
Kommunalpolitisk beretning for 2017.

I Forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 valgte vi i SF at indgå i budgetforliget.
Alle partier står bag budgettet for 2018. I modsætning til sidste år gik 
budgetforhandlingerne så hurtig og gnidningsløst, at vi nærmest var færdige inden vi kom i
gang. For første gang i de mange år jeg har været med i budgetforhandlingerne blev vi 
enige allerede under budgetseminariet, og det endda på den første dag. Hvilket jeg vil 
komme tilbage til.

Hovedpunkter i 2017 var:
1. Plejehjemsstruktur.
2. Skole og daginstitutioner i Pandrup.
3. CO2 regnskab.
4. Vision og planstrategi - Vi går efter forskellen.
5. Budget 2018.
6. Afslutning.

1. PLEJEHJEMSSTRUKTUR. 
Strukturen på plejehjemsområdet har også dønninger i 2017. Som jeg sagde de sidste
år, har der i flere år været et større antal plejehjemspladser end der har været brug for.
Beslutningen om at lukke Hune plejehjem har givet voldsomme protester, også i 2017.
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. 
Nu er det så købet af en lokal investorer, der er i gang med at indrettet det til 
ældrevenlige boliger til par. Der bliver ikke tale om, at kommunen visiterer borger til 
disse boliger.
I forbindelse med opstart af Brovst Friplejehjem viste det sig hurtigt, at de priser som 
de i første omgang havde meldt ud ikke kunne holde. Derfor blev der i forbindelse med
budget 2017 tilført ekstra penge, som blev udmøntet i 2017. Første år med kr. 4 mio. 
de efterfølgende med kr. 7 mio. Det dækker ikke hele forskellen mellem hvad vi 
betaler for pladser på Friplejehjemmet, men dækker da en del af den forskel der især 
er mellem pladserne til demente. Møllegården er som sagt lukket og her er nu indrettet
administration for hjemmeplejens forskellige grupper. Pladserne på Solbakken er 
ændret så der er indrettet de aflastningspladser der var på Møllegården. Samtidig er 
det nye bo/støttetilbud på Poppelvej kommet godt i gang. 
SSU har fået lavet analyse på det fremtidige behov for plejehjems pladser. Som det 
ser ud, på plejehjemsområdet, de kommende år er Jammerbugt Kommune dækket 
ind. Analysen af området siger, at der ikke er behov for ændringer de kommende 4 år. 
Alle plejehjemskøkkener er nu genetableret på en sådan måde, at der vil kunne laves 
alt den mad beboerne har brug for. Her bliver der snart truffet en afgørelse om denne 
mulighed skal bruges. Jeg tror det. Det indgår som en del af konstitueringsaftalen for 
den nye kommunalbestyrelse. En ny aftale skal hurtig på plads, idet den nuværende 
aftale gælder indtil 30. november 2018.



2. SKOLE OG DAGINSTITUTIONER I PANDRUP.
Debatten om daginstitutioner og en ny skole i Pandrup området har stået på i mange år. 
Op til kommunalvalget blev presset så stort på de to store partier, at de dagen efter 
budgetaftalen udsendte en pressemeddelelse om, at de i den kommende valgperiode vil 
skabe et fælles institutionsområde tæt på Jetsmarkhallen. 
I SF hilser vi den udmelding meget velkommen, men det undre os, at det først sker lige 
dagen efter 2. behandling af budget 2018. Og lige efter at der et andet sted i kommunen 
havde været afholdt pressemøde, hvor rapporten om hvilke muligheder der var for 
institutionsbyggeri i Pandrup området. En rapport der også gav et bud på de økonomiske 
udfordringer. Processen kan nu gå i gang. Vi må forvente at der går ca. 2 år inden første 
etape kan sættes i gang. Der var fra lokalområdet en optimistisk forventning om, at første 
etape kunne være klar til efter sommerferien 2019, men det vil være fuldstændig umuligt. 
Derfor blev der på årets sidste møde frigivet midler til at sætte aktiviteter i gang der kan 
løse midlertidige problemer.

3. CO2 REGNSKAB.
Efter at have indgået en aftale med DN i 2009 har Jammerbugt kommune 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. Meget 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 der dækker alle tænkelige aktiviteter i kommunen.
Det bliver spændene at se det første CO2 regnskab efter den nye aftale. 
Selv om der i aftalen er skrevet hvad der skal være opfyldt både det første og det andet år,
så må vi konstaterer, at der intet er sket på dette område siden aftalen blev underskrevet. 
Det skal vi i SF følge tæt, så det ikke kun bliver en aftale af navn men også til gavn for 
miljøet.

4. VISION OG PLANSTRATEGI - VI GÅR EFTER FORSKELLEN.
Helhedsplanen for Jammerbugt Kommune er nu vedtaget. Det skete på årets sidste 
kommunalbestyrelsesmøde. Vi har nu fået en nye vision, for planstrategi og 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.  Borgerne er kommet med forslag/ideer til hvordan fremtiden skal 
tegne sig i Jammerbugt Kommune. Desværre synes jeg ikke forslagene har fået en 
tilbundsgående politisk behandling inden den endelige vedtagelse.

5. BUDGET 2018.
Som nævnt i indledningen valgte SF at være med i budgettet for 2018. Som jeg nævnte i 
indledningen var budgetforhandlingerne nærmest overstået inden de kom i gang. For 
første gang i de 32 år jeg har været med til at forhandle budget, blev forhandlingerne 
afsluttet allerede under budgetseminariet. Ikke nok med de blev afsluttet under 
budgetseminariet, de var også færdige på den første dag. Det er aldrig sket før!
Jeg tror en væsentlig årsag var, at Mogens Gade havde på det tidspunkt stadig store 
problemer i sin egen gruppe hvad angår ”Hune sagen”. Derfor ville han ikke risiker at 



nogen af hans ”egene” skulle ”springe” og måske så lave et andet budget. Et budget der 
så skulle tilgodese Pandrup/Hune området uden om Venstre. Jeg ved det ikke. Det jeg ved
er, at der tæt op til budgetseminariet var forhandlinger i Pandrup/Hune/Blokhus området 
for at få lavet en borgerliste mod Venstre. Det lykkedes ikke. Her er der ingen tvivl om, at 
den hurtige budgetaftale, var EN medvirkende årsag til det. Det at Venstre og Soc. dagen 
efter 2. behandlingen af budget 2018 udsendte en fælles aftale om et nyt 
skolebyggeri/daginstitutioner i Pandrup/Kaas området, neddæmpede yderligere kritikken 
mod Venstre.
Vi har så stadig et par hængepartier i forhold til tidligere budgetaftaler. Det ene er, at det 
går utroligt trægt med hensyn til indførelse af økologiske indkøb i vore institutioner. Selv 
om det nu er 3 år siden det blev vedtaget. Sidste år fik SF afsat penge til gratis 
psykologhjælp til det 15 til 25 årige. Her mangler vi stadig at få alle grupper med, selv om 
det var vores intentioner, og vi har forsøgt at få det frem på kommunernes hjemmeside, så
dækker det stadig ikke alle mellem 15 og 25 år. Måske et par af de områder vi kunne have
”fået” genoptrykt hvis ikke budgetforhandlingerne var gået så hurtigt…….

6. 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. 
En byrådsperiode er slut, og jeg vil sige tusind tak til alle, som gennem de mange år, har 
støttet mig og vist mig tillid i det kommunalpolitiske arbejde. Samtidig vil jeg sige stort 
tillykke til Frank Østergaard, og held og lykke til dig i det kommunale arbejde. En sidste 
opfordring fra mig skal være, bak op om Frank Østergaard på samme måde som I har 
gjort det om mig, så skal det nok gå fremad igen for SF i Jammerbugt Kommune. 

Erik Ingerslev
Gruppeformand for SF’s Byrådsgruppe.


