
Kommunalpolitisk beretning 2019.

SF er, som det eneste parti, udenfor budgettet for 2020. I modsætning til sidste år gik 
budgetforhandlingerne meget træge og jeg endte med at forlade forhandlingerne, idet jeg ikke 
kunne se SF i budgettet. Lige som sidste år blev budgettet indgået den første dag på 
budgetseminaret. Jeg vil uddybe dette under punktet.

1. Budgetudfordringer 2019.
2. Kontrakt og udbud på plejecentre.
3. Skole og daginstitutioner i Jetsmark.
4. Budget 2020.
5. Afslutning.

1. Budgetudfordringer 2019.
Som beskrevet i årsberetningen for 2018 gik budgetforhandlingerne over al forventning, 
måske også alt for godt, viste det sig i løbet af 2019. I midten af budgetåret 2019 stod det 
klart, at Jammerbugt kommune, hvis der ikke blev grebet ind, ville overstige serviceloftet 
med ca. 30 mio. kr. Kommuner der overstiger serviceloftet risikere en ”bod” for ikke at 
overholde dette. Boden udgør 60% af det beløb som kommunen overstiger serviceloftet 
med. Derfor så Jammerbugt kommune ind i en bod på 20 mio. Dette udløste en større 
sparerunde på alle politikområder. Disse besparelser var svære at forklare borgerne. Ikke 
blot at kommunen har pengene i kassen, men også at man må ikke bruge dem. Specielt på 
Børne- og Familieområdet var der forståelsesproblemer for de konsekvenser, der var ved 
besparelserne. Flere troede at besparelserne udelukkende fik konsekvenser i 2019, og at 
de ikke rakte ind i budgettet for 2020. Men når der nedlægges stillinger og der nedlægges 
vakante stillinger vil det komme til at få indflydelse på overslagsårene. 

2. Kontrakt og udbud på plejecentre.
Den 31. oktober 2020 udløber kontrakten mellem Altiden (det tidligere Aleris) og 
Jammerbugt kommune om at drive plejecentrene i Saltum og Fjerritslev. Overordnet er der
ikke et politisk ønske om at forlænge kontrakten i den nuværende form. Bl.a. fordi den 
nuværende kontrakt gør, at der økonomisk bliver et større gab mellem de kommunalt 
drevne plejecentre, og dem der er udliciteret. (Prisfremskrivninger) Derfor har 
forvaltningen haft forhandlinger med Altiden, som indtil videre ikke har givet et 
tilfredsstillende resultat. Social- og sundhedsudvalget har besluttet at plejecentrene i 
Jammerbugt Kommune skal drives efter de samme principper (Løn- og prisfremskrivning). 
Diakonerne har netop en sådan løsning. De driver plejecentrene på samme vilkår som de 
kommunale. 
Punktet var på dagsorden første gang på Social- og sundhedsudvalgets dagsorden med en 
orientering om, at nu igangsatte man arbejdet med at finde løsninger på opgaven. Jeg har, 



på alle møder fra den 4. juni, fastholdt at ”SF ønsker at Jammerbugt kommune hjemtager 
driften af Solgården i Fjerritslev og Saltum plejecentre”. 
Alle møde vedr. forhandlingerne er forgået på lukkede punkter på dagsorden. 
  

3. Ny skole i Jetsmark.
På marts måneds kommunalbestyrelsesmøde blev det besluttet hvilken totalrådgiver, der 
skulle have opgaven med at opføre Ny Skole i Jetsmark. Valget faldt på Norconsult-KAAI 
A/S.
Efter deres gennemgang af projektet, blev deres anbefalinger til revideret etapeopdeling, 
tidsplan og økonomiske ramme, vedtaget. Dette gør, at skolen nu bygges i en etape, og at 
skolen står færdig til ibrugtagning august 2023. Set ud fra både anlægsmæssige/økonomisk
og pædagogisk/ organisatorisk perspektiv giver det god mening. Udover de udfordringer 
det uundgåeligt ville give rent pædagogisk at drive skole under en byggeproces, var der 
også en økonomisk gevinst. Det ville nemlig give en ekstra omkostning på mellem 3-5% ved
byggeri i 2 etaper. Altså en besparelse på mellem 4.5 til 7.6 mio. som man ikke får noget 
for. En lille krølle på sagen er, at der på det første kommunalbestyrelsesmøde i 2020 blev 
sat et punktum for køb af det stykke jord, som skolen skal ligge på.

4. Budget 2020.
Der blev indgået en aftale allerede på første dag på budgetseminaret, men uden SF. 
Rimelig hurtigt i forhandlingerne stod det klart for mig, at de punkter SF havde som 
pejlemærker ikke var at finde i det budgetforslag, der var omdrejningspunktet for 
forhandlingerne. 
Vi havde gjort det klart for de øvrige partier, at normeringen på vuggestuerne, 
børnehaverne og SFO skulle øges med mindst 2.4 mio., udover de 1.6 mio. der ved 
justeringerne i juni måned 2019 blev taget fra området. Således at den samlede normering 
blev hævet med 4 mio. 
Følgende større eller mindre udfordringer var også en del af overvejelserne:

Bedre normering børnehaver, vuggestuer og SFO 1.650 + 2.400 =  4.000 mio.
Tilskud pasning egen børn -0.613 mio.
Reduktion af åbningstid SFO 0.400 + 0.600=  1.000 mio.
Justering af forældrebetaling SFO 0.500 mio.
Folkeskolen i Top20 0.800 mio.
Sveriges-modelen 1.200 mio.
Ændring af kvalitet-standaten aflastning 0.250 mio.
Klippekort 2.614 mio.
Nedlæggelse af skovhold 0.125 mio.
Reduktion i sundhedsordningen 0.250 mio.
Kvalitet-standaten bo-støtte 0.500 mio.
Reduktion af visiteret timer §85 0.600 mio.

I alt 11.226.000 kr.



5. Afslutning
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for konstruktiv og for mig nyttig sparring i 2019.

Det kan ikke undgås at, det kan mærkes på aktiviteten af tiltag i resten af året, når der midt
i et budgetår pludselig skal bremses op, og der skal findes flere mio. på bundlinen. 

Arbejdet med budgettet og kommunalvalget i 2021 er allerede gået i gang. Derfor vil jeg 
opfordre alle, der har interesse i disse to emner at melde sig, således at man kan bidrage 
med de erfaringer og holdninger, man måtte have.   

Gruppeformand og 
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Frank Østergaard.
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