
Beretning fra byrådsgruppen SF Syddjurs’ generalforsamling 06.06 2021 

Igen i år en svær beretning. Et turbulent år med mange udfordringer. Men også med opture 

i form af befolkningstilvækst, en udligningsreform og en midtvejsregulering (penge fra 

staten), der faldt heldigt ud for Syddjurs Kommune og en række gode SF fingeraftryk på 

beslutningerne i årets løb. Vi kommer i denne beretning til at lægge tyngden på det, vi har 

arbejdet med og opnået på miljø, energi og det grønne område. Resten af beretningen vil I 

formentlig kunne genkende fra vores nyhedsbreve fra året, der gik! 

På udvalget for Erhverv og Beskæftigelses (EB) område har det været et ret omtumlet år på 

chef niveau. Nu er Tina Kjærgaard Mogensen ansat som ny chef, og dermed håber vi på 

arbejdsro. Det skulle gerne give gode resultater. Covid-19 har jo også haft stor indflydelse 

på 2020. Det er en kæmpe opgave for jobcenteret. Men det går faktisk bedre i Syddjurs end 

på landsplan. 

Vi holder mange digitale møder med borgerne, og det viser sig, at alle er glade for dem. Det 
er dog klart, at de ikke skal erstatte alle fysiske fremmøder. Det personlige møde har også 
en værdi. 
Vi fik på årets sidste byrådsmøde vedtaget en ny beskæftigelsesplan 2021, hvor der er 
færre kvantitative mål og flere kvalitative. Det er en god udvikling. 
Forsøgene med at lade A-kasserne overtage noget af den jobformidlende rolle i den første 
tid for den ledige blev slået lidt tilbage pga. covid-19. 
Det såkaldte ”Styrket helhed” arbejde på tværs af udvalg har været et godt arbejde for de 
svageste borgere, og ikke mindst for deres børn. 
 
Sundheds-, ældre- og socialudvalget (SÆ) 
Her har Covid-19 været det altoverskyggende emne. 
Vores personale har gjort det fantastisk. Vi har kun haft meget få tilfælde på plejecentre og i 
hjemmeplejen. 
Den næststørste udfordring var genåbning af budgettet, som gik hårdt ud over SÆ 
området. Der blev sparet en del på personale. De er heldigvis i nogen grad tænkt ind igen i 
2021, da udligningen gav flere midler til Syddjurs at gøre godt med. Men ingen tvivl om, at 
det har været en virkelig presset tid for vores medarbejdere i pleje- og omsorg og 
selvfølgelig for de borgere, der skulle modtage hjælp og støtte. 
Det er efter flere års pres fra SF nu endelig lykkedes at få kulegravet vores udgifter til 
ældreboliger. Vi har i årevis betalt dyre huslejer for tomme ældreboliger. Det skal være slut i 
det kommende år. 
 
Natur-, teknik og miljøudvalget (NTM) 

Syddjurs Kommune har gennem længere tid oprustet gevaldigt på den grønne dagsorden. 

For tiden er der ved at blive udarbejdet en ambitiøs biodiversitetsstrategi med det sigte at få 

forbedret naturtilstanden overalt i vores fantastiske kommune. 

Gennem vores arbejde i udvalget for natur, teknik og miljø har vi dog allerede igangsat en 

række tiltag for at skabe en større biologisk mangfoldighed. 

Vi har taget initiativ til at få ændret vores slåningspraksis langs de kommunale veje og på 

en række kommunale arealer med et mål om at skabe bedre vilkår for blomster og urter – 

og dermed insekter. 

Vi har udlagt en stor del af vores kommunale skove til urørt skov. 

Vi har udarbejdet en træpolitik, der fokuserer på at beskytte og udvide de kommunale 



beplantninger til gavn for klima, natur og miljø. 

Vi har nedsat en naturpulje, hvor private lodsejere og foreninger kan søge om penge til 

konkrete naturtiltag. 

Der er også blevet indstiftet en naturpris, som skal uddeles for første gang til efteråret. Den 

skal være med til at bringe de gode initiativer frem i lyset. 

Vi har desuden tilsluttet os konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Dette 

projekt vil blive fulgt op med en række borgerettede aktiviteter og information om, hvordan 

man selv kan være med til at skabe den bedst mulige natur. 

I samme boldgade er projektet Vores Vilde Natur, som er et samarbejdsprojekt mellem 

nationalparken og kommunen. 

Også på klimaområdet sker der i øjeblikket en masse. Byrådet har netop vedtaget en 

klimaplan, som hurtigst muligt skal føre de nationale målsætninger ud i livet. Her er 

landbruget en vigtig bidragsyder. Noget af det mest klimaeffektive man kan gøre er nemlig 

at udtage kulstofholdige lavbundsjorder og sætte dem under vand. For et par år siden blev 

Termestrup Enge sat under vand, og nu har vi netop fået tilsagn om 16 millioner kr. fra den 

europæiske landbrugsfond med henblik på at udvide arealet til også at omfatte Bendstrup 

Enge. Udover at give en markant reduktion i udledningen af Co2 vil dette projekt også have 

en meget gavnlig effekt i forhold til at mindske udvaskningen af næringsstoffer til Skørring 

Å. Samtidig bliver der skabt et større sammenhængende område, hvor naturen kan passe 

sig selv. 

Vi håber på, at der i det kommende år kommer en afklaring på C2C-projektet vedr. 

Kolindsund, så vi kan få mulighed for at komme med konkrete forslag til sundets fremtid. 

Desuden arbejder vi løbende for hurtigst muligt at få gjort kommunen Co2-neutral. I forhold 

til kommunens egen drift går det støt fremad – eksempelvis har vi halveret det kommunale 

energiforbrug på en 10 års periode. 

Senere på året bliver der afholdt en bæredygtighedsmesse på Rosenholm Slot, hvor 

kommunen spiller en aktiv rolle i både formidling og kommunikation om blandt andet 

biodiversitet, klima og miljø. 

Efter en længere og inddragende proces blev kommunens første vandvision, der kigger 

holistisk på hele vandområdet, vedtaget. Dens sigtelinjer blev implementeret i den nye 

spildevandsplan for de kommende år, som er på vej igennem det politiske system. 

Også på grundvandsområdet er der en stor plan på vej til vedtagelse. Den indeholder 

rammerne for en bedre beskyttelse af grundvandet i form af bedre beskyttelse omkring 

drikkevandsboringerne og bedre beskyttelse i de følsomme vandoplande. 

Siden vi mødtes sidst har vi kunnet indvie flere nye cykelstier – og i øjeblikket er der ansøgt 

om statslig tilskud til yderligere fire strækinger (Karlby-Hornslet, Thorsager-Pindstrup, 

Tirstrup-Rosmus og Mørke-Rosenholm). 

Inden for den kollektive trafik har vi forsøgt at afbøde konsekvenserne af regionels 

markante besparelser. I fremtiden vil vi fortsat have et stort fokus på at udvikle borgernes 

mulighed for at bruge flextur. 

Tidligere i år kunne vi også indvie første etape af nord-sydvejen. En stækning, som skaber 

bedre sammenhæng på Djursland – og som ikke mindst leder sommerlandstrafikken uden 

om Nimtofte. 

Vi har også haft fokus på trafiksikkerheden, hvor der er blevet etableret en række nye tiltag. 

Desværre bliver vi i den kommende tid nødt til at ændre på vores 2 minus 1 veje rundt 

omkring i vores landsbyer og erstatte dem med bump eller chikaner for at kunne bibeholde 



vores nedsatte hastighed. Dette er et krav fra Politiet. Der er i øjeblikket ved at blive afholdt 

en række borgermøder om emnet. 

Og i forhold til affald og genbrugsområdet. Vi har fortsat med at udvikle vores Giv det 

videre-ordning på vores genbrugspladser og skruet yderligere op for vores skoletjeneste. 

På vores store deponi i Glatved er der blevet etableret et biocover for at minimere 

udledningen af skadelige klimagasser. Der er også blevet udarbejdet en biodiversitetsplan 

for området. 

Og nu skal vi endelig til at kildesortere i 10 fraktioner hos private husstande og 

sommerhuse. Det er håbet, at den nye ordning kan udrulles i slutningen af næste år. I den 

forbindelse har vi i øvrigt besluttet, at skraldebilerne skal køre på bæredygtige energikilder!  

 

Udvalget for Plan, udvikling og kultur (PUK) 

Selvom coronaen har virket som en dæmper på meget af kulturlivet, har der dog stadig 

været mindeværdige begivenheder i årets løb såsom åbningen af Maltfabrikken i Ebeltoft i 

sommer. Der er gode grunde til at være stolte af “den røde dame”, som allerede har vist sit 

værd ved at være byens samlingssted og vinde flere arkitekturpriser nationalt såvel som 

internationalt. 

Værd at fremhæve er også Coronadagbogen, som er et projekt støttet af Syddjurs, hvor de 
unges indtryk fra foråret og igen her i løbet af vinteren bliver indsamlet for at sætte fokus 
på, hvordan unge har det under coronakrisen. Det skal føre frem til et teaterstykke, når vi 
må samles igen. 
Som politiker konfronteres man tit med ytringer, der udspringer af udtrykket “Not in my 
backyard”. Dette år ingen undtagelse med ungespots og solceller som de klareste 
eksempler. Vi arbejder videre næste år for at finde nogle gode løsninger, som alle kan være 
tjent med. Med knap 700 kvadratkilometer i hele kommunen burde det være muligt at finde 
plads til os alle. Såvel unge som ældre og solceller som afgrøder. 
 
Udvalget for familie og institutioner (FI) 
Der er taget flere store og fremadrettede beslutninger i årets løb. Især med hensyn til 
nybyggerier i den vestlige del af kommunen. Der er lavet flere indgående analyser af 
befolkningsudvikling, skoledistrikter, behov for dagpasning m.m. Det har resulteret i 
beslutning om ny daginstitution i Hornslet, som til vores store tilfredshed skal være en skov- 
og naturbørnehave. Byggeriet sættes i gang hurtigst muligt i det nye år. 
Ligeledes er der endelig truffet beslutning om udvidelse af skolen i Hornslet. Det kommer til 
at blive en ny udskoling, der skal ligge sammen med idrætshallen i Hornslet. Det var ikke 
vores drøm, da vi langt hellere havde set en indskolingsmodel sammen med den nye 
daginstitution. Der var dog gjort et kæmpearbejde fra distriktsråd og skolebestyrelse for at 
pege på udskolingsmodellen og det stærke ungemiljø, der kan opstå i forbindelse hermed. 
Og det valgte vi at følge. 
Ligeledes sættes de nu gang i ombygningen af Ebeltoft skole, som nu endeligt bliver samlet 
på en matrikel i en opgraderet tilstand. 
Der blev taget endnu en holmgang om tildelingsmodellen for midler til folkeskolerne. 
Grundlæggende er der ikke ændret i systemet med, at en elev udløser et bestemt beløb. 
Men der er taget hensyn til at meget store skoler (f.eks. Hornslet) kan have over halvdelen 
af deres elever (over 400) på det ”billigste” niveau, som er 66% af standardbeløbet. Da 
nogle af stordriftsfordelen er fjernet fra skolerne sammen med ejendomsservicen, var det 
rimeligt at kigge på modellen igen. Nu er det sidste ”knæk” løftet til 71%. Vi håber, der går 
lang tid, før vi er nødt til at justere igen. 



 
Økonomiudvalget (ØK) 
Der var i året tre altoverskyggende opgaver: Evaluering af direktionen, styr på økonomien 
og revision af kommuneplanen. 
Det første træk var sammen med et konsulentfirma, at få kigget direktionen og den øverste 
koncernledelse igennem, så vi var sikre på, at vi havde de rigtige kompetencer på holdet til 
at føre de politiske beslutninger ud i livet, udvikle organisationen og især at holde 
økonomien på rette spor. Det resulterede som bekendt i en rokade. Og vi har nu ansat en 
ny kommunaldirektør, Rasmus Møller fra Favrskov Kommune og en ny direktør, til 
erstatning for Jørgen Andersen, der har valgt at gå på pension. Det blev Katrine Axél, der 
kommer fra en lederstilling i Randers Kommune. Altså den første kvinde i det allerøverste 
ledelseslag. 
Det andet træk tog vi med genåbningen af budgettet. Et stort flertal i byrådet bakkede op 
om de hårde opbremsninger. Det gik ud over alle områder, men særligt også de to store 
specialområder: familieområdet og socialområdet. Det var der, de store overskridelser var. 
Heldigvis tog vi disse advarsler med over i budgettet for 2021, hvor der nu er tilført 
områderne ekstra midler, så vi forhåbentlig ikke skal justere i serviceniveauer. Men det er 
med tungen meget lige i munden! 
Kommuneplanforslaget blev vedtaget på byrådets decembermøde. Heldigvis blev 
ambitionen om det grønne danmarkskort fastholdt, og der er nu lagt op til dialoger med 
lodsejere om realisering i den takt, det giver mening. 
Der er gode muligheder i planen for udvikling af hele kommunen – ikke kun i de oplagte 
byvækstområder. Det glæder vi os til at bakke op om.  
 
Efter pres fra bl.a. SF er der endelig kommet gang i et tværgående samarbejde mellem de mange 
aktører der arbejder med natur, formidling og turisme i vores område. 

Samarbejdsforum Mols Bjerge, som udvalget hedder, skal sætte fokus på samarbejdet om 
Syddjurs’ natur og Nationalparken med henblik på at skabe rammerne for et styrket 
strategisk samarbejde om bl.a. synlighed, kommunikation og bæredygtig udvikling af natur 
og turisme i Mols Bjerge.  
Udvalget har særligt fokus på: 

·         Erfaringsudveksling, der skal give større synergi mellem de mange forskellige 
tiltag i kommunen 

·         Fælles formidling, der skal være med til at sikre størst mulig viden om vores 
fælles natur og hvordan vi kan passe på den. 

·         Afvikling af et årligt stormøde, der skal være med til at sikre større 
borgerinddragelse og viden om bl.a. naturplejen i området 

  
Som I kan forstå, så har vi ikke ligget på den lade side i årets løb! Men vi vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tak til alle jer medlemmer, der har bakket op og stillet spørgsmål og 
fulgt med i arbejdet. 
Og særlig tak til bestyrelsen for at have sørget for, at der var liv i debatten hele året trods 
de svære vilkår. Og for opbakning til alt det praktiske.  
Der bliver endnu mere brug for jer alle, medlemmer såvel som bestyrelse i 2021, hvor vi jo 
skal i valgkamp for et endnu stærkere SF i Syddjurs. Vi har tradition for at tage ansvar og 
have indflydelse i det kommunalpolitiske billede. Lad os gå efter en større gruppe i byrådet 
fra 2022, mere indflydelse og mere sund fornuft = SF politik. 
 
 
Kirstine, Kim, Morten og Helle (og vores uundværlige suppleanter Jens og Kristian) 
 

 


