
Op til byrådsvalget i november 2022 stillede redaqtøren af 
www.oster-hornum.dk kandidaterne med bopæl i Øster Hornum 
Sogn/Skoledistrikt. Nedenfor bringes spørgsmålene, de svar kandi-
daterne skrev FØR valget og nedenfor de svar, der har skrevet nu 
EFTER valget. 
 

Mikkel Højsleth, byrådsmedlem for Konservative Folke-
parti 
 
I valgkampen sidste år blev du stillet følgende spørgsmål og svarede efterfølgende: 
 
Hvordan forholder du dig til spørgsmålet om at Birkehøj skal lukkes? 
 
FØR valget 16. november 2021: ”Birkehøj er utrolig veldrevet og meget efterspurgt, og der-
for skal Birkehøj naturligvis ikke lukkes. Borgerne skal frit kunne vælge plejehjem, og de vil 
vælge det sted hvor tryghed, omsorg og nærvær er i top. Det er den på Birkehøj, og det skal vi 
blive ved med at støtte op om”. 
 
Nu sidder du i en Konservativ gruppe som for tiden forhandler om Rebild Kommunes kom-
mende budget. Hvor der fra forvaltningens side er fremstillet et forslag, hvori der indgår at 
Birkehøj er indstillet til lukning som døgnbemandet plejehjem - og i stedet skal erstattes af se-
nior boliger. Hvordan forholder du dig til spørgsmålet om Birkehøjs fremtid i dag? 
 
Hvad gør du i dit daglige virke i byrådet for at stå ved dit udsagn og kæmper du for en beva-
relse af Birkehøj? 
 
NU, ved budgetlægning oktober 2022: Jeg forstår fuldt ud spørgsmålene, og de mange følel-
ser der er forbundet med Birkehøj. 
Ingen i byrådet ønsker at spare eller lukke skoler eller plejecentre, men vi er stillet en opgave 
af Regeringen og KL om at skulle finde mange besparelser på driften. 
Samme situation som mange andre kommuner også kæmper med, og som fylder meget i me-
diebilledet i øjeblikket. 
 
Jeg kommer først med en udmelding, når vores budgetforhandlinger er tilendebragt. 
Jeg har modtaget mange henvendelser, og læst indsigelserne vedr. Birkehøj. Og ØHI. I alt 
240 siders indsigelser er indkommet til dette års budgetudkast. 
 
Jeg forventer forståelse for, at jeg ikke kan kommentere yderligere på dine spørgsmål på nu-
værende tidspunkt, hvor budgetforhandlingerne er i fuld gang. 
Men jeg kan forsikre, at jeg har noteret mig de mange indsigelser der er indløbet i høringspe-
rioden’. 
 
 

Anna Osterhoof, byrådsmedlem for Venstre 
 
I valgkampen sidste år blev du stillet følgende spørgsmål og svarede efterfølgende: 
 
Hvordan forestiller du dig Birkehøjs fremtid?  
 



FØR valget 16. november 2021: ”Jeg ser en lys fremtid for det lokale og velfungerende Bir-
kehøj som har en vigtig funktion lokalt”. 
 
Nu sidder du i en Venstre gruppe som for tiden forhandler om Rebild Kommunes kommende 
budget. Hvor der fra forvaltningens side er fremstillet et forslag, hvori der indgår at Birkehøj 
er indstillet til lukning som døgnbemandet plejehjem - og i stedet skal erstattes af senior boli-
ger. Hvordan forholder du dig til spørgsmålet om Birkehøjs fremtid i dag? 
 
Hvad gør du i dit daglige virke i byrådet for at stå ved dit udsagn og kæmper du for en beva-
relse af Birkehøj? 
 
NU, ved budgetlægning oktober 2022: Indledningsvis vil jeg nævne, at som som ingen havde 
mulighed for at vide sidste efterår til KV21 var, at der i juni 2022 blev indgået en dårlig øko-
nomiaftale mellem kommunerne og regeringen, hvilket bl.a. for Rebild Kommunes vedkom-
mende betyder, at vi har en opgave i, at der skal findes 40 mio. kr. 
 
I mit daglige virke i byrådet og i Venstre har jeg løbende i budgetprocessen påpeget vigtighe-
den af Birkehøj og dens betydning for lokalsamfundet.  
Og jeg var selvfølgelig også tilstede på borgermødet i forsamlingshuset den 13. september, 
for at høre de forskellige spørgsmål, argumenter og perspektiver.  
En vigtig aften med et stort engagement og en fin debat. Hertil har jeg gennemgået samtlige 
høringssvar. 
 
Har desuden talt med mange bekymrede og berørte borgere i Øster Hornum og omegn og er 
oprigtig træt af, at Birkehøj er en del af den faseopdelte moderniseringsplan. 
 
Vi står med et stort hul i kassen på ældreområdet som har fået lov til at vokse sig endnu 
større - bare siden årsskiftet: 
 
Regnskabet for 2021 viser et underskud på 24,1 mio. kr. og alene økonomiopfølgningen for 
august 2022 viser et underskud på 27,2 mio. kr.  
 
Det er bl.a. årsagen til, at der ses på området i en helhed og det vil derfor bliver svært, at be-
holde alle vores plejehjem i den form som vi kender dem i dag.  
Det samme gælder i øvrigt for skoleområdet og meget andet hvor der vil ske ændringer frem-
adrettet, og dermed en forringelse af det oplevede serviceniveau. 
 
Jeg håber det var svar nok for nuværende og er ked af situationen. 
 

Brian Winther, byrådskandidat for Venstre 
 
I valgkampen sidste år blev du stillet følgende spørgsmål og svarede efterfølgende: 
 
Hvordan forholder du dig til spørgsmålet om at Birkehøj skal lukkes? 
 
FØR valget 16. november 2021: Jeg mener, vi skal bevare Birkehøj. Sørge for at det bliver 
attraktivt for borgerne at søge dertil, vi har et stort opland. Måske modernisere den, hvis det 
er nødvendigt.  
 
Nu sidder du i en Venstres bestyrelse i Rebild, hvor jeres gruppe på rådhuset for tiden for-
handler om Rebild Kommunes kommende budget, hvor der er fremstillet et forslag fra for-
valtningen, hvor bl.a. Birkehøj er indstillet til lukning som døgnbemandet plejehjem - og i 



stedet skal erstattes af senior boliger. Hvordan forholder du dig til spørgsmålet om Birkehøjs 
fremtid i dag? 
 
Hvad gør du i dit daglige virke i Venstre gruppen for at stå ved dit udsagn og kæmper du for 
en bevarelse af Birkehøj? 
 
NU, ved budgetlægning oktober 2022: Jeg tror desværre ikke der er mange chancer for at 
Birkehøj går fri, og hvis det går fri igen, i denne omgang, så vil forvaltningen igen sætte det 
på til lukning, til næste omgang budgetforhandlinger – det er som om forvaltningen gerne ser 
plejehjemmet lukket. Jeg tror vi skal gå efter et friplejehjem i Øster Hornum allerede nu, da vi 
taler for døve ører i forvaltningen. Jeg kæmper fortsat for at Birkehøj skal bestå, men tror 
desværre ikke at kampen lykkedes’. 
 

Thomas Simoni Thomsen, byrådskandidat for Venstre 
 
I valgkampen sidste år blev du stillet følgende spørgsmål og svarede efterfølgende: 
 
Hvordan forholder du dig til spørgsmålet om at Birkehøj skal lukkes? 
 
FØR valget 16. november 2021: Vi skal da passe på det bedste ældrecenter i kommunen, men 
vi skal også ha respekt for befolkningsgrundlaget, hvis mange flytter, når børnene er færdige 
med at gå i skole eller når seniorlivet begynder, skal Birkehøj ha mange beboere udefra.  
 
Nu hvor du sidder som menigt og lokalt medlem af Venstre i Rebild, hvor jeres gruppe på 
rådhuset for tiden forhandler om Rebild Kommunes kommende budget, hvor der er fremstillet 
et forslag fra forvaltningen, hvor bl.a. Birkehøj er indstillet til lukning som døgnbemandet 
plejehjem - og i stedet skal erstattes af senior boliger. Hvordan forholder du dig til spørgsmå-
let om Birkehøjs fremtid i dag? 
 
Hvad gør du i dit daglige virke i som en del af Venstre i Rebild for at stå ved dit udsagn fra 
valgkampen og kæmper du for en bevarelse af Birkehøj? 
 
NU, ved budgetlægning, oktober 2022: Jeg blev som de fleste bekendt, ikke valgt. Derfor er 
min indflydelse begrænset til at være medlem af partiet V. Jeg har fuldt sagen som er en tro 
kopi af sidste år, hvor vi fik afværget lukning. Øster Hornum vælger ofte at føle sig forurettet i 
fht. Støvring. 
 

Flemming Mikkelsen, byrådskandidat for Venstre 
 
I valgkampen sidste år blev du stillet følgende spørgsmål og svarede efterfølgende: 
 
Hvordan forholder du dig til spørgsmålet om at Birkehøj skal lukkes? 
 
FØR valget 16. november 2021: Vi skal sikre her findes gode og tidssvarende boliger så 
længe der er behov i området. 
 
Nu hvor du sidder som menigt og lokalt medlem af Venstre i Rebild, hvor jeres gruppe på 
rådhuset for tiden forhandler om Rebild Kommunes kommende budget, hvor der er fremstillet 
et forslag fra forvaltningen, hvor bl.a. Birkehøj er indstillet til lukning som døgnbemandet 
plejehjem - og i stedet skal erstattes af senior boliger. Hvordan forholder du dig til spørgsmå-
let om Birkehøjs fremtid i dag? 



 
Hvad gør du i dit daglige virke i som en del af Venstre i Rebild for at stå ved dit udsagn fra 
valgkampen og kæmper du for en bevarelse af Birkehøj? 
 
NU, ved budgetlægning oktober 2022: Eftersom jeg ikke sidder i byrådet og dermed ikke er 
en del af Venstres byrådsgruppe, er mine muligheder naturligt begrænsede, og helt på niveau 
med øvrige borgeres.  
 
Jeg er almindeligt medlem af partiforeningen og har i denne omgang ganske enkelt ikke haft 
tid og lejlighed til at sætte mig tilstrækkeligt ind i alle detaljer omkring Birkehøj (ej heller de 
øvrige dele af sparekataloget forvaltningen har udarbejdet), og har af samme årsag undladt 
at blande mig i debatten. Min grundholdning er dog fortsat at vi lokalt i kommunen skal have 
de tilbud der er behov for og borgerne ønsker. Kommunen er her for borgerne, og ikke om-
vendt. 
 
Jeg håber dette besvarer dine / Jeres spørgsmål - selv om jeg er klar over det ikke rigtig brin-
ger jer videre i jeres kamp for Birkehøj. 
 


