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Byens byrødder om Rebild Kommunes budget for 2022 
 
Navn: Thøger Elmelund Kristensen 

 

  
Parti: Socialdemokratiet 
  
Udvalg: Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget 
  

 
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 stemnin-
gen og samarbejdet i byrådet? 
 
De første måneder i det nye byråd var præget af at alle byrådsmedlemmer arbejdede hårdt 
for at sætte sig grundigt ind i tingene og bidrog konstruktivt til arbejdet i udvalgene. Jeg har 
været meget imponeret over den flid og positive stemning, som alle nyvalgte byrådsmed-
lemmer har gået til opgaven på. Det var først, da budgettet skulle lægges, at det for alvor 
slog igennem med den klare opdeling i 15-10. Den gode stemning forduftede straks. 
 
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? 
 
Der er lagt gift ud for samarbejdet. Flertallet og mindretallet vil vogte på hinanden skridt 
for skridt. Vi i oppositionen vil gå i kødet på de revner og sprækker, som der er masser af i 
budgettet. Mange af de drastiske centraliseringer er helt uigennemtænkt og der er stor risiko 
for at økonomien i budgettet vælter. Så fokus vil være på at finde fejl og udstille mangler i 
stedet for at nå fælles løsninger.  
 
Byrådet havde muligheden for at hæve den kommunale skat en smule – skulle det være 
sket – hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Ja. Borgerne i Rebild Kommune ønsker ikke centralisering. Alle partier har i kommunal-
valgkampen love god decentral kommunal service. Det koster nogle gange lidt ekstra, som 
borgerne gerne havde betalt. Samtidig er der i budgettet besluttet store omvæltninger, som 
efter regnearks-teoretiske modeller giver nogle mindre besparelser, men som har en stor ri-
siko for at komme til at koste Rebild Kommune både mange penge og store forringelser. 
Eksempler er lukningen af Birkehøj, Terndrup Rådhus og centraliseringen af kommunens 
pedeller. 
Med den tilladte stigning på 0,1% kunne væsentlige besparelser være undgået. Med vores 
forslag om en stigning på 0,5% ville være tilført ca. 25 mio. – og rigtig mange af de grimme 
forslag ville være undgået. 
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Men budgettet indeholder i stedet en skjult skattestigning for børnefamilierne – med øgede 
SFO-takster. Samtidig vil centraliseringen true huspriser i de mindre byer og på landet. Så 
det kan godt blive dyrt for Rebilds borgere, at holde skatten i ro. 
 
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? 
 
Vi gik fra forhandlingerne, fordi vi ved første forhandling fik klart at vide fra flertallet, at 
der ikke kunne blive tale om at øge den økonomiske ramme. Dermed var det reelt umuligt 
at forhandle om lukningen af Birkehøj, stigningen i SFO-takster, budgettet til skolerne, cen-
traliseringen af pedellerne og de mange andre forringelser af service og velfærd. De steder 
hvor vi foreslog, at lukninger eller forringelser skulle belyses bedre før der kunne træffes en 
endelig beslutning, blev vi afvist. 
 
 
Hvor tilfreds er du i forhold til dine egne ønsker med det budget, der er vedtaget af fler-
talsgruppen i byrådet? 
 
Meget utilfreds og meget bekymret. Utilfreds med lukningen af Birkehøj. Meget bekymret 
for at der skal spares 12 mio. på skole- og dagtilbudsstruktur. Jeg er rigtig bange for at næ-
ste trin er at de vil lukke Øster Hornum Børneunivers. 
 
Hvilke tre ting er du allermest tilfreds med er kommet med på budgettet? 
 
Der er afsat midler til specialundervisningen, som er kraftigt underfinansieret og samtidig 
er der igangsat et analyse-arbejde, der skal svare på hvordan vi kan gøre det bedre og forhå-
bentlig også billigere over for skoleelever med specialbehov. Vores skolevæsen er ved at gå 
fra hinanden på grund af presset på dette område. En tredje god ting i budgettet kan være 
svær at finde ... 
 
Hvilke tre ting ærgrer du dig over ikke kom med på budgettet? 
 
Fortsat drift af Birkehøj. Analyse af kommunens huslejeudgifter i diverse lejemål som alter-
nativ til at lukke rådhuse. Voksen-elevløn til SOSU-elever i stedet for SU. 
 
Er der noget i budgettet for 2022, der specielt tilgodeser de mindre bysamfunds beståen 
og eventuelle vækst? 
 
Budgettet er et voldsomt angreb på de mindre bysamfund – det indeholder en voldsom cen-
tralisering. 
 
Der er dannet lokalråd i blandt andet Øster Hornum. Hvordan er lokalrådenes og byrå-
dets samarbejde forløbet? 
 
Lokalrådsarbejdet trænger til at blive genopfrisket – og det kommer vi til at høre mer om i 
de kommende måneder. 
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Hvilke forhold er blevet dårligere på Birkehøj siden kommunalvalget 16. november 
2021? 
 
Birkehøj er fortsat et godt sted at bo – og ville fortsat være det, hvis ikke der hang en be-
slutning over hovedet om at det skal lukke om 2-3 år. Plejeboligerne er fuldt belagt af glade 
ældre fra Øster Hornum og omegn – og personalet er stabile og dygtige folk. 
 
Er der blevet mindre behov for Birkehøj siden kommunalvalget 16. november 2021? 
Nej 
 
Hvilket behov er der for ”på sigt” at bygge gang/cykelbro over banen ved Støvring Sta-
tion – der er i forvejen gangbro med elevator og kun 200 meter til cykeltunnelen ved 
Kærvej? 
 
Jeg har undret mig over og protesteret mod disse planer, siden vi så dem første gang. Det er 
et fantasi-foster til 30 mio. kr., og der er kun afsat 14 mio. til det. Der er i forvejen en bro på 
stedet – perronbroen – med elevator. Lige ved siden af er der så en trafik-sikker fodgænger-
tunnel ved Kærvej. Det kan umuligt være 30 mio. kr. værd at udvide perronbroen til et slan-
geformet prestigeprojekt, som der oven i købet ikke er plads til på stedet.  
 
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? 
 
Vi skal have den med i asfalt-prioriteringen af den løbende renovering af veje, stier mv. 
 
Hvor lille skal børnetallet være i en skole, før du mener den er pædagogisk og økonomisk 
uforsvarlig at videreføre? 
 
Når børnetallet falder til under 100 er der behov for at organisere arbejdet på skolen på an-
dre måder – og det har de været gode til i f.eks. Blenstrup, så børnene der stadig får en rig-
tig god skolegang. Guldbæk Friskole driver også god skole med godt 50 børn i skole-delen. 
Men det er dyrere at drive små skoler – så udfordringen er primært økonomisk og dermed et 
spørgsmål om prioritering af de små skoler. 
 
Ser du en risiko for at Øster Hornum Børneunivers kan være truet af lukning? 
 
Ja – for budgettet indeholder en beslutning om at der skal spares 12 mio. kr. på skolestruk-
tur. Det har jeg vanskeligt ved at se hvordan man skal nå – og selv om flertallet måtte vælge 
at lukke både Ravnkilde, Bælum og Blenstrup skoler. Så bliver det Haverslev og Øster Hor-
num skoler, at blikket rettes mod i næste omgang. 
 
Hvilke initiativer kan Rebild Kommune tage for at fremme ”den grønne omstilling” – så-
vel af hensyn til økonomi som til forsyningssikkerhed? 
 
Vi har heldigvis gjort meget for at energi-renovere kommunens bygninger – men der kan 
godt være steder, der stadig trænger. Samtidig er det godt og rigtigt, at vi er med i Reno 
Nord (skifter snart navn til Nordværk), hvor affald bliver både til elektricitet og varme. En-
delig skal vi være aktive i at skabe rammerne for fortsat udbygning af fjernvarme – og se 
positivt på udbygning med solceller. 
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Er der noget i budgettet, der specielt tilgodeser Øster Hornum? 
 
Nej. 
 
Er der byrådspolitiske forhold, du gerne selv vil sige din ærlige mening om? 
 
Jeg håber at vores Venstre-borgmester vil indse, at han ikke kan være tjent med et så smalt 
samarbejde med de konservative. En god borgmester sikrer gode beslutninger, som et bredt 
flertal i byrådet kan se sig selv i. Han skal være borgmester for hele kommunen og ikke kun 
for Støvrings borgerlige vælgere. 
 

 
 


