
 

1 

Byens byrødder om Rebild Kommunes budget for 2023 
 
Navn:  Anna Oosterhof 

 

  
Parti: Venstre 

 
  
Udvalg: Formand for Børne- og Familieudvalget 

og gruppeformand for Venstre. 
  

 
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? 
Det var tale om et historisk svært budget, grundet en meget stram økonomiaftale mellem 
KL og regeringen, hvor kommunerne i hele landet skulle spare – især på anlægsrammen. 
 
Det havde været bedst med en bred budgetaftale – på tværs af de forskellige partifarver, det 
er altid bedre at alle tager ansvar; også og især når de svære upopulære beslutninger skal 
træffes.  
 
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 har påvirket stemningen og samarbejdet i byrådet, især i perioden lige efter 
budgetvedtagelsen. I udvalgsarbejdet er der en vilje til at arbejde konstruktivt og positivt for 
vigtige dagsordner – også på tværs af partifarve. Jeg er sikker på, at alle byrådsmedlemmer 
vil det bedste for Rebild Kommunes borgere og stemningen er i virkeligheden langt bedre 
end det man nogle gange får indtryk af på eksempelvis de sociale medier. 
 
Byrådet havde muligheden for at hæve den kommunale skat en smule – skulle det være 
sket – hvorfor/hvorfor ikke? 
Det kunne godt være en mulighed som også er undersøgt ved at udarbejde beregninger på 
en evt. skattestigning.  
Når vi alligevel valgte at fastholde den kommunale skatteprocent på 25,33%, var det fordi 
vi ikke fik lov til at høste gevinsten af en skattestigning, grundet en skattenedsættelse i et 
tidligere vedtaget budget.  
Beregninger viste, at vi som kommune ikke ville få yderligere indtægter, selvom borgerne 
skulle betale mere i skat.   
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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? 
Jeg er ked af omdannelsen af Birkehøj. 
 
Hvor tilfreds er du i forhold til dine egne ønsker med det budget, der er vedtaget af 
flertalsgruppen i byrådet? 
Jeg er overordnet tilfreds med budgettet, vi er som byrådsmedlemmer forpligtet til at vise 
økonomisk ansvarlighed, ville dog gerne være omdannelsen af Birkehøj foruden, og håber 
på, at omdannelsen til seniorboliger med hjemmepleje bliver positivt med fokus på 
moderne fysiske rammer, hvor der til og med er mulighed for aktiviteter for de ældste 
borgere i Øster Hornum og omegn.  
 
I moderniseringsplanen er der nemlig lagt op til fælles lokaler for lokalsamfundet til de 
mange sociale aktiviteter der findes på Birkehøj nu.   
 
Hvilke tre ting er du allermest tilfreds med er kommet med på budgettet? 
1. 
En udviklingspulje på 1 mio. kr. til de byer og landsbyer der vil kunne mærke de 
budgetbeslutninger der blev truffet i oktober 2022. Pengene bliver udmøntet i samarbejde 
med lokalrådene for at sikre, at midlerne bliver brugt som byerne og landsbyerne mener 
giver bedst muligt mening.  
 
2. 
Det er lykkedes at tilføre 7,5 mio. kr. i ekstra årlige midler til specialundervisning. Dette er 
vigtigt i en tid, hvor der er udfordringer med trivsel og et stigende antal af børn med 
diagnoser i hele landet og derfor også i vores kommune.  
 
Desuden er der tilført 2 mio. kr. årligt til at løfte specialområdet i dagtilbuddet permanent. 
 
3.  
Trafiksikkerhed blev prioriteret til trods for vanskelige prioriteringer, bl.a. blev det tidligere 
års afsatte beløb til trafiksikring i Guldbæk fastholdt på budgettet – for at sikre, at børnene 
sikkert kan cykle/gå i skole.  
 
Hvilke tre ting ærgrer du dig over ikke kom med på budgettet? 
Budgettet for 2022 – 2025 var et nødvendighedsbudget for at sikre en økonomisk 
bæredygtig drift.  
 
Derfor blev der gennemført besparelser på over 40 mio. kr. for at have likviditet nok i 
kommunekassen nu og fremadrettet. Det der ærgrer mig mest er, at konsekvenserne kan 
have en effekt på vores mange lokalsamfund, herunder Øster Hornum.  
 
Jeg vælger dog ufortrødent at fortsætte arbejdet for at blive ved med at skabe en udvikling 
lokalt, bl.a. ved at skubbe på lokalplanlægningen af den nye udstykning Vilhelms Allé, så 
vi kan få nye byggegrunde i gang allerede i 2023. Jeg ved der er efterspørgsel, den seneste 
udstykning Cirkelslaget er en ubetinget succes og mange nye børnefamilier vælger Øster 
Hornum til. Det tror jeg også gør sig gældende fremadrettet grundet den gode beliggenhed i 
forhold til mange arbejdspladser i Aalborg.  
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Er der noget i budgettet for 2022, der specielt tilgodeser de mindre bysamfunds beståen 
og eventuelle vækst? 
Der er på min foranledning afsat 1 mio. kr. til de lokalsamfund der blev mest berørte af de 
beslutninger vi traf i forbindelse med budgetaftalen for 2022 – 2025. 
 
Der er dannet lokalråd i blandt andet Øster Hornum. Hvordan er lokalrådenes og 
byrådets samarbejde forløbet? 
Fint. Senest har der været et møde mellem borgmester, kommunaldirektør og lokalrådet. 
Mødet blev afholdt den 8. december og jeg ved, at der vil blive fulgt op på det aftalte. 
 
Hvilke forhold er blevet dårligere på Birkehøj siden kommunalvalget 16. november 
2021? 
Ingen forhold er blevet dårligere på Birkehøj siden sidst. 
 
Er der blevet mindre behov for Birkehøj siden kommunalvalget 16. november 2021? 
Ikke umiddelbart, bortset fra, at Rebild Kommune overordnet set har en omkostningstung 
plejehjemsstruktur med mange enheder rundt omkring i hele kommunen kombineret med 
en stram budgetaftale der gjorde, at vi også i Rebild Kommune måtte spare betydelige 
beløb på vores driftsbudget. Mig bekendt var ingen lokalpolitikere forberedt på denne 
vanskelige øvelse i november 2021.  
 
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? 
Det vil tiden vise sig. For nuværende har vi sat projektet på pause. 
 
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? 
Enig. Jeg vil spørge ind til om der kan gøres noget. 
 
Hvor lille skal børnetallet være i en skole, før du mener den er pædagogisk og økonomisk 
uforsvarlig at videreføre? 
Det er svært at sætte et præcist tal på. På Ravnkilde Skole var der 38 børn. Jeg ved, at der i 
andre nordjyske kommuner opereres med et tal på 70 børn. Vi har for nuværende ikke 
politisk defineret et minimumsniveau. 
 
Ser du en risiko for at Øster Hornum Børneunivers kan være truet af lukning? 
Nej. 
I indeværende skoleår 2022 – 2023 er der 142 elever på Øster Hornum Børneunivers pr. 5. 
september 2022. Dertil kommer en forholdsvis ny vuggestue som blev permanentgjort i juni 
2021 med plads til 10 vuggestuebørn. 
 
Hvilke initiativer kan Rebild Kommune tage for at fremme ”den grønne omstilling” – 
såvel af hensyn til økonomi som til forsyningssikkerhed? 
Oprettelse af såkaldte energi-øer hvor de forskellige dagsordner omkring udfasning af 
russisk gas, grøn omstilling og lokal udvikling kan kombineres. 
 
En proaktiv omstilling fra naturgas til fjernvarme, hvilket desuden kan bidrage til at både 
virksomheder og familier kan spare på CO2-´en og på pengene. 
 
Hertil kommer energioptimering i de kommunale bygninger. 
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Er der noget i budgettet, der specielt tilgodeser Øster Hornum? 
En udviklingspulje på 1 mio. kr. til de byer og landsbyer, der vil kunne mærke de 
budgetbeslutninger der blev truffet i oktober 2022. Pengene bliver udmøntet i samarbejde 
med lokalrådene for at sikre, at midlerne bliver brugt som byerne og landsbyerne mener 
giver bedst muligt mening. 
Hertil kommer en vilje til at sætte tempo på de nye byggegrunde Vilhelms Allé. 
I det forrige budget for 2021-2024 fik jeg afsat 300.000 kr. til et lysanlæg på Øster Hornum 
Stadion. 
 
Er der byrådspolitiske forhold, du gerne selv vil sige din ærlige mening om? 
I er altid velkommen til at kontakte mig med lokalpolitiske emner, som er vigtigt for den 
fortsatte udvikling af Øster Hornum & Guldbæk. 

 


