Ug

Efternavn:

By

Land: Danmark

E-mail: PlPVUt- f

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id-305293

i

1

C 0*1

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn

Efternav

(valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:

--------- T

U~
Land: Danmark

(valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)
ex*
^

l-C ci

\\V \

aA

J

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
httDs://www.skrivunder.net/privacv.php?petition id^305293

Q-^v-g.____ ---------------Vo s<jxJLjÅ_

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giv er jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, de r har myndighed på dette område.

Fornavn:
V
PM IaÅUaI

Efternavn:

Vt-U \AA

Bv:
E-mail:

!") ) i (

Land: Danmark

^ hØ 1/ 0 V i V) 000

\ , CCWl

(valgfri)

l\
J

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

xx ønCvPCfl

ø

at

M \) OtK

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
httDs://www.skrivunder.net/privacv.php?petition id=305293

■■ I > i.'i.t-;/

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:________________________________________________________

Efternavn:___________ _____________________________________________

By:

■,

_______

Land: Danmark

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:

By:

E-mail:

iV'6' 3/

^nwiA-j S (cd

Land: Danmark

iuv/ iL'ri. / ■

Cc-n-i

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

' I

7 /f

Fornavn:
Efternavn:.

By:

MYRuP-nsKefi.

hløfMti^LAlpBy

E-mail:

/ ,,^77£

Land: Danmark

F& 6Wi L ■ COM------------- .------------------------------ M!«

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)
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Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
httos://www.skrivunder npt/privacv.php?petition id=305293

beboere„______________ .

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlæggerat nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn: Jl

2—----------------------------------------------------------------------- --

Land: Danmark

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlæggerat nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

By:

Land: Danmark

E-mail:___________________________________________________________________-___ (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Efternavn:
By:

(ft /4{c

o rrtca h .)

M-

E-mail:

Land: Danmark

tila lie'C^'Y'p^iAcle-'rQ n)ail Jk,

(valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

i%ie,<rj>c?4 f&v
hlcuije

/< ok-d

M~Jtsft

O
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Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

___

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn: i i\.: U C lOpfcUc________ ________________________________

Efternavn: -t UMnr N_____________________________ _____________

By: (cJ . -HC'iØfO U iM_________

E-mail:

Ln OjgKpLX fe 3

Land: Danmark

,

d \Z

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

---------------------------------------(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn: d- &tf£

Efternavn:

By;

£_______________________________________

- *’■- v>' '*•' — -1

_____ ________________________________

______________

Land: Danmark

E-mail:______________________________________________________________________ _ (valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

C TTt3~__________ ___________________________________

Efternavn:

U*S CT7/V______ ______________________________

By; f Z'14 Sr.~/-_________________

E-mail:

h n - nl.S'M

.

Land: Danmark

ryyj „cL, f" P^,------------------- »— ---------------------------- .(valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)
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Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.phpPpetition id=305293
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/a/tA co O 6-f~

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

i/] ti tå-C
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___________ ___________________

Fornavn:
Efternavn:

å*

By:
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£ -<2 tf i______
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E-mail:

Land: Danmark
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____ (valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)
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Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293
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Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

y v lof

By:

ii:
E-mail

ro

\d?

Efternavn:

6'm.j

Land: Danmark

et)
i, v U"' cl

-yLiz

.C

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)
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oz y/

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

. (valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:

■ -W-U

Land: Danmark

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

or'*n

Fornavn:
Efternavn:

By;

\^n,Zht/'

/5 J>G

E-mail:

^

^b

_____________________________________

Land: Danmark

yeØO yc,\. Y\Oo cjb__________________________________ (valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)
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I______

^___________ _____________________________________

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Efternavn:
\P

jfcry'/uA^y\~

By:

Land: Danmark

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:.
Efternavn:

By:

_____________________________________________
\'Vr'P ■'

(f) P 6 i-

H

■__________ _______________________________

rrs \')yv\

Land: Danmark

E-mail: __________ _________________________________________________________Mgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlæggerat nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:

By:

\ AÅ

______________ ___________________________________

CVc.l s €

_________________________________________

c 'A C'_: u >•- .

Land: Danmark
■

E-mail:________ _______________________________________________________________ (valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Land: Danmark
(/
E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Ok
Land: Danmark

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

zyf,
—. . ^

v

["______ —___________________ —

Eftei

Land: Danmark

By:

(valgfri)

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)
/

,-j A

1/

/

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php2petition id=305293

,

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn

:_KC

Efternavn:
By:

l O sMA.

/"i i
^ ■' i P\A ^

U ^ LiA_

^ ^ ./TI

1/ -O,.-C w_______________
Land: Danmark

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlæggerat nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

i - -<

Fornavn:

-Vh -j_____ ________________________...--------------------------

Efternavn: /\ >\r, t-_______________________________.

By:

V

6

7

Land: Danmark

E-mail:____________________________________ ___________________________________ - (va|Sfri>

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Efternavn:

Land: Danmark

(valgfri)

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

c* nn /W

/> ^

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php2petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Horoum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv underfor at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:

Larsen
Land: Danmark

UoeL jtP
E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevai' Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

E-mail: ________________________________________________ ,______________________ (valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:

/
/fji/ 6?S #

/ <( f- f

Land: Danmark

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:

Land: Danmark

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www,skrivunder.net/privacv.php?petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlæggerat nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:_____
Efternavn:

;

'

______________________________________

's'*?'***6** O* S"*'!'

Land: Danmark
'

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

f\
Fornavn:

Efternavn:

Land: Danmark

(valgfri)

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id-305293

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Fornavn:

Efternavn:

Land: Danmark

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

(valgfri)

Øster Hornum, september 2022

Bevar Øster Hornum Ældrecenter
Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.
Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Underskriv denne indsamling
Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.
J? ,
Fornavn:______ (.? #,/. #___________________________

Efternavn:

,

M

.‘S *1

Bv:

_________________________ ______________

i'}

Land: Danmark

(valgfri)

E-mail:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)
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Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293
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^center

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Øster c

Øster Hornum, september 2022

/'firecenter

o

\

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petjtjon.jd5305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Østca

Øster Hornum, september 2022
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Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293
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Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

Land: Danmark

______ __ __________________

By: ______ ■_____ __________ -

Efternavn:

Fornavn: _____________________ _______________________

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

''

\J • • •

M.

l ■ MV
*' ■ . ; 111

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst<- .t iMi immii /mS-U aeenter

Øster Hornum, september 2022

Irecenter

-

_________________

Land: Danmark

12"■.,■■■■ ■ __________________________________________

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail: ____________________________________ __________________________________ (valgfri)

By:

Efternavn:

Fornavn:_______ ____________________ ____________________________

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst

Øster Hornum, september 2022

'■ V t ________ _____________________________________

Land: Danmark

'___________ ________________ !__________________________________ (va|gfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition..id=305293

k:

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By; ________V • ‘_________

}
Efternavn:_________________________ :___________ :---------------------------—

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øsfrv ikk-ttVCtt« '^irlrecenter

Øster Hornum, september 2022

VrHvveenter

■

'■

_______________ ________________________

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail: _________________________________ _____________________________________(va|gfri)

By: ________________;__________

Efternavn:___________ ____________________ ________________________

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster

Øster Hornum, september 2022

■.

■.

■

"

________

'

Land: Danmark

___________________________________________ i_______ (va|gfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By: ___________________________

_________________________ ________

.............................................................................. .............

Efternavn:.________________ •

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster K-nV.iwrt s-l Lb-ecenter

Øster Hornum, september 2022

Irecenter

■ _______________________ __________________________ _

t

/

'

/;

Land: Danmark

.
_______________ !2_______________________________ ____ (valgfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.phpPpetition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail: /

By; ___________________________

Efternavn: _____________________________ __________________________ _

Fornavn:

underskrift tii dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst

Øster Hornum, september 2022

„aere /.rssecenter

'

' '

'

‘ •

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

Land: Danmark

' ~ '_____________

By:

- /'

"■ '____________________________________

_________________ ___________

Efternavn: ,

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster

Øster Hornum, september 2022

er,--center
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Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

I

T

•\ C\U. C V c

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By:

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

lA,*

.

!;

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst..-

Øster Hornum, september 2022
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Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

'

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

/'

RI..

-

E-mail:________________ _______________________________________________________ (valgfri)

Land: Danmark

'_________ ______________________________

________________________________________

By: _____ ;_____ _______________

Efternavn:____________ ' '

Fornavn:

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst

Øster Hornum, september 2022

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:_________ __ __________________________ _________________________________ _ (va|8fri)

By: _____________ _

Efternavn:___________ ___________________________ _________________

Fornavn:________________________ ________ —------------------------------------ —

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bewar Øster Hornum Ældrecenter

Øster Hornum, september 2022

»—

Land: Danmark

-------------------------------------------•

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

!'

__________ ____________________________

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By: _

Efternavn:

Fornavn:______ ~

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

__ . (valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bewar Øster Hornum Ældrecenter

Øster Hornum, september 2022

.

_______ _______________________ ___________________ _

i

_____________ _____________________________ ■ (va|gfri>

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
httos://www.skrivunder.net/privacv.php?petition id-305293

-

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By: _________________

Efternavn:_____________________________________ _________________

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster Hornum Ældrecenter

Øster Hornum, september 2022

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:______________ ________________________________________________________ <va|gfri>

By; ____________ ______________

Efternavn: ___________________________________ ______________ ____ —

Fornavn: _J_______________ __________________ ___________________

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bewar Øster Hornum Ældrecenter

Øster Hornum, september 2022

i

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id-305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

Bv:

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bewar Øster Hornum Ældrecenter

Øster Hornum, september 2022

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By: ^___

Efternavn:

Fornavn:_

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlæggerat nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bewar Øster Hornum Ældrecenter

Øster Hornum, september 2022

^

- ________ -

r.......... Ær é: l..

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Z'7<C"z li

^

________________________________________

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

Bv:

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bewar Øster Hornum Ældrecenter

Øster Hornum, september 2022

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php2petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By:

Efternavn:

Fornavn:

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster Hornum Ældrecenter

Øster Hornum, september 2022

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.phpPpetition id-305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By:

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bewiar Øster Hornum /Eldrecenter

Øster Hornum, september 2022

-

______________ ______________________________________ ■ lvalSfril

Land: Danmark

;.-_____ ____________—--------------------------------------------

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By.

Efternavn:

Fornavn:__________._____________________________ _______________ —

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bewar Øster Hornum /Eldrecenter

Øster Hornum, september 2022

Irecenter

: ■ '

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:________________________________________________________________________(valgfri)

By: __________________________

________________________________________

.._______ _____________________________________

Efternavn:__________'

Fornavn:

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst

Øster Hornum, september 2022

recenter

1 i Li w 'y'v1 ^__________________________

• ■___________ ■

!

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By:

Efternavn:___________________ /_____________________

Fornavn:

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst<

Øster Hornum, september 2022

/ -firecenter

■' :' ‘ ' 1

1

S

_______________________

C

-> c ! , >

. t, , ._____

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail: ______________________________________________________________________(va|gfri)

By:

Efternavn:_____ __________________________________________________

Fornavn:_______• -- - o
t

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst-fe

Øster Hornum, september 2022

eeter

-

- '

'

‘

-______

Land: Danmark

____________________

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://v'vva'.skrivunder.net/privacy.php7petition id-305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By:

Efternavn:______________ '

Fornavn:_______________

. (valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster i ':„jrrr-: /'^vle

Øster Hornum, september 2022

Irecenter

v-' ‘

L

• ,

i

f

,,

.<)

^0' i i

____

_______________ ;_____ -1 - •

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:_____________________________ __ _______________________________________ (valgfri)

By:

Efternavn:_______________________ ________________________________

Fornavn:

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min
underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst

Øster Hornum, september 2022

au^^n kkkv: xenter

_________________________________________ (va|gfri)

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:____________________ '

Land: Danmark

, ■ _________

By: __________

______________________ _______________________

• n ~ -______________ ____________________________

'

Efternavn:______ '

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst'-r L-i:

Øster Hornum, september 2022

center

UV w V v-\ _______________________________________

'_____ ;________________

_________ !_____________________________________(valgfri)

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php2petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:___________;_________'•

By:

Efternavn:___________ ____________________________________ _______

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster

Øster Hornum, september 2022

center

/

_____ ________________ ______________________

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatiivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:_____________ ________________________!_____ ___________________________ (va|8fri)

By; _______ ____________________

Efternavn:_________________ ___________________________________ __

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster

Øster Hornum, september 2022

-
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Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id-305293

do.

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

F-mail:

By:

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

SP'SvD

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar A' —i Aiaidam AAlD'fDxenter

Øster Hornum; september 2022

________

;

___________ ________

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-maii:_______ 1

Land: Danmark

_________ __________________________

By: __________________________

Efternavn:__________ *

Fornavn:,________________ :__________ _____________________________

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

:___________ (valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster fe vii/vist /firecenter

Øster Hornum, september 2022

i^ La /J^L- ir«-center

-

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php2petition id=305293

i

Land: Danmark

1 - -______ __________________________ ___ ______

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

Bv:

Efternavn:

Fornavn:______ v

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst-l

Øster Hornum, september 2022

/ikkecenter

'1

-

-

__________________ ________________________

______^_________________ _______________________

-

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=3Q5293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail: _______________________________________ ______________________________ (valgfri)

By: ______ ~Land: Danmark

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster

Øster Hornum, september 2022

seriter

/

______ '

___ :___ 1_---------- s=^—-----i——— /

__________

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail: ________________________________ ______________________________________ _ <va|Sfri)

By;

Efternavn: ____________________ _________________ —---------------------------- -

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst

Øster Hornum, september 2022

center

___________ __________

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:_______________________________ _____________________________________ (valgfri)

By:

Efternavn: ________________________________________________________

Fornavn:_______ :________ ______________________________________ _

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst

Øster Hornum, september 2022

C’X
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V

<Svfc>
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VdVs.-^ ' v~\

.1
>\- ve .YvAI/'OCA
i

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

---------- ^

_________________________________

V \ Cx\ C\C\'\0\__________________________________

O

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By:

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

*j

(valgfri)

Ved at underskrive, giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst-,J (riv/aiviN /'i: i! J recenter

Øster Hornum, september 2022

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail: _________________________________ _____________________________________ (va|gfri)

By: _____ ______________________

Efternavn: ________________ _______ __________________________________

Fornavn: __________________ _________________ ____________________

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster beELiee v-éjrecenter

Øster Hornum, september 2022

Irecenter

Ct Is C'-t

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id-305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

(valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øster

Øster Hornum, september 2022

2drecenter

.

■

•

______ .

Land: Danmark

'

___________ _____________________________ -

'_______________________________________________________________ (va|8fri)

■

_______________ _________________________

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By:

Efternavn:

Fornavn:______ '

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst*-r

Øster Hornum, september 2022

ø/k '

i L

Land: Danmark

______________________________ ____________

____________ __

>

^cU._________________________________________________

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.phpPpetition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail: _____________________________ __ _______________________________________ Mgfri)

By:

Efternavn:

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst r ■S'wNiarr Æhirccenter

Øster Hornum, september 2022

/-H^lrecenter

____________________________ —---------

Land: Danmark

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------<valBfri>

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id^3Q5293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:

By: ________ 1_________________

Efternavn:______ ________________ ______ __________________________ ■

Fornavn:_______ q -'VVlX/

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øste: s

Øster Hornum, september 2022

/f!‘dt\-center

V t

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacy.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:__________ _________

By: ______ -----------------------------

~ ~

________

Efternavn:.___________ v

Fornavn:

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

. (valgfri)

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv underfor at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar Øst-* h

Øster Hornum, september 2022

1 d recenter

________

Land: Danmark

Ved min underskrift accepterer jeg Privatlivspolitikken:
https://www.skrivunder.net/privacv.php7petition id=305293

Jeg skriver under, fordi... (valgfri)

E-mail:________________ ______________ ______________________________________ (va|gfri)

By; _____________ , .

Efternavn:.__________________ _____________ ______________________

Fornavn:._____________________________________ —----------------------------

underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Ved at underskrive giver jeg Lokalrådet for Øster Hornum og Omegn tilladelse til at videregive min

Underskriv denne indsamling

Skriv under for at bevare Øster Hornum Ældrecenter med plejeboliger

Rebild Kommune planlægger at nedlægge plejeboligerne i Øster Hornum.

Bevar ØstnL

Øster Hornum, september 2022
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Behov for social- og sundhedsassistenter- og
hjælpere, 2020 til 2030
På baggrund af flere ældre og medarbejdere der
pensioneres
Indledning
Antallet af ældre stiger de kommende år. Det kræver at der ansættes flere assistenter- og
hjælpere, hvis serviceniveauet skal fastholdes. Det omtales som efterspørgselseffekten. Samtidigt
er op imod en tredjedel af de nuværende ansatte over 55 år og derfor vil mange gå af i løbet af
perioden frem mod 2030. Det omtaler vi som afgangseffekten. Afgangseffekten er en
fremskrivning af det afgangsmønster vi ser pt., hvor vi tager højde for de ændrede pensionsregler
i perioden.
På landsplan viser afgangseffekten at ca. 20.376 (28 % af medarbejderne på social- og
sundhedsoverenskomsten) vil stoppe i perioden frem mod 2030 og vil derfor skulle erstattes.
Efterspørgselseffekten viser på landsplan, at der skal ansættes 21.706 flere medarbejdere, for at fastholde
servicen frem mod 2030. Dvs. der i alt er et behov for at ansætte 42.082 medarbejdere frem mod 2030.
På de følgende sider finder du fremskrivningen for den enkelte kommune. Vær opmærksom på at
kommunernes behov ikke summerer op til 42.082 medarbejdere, da datagrundlaget for den kommunale
beregning afviger marginalt fra den landsdækkende beregning. Der er kun regnet på ordinært ansatte
med minimum 20 timers ansættelse i den kommunale fremskrivning, da FOA ikke har adgang til mere
finmasket data. Samtidigt baserer beregningen sig udelukkende på de to stillingsgrupper social- og
sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.
For beskrivelse af metoden se bagerst i notatet.

Behov for at tiltrække social- og sundhedsassistenter- og hjælpere i de danske kommuner
frem mod 2030
Kommune

Afgang

Efterspørgsel

Samlet

Albertslund Kommune

68

73

141

Allerød Kommune

69

73

142

KONTAKT Notat udarbejdet af:
FOA Kampagne og Analyse

Presse/Fagbladet:

Politisk ansvarlig:

Thomas Fjord Bonven

Claus Walther

Torben Hollmann

31127876

24963258

23267579

På baggrund af flere ældre og medarbejdere der pensioneres

Kommune

Afgang

Efterspørgsel

Samlet

Assens Kommune

160

150

310

Ballerup Kommune

156

140

296

Billund Kommune

87

90

177

271

195

466

94

72

166

Bornholms Kommune
Brøndby Kommune
Brønderslev Kommune

165

104

269

Dragør Kommune

72

44

116

Egedal Kommune

78

127

205

Esbjerg Kommune

477

538

1015

Fanø Kommune

20

36

56

Favrskov Kommune

146

135

281

Faxe Kommune

157

177

334

Fredensborg Kommune

107

125

232

Fredericia Kommune

201

223

424

Frederiksberg Kommune

267

181

448

Frederikshavn Kommune

368

285

653

Frederikssund Kommune

169

237

406

Furesø Kommune

104

103

207

Faaborg-Midtfyn Kommune

235

165

400

Gentofte Kommune

240

170

410

Gladsaxe Kommune

182

133

315

Glostrup Kommune

83

57

140

Greve Kommune

73

130

203

Gribskov Kommune

56

87

143

Guldborgsund Kommune

320

224

544

Haderslev Kommune

234

196

430

Halsnæs Kommune

111

152

263

Hedensted Kommune

135

130

265

Helsingør Kommune

375

489

864

Herlev Kommune

66

69

135

Herning Kommune

262

295

557

Hillerød Kommune

149

184

333

Hjørring Kommune

357

236

593

Holbæk Kommune

178

204

382

Holstebro Kommune

253

202

455

Horsens Kommune

248

297

545

Hvidovre Kommune

154

108

262

Høje-Taastrup Kommune

97

133

230

Hørsholm Kommune

113

74

187

Ikast-Brande Kommune

159

148

307

57

90

147

165

147

312

Ishøj Kommune
Jammerbugt Kommune

FOA
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På baggrund af flere ældre og medarbejdere der pensioneres

Kommune

Afgang

Efterspørgsel

Samlet

Kalundborg Kommune

180

169

349

Kerteminde Kommune

126

118

244

Kolding Kommune

322

313

635

1125

1235

2360

Køge Kommune

208

275

483

Langeland Kommune

112

89

201

94

96

190

Lemvig Kommune

123

85

208

Lolland Kommune

279

179

458

Lyngby-Taarbæk Kommune

203

92

295

26

15

41

Mariagerfjord Kommune

216

191

407

Middelfart Kommune

173

188

361

Morsø Kommune

139

93

232

Norddjurs Kommune

184

156

340

Nordfyns Kommune

153

166

319

Nyborg Kommune

150

139

289

Næstved Kommune

Københavns Kommune

Lejre Kommune

Læsø Kommune

277

286

563

Odder Kommune

90

78

168

Odense Kommune

506

458

964

Odsherred Kommune

187

157

344

Randers Kommune

419

410

829

Rebild Kommune

111

114

225

Ringkøbing-Skjern Kommune

220

186

406

Ringsted Kommune

95

97

192

Roskilde Kommune

287

323

610

Rudersdal Kommune

254

147

401

Rødovre Kommune

123

85

208

25

18

43

Silkeborg Kommune

316

328

644

Skanderborg Kommune

189

210

399

Skive Kommune

212

205

417

Slagelse Kommune

300

295

595

Samsø Kommune

Solrød Kommune

82

121

203

146

142

288

Stevns Kommune

84

88

172

Struer Kommune

81

77

158

Svendborg Kommune

310

268

578

Syddjurs Kommune

172

199

371

Sønderborg Kommune

290

259

549

Thisted Kommune

246

195

441

Tønder Kommune

207

171

378

Sorø Kommune

FOA
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På baggrund af flere ældre og medarbejdere der pensioneres

Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune

Afgang

Efterspørgsel

Samlet

204

115

319

21

47

68

Varde Kommune

247

190

437

Vejen Kommune

181

135

316

Vejle Kommune

407

410

817

Vesthimmerlands Kommune

206

164

370

Viborg Kommune

306

318

624

Vordingborg Kommune

231

214

445

54

25

79

Aabenraa Kommune

225

249

474

Aalborg Kommune

768

672

1440

Aarhus Kommune

758

900

1658

20188

19183

39371

Ærø Kommune

I alt

4

Note: data er afgrænset som antal personer på minimum 20 timer i ordinær stilling på månedsløn. Dvs. uden elever, fleksjob og
ekstraordinært ansatte. Data for 2020 er trukket nov. 2019. Beregning af aldersafgang er baseret på afgangen pr. aldersgruppe
fra 2019 til 2020, som bruges til at fremskrive personaleafgangen frem mod 2030. Afgangseffekterne tager højde for
pensionsregelændringer i perioden. Befolkningsudviklingen stammer fra Danmarks Statistik FRKM120. Den procentvise
befolkningsudvikling er ganget på kommunens aldersbetingede udgifter for 2020, hvor ved udgiftsbehovet i 2030 findes - og
dette udtrykker efterspørgslen på medarbejdere i 2030, hvis vi vil fastholde serviceniveauet fra 2020 - forstået som at fastholde
udgiften på niveau 2020.
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Region Nordjylland
Samlet behov
Kommune
Aalborg Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Thisted Kommune
Mariagerfjord Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Jammerbugt Kommune
Brønderslev Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Læsø Kommune
I alt, Region Nordjylland

Afgang pga.
alder
768
368
357
246
216
206
165
165
139
111
26
2767

Efterspørgsel pga.
antal ældre
672
285
236
195
191
164
147
104
93
114
15
2216

2020-2030
1440
653
593
441
407
370
312
269
232
225
41
4983

Note: data er afgrænset som antal personer på minimum 20 timer i ordinær stilling på månedsløn. Dvs. uden elever, fleksjob og
ekstraordinært ansatte. Data for 2020 er trukket nov. 2019. Beregning af aldersafgang er baseret på afgangen pr. aldersgruppe
fra 2019 til 2020, som bruges til at fremskrive personaleafgangen frem mod 2030. Afgangseffekterne tager højde for
pensionsregelændringer i perioden. Befolkningsudviklingen stammer fra Danmarks Statistik FRKM120. Den procentvise
befolkningsudvikling er ganget på kommunens aldersbetingede udgifter for 2020, hvor ved udgiftsbehovet i 2030 findes - og
dette udtrykker efterspørgslen på medarbejdere i 2030, hvis vi vil fastholde serviceniveauet fra 2020 - forstået som at fastholde
udgiften på niveau 2020.

FOA

3. november 2021

På baggrund af flere ældre og medarbejdere der pensioneres

6

Region Hovedstaden
Samlet behov
Kommune
Københavns Kommune
Helsingør Kommune
Bornholms Kommune
Frederiksberg Kommune
Vallensbæk Kommune
Gentofte Kommune
Frederikssund Kommune
Rudersdal Kommune
Hillerød Kommune
Tårnby Kommune
Gladsaxe Kommune
Ishøj Kommune
Ballerup Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Halsnæs Kommune
Hvidovre Kommune
Fredensborg Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Rødovre Kommune
Furesø Kommune
Egedal Kommune
Hørsholm Kommune
Brøndby Kommune
Gribskov Kommune
Allerød Kommune
Albertslund Kommune
Glostrup Kommune
Herlev Kommune
Dragør Kommune
I alt, Region Hovedstaden

Afgang pga.
alder
1125
375
271
267
21
240
169
254
149
204
182
57
156
203
111
154
107
97
123
104
78
113
94
56
69
68
83
66
72

Efterspørgsel pga.
antal ældre
1235
489
195
181
47
170
237
147
184
115
133
90
140
92
152
108
125
133
85
103
127
74
72
87
73
73
57
69
44

2020-2030
2360
864
466
448
68
410
406
401
333
319
315
147
296
295
263
262
232
230
208
207
205
187
166
143
142
141
140
135
116

5068

4837

9905

Note: data er afgrænset som antal personer på minimum 20 timer i ordinær stilling på månedsløn. Dvs. uden elever, fleksjob og
ekstraordinært ansatte. Data for 2020 er trukket nov. 2019. Beregning af aldersafgang er baseret på afgangen pr. aldersgruppe
fra 2019 til 2020, som bruges til at fremskrive personaleafgangen frem mod 2030. Afgangseffekterne tager højde for
pensionsregelændringer i perioden. Befolkningsudviklingen stammer fra Danmarks Statistik FRKM120. Den procentvise
befolkningsudvikling er ganget på kommunens aldersbetingede udgifter for 2020, hvor ved udgiftsbehovet i 2030 findes - og
dette udtrykker efterspørgslen på medarbejdere i 2030, hvis vi vil fastholde serviceniveauet fra 2020 - forstået som at fastholde
udgiften på niveau 2020
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Region Syd- og Sønderjylland
Samlet behov
Kommune
Esbjerg Kommune
Vejle Kommune
Kolding Kommune
Sønderborg Kommune
Aabenraa Kommune
Varde Kommune
Haderslev Kommune
Fredericia Kommune
Tønder Kommune
Vejen Kommune
Billund Kommune
Fanø Kommune
I alt, Syd- og Sønderjylland

Afgang pga.
alder
477
407
322
290
225
247
234
201
207
181
87
20

Efterspørgsel pga.
antal ældre
538
410
313
259
249
190
196
223
171
135
90
36

2020-2030
1015
817
635
549
474
437
430
424
378
316
177
56

2898

2810

5708

Note: data er afgrænset som antal personer på minimum 20 timer i ordinær stilling på månedsløn. Dvs. uden elever, fleksjob og
ekstraordinært ansatte. Data for 2020 er trukket nov. 2019. Beregning af aldersafgang er baseret på afgangen pr. aldersgruppe
fra 2019 til 2020, som bruges til at fremskrive personaleafgangen frem mod 2030. Afgangseffekterne tager højde for
pensionsregelændringer i perioden. Befolkningsudviklingen stammer fra Danmarks Statistik FRKM120. Den procentvise
befolkningsudvikling er ganget på kommunens aldersbetingede udgifter for 2020, hvor ved udgiftsbehovet i 2030 findes - og
dette udtrykker efterspørgslen på medarbejdere i 2030, hvis vi vil fastholde serviceniveauet fra 2020 - forstået som at fastholde
udgiften på niveau2020
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Region Sjælland
Samlet behov
Afgang pga.
Kommune
alder
Roskilde Kommune
287
Næstved Kommune
277
Lolland Kommune
279
Vordingborg Kommune
231
Greve Kommune
73
Guldborgsund Kommune
320
Odsherred Kommune
187
Slagelse Kommune
300
Sorø Kommune
146
Faxe Kommune
157
Holbæk Kommune
178
Kalundborg Kommune
180
Solrød Kommune
82
Ringsted Kommune
95
Lejre Kommune
94
Stevns Kommune
84
Køge Kommune
208
I alt, Region Sjælland
3178

Efterspørgsel pga.
antal ældre
323
286
179
214
130
224
157
295
142
177
204
169
121
97
96
88
275
3177

2020-2030
610
563
458
445
203
544
344
595
288
334
382
349
203
192
190
172
483
6355

Note: data er afgrænset som antal personer på minimum 20 timer i ordinær stilling på månedsløn. Dvs. uden elever, fleksjob og
ekstraordinært ansatte. Data for 2020 er trukket nov. 2019. Beregning af aldersafgang er baseret på afgangen pr. aldersgruppe
fra 2019 til 2020, som bruges til at fremskrive personaleafgangen frem mod 2030. Afgangseffekterne tager højde for
pensionsregelændringer i perioden. Befolkningsudviklingen stammer fra Danmarks Statistik FRKM120. Den procentvise
befolkningsudvikling er ganget på kommunens aldersbetingede udgifter for 2020, hvor ved udgiftsbehovet i 2030 findes - og
dette udtrykker efterspørgslen på medarbejdere i 2030, hvis vi vil fastholde serviceniveauet fra 2020 - forstået som at fastholde
udgiften på niveau 2020.

FOA

3. november 2021

På baggrund af flere ældre og medarbejdere der pensioneres

9

Region Midtjylland
Samlet behov
Kommune
Aarhus Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Viborg Kommune
Herning Kommune
Horsens Kommune
Holstebro Kommune
Skive Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Skanderborg Kommune
Syddjurs Kommune
Norddjurs Kommune
Ikast-Brande Kommune
Hedensted Kommune
Lemvig Kommune
Favrskov Kommune
Odder Kommune
Struer Kommune
Samsø Kommune
I alt, Region Midtjylland

Afgang pga.
alder
758
419
316
306
262
248
253
212
220
189
172
184
159
135
123
146
90
81
25
4298

Efterspørgsel pga.
antal ældre
900
410
328
318
295
297
202
205
186
210
199
156
148
130
85
135
78
77
18
4377

2020-2030
1658
829
644
624
557
545
455
417
406
399
371
340
307
265
208
281
168
158
43
8675

Note: data er afgrænset som antal personer på minimum 20 timer i ordinær stilling på månedsløn. Dvs. uden elever, fleksjob og
ekstraordinært ansatte. Data for 2020 er trukket nov. 2019. Beregning af aldersafgang er baseret på afgangen pr. aldersgruppe
fra 2019 til 2020, som bruges til at fremskrive personaleafgangen frem mod 2030. Afgangseffekterne tager højde for
pensionsregelændringer i perioden. Befolkningsudviklingen stammer fra Danmarks Statistik FRKM120. Den procentvise
befolkningsudvikling er ganget på kommunens aldersbetingede udgifter for 2020, hvor ved udgiftsbehovet i 2030 findes - og
dette udtrykker efterspørgslen på medarbejdere i 2030, hvis vi vil fastholde serviceniveauet fra 2020 - forstået som at fastholde
udgiften på niveau 2020.
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Region Fyn
Samlet behov
Kommune
Odense Kommune
Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Middelfart Kommune
Assens Kommune
Nyborg Kommune
Kerteminde Kommune
Langeland Kommune
Ærø Kommune
Nordfyns Kommune
I alt, Fyn

Afgang pga.
alder
506
310
235
173
160
150
126
112
54
153
1979

Efterspørgsel pga.
antal ældre
458
268
165
188
150
139
118
89
25
166
1766

2020-2030
964
578
400
361
310
289
244
201
79
319
3745

Note: data er afgrænset som antal personer på minimum 20 timer i ordinær stilling på månedsløn. Dvs. uden elever, fleksjob og
ekstraordinært ansatte. Data for 2020 er trukket nov. 2019. Beregning af aldersafgang er baseret på afgangen pr. aldersgruppe
fra 2019 til 2020, som bruges til at fremskrive personaleafgangen frem mod 2030. Afgangseffekterne tager højde for
pensionsregelændringer i perioden. Befolkningsudviklingen stammer fra Danmarks Statistik FRKM120. Den procentvise
befolkningsudvikling er ganget på kommunens aldersbetingede udgifter for 2020, hvor ved udgiftsbehovet i 2030 findes - og
dette udtrykker efterspørgslen på medarbejdere i 2030, hvis vi vil fastholde serviceniveauet fra 2020 - forstået som at fastholde
udgiften på niveau2020
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Beregning for efterspørgslen efter offentlig service frem mod 2030.
Efterspørgslen på arbejdskraft fortæller hvor mange flere ansatte vi skal have i 2030, hvis vi vil
opretholde serviceniveauet fra 2020 – service forstået som antal ressourcer pr. Borger.
Dette er beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og de
aldersbetingede udgifter i den enkelte kommune. Beregningen tager således højde for at nogle
aldersgrupper kan have behov for større offentlig service end andre.
For social- og sundhedsgruppen tager beregningen udgangspunkt i en fremskrivning og
udgifterne for borgere i alderen 65 år eller mere.
Eksempel på beregning på landsplan:
Antal ansatte på social- og sundhedsoverenskomsten i KL, 2020: 73.037
Stigning i kommunalt udgiftspres for ældre over 65 år i perioden 2020-2030: 29,72 %
Efterspørgsel efter ansatte frem mod 2030: 73.037*0,2972 = 21.707
Det skal her bemærkes at udgifterne per borger til offentlig service er antaget at være konstant
frem mod 2030. Dvs. at den offentlige udgift for en person på 80 år er den samme i 2030 som det
er i 2020. Besparelser og effektiviseringer i løbet af perioden kan gøre at udgifterne per person vil
falde. Dermed kan estimatet for efterspørgslen efter offentlig service være højt sat.
Sundhedstilstanden kan også forbedres for de ældste. Det kan dog være problematisk at
indregne forbedringer i sundheden, da man tilsvarende må forvente, at antallet af ”dårlige” år blot
udskydes til senere i livet samt at antallet af plejekrævende år stiger for f.eks. Kronikere.

Beregning for aldersafgang frem mod 2030

Modellens grundpræmis er at estimere de forskellige afgangseffekter ud fra år 2019 og 2020.
Disse afgangsestimater benyttes til at fremskrive personaleafgangen frem mod 2030.
Afgangsestimaterne måles ud fra hvordan udviklingen i det samlede antal ansatte har været mellem
2019 og 2020. Den afgang der måles antages at skyldes de pensionsregler der gælder for den
pågældende årgang.
FOA
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Eksemplet med farvekoder på næste side viser hvordan afgangseffekterne er beregnet fra 2019 til
2020. Farvekoderne i eksemplet viser hvordan de beregnede effekter er anvendt til at fremskrive
overgangen for det nuværende antal ansatte frem til 2030.
Vær opmærksom på at det er den landsdækkende afgangsestimat der er brugt i kommunerne. Det er
ikke muligt at basere fremskrivningen på enkelte kommuners data, da er for få medarbejdere til at
kunne udføre fremskrivningen meningsfuldt.
Eksempel på beregning:
Social- og sundhedsoverenskomsten i KL
Antal 62-årige i 2019: 2.437
Antal 63-årige i 2020: 1.675

Overgang:

= 69 %

Afgang: 1 – 0,69 = 31 %
Dette er udtryk for effekten af at alle på en årgang opnår efterlønsalderen (se illustration på
kommende side)
De øvrige pensionseffekter er udregnet på samme måde og kan ses på næste side.
Pensionsreglerne ændrer sig løbende i perioden 2020-2030. Modellen opfanger disse effekter ved at
ændre afgangseffekterne i takt med dette. Konkret kan dette ses ved den røde farve på næste side.
Den røde farve indikerer hvornår de ansatte opnår pensionsalderen. I 2023 skal man fx være 67 år
for at gå på pension i modsætning til 2020 hvor man kan gå på pension som 66-årig.

Det er desuden antaget at afgangsestimatet for at opnå folkepension (47 %), ikke afhænger af
personens alder. Dvs. at om en person er 65 eller 67 ændrer ikke på personens tilbøjelighed til at
forlade arbejdsmarkedet ved opnåelse af pensionsalder.
Det er samtidigt antaget at ingen personer forlader arbejdet inden de får muligheden for at gå på
efterløn.
En mulig fejlkilde i modellen er udsving i arbejdsstyrken som ikke skyldes pension. Det kan være folk
der har fået et andet job, eller at arbejdsstyrken er blevet udvidet for den pågældende årgang. Det er
dog antagelsen at disse udsving vil være udjævnet i den samlede model, og at dette derfor ikke giver
anledning til større målefejl.
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Den samlede model for personaleafgang, her for Social- og sundhedsmedarbejdere i KL

Effekter

FOA

Afgang

Overgang

Forklaring

Ingen effekt

0,02

0,98

Målt som fra 61 til 62 år

Alle opnår efterløn

0,31

0,69

Målt som: afgang fra 62-63år

Halvdelen opnår efterløn

0,31

0,69

Estimat fra 2018

Alle får skattefri præmie

0,19

0,81

Målt som overgang 63 til 64 år

Halvdelen får skattefri præmie

0,19

0,81

Estimat fra 2018

Alle får efterløn og alle får præmie

0,44

0,56

Den kombinerede afgang af de to effekter

1 år under pensionsalder

0,11

0,89

Estimat fra 2018

2 år under pensionsalder

0,17

0,83

Målt som afgangen ffra 64 til 65

Alle får pension

0,47

0,53

Estimat fra 2018, da der er halvårseffekt fra 2019-2020)

0-5 år efter pension

0,23

0,77

Målt som gns. overgang 66-71 år

6 år efter pension eller mere

0,27

0,73

Målt som gns. overgang 70-75

Halvdelen får pension

0,31

0,69

Målt som overgang 64-65 i år 18-19
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