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Hvem har ansvaret?
”Gennem flere år har økonomien tilsyneladende sejlet på Børne- og Ungeområdet, især budgetopfølgningen.
Sidste år - 2009 - så grelt, at der var en overskridelse på budgettet på 60 millioner kroner!”, siger LokalListens medlem af Økonomiudvalget, Benny Würtz og fortsætter: ”Men ingen tager endnu ansvaret herfor. Det er lige så stille fejet ind under gulvtæppet. Nævn bare lige en offentlig eller privat virksomhed, hvor en sådan slendrian ikke ville have haft konsekvenser”. Og endelig slutter Benny Würtz: ”Men
da ingen i Rudersdal Kommune har budt ind på det ansvar, må det være fordi det er let at placere. For selvfølgelig ligger ansvaret ved udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget . Eller er der andre der melder sig?”

Endnu et børnehus bliver lukket – på et meget spinkelt grundlag
LokalListen stemte på Børne- og Skoleudvalgsmødet 12. maj imod, at nedlægge ”Egevang Syd”. Anna Scharling Brun (L) fortæller: ”Jeg stemte imod forslaget om at nedlægge Egevang Syd, fordi jeg er uenig i, at Børne- og Skoleudvalget
inddrages så sent i den politiske proces omkring nedlæggelsen. Vi har i B og S-udvalget ikke fået nogle skriftlige dokumenter på, at
denne institution skulle nedlægges før 4 dage før beslutningen skal træffes. På dette tidspunkt har der i flere måneder været stoppet
for indskrivning, så man med god samvittighed kan sige, at der ikke er børn nok!” Anna fortsætter: ”Som jeg har forstået processen er forvaltningen allerede for over halvandet år siden begyndt at afvise nye børn til Egevang Syd. Så tror da pokker, at der i
dag mangler børn!” Anna slutter: ”Som ny i kommunalpolitik kan jeg bare sige, at jeg slet ikke kan bakke op om den måde at
nedlægge børneinstitutioner på og det er jo ret relevant at få taget en debat omkring dette spørgsmål, nu da børnetallet falder og både
nedlæggelse af skoler og dagsinstitutioner er på tapetet i stor stil”.

Hjemmetrænere – ikke hjemmehjæpere
På det offentlige møde om ældrepolitik i begyndelsen af april foreslog LokalListens repræsentant i panelet, at der i hjemmeplejen i
fremtiden blev satset mere målrettet på at træne de ældre, frem for
blot at ”hjælpe”. Formålet med kommunens indsats bør frem for at
være kompenserede være målrettet omkring at genoptræne tabte
kompetencer og funktioner. Synspunktet mødte stor sympati, og er
nu indarbejdet som en del af kommunens ældrepolitik. Vi bilder os
naturligvis ikke ind, at det alene skyldes vores forslag, når et enigt
Social- og Sundhedsudvalg har besluttet at iværksætte forsøg med
netop denne form for ”hjemmetræning”. Vi anerkender, at forvaltningen har læst de samme positive forsøgserfaringer, som ikke
mindst er gjort i Fredericia, og som var dem vi i LokalListen støttede os til. Men selvfølgelig glæder vi os over,
at de idéer vi kommer med, bliver indarbejdet i kommunens praksis. Til gavn og glæde for de ældre medborgere.

Store besparelser på vej
Efter yderligere en udvalgsbehandling, hvor det lykkedes at få luget ud i de værste uhyrligheder (besparelser på
sundhedsplejen, dvs. skolelægebesøg og barselsbesøg), hvor det lykkedes at få fjernet besparelserne på specialundervisningen i folkeskolen og hvor det lykkedes at få indlagt løbende evaluering af de mest spekulative forslag
til besparelser på det sårbare Børne- og Ungeområde, kunne et enigt udvalg12. maj slutte op om de store besparelser på næsten 23 mio. kr. Besparelser udløst af dårlig budgetstyring, manglende politisk ansvarlighed og almindeligt budgetrod. I LokalListen hilser vi med tilfredshed, at vores betænkeligheder der er blevet udtrykt
konsekvent siden januar, nu har bevirket at beslutningsforslaget er blevet langt bedre underbygget og de værste
uhyrligheder fjernet.
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