Ansager den 3.april 2017
Til Varde kommune
Sendt pr. mail
Endeligt Høringssvar til skolestruktur 2017
Jeg vil gerne knytte følgende kommentarer til Varde Kommunes høring:
Forhøringen afledte 149 høringssvar. 90% af høringssvarene tilkendegav klart, at flertallet ønskede en
bibeholdelse af den nuværende skolestruktur. 25 byrådsmedlemmer valgte at se bort fra disse svar, eller
også er der ingen, der har læst dem. De 3 forslag i høringsprocessen blev alle fravalgt, og nu har vi så et 4.
forslag i høring. Tiltroen til, at byrådsmedlemmerne denne gang vil læse og forstå høringssvarene, har jeg
ikke.
Forslaget lægger op til et nybyggeri af Brorsonskolen.
Byrådet kender ikke byggeomkostninger, men anslår at det kan ligge i størrelsen 150 – 248 mio. hvilket
tydeligt viser, det løse grundlag, forslaget bygger på. Erik Buhl har udtalt, at byggeriet vil påvirke den årlige
drift negativt med ca. 30 mio. Kommunaldirektøren udtalte samtidigt, at det vil være ældreområdet, det
kommer til at gå ud over.
Dertil kommer et reduceret årligt bloktilskud pga. stigende befolkningstal (herunder skolebørn) på 30 mio.
og dermed lægges der op til yderligere besparelser på ældreområdet samtidig med, at det må formodes, at
skoleområdet yderligere bliver ramt oveni de 6-7 mio. som det aktuelle skolestrukturforslag lægger op til.
I forhold til strukturforslagets konsekvenser vil jeg påpege følgende:
Fagfolk mener, at børnebyerne lukker i løbet af de næste par år eller tre på baggrund af påstanden om det
faldende børnetal med den mulige konsekvens, at der oprettes friskoler.
Fagfolk frygter, at det begrænser det tætte samarbejde med forældrene, og at man dermed mister en del af
den store forældreopbakning. Fagfolk er endvidere bekymret for muligheden for at nedlægge en filialskole
med kun 8 ugers frist uden forudgående indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og uden mulighed for at
gøre indsigelse.
Billum skole har taget konsekvensen og opretter en friskole. Nordenskov er på vej, og her betyder en
friskole, at der trækkes 120 skolebørn hjem fra Næsbjerg, der herefter bliver reduceret til et undervisningssted eller, som Byrådet kalder det, en filialskole på ovennævnte betingelser.
Opbygningen af en ren specialskole på Sct. Jacobi frarådes af samtlige eksperter, bortset fra Per Rask, der
måske nok er ekspert, men næppe på skoleområdet. Der er intet belæg for at tostrengede skoler er fagligt
bedre end enstrengede. Der er intet belæg for, at større skoler er fagligt bedre end mindre skoler.
Det er et faktum, at Varde kommune ikke har råd til nybyggeri i den størrelsesorden, byrådet lægger op til.
Byrådet såvel som forvaltningen svarer ikke på sagligt faglige konkrete spørgsmål.
Byrådet påberåber sig, at det er en bunden opgave – en opgave, som de selv binder sig op på.
Forvaltningen vil ikke udtale sig, men understreger at det er en politisk beslutning – med andre ord
Forvaltningen vil ikke lægge navn til eller anbefale forslaget.
Der er blevet givet modstridende politiske svar på ovenstående, derfor er Bekendtgørelse nr. 700 af
23.06.2014 §1 stk. 2 fremsendt til ministeriet til konkretisering.

Fsv. angår Ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret henviser jeg til følgende paragraffer:
3.4 Ansvar for sagernes oplysning
”Ansvaret for sagernes oplysning påhviler i hovedsagen borgmesteren, jfr. herom nedenfor afsnit 6.
De menige medlemmer vil dog kunne blive ansvarlige, hvis de deltager i en beslutning på grundlag af et
oplysningsmateriale, der er åbenbart utilstrækkeligt i forhold til beslutningens indhold”
3.4.5 Særligt om redegørelser og indstillinger fra forvaltningen
”Hvis medlemmerne derimod indså eller klart burde have indset, at de ved at gå imod forvaltningens
indstilling overtrådte lovgivningen. Kan de ifalde ansvar”
4.2 Ansvarsgrundlaget
”Bestemmelse i KSL §2, stk. 1, ”
7.1 Udvalgsformandens pligter efter gældende ret
”7.1.3 Efter KSL §22, stk. 3, skal formanden meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Her er klart
tale om en pligt for udvalgsformanden. Formanden kan dog også have pligt til at af egen drift at meddele
udvalget oplysninger”
8. Flere ansvarlige
”også de ansatte i forvaltningen kan ifalde ansvar for fejl eller forsømmelser i forbindelse med varetagelsen
af deres tjenestepligter ”
I øvrigt henvises til 3.1.6 – side 59, 3.2.1.4 – side 61, 5 KSL §66 – side 81 – 82
Disse vil som minimum blive undersøgt af juridiske eksperter i forbindelse med forslagets vedtagelse.
På nuværende tidspunkt er kommunen allerede i gang med at indkalde lederne til jobsamtaler til jobs,
som lederne ikke ved om de fremover eksisterer - og på skoler, som måske skal nedlægges .
Det er uhørt og viser med al tydelighed at høringssvarene er en skueproces.
Løsningsforslag:
Skolestrukturen bevares indtil 2028 (kommunens egen tidsregning) – bortset fra Alslev, der opgraderes til
overbygningsskole (elevgrundlag). Dette styrker området betydeligt og vil kunne tiltrække børnefamilier fra
bl.a. Esbjergområdet. Samtidig letter det på pladsproblemer på skolerne i Varde by. Det giver flere
løsningsmuligheder på ombygning og udnyttelse af Brorsonskolen uden de store udgifter, modellerne
kræver.
Varde bør efterfølgende selv finde en løsning på sine skoledistrikter, elevfordeling mv.
Lokalsamfundene bør inddrages ved større bygningsmæssige ændringer for at finde alternative og billigere
forslag, end bare at nedrive og bygge nyt. Store fælles entrepriser er ikke altid bedst.
Byrådet ændrer budgetlægning, således at kerneområder budgetteres først – dvs. skoler, ældre, syge,
infrastruktur.
Lønninger til ledende embedsmænd reduceres til gennemsnit = besparelse på 15 mio.
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Nielsen, Præstevangen 17, 6823 Ansager

