Kommunalpolitisk årsberetning 2021
Alle partier står bag budgettet for 2022. Til sammenligning med sidste år gik forhandlingerne som
forventet på et valgår, ikke fordi der ikke blev krydset klinger. Det er bare nemmere at lave
budget, når der er et positivt udgangspunktet og med et kommunalvalg lige om hjørnet. Budgettet
blev, lige som sidste år, indgået den første dag på budgetseminaret. Jeg vil uddybe dette under
punktet.
Et udpluk af politiske punkter fra året der er gået:
1.
2.
3.
4.
5.

COVID 19.
Budget 2022.
Kommunalpolitisk program 2022 - 2025.
Kommunalvalget.
Afslutning.

1.

COVID 19
Igen i år er meget svært at lave en årsberetning uden at nævne COVID 19. Lige som i 2020
har dens nærvær igennem 2021 har sat et meget stort aftryk på hverdagen, både som
borger og ansat.
Der er i forbindelse med kommunalvalget og valg af en ny kommunalbestyrelse igangsat en
gennemgang af styrelsesvedtægterne og forretningsorden. Her er man blevet klar over at
det er nødvendigt med en ændring af forretningsordenen. Her i står nemlig at, for at et
kommunalbestyrelsesmedlem kan stemme skal man fysik være til stede. Det er lidt svært
når kommunalbestyrelsesmøderne forgår på Teams. Det samme gælder for
udvalgsmøderne.
Dette bliver rettet til.
Herudover skal der ske ændring i styrelsesvedtægten. Dette i forhold til vedtagelsen af, og
den positive tilkendegivelse fra den ansøgning kommunalbestyrelsen i Jammerbugt
kommune har sendt til indenrigsministeriet, vedr. borgerrådgiver.
Der er aftalt, sammen med Vesthimmerland, Brønderslev og Thisted, at der oprettes fælles
borgerrådgiver. En fælles jobansøgning til en borgerrådgiver kan først udformes når
formalia er på plads i alle 4 kommuner.

2.

Budget 2022
På et valgår er det sjældent at der er de store kontroverser, når der skal afsættes penge til
kernevelfærd. Dette gør sig også gældende denne gang.
Det sted hvor det er mest tydeligt var på Social- og Sundhedsområdet.
Indledningsvis skal siges at forvaltningen havde, som altid det opdrag, at lave et budget i
balance. Social- og Sundhedsforvaltningen havde derfor et oplæg med besparelser på
omkring 5 mio.
Efter en politisk anbefaling i Social- og Sundhedsudvalget blev der kun peget på besparelser
på 600.000 kr.
Budgetforhandlingerne var også anderledes idet der var en større inddragelse af
medarbejderne i form af Hoved-MED. Dette tiltag kaldes ”den gode ide” og det affødte
bl.a. et forslag om at indføre SMS påmindelser ved aftaler med Social- og
Sundhedspersonale. En estimeret besparelse på 100.000 kr. er anslået heraf.
”Den gode ide” er blevet taget godt imod blandt medarbejderne og vil derfor også være en
del af budgetforhandlingerne for 2023.
Et SF-forslag vedr. handicapidræt blev taget godt imod og der blev afsat 50.000 til
igangsættelse af en analyse af hvad findes i dag og hvad er behovet.

3.

Kommunalpolitisk program for valgperioden 2022 – 2025.
Idet 2021 var et valgår er der tradition for at foreningen udfærdiger et nyt valgprogram for
den kommende byrådsperiode. Dette blev grundet COVID 19 en lidt anderledes proces,
idet det ikke var muligt at mødes fysik. Tilgangen til det valgprogram som blev vedtaget på
generalforsamlingen 2021, blev en gennemgang af det tidligere program. Her blev taget de
punkter ud som var blevet indfriet og en tilretning af de punkter som stod tilbage og som
stadig var aktuelle.
Der blev afholdt en del digitale møder og enkelte medlemmer med en specifik viden på
områder som behøvede uddybning og/eller kommentarer, blev inddraget. Ud fra dette
blev der formet det valgprogram som jeg vil gøre mit til at få ført ud i livet i Jammerbugt
kommune.

4.

Kommunalvalg.
5 kandidater var opstillet for SF Jammerbugt til kommunalvalget der blev afholdt den 16.
november 2021. Som bekendt blev jeg genvalgt til kommunalbestyrelsen i den kommende
periode.
Der blev ydet en rigtig stor indsats af alle kandidater og vi var repræsenteret ved de
vælgermøder vi blev inviteret til. Samtidigt var vi synlig på gaden og der blev omdelt flyer,
både den fælles og på den enkelte kandidat.

Vi var i valgforbund med Enhedslisten og Alternative, dette viste sig at være klogt.
Vi har efterfølgende fået en del kritik af Enhedslisten, for at pege på Mogens C. Gade som
borgmester. Vi har på intet tidspunkt tilkendegivet at vi ikke ville dette. Men trods dette
blev de meget sure over at vi indgik den aftale. Jeg mener ikke, vi ville få noget ud af at
sidde alene sammen med Konservative, Lokallisten og Nye Borgelige de næste 4 år uden
reel indflydelse.
Efter valget, da stemmerne var kendte, viste det sig at det var en klog beslutning ikke at
være i valgforbund med socialdemokraterne. Udregning viser nemlig at et valgforbund
med socialdemokraterne, enhedslisten, alternative og SF ville have givet 9 mandatre til
socialdemokraterne og ingen til hverken enhedslisten, alternative eller SF.

5.

Afslutning

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for et konstruktivt og for mig nyttig sparring i 2021.
Gruppeformand og
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF
Frank Østergaard.

