
Kommunalpolitisk beretning 2018.

Alle partier står bag budgettet for 2019. I lighed med sidste år gik budgetforhandlingerne hurtig og
næsten gnidningsløst. Budgettet blev, lige som sidste år, indgået den første dag på 
budgetseminaret. Jeg vil uddybe dette under punktet.

1. Vindmøller.
2. Lokalplaner Blokhusområdet.
3. Skole og daginstitutioner i Jetsmark.
4. Lokalplaner for Aabybro midtby.
5. Budget 2019.
6. Afslutning.

1. Vindmøller.
2 vindmølle projekter, Thorup-Sletten og Nørre Økse Sø, har været på dagsorden i 2018. 
Dette skal forstås således, at nok har vindmøllerne ikke været på selve dagsordenen  
mange gange, men det har fyldt rigtig meget i spørgetiden inden 
kommunalbestyrelsesmøderne. Ikke bare inden den endelige vedtagelse men også efter. 
Vi har også på bestyrelsesmøder snakket vindmølleprojekterne. Her snakkede vi fordele og 
ulemper for miljøet, naturen, kommunen og naboer til vindmøllerne. Vi kom frem til at 
stemme for projekterne.
Projekterne blev vedtaget med henholdsvis, 23 der stemte for og 4 imod i projektet ved 
Thorup-Sletten samt 22 for, 4 imod og 1 undlod at stemme, i projektet ved Nørre Økse sø.
Vedtagelsen af projekterne har dog ikke afholdt borgere fra at spørge ind til begrundelser 
og troværdighed i forbindelse med processen op til vedtagelsen. Dog kan jeg sige, at SF 
ikke er blevet beskyldt for hverken at være utroværdig eller for på anden måde forsøge at 
”glatte noget ud” i forhold til vores holdning til projekterne. Noget man ikke kan sige om 
alle partier. 

2. Lokalplaner Blokhusområdet.
Lokalplanerne for hele Blokhusområdet: Der er tale om at, de lokalplaner for selve byen og 
de sommerhusområder, der ligger i området, er et levn fra Pandrup Kommunes tid. De har 
alle været omfattet af byplanvedtægter, der er fra 1953. Dette har bevirket, at der har 
været rigtig mange ansøgninger om dispensationer. Ikke bare fordi, folk ikke har villet 
overholde reglerne, men også fordi det nye byggereglement har gjort, at man ikke har 
kunnet følge byplanvedtægten. Derfor er alle lokalplaner blevet justeret således, at der 
ikke er konflikt mellem byggereglementet og lokalplanerne. Dette vil gøre, at der ikke 
kommer det samme antal ansøgninger om dispensationer som tidligere, og dermed 
frigøres mere tid til almindlige byggesager i fremtiden.



 

3. Skole og daginstitutioner i Jetsmark.
Kommunalbestyrelsen vedtog på februar-mødet en principbeslutning om opførslen af en 
ny skole i Jetsmark. SF stemte for opførelsen, men vi noterede os, at der i beslutningen ikke
var taget stilling til en nybygning af en børnehave i forbindelse med skolen. Dette vil SF 
følge op på i forhold til budget 2020. 
Der blev nedsat en politisk styregruppe, og man besluttede at erfaringer fra proces, 
opførelsen og drift fra Aabybro skole ville blive anvendt. 
På april måneds kommunalbestyrelsesmøde vedtog en enig kommunalbestyrelse et 
kommissorium og besluttede desuden, at skolen skulle bygges i 2 etaper. 1. etape består af
indskolingen og 2. etape af mellemtrin og udskoling. 
På maj-mødet blev den endelige placering godkendt. Det blev vedtaget, at skolen skal 
bygges på marken ved Jetsmark Kirke. Forsøget på at finde en aftale med ejeren af det 
stykke jord, hvor skolen skal bygges er blevet besværliggjort af prisen. Der forsøges en gang
til, og ellers skal kommunalbestyrelsen ud i en ekspropriation. 

4. Lokalplaner for Aabybro midtby.
Lokalplanen for Aabybro midtby blev vedtaget af et flertal af kommunalbestyrelsen. Jeg 
havde ikke noget imod projektet som sådan. Et projekt som vil give nyt liv til midtbyen og 
styrke centret. 
Planen giver dagligvarebutikkerne i området mulighed for at udvide butiksarealet fra 
3500m2 og udvalgsvarebutikker fra 2500m2 til hele 5000m2 for begge typer af butikker.
Centret og midtbyen har behov for et løft, men at man vil gøre dette ved at tillade at bygge
i 7 etager, mener jeg ikke er det rette for Aabybro. Derfor havde jeg et særstandpunkt til 
begge lokalplaner. SF kunne tillade bygge i max. 4 etager, men som sagt, vedtog et flertal 
at tillade 7 etager.

5. Budget 2019.
Set i bakspejlet var budgetprocesen for budget 2019 sikkert lige så bemærkelsesværdig, 
som ved budget 2018. Der blev indgået en aftale allerede første dag på budgetseminaret, 
og dette uden de helt stor sværdslag. Der var specielt et punkt, som jeg vil fremhæve, som 
det største gnidningspunkt, jeg oplevede under forhandlingerne.
Udlicitering af den kommunale rengøring, som i dag ligger i ejendomscentret. Her var 
oplægget, at området skulle sendes i udbud snarest, og det skulle give en besparelse på 2,5
mio årligt. 
Under forhandlingerne, hvor jeg stod sammen med Socialdemokraterne, fik vi ændret 
beslutningen således at besparelsen blev begrænset til 0,5 mio i 2019. Udbudet bliver 
udskudt til 2020 og der kom en del betingelser med i teksten til budgettet. 



Teksten lyder således: 
Rengøring på kommunens institutioner og kontorer udføres i dag som hovedregel af 
Ejendomscenter Jammerbugt. Kommunalbestyrelsen ønsker, at prisen ved at udføre 
rengøringsopgaver, skal afprøves i konkurrence med private firmaer. Rengøringsopgaven 
konkurrenceudsættes derfor i 2020, og i 2019 er der indarbejdet en rammebesparelse på 
0,5 mio. kr. Konkurrenceudsættelsen foregår på overenskomstmæssige vilkår, og de 
indbudte firmaer prækvalificeres. 

Jeg havde store overvejelser, om jeg skulle undlade at gå med i budgettet af netop denne 
grund, men fandt at de plusser, der var ved SF i budgettet opvejede dette.

Af plusser vil jeg nævne: 
 Bedre normering i vuggestuer og børnehaver. 2 mio
 Hjemmepleje og sygepleje øges i budget 2019 med henholdsvis 4 mio. kr. og 

yderligere 6 mio. kr. via finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering fra 
politikområde 6. Samlet set et stort budgetløft til sundheds- og seniorområdet på 10
mio. kr., hvilket sikrer samme høje serviceniveau på hjemme- og sygeplejeområdet 
som i 2018.

 På det voksne specialiserede område fastholdes serviceniveauet, derfor øges 
budgettet med 6 mio. kr. til finansiering af tilgang af nye borgere på området. 
Dermed vil det nuværende serviceniveau på det specialiserede område være 
uændret i 2019.

 Der oprettes et rådgivningstilbud for unge 15-25 årige, hvor de unge kan få gratis og 
fortrolig rådgivning hos en kommunalt ansat psykolog. Ungerådgivningen skal også 
have en “social vejviserfunktion”, således unge med vanskeligheder og mistrivsel får 
bedre hjælp til at finde rundt i de eksisterende tilbud.

6. Afslutning
Det har været et spændende 1. år i kommunalbestyrelsen. Jeg vil gerne sige tak til 
bestyrelsen for konstruktivt, og for mig nyttig, sparring i 2018. Det første halve år blev jeg 
superviseret af Erik Ingerslev. Han indførte mig i Social- og Sundhedsudvalgets tidligere 
sager og hjalp mig i gang med arbejdet både som gruppeformand og med arbejdet inden 
budgettet. Tak for det. 
Arbejdet med budget 2020 er allerede gået i gang, og jeg har skrevet et par punkter på, 
som jeg vil arbejde videre med. 

Gruppeformand og 
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Frank Østergaard.
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