
Kommunalpolitisk beretning for 2016.

I Forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 valgte SF at indgå i et bredt 
budgetforlig. Alle partier står bag budgettet for 2017. Optakten til de afsluttende 
forhandlinger var utrolig vanskelige, men det lykkes at få de borgerlige overbevist om, at 
det ikke var nødvendigt at lave så store besparelser som der var lagt op til. Hvilket jeg skal
komme tilbage til.

Hovedpunkter i 2016 var:
1. Plejehjemsstruktur.
2. Skole og bibliotek i Aabybro.
3. Ungecenter Jammerbugt.
4. CO2 regnskab.
5. Affalds- og Ressourceplan.
6. Vision og planstrategi - Vi går efter forskellen.
7. Budget 2017.
8. Afslutning.

1. PLEJEHJEMSSTRUKTUR. 
Strukturen på plejehjemsområdet har også i 2016 givet en lang og følelsesmæssig 
debat. Som jeg sagde sidste år og året før, har der i flere år været et større antal 
plejehjemspladser end der har været brug for. Efter beslutningen om at lukke 
plejehjemmene i Biersted og V. Hjermitslev troede alle at vi havde den nødvendige 
kapacitet indtil det kommende friplejehjem i Brovst står færdig. Det viste sig hurtigt at 
det ikke holdt. 
Beslutningen om at lukke Hune plejehjem har givet voldsomme protester, også i 2016.
Der har fra en initiativgruppe været forsøgt at overtage plejehjemmet og oprettet 
friplejehjem. Det lykkedes ikke, det ville blive for dyrt i forhold til hjemmets størrelse. 
Hvis det var lykkes, havde vi været nødt til igen at se på hvordan vi kunne tilpasse det 
samlede behov for plejehjem i Jammerbugt Kommune.
Fra kommunal side blev det foreslået, at Hune Plejehjem skulle omdannes til en 
institution med henblik på at huse bo-/støttetilbud for to forskellige målgrupper i 
samme bygning. Dette forslag gav voldsomme og meget store, ubehagelige reaktioner
fra lokalområdet. Det er derfor endt med at en privat investorer har tilbudt at købe 
Hune Plejehjem og omdanne det til ældreboliger under en eller anden form. Handlen 
er ved at blive effektueret. Her er der mange forskellige instanser der skal sige god for 
handelen inden kommunen kan sælge det. 
I forbindelse med færdiggørelsen af Brovst Friplejehjem. Blev det besluttet at lukke 
Møllegården og indskrænke pladserne på Solbakken/Poppelvej i Brovst.
Selve udmøntningen var der ikke enighed om. SF og Soc. havde den opfattelse at vi 
ikke skulle lukke pladserne efter samme princip som plejehjemmene var blevet. Vi 
ønskede at det skulle ske på en sådan måde, at vi ikke tilgodeså opstarten af Brovst 
Friplejehjem. 
Møllegården er nu lukket og pladserne på Solbakken er ændret så der her nu er 
indrettet de aflastningspladser der var på Møllegården. Samtidig er der blevet politisk 
enighed om, at det nye bo/støttetilbud skal indrettes på Poppelvej.



2. SKOLE OG BIBLIOTEK I AABYBRO.
Både på ”Grøns mark”, Aaby Sdr. Gade og på Kattedamsvej i Aabybro er skolebyggeriet 
færdigt, og var helt klar til at blive taget i brug efter sommerferien 2016. 
For at imødegå det pres den nye skole udsættes for bliver en del af den tidligere skole 
bevaret til hjælp til indskoling. Bevarelse er de lokaler der på den tidligere skole blev brugt 
til hjemkundskab, håndarbejde og depot, og som grænser op til mediatek.
Samtidig blive det tidligere mediatek og omkringliggende lokaler indrettet til nyt bibliotek. 
Der er en bedre anvendelsesmulighed af disse lokaler, da de oprindeligt er bygget til 
bibliotek.
Bygningen vil arkitektonisk fremstå mere harmonisk med lokalerne for hjemkundskab og 
håndarbejde bevaret.

3. UNGECENTER JAMMERBUGT.
Produktionsskolen har haft en meget omtumlet tilværelse. Fra starten af Jammerbugt 
Kommune var den en del af et samarbejde med Brønderslev Kommune. Senere har vi 
lavet vores egen produktionsskole i Jammerbugt Kommune. Skolen har desværre ikke haft
den politiske bevågenhed der burde være for at vi kan give de unge mennesker, der har 
brug for denne hjælp de bedste betingelser. I øjeblikket har skolen til huse i den tidligere 
skole i Halvrimmen. 
Ungecenter Jammerbugts bestyrelse udarbejder et oplæg til, hvordan Ungecenter 
Jammerbugt kan blive en del af ungemiljøet i Aabybro. Der etableres et tættere 
samarbejde mellem Ungeenheden i Jammerbugt Kommune, VUC og Ungecentret 
(produktionsskolen) med henblik på udvikling af tilbud, som matcher Jammerbugt 
Kommunes uddannelses- og aktiveringsstrategi.
Det sker ikke i første omgang selv om produktionsskolen nu bliver flyttet til Aabybro.
Her bliver den produktionsskolen installeret i bygninger der tidligere blev brugt af VUC. 
Bygninger der er betydeligt bedre egnet til at give eleverne den bedste undervisning i de 
forskellige fag der er ønske om. Samtidig med der arbejdes videre med at få et tæt 
samarbejde med VUC, så de unge der går på produktionsskolen kan få relationer til de 
elever der går på VUC. 
Plaseringen er heller ikke uden betydning. I det mange af eleverne nu får betydelig letter 
ved at komme til skolen. 

4. CO2 REGNSKAB.
Efter at have indgået en aftale med DN i 2009 har Jammerbugt kommune har siden 2010 
udarbejdet et CO2 regnskab. CO2-regnskaber der viser, hvordan udviklingen har været i 
den kommunale CO2 udledning. Der har været fremgang at spore, men det kan blive 
bedre. 
Den grønne profil skal blomstre endnu mere, i hele kommunen, derfor valgte Jammerbugt 
at underskrive en ny klimaaftale i forhold til Compact of Mayors i december 2015. Det er 
verdens største klimakoalition mellem borgmestre og embedsmænd. Medlemmerne 
forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres CO2-udledning, opsætte mål for 
reduktion heraf samt udarbejde en klimaplan.
Det bliver spændene at se det første CO2 regnskab efter den nye aftale. 

5. AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2024



På renovations området kommer der til at ske mærkbar ændringer for borgerne. 
Kommunen er i fuld gang med at udskifte container ved husstandene. Så borgerne nu kan 
komme til at lave mere kildesortering af plastik, metal, pap og papir, i første omgang. 
Senere vil borgerne også skulle sorter biomasse og lidt brændbart.
Der indføres en ordning for genbrugsmaterialer fra dagrenovation, og den nuværende 
papirordning indgår som en del af den nye genbrugsordning. 
Storskraldsordningen ændres, så afhentningen af storskrald skal bestilles. Sommerhuse 
skal sikres affalds- og genbrugsordninger med henblik på øget genanvendelse. Ordningen
for glas og flasker i bobler bliver optimeret. 

6. VISION OG PLANSTRATEGI - VI GÅR EFTER FORSKELLEN.
Helhedsplanen for Jammerbugt Kommunens er under revision. Vi skal have en nye vision,
planstrategi og strategi for bæredygtig udvikling. Den kommer ud under overskriften "Vi 
går efter forskellen". 
I første halvdel af hver valgperiode skal der fremsættes en planstrategi og en strategi for 
bæredygtig udvikling. Processen der startede i 2015 har kørt videre i 2016, og er nu så 
langt fremme, at der i næste måned bliver indkaldt til 2 borgermøder, hvor borgerne skal 
komme med forslag/ideer til hvordan fremtiden skal tegne sig i Jammerbugt Kommune. 
Strategien er tænkt som inspirator for de kommende politikker, strategier og programmer, 
som udvalg og samarbejdsaktører sætter i gang med kommunal deltagelse på et eller 
andet niveau. Endelig skal strategien være udgangspunkt for et mere konkret 
handlingskatalog, som kan involvere mange flere og som udfolder vision og strategi til 
konkrete initiativer og handlinger - ligesom den fysiske planlægning på en række områder 
tænkes ændret ved revision af kommuneplanen i 2017-29. Planen vil blive vedtaget på 
kommunalbestyrelsesmødet i december måned. 

7. BUDGET 2017.
Som nævnt i indledningen valgte SF at være med i budgettet for 2017. Indledningen var 
var voldsom negativ, med meget stor afstand mellem de to blokke. SF forsøgte, sammen 
med Soc., i budgetfasen at opnå enighed om, at søge Indenrigsministeren om tilladelse til 
at sætte skatten op med 0,3% i 2017. Det ville de borgerlige ikke være med til. Derfor 
afskrev de muligheden for at forøge indtægterne med ca. 16,3 mio. kr.
Inden den afsluttende fase blev der afholdt et møde mellem Soc. og V, hvor man aftalte 
nedlukning af plejehjem i Brovst og en udvidelse af budgetterne på plejehjemmene. En 
aftale der betød at Venstre frafaldt sit store sparekrav, 10 mio.kr. 
Det betød så også at SF kunne se muligheder. Vi undgik besparelser på daginstitutioner, 
skole og ældreområdet fik tilført ekstra 4 mio. kr. det første år og efterfølgende 7 mio. kr. 
om året. Samtidig fik SF afsat penge til gratis psykologhjælp til det 15 til 25 årige.

8. AFSLUTNING.
Som ene medlem kan man ikke være med over alt, derfor er det også dejligt når andre har
tid til at se, hvad der er på dagsordenen i de udvalg hvor SF ikke er repræsenteret. 
Betingelserne er tilstede for at SF kan være godt rustet, når kommunalvalget kommer her 
den 21. november 2017!  
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