
Kommunalpolitisk beretning 2022

Det har på mange områder været et underligt kommunalpolitisk år. Det er en meget 
anderledes sammenstykning af kommunalbestyrelsen efter valget den 16. november 
2021.
Budget 2023 blev også en helt anden proces end den nogensinde har været.

Følgende overskrifter har jeg valgt at fremhæve:

1. Den nye kommunalbestyrelse
2. Budget 2023
3. Skattelyfri kommune.
4. Afslutning

Den nye kommunalbestyrelse.
Valgresultatet gjorde at kommunalbestyrelsen blev strikket noget anderledes sammen 
end i sidste periode. Her tænker jeg ikke blot på hvilke partier, der blev valgt ind, men 
også i høj grad den nye kommunalbestyrelses holdning til samarbejde eller mangel på 
samme. Der gik ikke lang tid før personerne uden for konstitueringsgruppen havde en 
anden dagsorden, end jeg har set før. En tidligere stabschef, der har været ansat i 
Jammerbugt kommune, langede ud efter direktøren for Social, Sundhed og 
Beskæftigelse og Beskæftigelseschefen. De fire medlemmer uden for 
konstitueringsaftalen fulgte meget hurtigt trop (ser ud som et koordineret angreb). Det
blev en helt igennem modbydelig heksejagt, og det har fået store konsekvenser for 
direktør, Jammerbugt Kommune og ikke mindst Beskæftigelseschefen.
For borgerne i Jammerbugt kommune vil jeg ønske at samarbejdet bliver bedre, for der
bliver brugt rigtig meget nytteløs energi på at irritere hinanden. Det gavner i hvert fald 
ikke borgerne i Jammerbugt kommune.



Budget 2023
Budget 2023 blev, som budgetter altid plejer at blive, lavet lige efter anden 
budgetopfølgning. Denne proces gik forholdsvist nemt. Der blev tilført 43,3 mio. til 
Børneområdet, sundhed & Senior og Sundhed & Handicap fordelt således:
Børneområdet 15,6 mio., Sundhed & Senior 18 mio. og Sundhed & Handicap 9 mio.
Dette vel at mærket uden at det var nødvendigt med svære besparelser. 
Det var konstitueringsgruppen, der stemte for dette, derfor var der 23 bag budgettet. 
Det er ikke fordi, der ikke var forsøg på at nå hinanden, men kravene fra de 
Konservative, Ny Borgerlige og Lokallisten var for konstitueringsgruppen umulige at 
imødegå. 
Desværre viste tredje budgetopfølgning, at de 43 mio. ikke var nok. For at få enderne 
til at nå sammen, skulle der findes yderligere 36 mio. Denne gang kunne det ikke 
undgås, for at finde så mange penge, at besparelser måtte effektueres. 
Omstillingskataloget blev fundet frem igen, og forslag kom atter på bordet. Rigtig 
mange af forslagene var gengangere fra tidligere. Nogle, som før var blevet fravalgt, 
måtte tages ind, for at ligningen gik op. Til trods herfor lykkedes det at mindske skaden.
På almenområdet i folkeskolen var der lagt op til besparelser 6.5 mio. kr. Dette blev 
ændret til 1 mio. og skilsmissegruppen i Jammerbugt kommune var anbefalet nedlagt, 
og det var SF der holdt hånden under dette tilbud. 
Med disse besparelser er økonomien stadig presset. Konstitueringsgruppen har lovet 
hinanden at holde et vågent øje med økonomien, således at vi kan komme ud af 2023 
med skindet på næsen.

 

Skattelyfri Kommune.
Sommeren 2022 blev jeg kontaktet af OxfamIBIS. De foreslog mig at bringe konceptet 
Skattelyfri kommune på banen i Jammerbugt Kommune. Efter tilsagn og opbakning fra 
Socialdemokraterne forslog jeg Økonomiudvalget at kigge på muligheden for at 
underskrive Charter om Skattelyfri kommune fra OxfamIBIS. Jammerbugt Kommunes 
kapitalforvalter og forvaltningen blev rådført om udfordringerne, der kunne være i at 
indgå i et sådant charter. Selvom forvaltningen var en smule bekymret for uvisheden i 
opgavens omfang, var svaret fra kapitalforvalteren noget mere optimistisk. Vi har ingen
investeringer, der kommer i konflikt med det at være en skattelyfri kommune. 
Jammerbugt Kommune har et samarbejde med Hjørring Kommune på indkøbsområdet.



Hjørring Kommune varetager alle indkøb for Jammerbugt kommune. Hjørring 
Kommune er også Skattelyfri kommune, derfor er det begrænset, hvilke opgaver der er
på forvaltningsniveau.  På baggrund heri vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen, at 
Jammerbugt kommune tiltræder charteret. 

Afslutning
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde. En speciel tak vil jeg rette til 
vores formand Charlotte som virkelig har været en god sparringspartner i forskellige 
henseender. 
Sammen er vi stærkere.
Jeg ser frem til det fortsatte arbejde med at flytte Jammerbugt kommune i en mere 
RØD og GRØN retning.

Frank Østergaard

Kommunalbestyrelsesmedlem i 
Jammerbugt kommune. 
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