PRÆSTØ LOKALRÅD.

Præstø den 14. maj 2014
Lokalrådet i Præstø er den 25. april af Børne-, Unge-, og Familieudvalget anmodet om en udtalelse vedrørende
”forslag om tilpasning og strukturelle ændringer på Børne-, Unge- og Familieområdet.
Lokalrådet har gennemgået de enkelte elementer i forvaltningens forslag til udvalget og skal hermed kommentere
dels konkrete forslag med effekt for Præstø Lokalområde, dels mere principielle forhold, som især vedrører
Lokalrådets LUP (Lokal Udviklings Plan).
Konkrete forslag:
Punkt 10 – Afhændelse af Kernehuset i Præstø:
Lokalrådet er enigt i at der helt aktuelt (men hvor længe?) er faldende elevtal i Præstø, men dette forslag er i direkte
modstrid med forslagets punkt 12, der netop tilfører flere elever til Præstø.
Punkt 12: Nedlæggelse af Bårse afdelingen ved Svend Gønge skolen:
Lokalrådet finder det særdeles uheldigt, at børnene fra Bårse til stadighed flyttes rundt, alt efter aktuelle
besparelsestanker. Som det måske er udvalget og forvaltningen bekendt, er der netop foretaget en overflytning af
børn fra Klosternakke skolen til Præstø skole i henhold til den seneste besparelsesrunde, og der kan dermed
forudses manglende plads på skolen, hvis der yderligere tilføres børn til en skole, hvis fysiske rammer slet ikke er
tilpasset antallet af elever. Præstø Lokalråd ser i det hele taget ikke nedlæggelse af skoleenheden i Bårse som
formålstjenlig, jf. de generelle bemærkninger om bosætning.
Punkt 14:Børnecentre, herunder Æblehaven:
Det er uklart om den Æblehave der omtales i forslaget er børneinstitutionen i Præstø, men det er helt uforståeligt
for Lokalrådet, hvor den – i øvrigt yderst beskedne - besparelse består, bortset fra en omrokering af medarbejdere.
Det virker besynderligt at en anlægsudgift på 2,5 mio. kr. pr. stk. kan omsættes til en besparelse på godt 100.000 kr.
Formodentlig er netop dagpleje en effektiv udnyttelse af bygningsmassen, nemlig dagplejernes.

Side 2
Punkt 15: Effektivisering på Kompetencecenter Kalvehave:
Den foreslåede ”besparelse” synes helt uforståelig. Da både skoler og kompetencecenter er kommunale, synes der
her blot at være tale om en ompostering, og ikke nogen besparelse.

PRINCIPIELLE BEMÆRKNINGER:
Bosætningspolitik:
Præstø Lokalråd har ved flere Dialog Møder sat bosætning på dagsordenen. Der findes meget dokumentation for at
en af de væsentligste faktorer for bosætning er, at der findes et godt tilbud af kommunale faciliteter, herunder også
skoler og børnepasning. Som Præstø Lokalråd har udtalt tidligere, mener vi, at det eneste der kan bringe borgere til
kommunen, eller fastholde dem vi har, er, at hverdagen an fungere anstændigt, at man til børnefamilier laver gode
pasningstilbud, hvor forældrene har et valg.
Præstø Lokalråd har også ved flere lejligheder påpeget vigtigheden af, at Vordingborg Kommune opprioriterer
bosætningspolitikken, senest i forbindelse med udarbejdelse af en ny vision for Præstø. Hvis man virkelig mener, at
bosætning er et kernepunkt i kommunens vision, så er det direkte undergravende for visionen at reducere eller
fjerne børnepasningsfaciliteter.

Præstø Lokale Udviklings Plan (LUP):
Præstø Lokalråd har i sin LUP beskrevet en vision for Præstø som: ”Præstø, som den gamle havne-købstad med de
engagerede borgere”, hvori ”Købstadsbegrebet” bl.a. understreger, den fuldt funktionelle centrale by med alle de
offentlige faciliteter, der hører til en fuldt funktionel by.
Dette er yderligere specificeret i strategien, som bl.a. omfatter:
At det sikres at byen indeholder samtlige funktioner, der knytter sig til en købstad i betydningen af en central by,
herunder:
At byen kan tilbyde alternative skoler
At byen kan tilbyde tilstrækkelige børnepasningsfaciliteter
At byen fortsat her et bibliotek
At byen fortsat her et kommunalt kontor
At byen har politifunktioner
At byen har tilstrækkelige sundhedsmæssige faciliteter
At byen har tilstrækkelige plejehjemsfaciliteter, således at Præstø borgere, der ønsker pleje- eller
aflastningsboliger kan tilbydes dette i Præstø.
At der sikres de nødvendige faciliteter, der efterspørges af tilflyttere i alle aldre for at sikre en bred aldersfordeling af
byens indbyggere.

Side 3

Præstø Lokalråd har i flere høringssvar fastslået at det er afgørende, at der findes alternative
børnepasningsmuligheder. Lokalrådet kan derfor ikke acceptere forslag der er i direkte strid med den Lokale
Udviklings Plans strategier mht. bosætning og offentlige faciliteter. Præstø Lokalråd vil derfor i stedet opfordre til, at
bosætningshensynet vægtes højt og at der sikres de krævede faciliteter.
Hvis udvalget vil noget godt for borgere i denne kommune, må man henstille til, at medarbejderne får et
ansvarsfuldt forhold til deres arbejdsplads, at den daglige ledelse ikke centraliseres (gøres fjern), men at man i
mindre enheder tager bestik af de faktuelle vilkår, og laver positiv hverdag, med stor trivsel. Det vil spare mange
penge og vigtigere give mange bedre liv, på lang sigt.

På lokalrådets vegne
Henny Jørgensen

