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For knap et år siden konstituerede byrådet sig i en såkaldt ”smal konstituering” med 15
medlemmer bag borgmesteren, mens 10 stod udenfor – hvordan har det påvirket stemningen og samarbejdet i byrådet?
Min oplevelse har været meget positiv. Byrådet samarbejder rigtig godt i udvalg og på
tværs af partifarver, og selvom der er forskellige holdninger, anciennitet og erfaringer har
jeg oplevet at være en del af et byråd i samarbejdstøjet.
Byrådet har netop vedtaget budgettet med kun 13 medlemmers godkendelse og 12, der
stod udenfor – hvordan tror du, det vil påvirke stemningen og samarbejdet i byrådet i de
kommende måneder og år?
Det er mit første budget, men jeg forventer vi fortsætter samarbejdet i udvalgene på trods af
forskellige politiske holdninger. Alle 25 byrådsmedlemmer vil gerne sætte en retning og
træffe beslutninger, og når gode argumenter og gennemarbejdet materiale fra forvaltning og
udvalg danner baggrund for beslutningerne, så tror jeg både stemning og samarbejde vil
fortsætte.
Byrådet havde muligheden for at hæve den kommunale skat en smule – skulle det være
sket – hvorfor/hvorfor ikke?
Vi Konservative mener ikke, at det hjælper at hæve skatten. En skattestigning på 0,13%
ville først have en effekt om 3 år, og vil ikke kunne afhjælpe behovet for at lave strukturelle
ændringer på flere områder i Rebild Kommune.
Det var et splittet byråd, der vedtog budgettet.
Hvis du var med i forliget: Var der knaster, der kunne have fået dig til at stå udenfor
budgetforliget?
Hvis du stod udenfor forliget: Hvilke knaster gjorde, at du stod udenfor?
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Der er mange prioriteringer i budgettet, som jeg gerne ville være foruden.
Som følge af budgetaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev vi
stillet den opgave, at Rebild Kommune skal spare minimum 40 mio. kr. på kommunens
drift de kommende år.
Sådan så verden ikke ud i november 2021, da vi skulle vælges til Kommunalvalget. Og det
var ikke den opgave, jeg havde forestillet mig vi skulle starte med i det nye byråd. Men
uanset hvilken person eller partifarve man havde valgt i november 2021, så havde opgaven
været den samme.
Ikke særlig spændende, for at sige det mildt. Men en bunden opgave, som skal løses, så
kommunens økonomi er i balance, og opfylder Budgetloven.
Hvor tilfreds er du i forhold til dine egne ønsker med det budget, der er vedtaget af flertalsgruppen i byrådet?
Jeg er meget glad for det specialiserede skoleområde tilføres de midler, som der er behov
for. Området har lidt af et kæmpe efterslæb, og den genopretning er nu igangsat.
Hvilke tre ting er du allermest tilfreds med er kommet med på budgettet?
Jeg tror det er svært at finde fingeraftryk på et sparebudget i denne størrelsesorden.
Det specialiserede skoleområde tilføres tiltrængte midler, selvom det ikke er nok. Men dog
en start på genopretning af området.
Jeg er dog meget tilfreds med, at vi under meget svære økonomiske rammevilkår har fået et
budget i balance. Balance i kommunes økonomi er en forudsætning for, at vi kan udvikle
hele kommunen de næste år.
Hvilke tre ting ærgrer du dig over ikke kom med på budgettet?
Jeg ærgrer mig over, at mit første budget har krævet så store prioriteringer og strukturelle
ændringer.
Jeg ville gerne have investeret mere i vores børn, vores foreninger og vores ældre.
Er der noget i budgettet for 2022, der specielt tilgodeser de mindre bysamfunds beståen
og eventuelle vækst?
Et kommunalt budget i balance er en forudsætning for vækst i landsbyer og hele kommunen. Og at vi skaber et økonomisk råderum i budgettet de kommende år, som vi kan prioritere og investere i lokalsamfund fremadrettet.
Derfor er et budget i økonomisk balance det første skridt på vejen.
Dernæst er de største opgaver, efter min mening, at skabe udvikling af vores landsbyer og
mindre bysamfund ved at etablere offentlig transport, mobildækning og fibernet.
Meget få børnefamilier vil de kommende år vælge at bosætte sig steder, hvor der ikke er
signal på mobilen, internet til hjemmearbejde og meget begrænset transportmuligheder.
Der er dannet lokalråd i blandt andet Øster Hornum. Hvordan er lokalrådenes og byrådets samarbejde forløbet?
Jeg håber lokalrådene i højere grad vil være involveret gennem hele budgetprocessen, og
ideelt set være aktiv hele året, fremfor kun at deltage i hørringsperioden.
Byrådet startede budgetprocessen i udvalgsarbejdet allerede i foråret, og var derfor klædt på
da den endelig budgetaftale mellem Regering og KL blev vedtaget i juni.
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Lokalrådene ser først budgetmaterialet i hørringsperioden, og har hverken tid eller mulighed for at få samme baggrundsinformation, som de 25 byrådsmedlemmer.
Jeg kunne godt tænke mig, at lokalrådene i højere grad var en del af budgetprocessen, og
kendte til rammebetingelser og bindinger for hele Rebild Kommunes budget.
Hvilke forhold er blevet dårligere på Birkehøj siden kommunalvalget 16. november
2021?
Det kan jeg ikke svare på.
Er der blevet mindre behov for Birkehøj siden kommunalvalget 16. november 2021?
Nej, det er der ikke, men ældreområdet i Rebild Kommune skal styrkes til en fremtid med
flere ældre, og færre fagprofessionelle.
Rebild Kommune har ligesom resten af Danmark den opgave, at der i 2030 er 130.000
FLERE mennesker over 80 år. Ca. 430.000 personer mod knap 300.000 i dag.
Ældre mennesker bor i dag kortere tid på ældrecentre end tidligere, og er mere plejekrævende i den tid de bor på centrene.
Samtidig har vi allerede nu udfordringer med at uddanne og rekruttere SOSU-medarbejdere. Den udfordring bliver kun større.
Skørping Ældrecenter har påbud fra arbejdsmiljø.
Der er tomme pladser i Haverslev, Terndrup og Bælum.
Ældreområdet i Rebild Kommune har derfor været udfordret økonomisk gennem flere år.
Det tidligere byråd vedtog at igangsætte en moderniseringsplan for hele ældreområdet i
kommunen. Her har eksperter, rådgivere, medarbejdere, forvaltning og politikere været inddraget i arbejdet, som også har været behandlet flere gange på fagudvalg i byrådet.
Konklusionen er, at hvis Rebild Kommune skal kunne rekruttere medarbejdere i fremtiden,
have en effektiv drift, og et tilbud til alle kommunens ældre borgere, så er det nødvendigt at
omdanne Birkehøj til seniorboliger.
Birkehøj er et fantastisk sted, og lokalerne kan og skal forhåbentlig stadig bruges til alle de
aktiviteter man gør i dag.
Hvilket behov er der for ”på sigt” at bygge gang/cykelbro over banen ved Støvring Station – der er i forvejen gangbro med elevator og kun 200 meter til cykeltunnelen ved
Kærvej?
Rebild Kommune har solgt en byggegrund til en privat investor til kr. 40 mio., blandt andet
med den forudsætning og juridiske binding, at der etableres en bro over banen.
Det har været en forudsætning igennem udbudsprocessen, og det vil ikke tage en advokat
lang tid at påpege kommunens forpligtigelser overfor køber.
Sundhedshuset, torvet og de mange nye boliger i Ådalen er en stor tilføjelse af værdi til
hele Rebild. Og en bro vil binde handelsgaden og den nye bydel sammen.
Det behov bliver ikke mindre, med flere end 200 nye boliger omkring den nye bydel.
Cykelstien mellem Gl. Viborgvej og Sørup er i en elendig forfatning – hvad kan/vil du
gøre for at få den i det mindste nødtørftigt repareret?
Cykelstier er ønsket overalt i kommunen, og vedligehold af denne er også på prioriteringslisten. Desværre er der andre steder der venter og trænger mere, fx mellem Hellum-Skørping
eller Bælum-Terndrup. Heldigvis har ØH fornyeligt tilføjet cykelstien til Moldbjerg, som
også var mange år undervejs.
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Hvor lille skal børnetallet være i en skole, før du mener den er pædagogisk og økonomisk
uforsvarlig at videreføre?
I Guldbæk driver vi en fremragende friskole med 62 elever. Det er en skole i vækst, til trods
for de fysiske rammer er det ringeste af alle skoler i Rebild Kommune.
Indhold fremfor antal, og opbakning fra lokalområdet og forældre er vigtige parametre for
mindre skolers drift.
Ser du en risiko for at Øster Hornum Børneunivers kan være truet af lukning?
Nej, slet ikke. Så længe der er børn i Øster Hornum og omegn, så kan jeg slet ikke se hvorfor 10-mandsgruppen har travlt med at fortælle borgerne i Øster Hornum: ’det næste der
lukker er skolen’.
Det er helt ved siden af, så længe der er børn, og lokalsamfundet bakker op om skolen.
Hvilke initiativer kan Rebild Kommune tage for at fremme ”den grønne omstilling” – såvel af hensyn til økonomi som til forsyningssikkerhed?
Det kan jeg ikke svare på
Er der noget i budgettet, der specielt tilgodeser Øster Hornum?
Jeg synes ikke dette sparebudget tilgodeser nogle byer fremfor andre.
Men jeg er meget glad for, at budgetaftalen fastholder hele kommunens andel til finansiering af MeNaTeket.
Og at der er afsat penge til at samarbejde med lokalrådene udenfor Støvring, om hvordan
byerne kan udvikles fremadrettet.
Er der byrådspolitiske forhold, du gerne selv vil sige din ærlige mening om?
Vi er uenige om prioriteringer og hvordan samfundet ideelt set skal drives. Både i byrådet
og når jeg møder borgere.
Men tonen og det vidensniveau der bliver skrevet – især på facebook – er langt under det
niveau, som jeg havde forventet af intelligente mennesker.
En større folk i Øster Hornum har indledt personjagt på facebook. Både af mig selv og andre byrødder, som man ikke er enig med. Her likes opslag flittigt, og især et hvor jeg selv
blev benævnt forræder, som man i gamle dage hængte på Galgebakken, tiltrak sig meget
opmærksomhed.
Opslaget fik, til min overraskelse, stor tilslutning. Jeg har også fået fortalt historier, om
hvordan mine byrådskollegaer bliver udskammet og hånet.
Vi har ytringsfrihed, og det er rigtig dejligt, når folk deltager i debatten, og især bruger tid
og energi på at sætte sig ind i de emner, som vi debatterer og skal løse. Desværre vælger et
flertal at bruge deres ytringsfrihed til at sidde ved computeren, og råbe ned i tastaturet.
Det skal man åbenbart leve med, når man som jeg er valgt for første gang til byrådet.
Det lever jeg med, og jeg blokerer bare brugerne på facebook. Og så løser det sig selv, for
de vil sjældent mødes i virkeligheden. Og slet ikke deltage i at finde løsninger.
Som en servicemeddelelse kan jeg oplyse, at jeg (og mange andre politikere) nemt løser
kampen mod facebookkrigerne ved at blokerer dem. Derfor ser jeg kun et aggressivt opslag
fra en borger, får de bliver blokeret.
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Det er især en ældre generation, som synes det er fuldt legitimt at skrive løs på facebook.
Meget paradoksalt, så forsøger alle børnefamilier at opdrage vores børn til god adfærd,
snakke ordentligt til hinanden og ikke mobbe. Og vi snakker skærmtid, og hvordan man begår sig i den digitale verden. Den opgave bliver ikke nemmere, når børnene kan se deres
bedsteforældre skriver løs på internettet, mobber andre, ikke snakker ordentligt og ikke respektere andre - uden bedsteforældrene mister skærmtid.
Og her er min opfordring til dem der stadig læser med.
Hvis Øster Hornums borgere forventer, at det bliver helt vildt meget nemmere at finde kandidater til kommunalvalget i 2025, som har lyst til at tage en tørn for demokratiet, så tror
jeg I bliver voldsomt skuffet, hvis ikke I ændre adfærd. Både på facebook, og når I snakker
med andre mennesker I ikke er enige med.
En ting er, at man er lokalpatriot, men dog ikke har overskud eller lyst til at sætte sig ind i
hele kommunens forhold. Fair nok.
Men forventer man at ændre verden ved at hoppe på facebook, og kaste sin uvidenhed frem
til åbent skue, så bliver man svært skuffet.
Uanset hvem der skal vælges igen om 3 år – og måske kan være så heldige at slippe af med
’forræderen fra Guldbæk’ – så vil den ene, de to eller alle tre valgt fra Øster Hornum skulle
forholde sig til en hel kommune.
Og jeg kan oplyse, at der også sidder folk i Byrådet valgt i Haverslev, Suldrup, Skørping,
Bælum, Terndrup, Nørager, Blenstrup, Guldbæk – og blot 5 af 25 byrødder er fra Støvring,
som også er valgt af lokalsamfundet.
Sognerådene blev nedlagt for mange år siden, ligeså blev Støvring, Skørping og Nørager
kommune også nedlagt for 15 år siden. Det er vigtigt med lokal forankring, men det er langt
vigtigere at hele byrådet træffer beslutninger til gavn for hele Rebild Kommune, hvis vi ønsker vækst i vores byer og lokalsamfund.
Ønsker man at genindføre sogneråd, så er den nemmeste vej at melde sig ind i et politisk
parti, og gøre sin indflydelse gældende derfra.
Indtil da, så vil jeg anbefale vi hjælpes med at fremme en konstruktiv og respektfuld debat.
Det bliver der – modsat personangreb – lyttet til. Og måske får flere lyst til at melde sig ind
i et parti, og stille op til valget om 3 år.
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