
Kommunalpolitisk årsberetning 2020

Alle partier står bag budgettet for 2021. I modsætning til sidste år gik forhandlingerne nemmere, 
ikke fordi der ikke blev krydset klinger. Det er bare nemmere at laver budget når der er et positivt 
udgangspunktet. Budgettet blev, lige som sidste år, indgået den første dag på budgetseminaret. 
Jeg vil uddybe dette under punktet.

Et udpluk af politiske punkter fra året der er gået:

1. COVID 19 
2. Budget 2021
3. Kommunale kontrakter vedr. kommunale serviceydelser
4. Afslutning

1. COVID 19

Det er meget svært at lave en årsberetning uden at nævne COVID 19. Dens nærvær 
igennem 2020 har sat et meget stort aftryk på hverdagen, både som borger og ansat. 
Begrænsninger og restriktioner er blevet hverdag for alle i Jammerbugt kommune.
Med COVID 19 kom der alternativer til opgaveløsninger, som jeg ikke tror ville være 
afprøvet, hvis ikke vi var i denne situation. 
For den politiske og forvaltningsmæssige hverdag er digitale løsninger blevet et værktøj, 
som er et nødvendigt onde. Der har i kommunalbestyrelsen været snakket øget brug af 
digitale løsninger igennem længere tid. Ved COVID 19´s ankomst kan man godt sige, at 
dette har fået et gevaldigt spark fremad. Et eksempel herpå er digitale møder. Lad mig 
konstatere med det samme, at der er forskel på at afholde et fysisk møde og et digitalt 
møde. Men jo mere man øver sig i digitale møder, jo mere kommer man til at holde af 
dem. På udvalgsniveau er det brugbart, men jeg syntes, at jeg mangler tilstedeværelse og 
politisk pingpong ved kommunalbestyrelsesmøderne. Dette er en oplevelse set fra min 
stol.  
Jammerbugt kommunes ansatte har udvist en stor fleksibilitet og været villige til at finde 
alternative løsninger på en alvorlig situation. Jeg vil også benytte denne lejlighed, som jeg 
har gjort ved flere lejligheder, til at takke de ansatte for dette.



2. Budget 2021

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var, grundet gunstig udligningsreform, meget 
anderledes end det er set før i Jammerbugt kommunes levetid. Med en udligning der gav 
merindtægt på 82 mio. blev de største knaster forholdsvist hurtigt høvlet af, idet det ikke 
var nødvendigt med mange besparelser for at få enderne til at nå sammen.
Økonomiudvalgets oplæg med et budget i balance var nogenlunde spiselig. Dog var der et 
par punkter hvor oplægget var nogle besparelser, som jeg sammen med 
Socialdemokraterne fik fjernet.
Jeg gik til forhandlingerne med nogle forhåbninger om at få afsat penge til natsygeplejeske,
hjemtagelse af plejecentre, mere fokus på demensområdet og bedre normering i 
dagintuitionerne. 
Under forhandlingerne stod det klart for mig, at der ikke var opbakning til at hjemtage 
plejecentrene, men jeg fik indskrevet dette i aftaleteksten:
Forligsparterne er enige om, at der i starten af 2021 igangsættes en evaluering og analyse 
af muligheden for harmonisering af prissætning for den enkelte borger på plejecentrene i 
Jammerbugt Kommune. Evalueringen og analysen igangsættes med henblik på eventuel 
hjemtagelse af driften og skal være klar til budgetforhandlingerne for 2022. 
Hvad angår natsygeplejeske lykkedes det at få afsat penge således, at der hver nat er 2 
natsygeplejesker på vagt ad gangen. 
Demensområdet blev prioriteret ved en indmeldelse i ”Demensvenlige kommuner” som er 
et forum, hvor der er fokus på demens. Ud over at der er viden og kurser at drage nytte af, 
er der også bindende krav for indmeldelsen. 
Et af de punkter der blev forhandlet om, var normering til dagtilbudsområdet. 
Udgangspunktet var det forslag der udsprang fra økonomiudvalget, hvor der var afsat 1,0 
mio. kr. Efter nogen forhandling blev der enighed om at afsætte 2,5 mio. kr. til ekstra 
normering i dagtilbudsområdet. 
Dette er et udpluk af de, for SF, vigtigste punkter, som jeg har valgt at fremhæve.

3.  Kommunale kontrakter vedr. kommunale serviceydelser. 

I efteråret 2020 blev jeg kontaktet af 3F Skagerak. De kunne berette, at de var tæt på at 
udsende et strejkevarsel på grund af manglende overenskomst mod et af de firmaer, som 
Jammerbugt kommune benytter som udbyder. Firmaet er godkendt som en af de 
muligheder, som borgerne kan benytte sig af i den fritvalgsbevis-ordning, som var 
gældende på dette tidspunkt. Der var ikke fokus på denne problematik, da vi i 
kommunalbestyrelsen godkendte kriterier for at blive godkendt som fritvalgsleverandør.
Kommunalbestyrelsen besluttede at gå fra fritvalgsbeviser til en godkendelsesordning. 
Dette gjorde, at jeg tog kontakt til 3F for at høre, hvordan vi kunne undgå at benytte 
firmaer, der medvirker til socialdumping.  De anbefalede et greb, som gør at 
handlemulighederne overfor firmaer, der ikke ligger sig op af en aftale om 
overenskomstlignede forhold, bliver muligt. Dette forslog jeg på Social- og 
sundhedsudvalgets møde i november måned, og det blev godkendt i økonomiudvalget og 
efterfølgende i kommunalbestyrelsen i december.



Jeg har luftet tanken i Kultur-, fritid- og landdistriktsudvalget regi. Her har vi bla. kontrakter
med entreprenører, der river huse ned. 

4. Afslutning

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for et konstruktivt og for mig nyttig sparring i 2020.

Arbejdet med budgettet og kommunalvalget i 2022 er allerede gået i gang. Derfor vil jeg 
opfordre alle, der har interesse i disse to emner til 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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