
AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2002 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Erik, Per og Jette

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden og kommunalpolitik
5. emner til kommende bestyrelsesmøder
6. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Amtet: Kandidat til hovedbestyrelsen: Vi kan ikke pege på nogen.

Beretningerne til generalforsamlingen skal være klar om en måned.

Erik deltager i kommunalpolitisk konference.

ad 4. Ingen bemærkninger til byrådsdagsordenen.

Kommunalpolitik: Vi gennemgår de 4 forslag til Østergade projektet. Proceduren er at 
økonomiudvalget anbefaler et forslag, som så sendes videre til teknisk udvalg.

ad 5. Kommende møder: Forslag til emner:
Østergadeprojektet, skoleprojektet på Aabybro Skolen.

ad 6. Eventuelt: Vi skal huske gave til SiD.

referent: Jette Staal

Mere åbne byrådsmøder
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 03.02.2002

  På årets første 
byrådsmøde skulle 
medlemmerne tage stilling 
til om sekretæren må 
bruge båndoptager under 
mødet.
  Det fik Erik Ingerslev 
Larsen (SF) til at anmode 
om, at kommunen bløder 
op på reglerne, og lader an-
dre end alene kommunen 
bånde møderne i 

byrådssalen.
 -Vi lever i en tid, hvor 
medierne ikke kun bruger 
blyanten, og vi kan ligeså 
godt være på forkant med 
denne udvikling, sagde 
han og pegede på, at også 
radio- og TV-stationer kan 
få behov for at bruge 
elektroniske redskaber i 
salen.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 

kunne også se en ide, at 
kommunen lægger 
optagelserne af møderne 
ud på internettet for at give 
borgerne adgang til dem.
 -Oprindeligt var det for at 
animere borgerne til at 
møde op til 
byrådsmøderne, at vi ikke 
ville tillade andre at bånde 
dem. Men vi kan bede 
forvaltningen se nærmere 
på det, sagde han.

• Alle priser er inkl. 
kloak- tilslutning og per 

kvadratmeter
• Industriarealer 
koster 40 kr. I 
Teknologiparken 
er prisen 45 kr. 
men så hører og-
så 

antennetilslutning med.
• Håndværkerarealer 40 
kr. Der må også opføres 
beboelser på arealerne 
til boliggrundprisen.
• Arealer til parcel-og 
dobbelthuse 120 kr. i 
Biersted, Birkelse og 
Gjøl.150 kr. for Lindevej 
i Nørhalne. 200 kr i 
Aabybro by.
• Arealer til tæt/lav 
byggeri 160 kr. i 
Aabybro by og 105 kr. i 
øvrige lokalsamfund.

FAKTA

Uændrede priser på byggegrunde
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 03.02.2002

Af Martin Frandsen

AABYBRO: Priserne på de 
kommunale byggegrunde 
til erhverv, boliger og 
beplantningsbælter bliver 
de samme i år som sidste 
år. Det vedtog et enigt 
byråd onsdag aften.
  Det skete dog med den til-
føjelse, at kommunen tager 
forbehold for, at det kan bli-
ve nødvendigt at sætte pri-
serne i vejret på nye 
udstykninger
 -Da vi sidste år udstyk-
kede nye byggegrunde i 
Nørhalne, måtte vi 
erkende, at 
byggemodningen blev dy-
rere end salgsprisen, og 
derfor måtte vi sætte 
prisen op fra 120 kroner til 
150 kroner per 
kvadratmeter, og vi kan 
komme i tilsvarende situa-
tioner i år, sagde 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V).

  Derfor foreslog partifællen 
Jan Andersen, at kom-
munen tilføjede sit 
forbehold, som tillader 
prisstigninger ved nye 
udstykninger.
 -På den måde undgår vi 
fremover, at folk bliver 
overrasket, sagde han.
  Grethe Dragsbæk fra 
Borgerlisten foreslog 
derimod, at prisen på 
erhvervsjord bliver sat ned, 
og at man atter ser på 
restriktionerne for de 
pågældende områder
 -Jeg har kendskab til et 
firma fra Aalborg med 20 
ansatte, som sidste år ville 
flytte til Aabybro, men 
opgav igen, enten fordi 
prisen på jord er for høj, 
eller fordi her er for mange 
restriktioner, sagde hun.
  Det blev afvist af både 
borgmesteren og af Erik In-
gerslev Larsen (SF).
  De pegede på, at dels er 
prisen på erhvervsjord i 
Aalborg fire gange dyrere 
end i Aabybro, og dels har 

kommunen alle typer af er-
hvervsjord. Der er arealer 
til håndværkervirksom-
heder, til tung industri og 
til miljøfølsomme   
virksomheder.



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 24. februar 2002 hos Jette Staal på Gjøl

Tilstede: Erik, Lars, Per og Jette.

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden og kommunalpolitik
5. generalforsamling den 13, marts 2002
6. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Amtet: generalforsamling den 9. marts kl. 13.00

ad 4. Ingen bemærkninger til byrådsdagsordenen.

Kommunalpolitik: Vi diskuterer daginstitutionsområdet: kan der dispenseres fra overflytning 
af børn til børnehaven ved 3 år - hvilke konsekvenser vil det have?

Dagplejen: Kan vi forbedre dagplejemødres forhold i forbindelse af der nu sker nedskæringer 
ved den nye barselsorlov: Lars går videre med diskussionen i kulturudvalget.

ad 5. Vi gennemgår forslagene til den organisatoriske og politiske beretning og de godkendes 
med nogle enkelte tilføjelser.

Der udarbejdes 2 forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen
1. Vi ønsker at nedsætte kontingentet til min. sats, således at kontingentsatserne fremover 
er 150, 100, 50 kr. gældende fra 1. januar 2002.

2. I forbindelse med eksterne arrangementer dækkes de fulde omkostninger (transport + leje 
af luftmadrasser mm.) + kr. 100 til diæter. Forslaget gælder fra 1. april 2002.

ad 6. Regnskabet fra 2001 fremlægges fra kassereren og underskrives af revisorer.

referent: Jette Staal

Af Torben O. Andersen

NORDJYLLAND: Borgme-
ster Kristian Schnoor (S), 
Sejlflod Kommune, trak 
det længste strå i kampen 
om at blive ny formand for 
Kommuneforeningen i 
Nordjyllands Amt.
  Bestyrelsen i kommune-
foreningen konstituerede 
sig således i umiddelbar 
forlængelse af 
generalforsamlingen, der 
blev afviklet i Aalborg 
Kongres- og 
Kulturcenter i går.
  Der var ikke blot nyvalg 
til såvel bestyrelse som for-

mandspost for Schnoors 
vedkommende, der i øvrigt 
afløser tidligere borgmester 
i Aalborg, Kaj Kjær (S), på 
posten, men også på næst-
formandsposten var der 
dobbelt nyvalg til borgme-
steren i Brønderslev, Jens 
Arne Hedegaard (V).
  Han afløser tidligere 
borgmester i Brovst, Hen-
ning Mysager (V).
  Den helt store overraskel-
se i forbindelse med valget 
til kommuneforeningens 
bestyrelse var, at 
borgmesteren i Hjørring, 
Bent Brown (S), der efter 
manges opfattelse på 
forhånd var favorit til selve 

formandsposten, ikke 
engang opnåede valg til 
bestyrelsen.
  Bestyrelsen består af i alt 
11medlemmer, og der var 
endvidere nyvalg til 
følgende: Niels Bell (V), 
Aalborg, Thomas Kastrup-
Larsen (S), Aalborg, Ole 
Christensen (S), Brovst, 
borgmester Poul Larsen 
(K), Nørager, og Tommy 
Thomsen (UP), Sæby.
  Genvalg opnåede følgen-
de: Birthe Andersen (V), 
Løkken-Vrå, Per Nørgaard 
(V), Aars, Elin Møller (S), 
Nibe, og Erik Ingerslev Lar-
sen (SF), Aabybro.

Delegation til konference
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 28.02.2002

Fem politikere og 
kommunens tekniske chef, 
Lars Højmark, deltager 
mandag 13. maj på Hotel 
Nyborg Strand i en 
konference om de 

kommunale 
politikeres ansvar og 
forsyningsområder.
  Det er Kommunalteknisk 
Chefforening, som står for 
konferencen, og de 
deltagende politikere fra Aa-
bybro er Jørn 

Krogsgaard (V), Erik 
Ingerslev Larsen (SF), Karl 
Schrøder (S), Annemie 
Pedersen (V) og Jan 
Andersen (V).

Schnoor løb af med sejren
DUMPET: Borgmester Bent Brown (S) blev vraget til 
kommuneforeningens bestyrelse
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 04.02.2002



AABYBRO

Generalforsamling den 13. marts 2002 i SiD, Østergade 64, Aabybro

dagsorden
1. valg af dirigent
2. beretninger
3. regnskab og fastlæggelse af kontingent
4. indkomne forslag
5. valg:
    a – kasserer
    b - 2 bestyrelsesmedlemmer
    c - 2 revisorer
    d - 1 suppleant
6. eventuelt

Efter generalforsamlingen valg af delegeret til Landsmødet 2002

ad 1. Per Overgaard vælges til dirigent.

ad 2. Beretningerne er udsendt til alle medlemmer. Godkendes af generalforsamlingen.

ad 3. Regnskabet er udsendt til alle og fremlægges. Regnskabet godkendes. Bestyrelsen 
har fremsendt forslag til ændring af kontingentsatserne:
a: kontingentsatser fra 1. januar 2002 er følgende
Indtægt op til 155.000 - kr. 50 pr. kvartal
Indtægt op til 220.000 - kr. 100 pr. kvartal
Indtægt over 220.000 - kr. 150 pr. kvartal
Forslaget vedtages.

ad 4. Herudover har bestyrelsen fremsat forslag:
b: partiforeningen dækker omkostninger til leje af luftmadras, vanderehjem og 
småfornødenheder med kr. 100 i forbindelse med medlemmernes mødeaktiviteter uden for 
kommunen - forslaget træder i kraft fra den 1. april 2002.
Forslaget vedtages.

ad 5.
a. Lars Hasager Jacobsen vælges til kasserer
b. Per Overgaard og Peder Overgaard vælges til bestyrelsen
c. Torben Ertmann og Helle Overgaard vælges til revisorer
d. Karen Frøstrup vælges som suppleant.

ad 6. Eventuelt: Lars foreslår at fællesarrangement med Nibe Partiforening på Limfjorden. 
Vi opfordrer Lars til at arbejde videre med ideen.

Valg af delegeret til Landsmødet: Ingen af de fremmødte ønskede at stille op. Vi vil 
undersøge om der kan vælges en delegeret til næste bestyrelsesmøde.

referent: Jette Staal

SF frygter store besparelser på kommunens 2003-
budget
KONTRAST: Fik 883 stemmer til kommunalvalg men kun 12 
medlemmer
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 16.03.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: SF forudser sto-
re besparelser på kommu-
nens budget for 2003, og 
det uden at kommunen 
samtidig har mulighed for 
at øge indtægterne. Og en 
sådan fremgangsmåde vil 
SF ikke være med til.
  Det slog byrådsmedlem 
Erik Ingerslev Larsen fast i 
den politiske beretning, 
som blev lagt frem på 
partiets generalforsamling 
med fem fremmødte 
medlemmer i SiD Huset i 
Aabybro.
Nej til grundskyld-hop
SF ville have hævet 
kommunens indtægter 
allerede i budget 2002 ved 
at øge grundskylden til 15 
promille, men det ville 
Venstre ikke være med til i 
et valgår, anfører Erik 
Ingerslev Larsen.
  Han afventer, om Venstre 
vil benytte sit flertal til at 
gennemtrumfe et budget 
også i 2003.
  Desuden blev der på 
generalforsamlingen 
diskuteret misforholdet 
mellem, at SF i Aabybro er 
gået frem ved alle de fem 
kommunalvalg, som partiet 
har været med i, og at 
partiet så samtidig har så 
få medlemmer.
  Ved kommunalvalget i no-
vember fik SF genvalgt by-
rådsmedlemmerne Erik In-

gerslev Larsen og Lars Ha-
sager, og partiets fire 
kandidater fik ialt 883 
stemmer, men SF har i 
Aabybro bare 12 
medlemmer.
  Derfor vil partiforeningen 
i den kommende tid 
diskutere, hvordan den 
kan trække flere 
medlemmer til, oplyser 
formanden Jette Staal.
  En af måderne er den 
nedsætning af 
kontingentet, som blev 
vedtaget på 
generalforsamlingen.
  

Den betyder, at man med 
en indtægt under 155.000 
kroner om året skal betale 
50 kroner i kontingent år-
ligt.
  Med en indtægt fra 
155.000 til 200.000 kroner 
er kontingentet 100 
kroner, og det er 150 
kroner for medlemmer med 
en indtægt over 220.000 
kroner.

Overskud på 16.000 kr.
Jette Staal oplyste i sin 
organisatoriske beretning, 
at SF i Aabybro havde et 
valgbudget på 32.000 
kroner plus et tilskud på 
5.000 kroner fra SF 
centralt, som blev brugt til 
at udfærdige en cd-rom 
som valgmateriale.
  Hun er godt tilfreds med 
valgkampen, og trods de 
ekstra aktiviteter og 
udgifter kommer 
partiforeningen ud af året 
med et overskud på knapt 
16.000 kroner.

SF's VALG
• På generalforsamlingen 
var der genvalg af Lars 

Hasager som 
kasserer og gen-
valg af Per 
Overgaard til 
bestyrelsen. Peder 
Overgaard blev ny-

valgt.
• Desuden blev Karen 
Frøstrup suppleant, og 
der var genvalg af 
revisorerne Torben 
Ertmann og Helle 
Overgaard

FAKTA Erik Inqerslev Larsen, byrådsmedlem for SF, 
forudser store besparelser på kommunens 
budget for næste år.



AABYBROAABYBRO

Bestyrelsesmøde den 26. marts 2002 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Per, Erik, Lars, Peder og Jette

dagsorden
1. valg af dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden og kommunalpolitik
5. eventuelt

ad 1+2. Jette.

ad 3. Vi er usikre på hvordan 1. maj arrangementet afvikles i år, da SiD i Aabybro har meldt 
sig ud af LO. Erik vil kontakte Erik Nielsen, SiD.

SF's sommermøde afholdes den 10. - 11. august. Forslag om at vi tager en fælles tur for 
alle i partiforeningen.

Amtet: Torben Duelund er genvalgt til hovedbestyrelsen for amtet - ingen modkandidat.

ad 4. Byrådsdagsorden: Vi diskuterede den økonomiske decentralisering på institutionerne
hvor meget skal man kunne overføre.

Desuden en diskussion om det rimelige i udredningsvederlag i forbindelse med licitationer.

Kommunalpolitikken
Kontanthjælp - nyrevideret i forhold til måltal
Besparelserne på skoleområdet. Vi nåede frem til at vi kun ønsker at støtte den
  planlagte merindskrivning og give tillægsbevilling til de ekstra børn der kommer - så må
  vi tage den store besparelse fra 2003.
besparelsen på budget 2003 kommer op på 10 - 15 mill.

ad 5. -

referent: Jette Staal

Bestyrelses- og medlemsmøde den 23. april 2002 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Karen, Ejvind, Erik, Jette og Lars

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden og kommunalpolitik
5. eventuelt

ad 1+2. Jette.

ad 3. Intet nyt.

ad 4. Byrådsdagsorden: Erik kan ikke anbefale brugen af pesticider i de grønne områder.

ad 5. Vi fik sagt velkommen til vores nye medlem Ejvind Pedersen - det viser sig også at vi 
har fået et andet nyt medlem fra Brovst Partiforening - som vi aftalte at kontakte.

referent: Jette Staal



Kommunen skal gå forrest i kamp mod sprøjtegift
RENT DRIKKEVAND: SF og Socialdemokratiet vil ikke anbefale 
brugen af pesticider på kommunens grønne områder
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 24.04.2002

Af Kenneth Lynghøj 

AABYBRO: Det skal være 
slut med at sprøjte 
fodboldbaner og andre 
grønne arealer i Aabybro 
Kommune med pesticider 
for at holde områderne fri 
for ukrudt. I hvert fald hvis 
det står til 
byrådsmedlemmerne Erik 
Ingerslev (F), Carl Laursen 
(S) og Eva Rytter (S)
  Teknisk Forvaltning har 
udarbejdet et forslag til 
krav og spilleregler for 
vedligeholdelsen af de 
grønne områder i 
Kommunen, i forbindelse 
med at området skal 
overgå til kontraktstyring.
  Under den politiske be-
handling af spørgsmålet i 
Teknisk Udvalg og senest i 
Økonomiudvalget har SF 
og Socialdemokraterne 
gjort opmærksom på, at de 
ikke kan anbefale fortsat 
brug af pesticider i 
ukrudtsbekæmpelsen, 
såden som det er foreslået 
i forvaltningens oplæg.
 -Vi skal væk fra, at bruge 
kemiske midler som kan 
gå i grundvandet. Jeg 
synes, at kommunen skal 
være foregangsmand. 

Kommunens
handlinger har en signal-
værdi. Det går ikke, at vi 
opfordrer landbruget til at 
holde igen med 
pesticiderne, når vi selv 
bruger dem, siger Erik 
Ingerslev.
  Han vurderer, at det vil 
kræve en halv ansat mere 
at opretholde det 
nuværende niveau i 
ukrudtsbekæmpelsen 
uden at bruge pesticider.
 -Vi vil godt afsætte de 
midler, som er nødvendige. 
Og hvis kommunen ikke 
har råd, vil jeg hellere have 
en grøn kommune end 
bruge skadelige giftstoffer, 
siger SF'eren.
Begrænset forbrug ok
Borgmester Ole 
Lykkegaard (V) deler ikke 
den holdning.
 -Den offentlige sektor 
bruger cirka en procent af 
de pesticider, der bliver 
spredt ud. Der er nogen 
steder, hvor det er 
hensigtsmæssigt at bruge 
sprøjtegift, fordi det ellers 
bliver meget dyrere, eller 
standarden bliver lavere. 
Derfor kan vi godt leve 
med et begrænset forbrug. 
Det er så lidt, at det 
nærmest kun er en 

principsag, siger 
borgmesteren, der 
vurderer, at det vil kræve 
to mand ekstra at 
opretholde den nuværende 
standard uden brug af 
sprøjtemidler.
  Ifølge Skov- og Natursty-
relsens miljøundersøgelse 
fra 1999 udgør pesticider 
den største trussel mod 
grundvandet.
Pesticider i vandet
Mængden af pesticider i 
vandet er steget kraftigt si-
den 1993, hvor 
vandværkerne begyndte at 
analysere for sprøjtegifte, 
og alene i 1998 blev 25 
vandboringer lukket på 
grund af pesticiderne.
  KL har indgået en frivillig 
aftale med den tidligere re-
gering, om at kommunerne 
skal ophøre med at bruge 
pesticider senest med ud-
gangen af 2002.
  Spørgsmålet er, om den 
aftale kommer til at stå ved 
magt med den nye 
regering.
 -Hvis der fortsat skal være 
en aftale, så respekterer vi 
det selvfølgelig, konstaterer 
borgmesteren.
  Byrådet tager stilling til 
sagen på byrådsmødet i af-
ten.

Flere elever i klasserne
STRIDSPUNKT: Hed debat om hensyn til dårlig økonomi vejer tungere 
end hensyn til skolerne
Nordjyske Stiftstidende 27.04.2002

Af Martin Frandsen

AABYBRO: Venstres flertal 
besluttede på byrådsmødet 
onsdag aften, at 

folkeskolerne ikke skal 
have ekstra penge til flere 
lærertimer, selv om 

"Jeg føler, jeg sidder i en 
helt anden verden"
Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
(V)

skolerne har fået flere 
elever end forudsagt. Det 
betyder i praksis, at der 
skal være flere elever i de 
enkelte klasser, når det ny 
skoleår begynder til 
august.
 Venstres ni byrådsmed-
lemmer mener, at der med 
baggrund i regnskab 2001, 
som gav et underskud på 
17,3 millioner kroner heraf 
4,8 på driften, ikke er råd 
til at give den 
tillægsbevilling, som kan 
udløse flere lærertimer.
  Derimod var Socialdemo-
kratiet, SF og Borgerlisten 
enige om, at hensynet til 
eleverne og undervisningen 
vejer tungere end 
økonomien og krævede 
derfor, at der blev givet en 
ekstra bevilling.
  Skolerne får i det ny 
skoleår i august 64 flere 
elever, end der var 
forudsagt og sat penge af 
til i budget 2002. De fem 
folkeskoler vil tælle ialt 
1.431 elever, og såfremt ti-
metallet skal holdes 
uændret per elev, vil det 
kræve en tillægsbevilling 
på 1,5 millioner kroner.
 -Det kan vi ikke. Vi er 
nødt til at holde budget 
2002. Når vi ser på vores 
regnskab for 2001 og på 
udsigterne fremover, vil det 
være halsløs gerning at 
give tillægsbevillinger i år, 
sagde borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
  Men Eva Rytter (S) pegede 
på, at der er tale om en så 
stor gruppe ekstra børn, at 
skolerne ikke kan tage or-
dentligt imod dem uden og-
så at få en ekstra sum 
penge.
 -I forvejen måtte skolerne 

jo gennem en 
besparelse i 
budget 2002. Vi 
kan måske finde 
pengene til 
tillægs-
bevillingen ved 
at prioritere anderledes, 
sagde hun.
Tidligere besparelser
I budget 2002 vedtog Ven-
stre nemlig, at blandt 
andre skolerne skulle 
spare 2,22 procent på 
driften samt én million 
kroner på kontoen til 
lærerlønninger, igen ved at 
der kom flere elever i sko-
lerne, uden at det udløste 
flere timer til lærerne.
  Besparelsen på 
lønningerne stemte SF 
også for.
 -Det er en meget stor 
overraskelse for os, at der 
nu er 64 ekstra elever. I 
budget 2002 var vi med til 
at stemme for, at der blev 
skåret i timetallet, men vi 
kan ikke blive ved med at 
skære. Der er en 
smertegrænse, hvor går 
Venstres, spurgte Erik 
Ingerslev (SF).
 -På et tidspunkt flyder 
bægeret over, og det er 
ikke bare et spørgsmål om 
at være økonomisk 
ansvarlig. Det handler også 
om at være ansvarlig 
overfor den undervisning, 
som eleverne får, sagde 
han.
Vand ud af ørerne
Debatten hensatte Ole Lyk-
kegaard Andersen til valg-
kampen.
 -I hælder vand ud af ører-
ne, når I siger, vi skal give 
flere penge. Vores 
regnskab 2001 viser, at 
vores driftsudgifter har 

haft en real-
vækst, som er 
syv procent 
højere end den 
tilladte vækst på 
1,5. Og 80 
procent af vores 

driftsudgifter går til skoler, 
ældreområdet og til 
børneinstitutoner. Hvor er 
det, I vil tage pengene fra, 
som I vil bruge til 
skolerne?
 -Jeg føler, jeg sidder i en 
helt anden verden. Vi har 
en vækst, som vi slet ikke 
kan finansiere, og så 
sidder der nogle 
byrådsmedlemmer og tror, 
at her stadig er glade dage 
og vil give en tillægs-
bevilling. Jeg fatter det 
ikke. Jeg kan ikke se, hvor 
vi skal få pengene fra, 
tordnede borgmesteren.
  Han oplyste, at Venstre 
har en smertegrænse, men 
at den ikke er nået endnu.
 -At der kommer flere ele-
ver betyder, at den faktor, 
man regner med, daler fra 
1,5 til 1,35, sagde borgme-
steren.
  Erik Ingerslev pegede på, 
at der udover væksten i 
kommunens økonomi, sam-
tidig bør ses på væksten i 
antallet af børn i den 
skolepligtige alder.
 -Og den er i Aabybro stør-
re end i andre kommuner, 
sagde han.
  Debatten sluttede med, at 
Venstres ni medlemmer 
stemte for at fastholde den 
i budget 2002 fastsatte 
time- og budgetramme for 
skolerne, og det øvrige 
byråds otte medlemmer 
stemte imod og ville have 
en tillægsbevilling.



  SAGT OM SKOLERNE  NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 27.04.2002

• Vi er nødt til at være 
stærke og ikke bare gøre, 
som vi plejer. Med vores 
regnskab for 2001 er det 
nødvendighedens lov, at vi 
ikke giver tillægsbevilling. 
Heldigvis er vi i den 
situation, at vi ikke har 
udsultede skoler. Vi bruger 
idag 2.500 kroner mere per 
elev om året end 

amtsgennemsnittet, sagde 
Karlo Jensen (V)
• For mig er et godt skole-
væsen meget vigtigt. Der er 
andre ting, som jeg 
prioriterer lavere, og man 
har skåret ned på skolerne 
i nu flere år. Samtidig er 
der kommet en ny fol-
keskolelov, og en ny 
overenskomst med lærerne 
er på vej, sagde Grethe 

Dragsbæk (Å).
• Vi har begået en fejl, 
fordi vi ikke har styr på 
elevtallet. Det skal vi rette 
op på, og det kan vi kun 
gøre ved at give en 
tillægsbevilling, sagde Inge 
Pedersen (S).
• Det er vigtigt for os, at vi 
forsøger at beholde det 
gode niveau, vi har, sagde 
Erik Ingerslev (SF).

Ja til pesticider og kontraktstyring
MÆLKEBØTTER: Kommunen må bruge 70 liter pesticider om året, 
siger flertal
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 28.04.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Det var ikke sel-
ve kontraktstyringen inden 
for de kommunale grønne 
områder, men brugen af pe-
sticider eller ej, der fik ord 
med på vejen, da et enigt 
byråd onsdag aften 
bakkede op om at indføre 
kontraktstyringen. 
Desuden sagde et flertal 
bestående af Venstres ni 
byrådsmedlemmer samt 
Socialdemokratiets Karl 
Schrøder ja til brug af 
pesticider.
  Dog er der tale om et min-
dre forbrug på 70 liter.
 -Vi går ind for kontrakt-
styringen og intentionerne 
bag, men i beskrivelsen af 
gartnerafdelings opgaver er 
der stadig områder, hvor 
man har fastholdt brug af 
pesticider. Det vil vi have 
fjernet, sagde Erik 
Ingerslev (SF) og pegede på 
hensynet til grundvandet 
og faren for giftstoffernes 
nedsivning.
  I stedet for brug af 

pesticider forslog han tre 
forskellige løsninger. Enten 
får området tilført flere 
penge, så opgaverne kan 
løses uden brug af gift, 
eller man finder andre 
måder at ordne tingene på. 
Den tredje mulighed er at 
sænke kvalitetsniveauet og 
tillade flere mælkebøtter og 
brændenælder.
 -Vi appelerer i alle andre 
sammenhænge til private 
om ikke at benytte pestici-
der. Derfor er det også vig-
tigt, at kommunen går 
foran og viser et godt 
eksempel, sagde Erik 
Ingerslev.
  Men Karl Schrøder (S) var 
uenig og gik imod ikke 
alene SF og Borgerlisten, 
men også mod sine 
partifæller.
  -Jeg er imod, at vi her og 
nu forbyder brugen af 
pesticider, da vi så vil få 
problemer på nogle af 
vores anlæg, sagde han.
 -Vi har i dag så megen 
styr på brugen og kan 
dosere så nøjagtigt, at 
pesticider ikke vil skade 
grundvandet som i gamle 

dage. I følge eksperterne 
kan vi i dag bruge så små 
og nøjagtige mængder 
pesticider, at planterne vil 
opsamle det hele, sagde 
Karl Schrøder.

Karl Schrøder (S) gik imod sine partifæller i 
sagen om brug af pesticider

  Desuden ser han en fare 
i, at private vil købe 
pesticider og bruge det i alt 
for store mængder for at 
holde det ukrudt væk, som 
kommunen ellers ville 
holde nede med den rette 
dosering.
 -Så længe private kan kø-
be pesticider som en 
almindelige købmandsvare, 
skal kommunen også 
bruge det, sagde Karl 
Schrøder.
Middelstort landbrug
Han fik støtte af 
borgmesteren, som ikke 
kunne se, hvordan 
fodboldbanerne ellers kan 
holdes i ordentligt stand.
 -Og vi bruger jo næsten 
ingenting. Der er tale om 

70 liter, og det er mindre 
end forbruget i et 
middelstort landbrug, 
sagde Ole Lykkegaard 
Andersen (V).
  Erik Ingerslev anførte, at 
hver eneste dråbe gift øger 
riskoen for forurening af 
grundvandet.
 -Det kan godt være, at 
man kan opfinde nye gift-
stoffer. Problemet er bare, 
at der går mange år, før 
man kan se, om det siver 
ned til grundvandet, selv 
om man har troet, at det 
ikke vil gøre det, sagde 
han.
  Borgerlistens Grethe 
Dragsbæk og Eva Rytter (S) 
understregede, at kommu-
nen bør gå forrest og ikke 

benytte giften.
 -Det var en aftale mellem 
kommunerne og den 
tidligere miljøminister, 
Svend Auken (S), at 
kommunerne skulle være 
giftfri i år. Og den aftale 
synes vi, at vi skal følge, 
sagde Eva Rytter.
  Ole Lykkegaard Andersen 
oplyste, at endnu havde 
den nye regerings 
miljøminister, Hans 
Christian Schmidt, ikke 
meldt ud, om han vil føre 
Svend Aukens aftale videre 
eller ej.
 -Sker det, vil vi selvfølgelig 
rette os efter det, sagde 
borgmesteren.

SF vil have redegørelse om kontraktstyring
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 07.05.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: SFs medlem af 
teknisk udvalg, Erik 
Ingerslev (SF), vil på næste 
møde i udvalget have en 
redegørelse fra teknisk 
forvaltning om, hvorvidt 
medarbejderne i 
kommunens 
gartnerafdeling har været 
inddraget i oplægget til 
kontraktstyringeller ej.
  Det sker efter, at 
SiD'ernes tillidsmand i 
gartnerafdelingen, Jørgen 
Olsson, i avisen søndag 
luftede sin skuffelse over, 
at hverken han eller de 
ansatte er blevet inddraget i 
udarbejdelsen af det oplæg 
til kontraktstyring, som 
byrådet vedtog 24.
spril.
 -På næste møde i teknisk 
udvalg vil jeg bede om at få 
en redegørelse for at høre, 

hvad der er sket. Vi har i 
udvalget ikke diskuteret, 
om de forskellige 
organisationer er blevet 
hørt eller ej, men er gået ud 
fra, at det er sket, da det 
ikke er en politisk opgave 
at sikre det, siger Erik 
Ingerslev.
 -Hvis tillidsmandens 
udtalelser står til troende, 
er det selvfølgelig uheldigt, 
at de folk, som skal arbejde 
med kontraktstyringen ikke 
har været inddraget i det, si-
ger Erik Ingerslev og under-
streger, at medarbejderne 
var med i forløbet, da det 
blev overvejet om, opgaver-
ne skulle udliciteres.
 -Det er uheldigt, at mødet i 
samarbejdsudvalget er ble-
vet aflyst umiddelbart in-
den, at vi politisk skulle be-
handle kontraktstyringen, 
oprettelse af et flexjob og 
indkøb af materiel, så er 
det uheldigt. Det er også 
uheldigt, såfremt 

tillidsmanden ikke har set 
oplægget til kon-
traktstyringen. siger Erik In-
gerslev, der har fået 
bekræftet, at SU-mødet 
blev aflyst.
 I avisen søndag oplyste 
Jørgen Olsson, at der har 
været nedsat en 
arbejdsgruppe blandt andet 
med en repræsentant fra 
gartnerafdelingen, som 
skulle udarbejde oplægget.
  Men flere end halvdelen af
møderne har været aflyst, 
og hverken 
gartnerafdelingens mand i 
gruppen eller Jørgen 
Olsson har set oplægget, 
før det blev politisk 
vedtaget.
 -Det er logisk, at vi skal 
inddrage medarbejderne for 
at få det optimale ud af de 
beslutninger, som vi 
træffer, og for at opnå de 
bedste forudsætninger for 
at få arbejdet udført, siger 
Erik Ingerslev.



AABYBRO

Bestyrelses- og medlemsmøde den 28. maj 2002 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Erik, Annemette, Per, Ejvind, Bente og Jette.

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden
5. kommunalpolitik
6. eventuelt

ad 1+2. Jette.

ad 3. Der er som sædvanlig grundlovsmøde i Hulen. De praktiske opgaver er fordelt.

Vi har fået en henvendelse fra LO-Aabybro mhp. at indgå i grundlovsmøde i Aabybro - vi har 
måttet sige nej tak denne gang.

Henvendelse fra Aalborg Partiforening angående opstilling af folketingskandidater - vi peger 
fortsat på Lene Garsdal - Jette kontakter Ruth Hedegaard.

Der afholdes amtsrepræsentantskabsmøde den 6. august. Oplæg fra Flemming Christensen, 
Vejle, med diskussion om besparelserne i kommunerne.

Der har været møde om opstillingsform - vi foreslår partiliste - dog fortsat flertal for 
sideordnet opstilling.

ad 4. Vedrørende budgetopfølgning: Det ser ud til at kunne spares 7,55 mill. som hensættes 
til kassen.

Vi havde herefter en diskussion om skolefritidsordningen - hvordan man kan få dem til at 
være mere attraktive for de store børn.

Også en diskussion om delt valg til skolebestyrelsen - der var forskellige meninger - men Lars 
valgte at stemme imod.

ad 5. Erik orienterede om renseanlægget på Gjøl.

Lars orienterede om dialogmøderne, ældrehandicapråd, det frivillige socialarbejde, 
flygtningeprojekterne.

Det er vigtigt at vi snarest får en debat om 7. klassernes placering da debatten er begyndt. 
Vi aftaler at sætte punktet på i forbindelse med budgetdrøftelserne.

ad 6. Vi tilslutter os Lars forslag om at arrangere en fællestur til SF's sommertræf i august 
måned. Per vil sende en orientering ud.

Vi aftalte at afholde et heldagsmøde i august i forbindelse med budgetoplæg, næste møde 
flyttes til mandag den 25. juni.

Vi bød velkommen til Bente Thomsen som er nyt medlem i partiforeningen.

referent: Jette Staal

Ja til forskudt skole-valg
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 31.05.2002

Af Martin Frandsen

NØRHALNE: Et flertal i 
byrådet har sagt god for, at 
bestyrelsen for Nørhalne 
Skole holder forskudte 
valg, og det er nu op til 
Undervisningsministeriet 
at afgøre, om der fremover 
skal vælges medlemmer til 
bestyrelsen hvert andet år.
  SF's to byrådsmedlemmer 
er imod. De frygter, 
forskudte valg vil gå ud 
over demokratiet og vil 
gerne først afvente 
erfaringerne fra de 
forskudte valg, som Gjøl 
Skole tidligere har indført.
 -Vi tvivler på, at valg hvert 
andet år vil øge interessen 
for at stille op til 
skolebestyrelsen. Hver 
gang der er valg til en 
bestyrelse, foregår der et 
politisk valg, og det sker 
der også ved valg til skole-
bestyrelsen. Derfor vil for-

skudte valg gøre det 
sværere for de små lister at 
være med, og det vil øge 
polariseringen, begrundede 
Erik Ingerslev 
SF-modstanden.
 -Desuden var der ved det 
seneste valg til skolebesty-
relsen i Nørhalne opstillet 
tre lister, så interessen er 
allerede til stede, og vi vil 
gerne afvente de erfaringer, 
man gør sig på Gjøl Skole, 
sagde han.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mener, det er fornuftigt, at 
en skole med syv 
klassetrin oftere holder 
valg, da det giver flere 
forældre mulighed for at 
stille op.
 -Mange forældre skal må-
ske først et år ind i 
skoleforløbet, før de har 
lyst til at stille op. Og med 
valg hvert 4. år risikerer 
mange forældre, at deres 
børn er gået ud af skolen 

igen, inden valgperioden er 
forbi, sagde han.
  Partifællen Finn Kornum 
pegede på, at 
anmodningen er kommet 
fra skolen.
 -Det er skolen, som har 
søgt om forskudte valg og 
må derfor have taget 
stilling til de forskellige 
forbehold. Det er ikke 
noget, vi skal blande os i, 
sagde han.
  Ole B. Leegaard (V) mener 
forskudte valg vil sikre en 
god blanding af både nye 
og erfarne medlemmer.
  Nu skal Undervisnings-
ministeriet afgøre om Nør-
halne Skole må indføre 
valg hvert andet år af 
henholdsvis tre eller fire af 
bestyrelsens syv 
medlemmer, og om det må 
ske allerede i indeværende 
periode. Dog vil det ikke 
ændre ved, at forældrene 
vælges for fire år.

Penge til socialt arbejde
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 28.06.2002

AABYBRO: Den nystiftede 
Internationale 
Venskabsforening i 
Aabybro blev topscorer, da 
socialudvalget besluttede, 
hvem der skulle have del i 
de såkaldte paragraf 115-
midler til frivilligt socialt 
arbejde.
  I alt 37.000 kroner skulle 
deles ud for andet halvår 
af 2002, og de 6.000 
kroner gik til 
venskabsforeningen. 
Ordblindeklubben fik 
3.800 kroner og blandt de 

foreninger, der fik støtte, 
var det den eneste, som 
ikke fik dét den havde 
søgt, nemlig 3.807 kroner.
  "Tirsdagsklubben", Røde 
Kors, Handicapgruppen i 
Fristrup Rideklub, 
Ældresagen og Aabybro 
efterløns- og 
pensionistklub fik alle til-
delt 3.000 kroner, mens 
Rådgivningen for 
spiseforstyrrelser, SPS 
Nordjylland og 
Landsforeningen til støtte 
for spædbørnsdød fik 
1.000 kroner hver.

  De resterende knap 9.000 
kroner har socialudvalget 
reserveret, til de har fået 
en snak med Ældre- og 
Handicaprådet om et 
projekt med en EDB-café, 
oplyser medlem af 
socialudvalget Lars 
Hasager (F).
  Blandt de fem foreninger 
som ikke fik støtte, var 
Egnssamlingen og 
Flyvestationens 
pensionistklub, hvis 
ansøgninger faldt uden for 
puljens rammer.



Nyt renseanlæg skal tage hensyn til udsigt
LOKALPLAN: Det nye renseanlæg på Gjøl kommer til at ligge helt op 
af  Vestre Jydevej i nord-sydgående retning
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 28.06.2002

Af Kenneth Lynghøj 

AABYBRO: Det kommer til 
at ligge der. På Gjøl helt 
ned til Limfjorden. Det nye 
renseanlæg.
  Det er der ingen tvivl om, 
efter at byrådet i går frigav 
seks millioner kroner til 
byggeriet. Det er entrepre-
nøren Purac/NCC, som 
har vundet licitationen til 
at opføre det nye 
renseanlæg på samme sted 
som det gamle.
  Samtidig vedtog byrådet 
en ny lokalplan for 
området,som gør det 
muligt at gennemføre 
Purac/NCC's projekt på 
trods af indsigelser fra tyve 
Gjølborgere.
  Borgerne på Gjøl er util-
fredse med at lokalplanen 
tilllader en 
terrænregulering på to 
meter, et trådhegn på 
mindst to meter, fem meter 
bred beplantning, 
lysmaster på op til fem 
meter og en byggehøjde på 
op til syv meter.
  Den vedtagne lokalplanen 
indeholder dog en enkelt 
ændring, som tager 
hensyn til borgernes 
bekymring,ved at 
præcisere at beplant-
ningsbæltet kan placeres 
tættere op af bygningerne 
for at sløre dem, og at der 
ikke må opføres hegn, 

lysmaster eller bygninger 
udenfor 
beplantningsbæltet.
  Samtidig slåes det fast i 
kommuneplan-tillægget at 
anlægget skal ligge så tæt 
op af Vestre Jydevej som 
muligt, således at udsigten 
bedst muligt bevares.
 -Vi har i lokalplanen re-
serveret et areal vest for 
renseanlægget, som vi ikke 
har brug for i byggeriet. 
Dermed tilgodeser vi 
indsigelserne. 
Renseanlægget kommer 
netop til at ligge i 
forlængelse af vejen i syd-
nordgående retning, og 
byggehøjden bliver lavere. 
Beplantningen er kun et 
dække for bygningerne. Vi 
har derfor ikke fundet det 
nødvendigt at afholde et 
møde med borgerne, i dét 
hele projektet ender med 
forhold som er acceptable, 
sagde formand for teknisk 
udvalg Jørgen Krogsgaard 
(V).
  Også Inger Margrethe 
Dragsbæk (Å) og Eva 
Rytter (A) udtrykte 
tilfredshed med 
lokalplanen og udførelsen 
af renseanlægget.
  Erik Ingerslev (F) kaldte 
det for den bedst mulige 
løsning, når der nu skal 
laves et renseanlæg på 
Gjøl.
  Claus Rom har stået for 
indsigelserne mod 

lokalplanen på vegne af 
tyve Gjølboere. Han er 
umiddelbart godt tilfreds 
med den løsning, som 
byrådet nu har vedtaget.
 -Det lyder i mine ører som 
om, at renseanlægget 
bliver pakket godt ind. 
Rent 
beliggendhedsmæssigt var 
det dét, vi helst ville, at det 
kom så langt over mod 
vejen som muligt. Men 
vores bekymring går også 
på lugtgenerne. Vi håber, 
at slambassinet ikke 
sender en frisk brise af 
slam ind over beboelsen, 
siger Claus Rom, som har 
forståelse for, at skidtet 
skal renses et sted.
  Til gengæld har han ikke 
meget forståelse for kom-
munens håndtering af sa-
gen.
 -Det er utroligt, at man er 
så langt fra hinanden i en 
lille kommune. Det tager 
nok cirka ti minutter at 
køre fra Aabybro til Gjøl. 
Jeg ville gerne have givet 
en kop kaffe til Teknisk 
Udvalg, så vi kunne have 
snakket om det. Men vi 
har ikke hørt noget som 
helst fra kommunen, 
forklarer Claus Rom, som 
opfordrer til, at politikerne 
en anden gang orienterer 
borgerne bedre, og tager 
dem med på råd undervejs 
i beslutningsprocessen.

SF'er: Renseanlæg lige så dyrt som trykledning
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 28.06.2002

Af Kenneth Lynghøj 

AABYBRO: Under byrådets 
drøftelse af det nye rense-
anlæg på Gjøl gjorde Erik 
Ingerslev (F) opmærksom 
på, at det er blevet næsten 
lige så dyrt som den 
løsning med en 
spildevandsledning til 
Aabybro, som et flertal i 
byrådet forkastede sidste 
år til fordel for 
rensningsanlægget.
  Udgifterne til et nyt rens-
ningsanlæg blev dengang 
anslået til 3,5 millioner kro-
ner, som i mellemtiden er 
vokset til næsten syv 
millioner kroner med 
projekteringsudgifter.
  Dermed mener SF'eren at 
spildevandsledningen, der 
alene ville koste 9 millioner 
kroner, ville have været en 
bedre løsning.
 -Den er i hvert fald ikke så 
økonomisk uansvarlig, 
som vi dengang fik skudt i 
skoene, siger Erik 

Ingerslev.
  Den forkastede løsning 
indeholdt også andre ele-
menter, blandt andet 
lyslederkabel og vandrør, 
og det samlede projekt 
beløb sig derfor til næsten 
femten millioner kroner.
  Samtidig gjorde Erik In-
gerslev opmærksom på, at 
driftsudgifterne til spilde-
vandsledningen er på cirka
200.000 kroner årligt mod 
400.000 kroner for rens-
ningsanlægget, der 
samtidig har kortere 
levetid.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard (V) gav svar på 
tiltale.
 -Jeg har aldrig syntes, at 
det var fornuftigt at lægge 
11 kilometer kloakrør og 
drikkevandsrør ved siden 
af hinanden, med mindre 
man vil udrydde 
befolkningen på Gjøl. 
Ingen ved, hvad så langt og 
kompliceret projekt var 
kommet til at koste. Her 
får vi en fornuftig løsning 
til rensning af spildevandet 

på Gjøl til seks millioner 
kroner, sagde 
borgmesteren.
  Ifølge Erik Ingerslev kun-
ne der have være sparet 
penge ved at lægge 
lyslederkabel og vandrør 
sammen med 
spildevandsledningen.
  Men Jørn Krogsgaard (V) 
gjorde opmærksom på at 
det ikke er sikkert, at der 
er behov for en 
vandledning til Gjøl.
  Borgerne i Gjøl er til gen-
gæld blevet lovet et 
lyslederkabel, når der er 
tilstrækkelig opbakning til 
det.
 -Hvem ved, om ikke tiden 
løber fra et lyslederkabel. 
Hvis vi skulle have lavet 
det hele, ville det koste 14 
millioner, men nu kan vi 
altså nøjes med syv, sagde 
Jørn Krogsgaard.
  Løsningen med rens-
ningsanlægget blev sidste 
år vedtaget i byrådet mod 
socialdemokratiet og SF's 
vilje.

Uenige om aftale om pesticider
BRUD?: Landmænd må bruge gift på jord forpagtet af kommunen
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 15.08.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: De 20 land-
mænd, som har forpagtet 
jord af Aabybro Kommune, 
slipper for at overholde den 
pesticidaftale, som 
Kommunernes 
Landsforening og tidligere 
miljøminister Svend Auken 
(S) har indgået.
  Et flertal i teknisk udvalg 
indstiller nemlig til 
byrådet, at landmændene 
stadig må bruge pesticider 
på de arealer, de har lejet 

af kommunen. Flertallet 
består af Venstres Jørn 
Krogsgaard, Finn Kornum, 
Annemie Pedersen og Jytte 
Hedelund samt Karl 
Schrøder (S). Imod er Erik 
Ingerslev (SF) og Carl Laur-
sen (S).
  KL og Svend Auken 
indgik for år tilbage en 
aftale om, at landets 
kommuner senest 1. 
januar 2003 ikke længere 
bruger pesticider på kom-
munal jord, herunder også 
landbrugsjord.
  Aabybro Kommune har 

bortforpaget til 20 land-
mænd, men deres overens-
komster indeholder intet 
om brug af pesticider eller 
ej.
 -Det er klart, at kommu-
nen ikke skal bruge 

• Aabybro Kommune har 
forpagtet jord ud til 20 

landmænd.
• Det samlede 
areal er på cirka 
60 hektar.
• Kommunen sam-
lede indtægt på for-

pagtningen er cirka 
125.000 kroner om året.

FAKTA



Biblioteker skal arbejde sammen
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 22.08.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Hvis der skal 
ændres på biblioteks-
strukturen i Aabybro 
Kommune, skal 
skolebibliotekerne og 
biblioteks-filialerne arbejde 
sammen og dele lokaler, si-
ger byrådsmedlem Erik 
Ingerslev, SF.
  Baggrunden er debatten, 
om biblioteket har ressour-
cer til fortsat at have 
filialer i Biersted, Birkelse, 
Nørhalne og på Gjøl. I 
bibliotekets 
virksomhedsplan foreslåes 
det, at filialerne lukkes, og 
ressourcerne 

bruges på at styrke 
hovedbiblioteket.
  Det er Erik Ingerslev 
imod. Han mener, 
skolebibliotekerne og 
filialerne skal arbejde 
sammen og dele lokaler på 
skolen: - På skolerne er der 
mediateker, som giver den 
adgang til pc og internet, 
der kræves af et moderne 
bibliotek. Der er ikke 
andre løsninger end et sam-
arbejde mellem disse to bib-
lioteks-typer for at bevare 
denne kulturaktivitet i 
også lokalsamfundene.    
  Det vil give kommunen en 
besparelse i lokaleudgifter. 
-Jeg er klar over, det kan 
blive en svær hurdle, fordi 

de to personalegrupper 
siger, de ikke har 
sammenfald i deres 
arbejde, men det må 
kunne lade sig gøre at 
arbejde sammen, siger 
han.
  Loven giver alene mulig-
hed for, at de to biblioteker 
må dele lokaler - ikke 
materialer eller personale. 
-Det må den ny regering, 
som ønsker at fjerne alle 
bureaukratiske 
forhindringer, lave om på, 
siger Erik Ingerslev, og 
dermed falder SF's forslag i 
tråd med Socialdemo-
kratiets.

pesticider på sportspladser 
eller i byzonen. Men når 
det gælder 
landbrugsarealer, så skal 
landmændene have mulig-
hed for at dyrke også 
kommunens jord efter 
landbrugets regler, siger 
Jørn Krogsgaard, formand 
for teknisk udvalg.
 -Vi forholder os til kom-
munens landbrugsarealer 
som til de øvrige 
landbrugsarealer, siger 
han.
  Da det er en aftale og 
ikke en lov, som KL og 
Svend Auken har indgået, 
er der intet ulovligt i 
flertallets holdning.
 -Men vi fastholder, at al 
kommunal jord skal være 
pesticidfri. Vi kan ikke 

først indgå en sådan aftale 
og så bagefter ikke være 
med til at effektuere den, 
mener Erik Ingerslev (SF).
 -Heller ikke vores nye 
miljøminister, Venstres 
Hans Christian Schmidt, 
har sendt signaler om, at 
kommunalt udlejet land-
brugsjord skal gå fri. Han 
har kun talt om dispensa-
tion, når det gælder 
bekæmpelse af bjørneklo, 
siger Erik Ingerslev.
  Han mener, at de berørte 
landmænd i flere år har væ-
ret klar over, at denne 
aftale træder i kraft fra 
årsskiftet og har derfor 
haft masser af tid til at 
forberede sig til det. 
Desuden ser Erik Ingerslev 
ikke de store problemer i 

at undlade at bruge 
pesticider på 
landbrugsarealer udlejet af 
kommunen.
 -Der findes jo mange øko-
logiske landbrug, som ikke 
benytter pesticider, 
påpeger han.
  Mindretallet mener, det 
skal præciseres, at de kom-
munale arealer skal dyrkes 
uden pesticider.
 -Og så må vi lave et tillæg 
til overenskomsterne med 
landmændene om det. Øn-
sker de ikke at overholde 
tillæget, kan de opsige 
deres aftale om forpagtning 
med kommunen. Så må vi 
prøve at leje det ud til 
anden side, siger Erik 
Ingerslev.

SF imod dyrere børnepasning
ALTERNATIV: Lad offentlige veje blive private fællesveje
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 23.08.2002

Erik Ingerslev mener, skole- og folkebiblioteker skal arbejde sammen, så der fortsat er biblioteker med kulturtilbud i de små lokalsamfund, som 
her hvor Hans Jørgen Berntsen læser eventyr for børnene på Vedsted Bibliotek.   morten     foto: jens 

"SF er lodret imod at 
sætte forældrebetaling 
for børnepasning i 
vejret."

Erik Ingerslev, SF

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: - SF er lodret 
imod at sætte 
forældrebetalingen for 
børnepasningen i vejret. 
Der er ikke grund til at 
belaste børnefamilierne 
mere end højst nødvendigt, 
siger Erik Ingerslev, SF.
 Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
inddrager nemlig 
muligheden af at sætte 
brugerbetalingen i vejret, 
når politikerne sidst i 
denne måned skal begynde 
på forhandlingerne om 
kommunens budget 2003. 
Der skal findes 8,6 mio. 
Kr. for at bevare det 
nuværende service-niveau.
 -Det behøver ikke være 
børnefamilierne, som skal 
betale for det, hvis vi ikke 
kan få enderne til at nå 
sammen. For år tilbage 

omdannede vi 
fritids-
ordningerne, 
hvor bruger-
betalingen højst 
må være 20 
procent, til 
SFO'er. SF forudså den 
gang, at taksterne så ville 
stige, fordi der ikke er en 
øvre grænse for 
brugerbetaling i SFO'er. 
Det blev afvist, men i dag 
er vi tæt på den dobbelte 
takst, siger han.
  SF mener, den bedste 
måde at øge kommunens 
indtægter på, er at lade 
skat og grundskyld stige.
 -Når nu Venstre ikke vil 
være med til det, så kan vi 
ligesom kommuner på 
Sjælland spare på 
udgifterne ved at 
nedprioritere veje og ga-
delys til at blive private ga-
delys og private fællesveje i 
blandt andet villakvarterer. 

Det vil betyde, 
at beboerne og 
brugerne selv 
skal betale for 
vedligeholdelse
n. Det er ikke 
populært, men 

det vil ramme bredere end 
lige børnefamilierne, siger 
han.
  Desuden vil han have un-
dersøgt, om der ligger et 
par mio. kr. og venter på 
kommunen ude i 
fremtiden.
 -Når vi lægger budget sker 
det ud fra, at vores ud-
skrivningsgrundlag for 
skatten svarer til 
Kommunernes 
Landsforenings gennem-
snitstal. Men de senere par 
år har vi ligget højere. 
Derfor kan vi vente en 
efterregulering på to til tre 
mio. kr. til kommunen om 
et par år. Det samme er 
sket i efterreguleringen af 



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 27. august 2002 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Per, Peder, Karen, Erik, Lars, Ejvind og Jette.

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden og kommunalpolitik
5. eventuelt

ad 1+2. Jette.

ad 3. Per er valgt ind i vurderingsankenævnet.

Møde i Aalborg med borgmester Flemming Christensen, Vejle.

ad 4. Byrådsdagsorden: Udlejning af landbrugsjord: Vi fastholder at kommunal jord, der 
udlejes til landmænd, også dyrkes uden pesticider.

Børne/ungeudvalget er konstitueret med Aage Toftegaard som formand og Erik som 1. 
stedfortræder.

Kommunalpolitik:
Vi ønsker en snak om næste års budget - der skal spares omkring 3,6 mill. Venstre vil sikkert 
gå efter en takstudligning på daginstitutionerne - det kan vi ikke acceptere.

Vi talte om besparelser på at ændre offentlige veje til private veje, på erhvervskontoret, evt. 
biblioteket.

Det bliver måske også vigtigt at få en diskussion af 7. klasse problematikken i kommunen, 
men ikke som en del af budgetforhandlingerne.

ad 5. Eventuelt -

referent: Jette Staal

ejendomsværdiskatten fra 
år 2000, hvor vi i år har 
fået 1,5 mio. kr., fordi 
vores indtægt dengang blev 
sat for lavt, siger Erik 
Ingerslev.
 -Vi kan ligeså godt få de 
penge nu, i stedet for at 
vente et par år. Det er jo 

nu, vi har brug for dem, 
siger han.
  Forældre betaler nu 31 
procent svarende til 1.378 
kr. om måneden for at få 
passet deres barn i 
børnehaven. Loven tillader 
en takst på 33 procent, og 
forøgelsen ville give 

kommunen en ekstra 
indtægt på én mio. kr. 
årligt. I SFO'en er 
brugerbetalingen 34 
procent svarende til 925 
kr. i SFO-I og 625 kr. i 
SFO-II.



Ny chance for leg i terrænet
STØTTE: Byrådet sender sag til ny behandling i 
Folkeoplysningsudvalget
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 30.08.2002

Carsten Hansen (til venstre) og Poul Zinck er ved at gøre spring-forhindringerne højere. Men Fristrup Rideklub vil også gerne have midler til at 
kunne bygge anlæg og forhindringer om til brug i også andre idrætsgrene. 	                                            ARKVIFTOTO: BENTE PODER

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Fristrup Ride-
klub får måske alligevel 
kommunal støtte til 
planerne om at tilbyde 
terrængående leg for børn, 
unge og voksne i form af 
udfordringer, som kan 
bruges til flere idrætsgrene 
og former for motion. 
Byrådet besluttede nemlig 
onsdag aften, at 
Folkeoplysningsudvalget 
skal se på ansøgningen 
igen.
  I første omgang blev ride-
klubbens ansøgning afvist 

efter stemmelighed i Folke-
oplysningsudvalget, som 
ovenikøbet havde afbud fra 
et medlem under 
behandlingen af sagen. Det 
vil koste 450.000 kr. at 
opføre banerne, men der 
var ikke flertal i udvalget 
for at yde tilskud på 
25.000  kr. fra fem 
procents puljen.
  Den afgørelse ankede ri-
deklubben til byrådet, som 
måtte sende Finn Kornum 
(V), Karlo Jensen (V), Inge 
Pedersen (S), Lars C. 
Larsen (S) og Lars Hasager 
(SF) uden for døren, da de 
med sæde også i 

Folkeoplysningsudvalget 
var inhabile.
 -Det er første gang, byrå-
det har måttet behandle en 
klage over en afgørelse fra 
Folkeoplysningsudvalget. 
Vi har givet udvalget en 
økonomisk ramme, som 
det selv kan disponere 
over. Derfor er det 
uheldigt, hvis vi danner en 
præcedens for, at man 
bare kan klage til byrådet, 
hvis man er utilfreds med 
en afgørelse i udvalget. Det 
vil tage luft ud af udvalget, 
hvis byrådet træffer en 
anden afgørelse. Desuden 
kan udvalget i mellemtiden 

have brugt sit budget. Det 
er nemlig to måneder 
siden, at det afviste 
ansøgningen, sagde borg-
mester Ole Lykkegaard An-
dersen (V).
Blåt stempel
Han anbefalede derfor, at 
sagen blev sendt tilbage i 
Folkeoplysningsudvalget, 
uden at byrådet tog stilling 

til sagen, og det fik opbak-
ning fra Eva Rytter (S) og 
Erik Ingerslev (SF).
 -Men Fristrup Rideklub 
skal ud at søge penge hos 
fonde, og der ligger en stor 
signalværdi i, at 
kommunen giver støtte. 
Det er som at give projektet 
det blå stempel. Og jeg ved, 
at der i fem procents 

puljen er midler til at give i 
hvertfald de 25.000 kr., 
som udvalget tidligere har 
diskuteret, sagde Erik In-
gerslev.
 -Derfor vil jeg anbefale, at 
Folkeoplysningsudvalget 
behandler sagen igen og 
træffer en beslutning, der 
er til gavn for hele 
kommunen, sagde han.

Pesticider delte vandene
FORTSÆT: Landmænd må stadig bruge gift på jord lejet af kommunen
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 31.08.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: De landmænd, 
som har lejet 
landbrugsjord af Aabybro 
Kommune, kan fortsat 
benytte pesticider på de 
lejede arealer. Det beslut-
tede Venstres flertal i byrå-
det onsdag aften efter en 
længere debat.
  Venstre argumenterede 
for, at landmanden har be-
greb om at bruge 
pesticider, og samtidig er 
det en nærmest umuligt 
situation, at han må bruge 
pesticider på sin egen jord, 
men ikke på den lejede.
  På den anden side holdt 
Socialdemokratiet, uden 
Karl Schrøder der havde 
meldt afbud, samt SF og 
Borgerlistens Grethe 
Dragsbæk fast i, at aftalen 
mellem Kommunernes 
Landsforening og 
regeringen om giftfrie 
kommuner fra årsskiftet 
skal overholdes, også når 
det gælder kommunens 
udlejede jord.
 -Den kommunale jord ved 
institutioner og sports-
pladser skal være giftfri, 
men ikke den jord, som 
landmændene har lejet af 

kommunen, sagde Jørn 
Krogsgaard (V).
  Derimod mener Carl 
Laursen (S), at jorden 
stadig er kommunens 
ansvar  uanset om den er 
udlejet eller ej.
 -Og en aftale er en aftale. 
Når regeringen og KL har 
indgået en aftale om 
pesticider, skal den 
overholdes. Ellers føler vi 
os heller ikke bundet af KL 
og den nye regerings aftale 
om. at kommuneskatten 
ikke må stige, sagde han.
  Erik Ingerslev (SF) tilføje-
de, at også den ny 
borgerlige regering går ind 
for aftalen om giftfrie 
kommuner.
 -Man kan sagtens dyrke 
landbrugsjord uden 
pesticider. Det gør 
økologiske landmænd. 
Desuden har 
landmændene med lejet 
jord haft en længere 
periode til at indrette sig 
på, at det ville blive sådan, 
sagde han.
  Aage Toftegaard (V) pege-
de på, at det ikke kan lade 
sig gøre, da økologiske 
landmænd indgår fem 
årige aftaler om økologi, 
mens kommunen med 
kortere varsel kan 

inddrage jorden, hvis den 
får brug for den.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
understregede, at 
kommunen vil overholde 
alle aftaler mellem KL og 
regeringen.
 -Hvis vi skal regulere i 
vores aftale om udlejning 
af landbrugsjord, vil det 
ske til en lavere pris, og vi 
vil miste en indtægt. Så 
skal der skæres et andet 
sted under de kommende 
budgetforhandlinger, sagde 
borgmesteren.
  Erik Ingerslev pegede på, 
at kommunen heller ikke 
tager indtægter fra jordsalg 
med i budgetforhandlinger-
ne, men at SF er klar til at 
betale for, at kommunens 
jord bliver pesticidfri.
  Aage Toftegaard under-
stregede, at Danmark har 
verdens strengeste lovkrav 
til brug af pesticider, og at 

KOMMUNALT JORD
• Aabybro Kommune har 

lejet landbrugsjord 
ud til 20 
landmænd.
• Arealet er i alt 60 
hektar.
• Kommunens ind-

tægt er i alt 125.000 kr. 
årligt.

FAKTA



Opposition er klar til forhandling
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.09.2002

Af Martin Frandsen

AABYBRO: Oppositionen i 
Aabybro Byråd, bestående 
af Socialdemokraterne, SF 
og Borgerlisten i Aabybro, 
er klar til at forhandle om 
budget 2003 med Venstre, 
som alene har det 
absolutte flertal i byrådet 
med ni ud af 17 stemmer.
 -Vi er selvfølgelig klar til 
at finde frem til 
besparelser og klar til at 
forhandle, siger Eva Rytter, 
Socialdemokraternes 
gruppeformand.
Nye forslag
SF er også 

forhandlingsvillig og lover 
fornyelse i forslagene til, 
hvordan kommunens 
økonomi kan bedres.
 -Vi foreslår, at vi prøver at 
se på mulighederne på en 
anden måde, end den van-
lige. Vi vil prøve at tænke 
nyt og ikke trække på de 
traditionelle heste igen i 
år, sagde Erik Ingerslev 
(SF).
 -Et flertal i befolkningen 
har sagt, at skatten nu 
skal holdes i ro, men 
samtidig forventer samme 
flertal, at de kan 
beholde det samme 
serviceniveau, og folk 
vil ikke acceptere at 

besparelser går ud over 
dem. Det hænger ikke 
sammen, sagde Erik 
Ingerslev).
  Borgerlistens Grethe 
Dragsbæk ville vide, om 
der allerede nu, inden 
budgettet er forhandlet på 
plads, er afstukket rammer 
for besparelserne næste år, 
og hvor de skal have 
virkning.
  Det afviste borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V), mens Erik Ingerslev 
understregede, at i givet 
fald er det urimeligt og 
forkert.

Kirkens økonomi i vækst
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.09.2002

AABYBRO: Byrådet god-
kendte onsdag aften øko-
nomiudvalgets forventning 
om, at menighedsrådene 
og provstiudvalget i 2004 
sætter kirkeskatten ned.
  Samtidig blev det oplyst, 
at kirkeskatten næste år er 
uændret 1,08 procent.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
oplyste, at baggrunden for 
opfordringen til de 
kirkelige myndigheder er, 
at de har haft en vækst i 
budgettet på syv 
procent.

  Tidligere har provst Ole 
Rysgaard Madsen i NORD-
JYSKE forklaret væksten 
med omkostninger i forbin-
delse med præsteskift og 
opførelse af sognegårde i 
Nørhalne og på Gjøl. 
Samtidig oplyste han, at 
menighedsrådene på 
grund af nybyggerierne har 
optaget langfristede lån, 
hvorfor udgifterne ikke 
kan ventes at falde i 
fremtiden.
  Men Erik Ingerslev (SF) 
fandt en disharmoni i dette 
i forhold til tidligere 
udtalelser fra 

provstiudvalget.
 -Da provstiudvalget for to 
til tre år siden begrundede, 
at kirkeskatten skulle 
sættes op, var det med 
argumenter om, at de 
forudså udgifter til netop 
præsteskiftene. Det 
harmonerer ikke med 
provstiudvalgets nye 
oplysninger om, at de har 
måttet optage lån. Derfor 
håber vi fortsat, der er 
mulighed for at sætte 
kirkeskatten ned, sagde 
Erik Ingerslev.

Revision blander sig
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 22.09.2002

AABYBRO: 
Revisionsselskabet af 1962 
har ingen anmærkninger 
efter gennemgangen af 
Aabybro Kommunes 
regnskab for 2001. Og dog.
  Revisionen knytter nemlig 
en kommentar til kommu-
nens økonomiske 
situation, og det er faldet 
en del af byrådet for 
brystet, da de mener, der 
er tale om politisk 
indblanding fra 
revisorernes side.
  Revisionen skriver:
"Det er vores klare opfat-
telse, at kommunen frem-
over bør sikre, at der er et 
økonomisk spillerum skabt 
ved rimelige overskud på 
den ordinære drift. Da 
skatteprocenten formentlig 
ikke kan hæves, vil det i de 

fremtidige budgetter være 
nødvendigt at dæmpe 
stigningen i 
driftsudgifterne og sikre 
dette ved en tæt styring og 
opfølgning."
  Det fik Erik Ingerslev (SF) 
til at knytte en kommentar 
til revisionen.
 -Det er op til byrådet og 
ikke revisionen at bestem-
me, om skatten skal sættes 
op, forbrugerafgifterne for-
højes, eller om der skal spa-
res på driften. Det er os, 
der skal træffe 
beslutningerne, og vi ved 
godt, hvad vi har med at 
gøre, sagde han.
  Eva Rytter (S) undrede sig 
også over formuleringen, 
mens partifællen Carl 
Laursen var indstillet på at 
give revisionen en næse.
 -Dette er en utrolig ind-

blanding i vores suveræne 
arbejde som politikere, sag-
de han.
  Karlo Jensen (V) var mere 
rolig.
 -Sandheden er ilde hørt, 
og det drejer dette sig om, 
sagde han.
  Det fik Carl Laursen til at 
påpege, at så måtte revisio-
nens kritik også rettes mod 
Venstre.
 -Venstre har altid haft 
flertal i byrådet til at gen-
nemføre de rette ting. Der-
for må revisionens kom-
mentar være ris til 
Venstre, sagde han.
  Derimod opfattede borg-
mester Ole Lykkegaard An-
dersen (V) revisionens kom-
mentar som et venligt 
skulderklap.

landmændene er 
veluddannet i brugen af 
pesticiderne, der også er 
dyre at købe.
  Men Erik Ingerslev svare-
de, at hver gang der findes 
et nyt pesticid, som 
fagfolkene mener ikke er 

skadelig, så viser det sig 
efter en årrække, at det 
alligevel forurener 
grundvandet.
  Jørn Krogsgaard anførte, 
at der er mange klager over 
kommunal jord nær 
byerne, som bare ligger 

brak.
  Carl Laursen understre-
gede,
kommunen skal gå foran 
med et godt eksempel og 
sige nej til pesticider også 
på landbrugsjord, som 
lejes ud.

Enige om at spare
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 25.09.2002

AABYBRO: Selv om der 
ikke bliver tale om et bredt 
forlig, er Venstre, 
Socialdemokratiet, SF og 
Borgerlisten enige om en 
lang række af de 
besparelser, som skal gen-
nemføres på kommunens 
drift næste år.
Det er bl.a.:
• Pensionister må vinke 
farvel til den gratis kørsel 
til aktivitetscentre eller 
genoptræning.
  Fremover skal de betale 
en pris svarende til en bus-
billet.
  Det giver kommunen år-
ligt 288.000 kr.
• Forældre skal ikke 
længere sendes på amtets 

døginstituion, når det skal 
vurderes, om de er egnede 
til at være forældre. 
Undersøgelserne skal 
udføres kommunalt og i 
hjemmene.
  Besparelse 244.000 kr. 
SF's besparelse er 160.000 
kr.
• Den kommunale 
bekæftigelsesafdeling på 
Industrivej 3 skal sammen 
med Jobformidlingsenhed 
Jammerbugten stå for 
arbejdsprøvning og 
bekæftigelse af folk på 
kontanthjælp eller 
sygedagpenge i stedet for 
Reva Aalborg. Effektivise-
ring og styring af udgifter 
til støtte-kontaktpersoner 
indenfor socialpsykiatri. 

Dialog med plejehjem om 
ressourcer skal øges.
  Samlet rammebesparelse 
900.000 kr.
• Tidlig sprogstimulering af 
flygtningebørn. Udgift 
120.000 kr.
• Bufferpulje på 300.000 
kr. til regulering mellem 
skønnet og faktiske elevtal 
i skolerne bortfalder.
• Friskoler skal betale for 
kommunal buskørsel. Be-
sparelse 100.000 kr.
  Derudover er Venstre, 
Socialdemokratiet og 
Borgerlisten enige om at:
• Maden til kommunens 
ældre bliver dyrere. En 
døgnportion med seks mål-
tider stiger fra 86 til 89 kro-
ner, mens et hovedmåltid 



Pris for børnepasning skiller byrådet
ENEGANG: Venstre stemmer selv budgettet hjem med besparelser for 

fem mio. kr.
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 25.09.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Det bliver alene 
Venstres ni 
byrådsmedlemmer, som 
kan stemme for hele 
budget 2003 i Aabybro 
Kommune. Det står klart 
efter forhandlingerne 
mandag aften, hvor en 
forhøjelse af forældrenes 
betaling for at få passet 
børn blev den stopklods, 
som ikke kunne 
ryddes ad vejen.
 -Det ærgrer mig, at vi ikke 
kan indgå et bredt forlig. 
Det burde kunne lade sig 
gøre, fordi der er tale om 
besparelser, som rammer 
bredt og i en 
størrelsesorden, som alle 
burde have forståelse for, 
siger borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
  Og de øvrige partier giver 
borgmesteren ret i, at det 
er få, men væsentlige ting, 
der forhindrer et bredt 
forlig.
  Sammenbruddet i for-
handlingerne betyder, at 
Venstre må benytte sit fler-
tal til at forfremme partiets 
ændringsforslag til at være 
kommunens budget for 

2003, når byrådet tager 
stilling til budgetforslagene 
på byrådsmødet onsdag 9. 
oktober.
  Ud over besparelser for 
4.932.000 kroner på kom-
munens drift betyder det 
uændret skatteprocent på 
21 og grundskyld på 12 
promille næste år, mens 
anlægsbudgettet er på 
15,3 mio. kr.
  I basisbudgettet viste 
kommunens drift et under-
skud på 3,7 mio. kr. næste 
år, men Venstre havde sat 
sig for at finde større 
besparelser for at sikre en 
positiv drift og undgå 
yderligere gældsætning.
  Samtidig indeholder Ven-
stres ændringsforslag 
ingen ændringer af 
hverken skole eller 
biblioteksstruktur, hvorfor 
biblioteksfillialerne indtil 
videre er fredet.
Venstre alene
Det er Venstres forhøjelse 
af forældrenes betaling for 
at få passet børn i 
børnehaver og dagpleje for 
i alt én million kroner 
årligt samt en forhøjelse i 
SFO'erne på 250.000 kr., 
som hverken Socialde-
mokratiet, Borgerlisten 
eller SF kan acceptere.

 -Der er tale om en 
særskat for forældre, som 
vi ikke kan gå med til, 
mener Eva Rytter, 
gruppeformand for 
Socialdemokratiet og falder 
i tråd med SF's Erik 
Ingerslev.
 -Venstres forslag er tradi-
tionel tænkning. Man me-
ner, at børnefamilierne har 
råd til at betale for, at man 
kan fastholde det øvrige 
serviceniveau, siger Erik In-
gerslev.
  Heller ikke Grethe Drags-
bæk fra Borgerlisten i 
Aabybro kan acceptere 
Venstres forslag.
 -Der er holdt idemøder 
med indbudte borgere og 
byråd, hvor vi var enige 
om, at kommunen 
fremover skal satse på at 
være en god bo-
sætningskommune. Det 
stemmer ikke overens 
med, at børnepasningen 
bliver dyrere, eller at 
børnene og forældrene skal 
bære byrderne alene, siger 
Grethe Dragsbæk.
 -Selvfølgelig er det nød-
vendigt at spare, men byr-
derne bør fordeles på flere, 
siger hun.

Veto mod takststigning
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 25.09.2002

AABYBRO: Selvom Social-

demokratiet i Aabybro ville 
forhandle om en stigning i 
taksterne for pasning af 

børn i SFO'er, lykkedes det 
ikke at blive enige med Ven-
stre om budget 2003.

Dyrere pasning kan forsvares
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 25.09.2002

AF Martin Frandsen 

AABYBRO: Fra det nye 
år bliver det 208 kr. 
dyrere per måned at få 
passet sit barn i 
dagpleje, 159 kr. dyrere 
i børnehave, 75 kr. i 
SFO I.
  Det er konsekvensen 
af, at Venstre med sit 
budgetforslag fra næste 
år udskriver en ekstra 
regning på i alt 1,25 
mio. kr. til forældre for 
at få passet børn. 
Derudover vil partiet 
skære 900.000 kr. in-
denfor arbejdsmarkeds-
området og ordningen 
med støttepersoner til 

socialpsykiatri, ligesom 
folkeskolerne årligt skal 
spare én mio. kr.

 -Vi har en god kvalitet i 
børnepasningen. Selv 
om taksterne stiger, vil 

Det bliver dyrere at få passet børn i de kommunale institutioner, som her i 
Thomasmindeparkens Børnehave i Aabybro   	 	 	 	 	 	 	 	 	
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stiger med én krone.
  Årlig ekstra indtægt på 
122.000 kr.
• Musikskolen skal spare 

eller øge taksterne for 
200.000 kr.
• Skæres i ressourcer til 
Velkomstcenter Jammer-

bugten og turistkontoret. 
Besparelse 250.000 kr.

 -Vi har fundet besparelse 
for de 3,7 mio. kr., som var 
nødvendige for at få driften 
til at hænge sammen 
næste år. Såfremt der er 
ønske om at finde 
yderligere penge, skal 
grundskylden forhøjes fra 
12 til 15 promille. Det giver 
en ekstra indtægt på godt 
1,9 mio. kr. Det vil samlet 
forbedre driftsbudgettet 
med 5.760.000 kr., siger 
Fva Rytter, gruppeformand 
for Socialdemokratiet.
 -Langt hen ad vejen var vi 
enige om besparelserne, 
men vi kan ikke gå med til 
at forhøje taksterne for 
børnepasning. Det er en 
særskat, siger hun.  
Derimod blev Borgerlisten 
og Socialdemokratiet enige 
om det samme forslag til 
budgettet.
  Som alternativ til 
Venstres spareforslag 
peger de bl.a. på at slukke 

gadelyset på visse 
tidspunter for at spare
100.000 kr.
  Desuden er det reduktion 
i tilskud til den private bør-
nehave Landsbyhaven med 
50.000 kr. om året og 
indføre brugerbetaling for 
50.000 kr. på 
bibliotekernes udlån af 
video, cd-rom og cd.
  Socialdemokratiet og Bor-
gerlisten peger også på be-
sparelser på folkeskolerne. 
Det er reduktion i 
ledelsens timetal for 
300.000 kr. om året og 
omlægning af speci-
alundervisning for 100.000 
kr.
  Heller ikke rådhuset går 
fri.
 -Der kan spares 400.000 
kr. i administrationen i år 
og 700.000 kr. årligt 
efterfølgende. Det kan ske 
via det skattesamarbejde, 
der er indgået med andre 

kommuner. Og vi kan 
reducere 400.000 kr. i den 
ekstra lønpulje på 1,1 mio. 
kr, siger Eva Rytter.
  De to partier er ligesom 
SF parat til at bruge penge 
på at ansætte en elev i 
administrationen 
  Endelig vil S skære 
50.000 kr. i 
venskabsbysarmarbejdet 
og vederlag til byrådet.
  Grethe Dragsbæk fra Bor-
gerlisten oplyser, at S og Å 
fandt sammen om 
modstanden mod at sætte 
prisen for børnepasning i 
vejret.
 -Vi var også enige om de 
øvrige sparepunkter, og det 
var kun småbeløb, der 
skilte os. Derfor kunne vi 
lige så godt fremsende et 
forslag til budgettet 
sammen, siger hun.



vi stadig være billige i 
forhold til andre nordjyske 
kommuner, siger 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
  I børnehaverne stiger 
forældrebetalingen fra 31 
til lovmaksimum 33 
procent af kommunens ud-
gifter. I SFO'erne stiger 
taksten fra 34 til 36 
procent.Her er der ingen 
begrænsning på forældre-
betalingens størrelse.
  Takstforhøjelserne vil 
Socialdemokratiet, SF og 
Borgerlisten ikke være med 
til, og Eva Rytter (S) kalder 
det en særskat.
 -Det udtryk kan jeg ikke 
genkende.
Det er brugerbetaling, 
siger Ole Lykkegaard 
Andersen.
 -Det har altid været 
sådan, at man betaler for 
at få børn passet. 
Kommunen betaler stadig 
66 procent af udgifterne, 
og det er oplagt, at vi ikke 
kan være meget billigere 
end andre kommuner, 
siger han og tilføjer, at 
Venstre er nået frem til 
generelle spiselige 

besparelser og 
takststigninger.  Samtidig 
vil partiet øge det kom-
munale tilskud til private 
pasningsordninger for 0-3 
årige fra 30.000 kr. til 
35.000 kr. om året per 
barn. Og der skal gives 
tilskud til forældre, som 
selv vil passe deres børn. -
Den private pasning er 
stadig billigere end den of-
fentlige. Og vi forventer ik-
ke, kommunen får en 
udgift, når vi giver tilskud 
til, at folk selv passer deres 
børn. Det gives kun til folk, 
som ikke får 
overførselsindkomst, siger 
han.
  Med i budgetforslaget er 
også, at den kommunale 
administration skal spare 
700.000 kr.
 -Det svarer til to til tre 
stillinger. Men der vil ikke 
ske fyringer. Pengene skal 
findes ved omrokeringer, 
naturlig afgang og undlade 
at genbesætte stillinger, si-
ger borgmesteren. 
 I følge Venstre skal folke-
skolerne årligt spare én 
mio. kr. på ressourcer til 
specialundervisning, 

ledelse og timetildeling. 
Næste år opnåes der alene 
en besparelse på 400.000 
kr. da der ikke er tale om 
et fuldt skoleår.
 -Folkeskolerne skal i dag 
være mere rummelige, der-
for skal vi se på 
specialundervisningen, 
hvor vi idag bruger 11 mio. 
kr. Det er på dette område, 
hovedparten af 
besparelsen ligger, siger 
Ole Lykkegaard Andersen.     
  Derudover er Venstre eni-
ge med de øvrige partier 
om andre besparelser. Se 
andet sted på siden.

TAKSTER
• Med Venstres budget 
2003 er taksterne for 
kommunal pasning med 
nuværende pris i 
parantes:

• Dagpleje: 2.214 
kr. (2.006).
• Børnehave: 
1.537 (1.378).
• SFO 1:1.000 
(925).

• SFO II: 675 (625). 
Samt 700 (650) for 
klippekort.
Der betales for 11 mdr. 
pasning om året

FAKTA

Ny måde at gøre tingene på
SF: Offentlige veje skal være private, skatten sænkes og grundskylden 
forhøjes
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 25.09.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: - Vi foreslår be-
sparelser, som ikke er 
vores kop te. Men den 
borgerlige regering har 
indført skattestop, og 
Venstre har flertal i 
Aabybro Kommune. Skal vi 
have brugerbetaling vil vi 
gennemføre det andre ste-

der og sprede det ud på an-
dre, så det ikke altid 
rammer børnefamilierne, 
siger Erik Ingerslev (SF) 
om partiets forslag til 
budget 2003.
  I alt har SF fundet bespa-
relser for 4,4 mio. kr. i år 
2003 og 5,1 mio. kr i 
overslagsårene.
  Indenfor teknisk forvalt-
ning vil SF spare mere end 
én mio. kr. Offentlige veje 

og gadelys skal overgå til 
at blive privat fælleseje.
 -Det gælder mindre be-
færdede veje i byerne. En 
blind vej som Bellisvej i 
Aabybro, hvor jeg selv bor, 
kan udmærket gå fra at 
være offentlig til at være 
privat vej, siger Erik 
Ingerslev.
  Det betyder, at de private 
ejere selv skal stå for 
snerydning og vedligehold.

 -Men i 22 af de 25 år, jeg 
har boet på Bellisvej, er 
der ikke sket nogen 
vedligeholdelse, så det er 
ikke noget, der sker hver 
dag, siger han.
 -På denne måde spredes 
brugerbetalingen til at ram-
me alle og ikke alene en 
gruppe, som 
børnefamilierne, siger han.
  Ændringen af vejenes og 
gadelysets status og 
ejerforhold vil spare 
kommunen for 910.000 kr. 
årligt.
Lavere skat
Partiet vil også omlægge 
skatten. Grundskylden 
skal øges og skatten 
sænkes.
 -Ved at sænke 
personskatten kommer vi 
under grænsen, så vi 
slipper for at være
med til at finansiere det 
skrå skatteloft. Det vil give 
en årlig besparelse på 

135.000 kr., siger han.
  Sammen med en forhøjel-
se af grundskylden fra 12 
til 24 promille og en 
sænkning af personskatten 
fra 21 til 20,4 procent vil 
det give kommunen en 
ekstra indtægt på 455.000 
kr.
 -En lavere personskat vil 
også komme de laveste ind-
tægter mest til gode. Et 
modargument kunne være, 
at pensionister rammes 
hårdt af højere grundskyld. 
Men de får også lavere skat 
og må indefryse netop 
deres ejendomsskat i 
huset, indtil det bliver 
solgt, siger han.
  SF vil også evt. sammen 
med andre kommuner op-
rette et opholdssted for 
unge, som skal anbringes 
udenfor hjemmet. Det vil 
give en besparelse på 
200.000 kr. om året.
 -Et fælleskommunalt sted 

vil være billigere end at be-
nytte private 
opholdssteder, forklarer 
Erik Ingerslev.
Skærer i turisme
Partiet foreslår også reduk-
tion i ressourcerne til Vel-
komstcenter Jammerbug-
ten, Erhvervskontoret og
kommunens informations-
medarbejder.
 -Der kan skæres i beman-
dingen på Velkomstcenter 
Jammerbugten, Erhvervs-
kontorets arbejdsopgaver 
kan indskrænkes, og vi 
kan finde en anden og 
billigere løsning, end at 
have en kommunal 
informationsmedarbejder 
ansat, siger Erik Ingerslev.
  SF mener, at kommunen 
årligt kan spare en halv 
mio. kr., svarende til godt 
én stilling, ved at samle 
flere af disse funktioner på 
færre personer.

SF betænkelig ved privat vedligeholdelse
RABAT: Villig til at diskutere muligheder for bedre veje til samme pris
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 02.10.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO:- Der er ikke 
truffet nogle beslutninger 
om, vedligholdelsen af 
kommunens veje skal i 
privat udbud eller ej.
 -Vi har bedt om at få et 
oplæg om det, så vi kan 
vurdere økonomien i det. 
Og vi er nødt til at være 
parat til at diskutere denne 
slags spørgsmål i stedet for 
at afvise dem på forhånd, 
siger Erik lngerslev(SF).
  Han afviser SiD-formand 
Erik Nielsens udtalelser i 
NORDJYSKE mandag om, 
at SF ikke bakker op om 
den offentlige sektor.

  Baggrunden er, at alle 
partier i byrådet i 
bemærkningerne til budget 
2003 er blevet enige om en 
række punkter, som skal 
undersøges nærmere det 
kommende år. Herunder 
muligheden for at sende 
vedligeholdelsen af 
kommunens veje, som nu 
foretages af den 
kommunale 
entreprenørafdeling, i 
privat udbud på en 
kontrakt løbende i 12 -15 
år.
 -Vi er også betænkelige 
ved det, og vi ved godt, at 
vi sætter kommunale 
arbejdspladser på spil, hvis 
vi sender opgaven i udbud, 

siger Erik Ingerslev.
  En anden af SF's 
betænkeligheder er, at 
kommunen i givet fald vil 
binde sig over en lang 
årrække.
 -Hvis vi indgår en kon-
trakt, som løber op til 15 
år, så har vi bundet vores 
udgiftsniveau, og dermed 
indgår dette område ikke i 
budgetforhandlingerne, 
forklarer Erik Ingerslev.
  Han understreger, at den 
kommunale entreprenør-
afdeling udfører 
vedligeholdelsen godt, 
inden for de økonomiske 
rammer, som politikerne 
har udstukket.
 -Men ved at få en anden 



SiD er skuffet over afvikling
IDEOLOGI: Erik Nielsen undrer sig over at S og SF ikke bakker op om 
offentlig sektor
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 30.09.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Formanden for 
SiD i Aabybro, Erik 
Nielsen, forudser, at den 
kommunale entreprenør-
afdeling bliver lukket, 
såfremt vedligeholdelsen af 
de kommunale veje bliver 
udbudt til et privat firma.
  Dermed falder han i tråd 
med udtalelserne fra entre-
prenørafdelingens tillids-
mand, Jørgen Olsson, som 
i NORDJYSKE søndag for-
udser en lukning af 
afdelingen indenfor de 
kommende par år, såfremt 
vedligeholdelsen 
privatiseres.
 -Jeg har mødt SiD-
medlemmer fra 
entreprenørafdelingen, 
som frygter for deres 
arbejde og undrer sig over, 
hvad der er galt med dem. 
Gør de ikke deres arbejde 
godt nok? Eller hvorfor vil 
man sende deres opgaver i 
udbud, spørger Erik 
Nielsen.

  Han undrer sig over, at 
også SF og 
Socialdemokratiet i 
bemærkningerne til budget 
2003 har skrevet under 
på, at byrådet næste år 
skal have et oplæg om 
konsekvenserne ved at 
sende arbejdet i funk-
tionsudbud på en kontrakt 
i 12 til 15 år.
 -For et par år siden skulle 
kommunens grønne afde-
lings arbejde i udbud. I 
den forbindelse sagde SF 
og Socialdemokratiet, at 
den offentlige sektor er god 
nok. Derfor er det 
skuffende, at de samme 
partier nu et par år efter er 
med til at afvikle den 
offentlige sektor, siger Erik 
Nielsen.
 -I stedet bør de bakke op 
om den offentlige sektor og 
give afdelingen en chance 
for at vise, hvad den kan. 
Det gjorde man med den 
grønne afdeling, som bød 
på sit eget arbejde, fik det 
og nu har udført arbejdet 
på glimrende vis i et par 

år, siger Erik Nielsen.
  Han efterlyser større 
åbenhed og mere dialog, in-
den beslutningerne 
træffes.
 -Og så bør man spørge, 
om der i det hele taget er 
noget galt med den 
kommunale 
entreprenørafdeling. Så-
fremt hele vejvedlige-
holdelsen kommer i 
udbud, skal der også ske 
en virksomheds-
overdragelse. Det betyder, 
at det bliver de samme 
mennesker, som udførte 
arbejdet i offentlig regi, der 
også kommer til at gøre det 
for den private 
arbejdsgiver, siger Erik 
Nielsen.
 -Og ved et udbud mister 
man en del sidegevinster. 
Med den kommunale 
entreprenørafdeling 
kommer den cykel, som 
ligger og roder i rabatten, 
det rette sted hen. Det sker 
ikke med et privat firma, 
mener Erik Nielsen.

ordning på området kan vi 
måske få hævet 
standarden på vores veje, 
som i øjeblikket er 
elendige. I stedet for at 
blive ved med at spare på 
budgetterne til 
vejvedligeholdelsen kan vi 
måske få hævet 
standarden ved at sende 

arbejdet i udbud, uden at 
vi skal bruge flere penge 
på det, siger Erik 
Ingerslev.
 -Det sker ved, at kommu-
nen betaler en 
gennemsnitlig pris hvert 
år, men får 
udført mere arbejde, end 
den betaler for i de første 

år, siger Erik Ingerslev om 
kommunens mulige 
interesse, i at et privat 
firma udfører opgaven.

Hvor er Socialistisk Folkepartis visioner henne?
DEBAT: NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 02.10.2002

Af Byrådsmedlem Ole 
Birk Leeqaard (V),
Thomasmindeparken 23, 
Aabybro:

BUDGET: At Lars 
Jacobsen Hasager, SF, i 
NORDJYSKE lørdag 28. 
september ikke 
overhovedet har noget 
positivt at sige om 
Venstres budgetforslag 
overrasker mig ikke. 
Samtidig vil jeg dog lige 
oplyse, at vi i Venstre, ikke 
"udviser en fuldstændig
ligegyldighed overfor bør-
nefamiliernes økonomi", 
som Lars Jacobsen 
Hasager mener. Jeg havde 
også helst set, at vi kunne 
undgå takststigninger, 
besparelse på folkeskolen 

og ikke mindst 
musikskolen - jeg kunne 
desværre heller ikke 
bidrage med bedre og mere 
realistiske og realiserbare 
besparelser til budget 
2003.
  Dog vil jeg fortsat bidrage 
til, at vi politisk skal blive 
bedre til at sætte nogle 
"langsigtede" og overordne-
de mål, hvoraf de fleste 
skal og bør være med en 
tidshorisont på mere end 
ét år.
  I Venstre er vi desuden og-
så optaget af ansvaret for 
kommunens økonomi - vi 
kan og vil ikke flygte fra vir-
keligheden.
  Og en besparelse på 
Aabybro Kommunes 
driftsudgifter er nødvendig, 
for at opretholde 
nødvendig og fremtidig 

handlefrihed.
  Det er måske her Lars Ja-
cobsen Hasager og SF 
udviser arrogance og 
ligegyldighed... igen.
  Det, der i Lars Jacobsen 
Hasagers læserbrev over-
rasker mig mest, er, at 
Lars Jacobsen Hasager 
overhovedet ikke fortæller 
hvor "fantasifuldt og 
visionært" SF's eget budget 
forslag er. Hvorfor oplyser 
Lars Jacobsen Hasager 
ikke hvilke alternativer SF 
har opstillet ? SF ønsker 
flere penge for at undgå 
takststigninger, flere penge 
til institutionerne, flere 
penge til skolen... Hvordan 
vil SF finansiere dette ?
  Vil SF ikke være deres 
eget budget bekendt?



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2002 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Erik, Lars og Jette.

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden og kommunalpolitik
5. eventuelt

ad 1+2. Jette.

ad 3. Centralt: Indkaldelse til fagligt landsmøde.

Lokalt: Orientering om arrangement på Halkær Kro - der er enighed om at vi vil forsøge at 
tage afsted fra vores partiforening. Tidspunkt 31. oktober 2002.

ad 4. Byrådsdagsordenen gennegåes: Vi gennemgår SF's ændringsforslag og vores 
holdning i forbindelse med afstemningen ved 2. behandlingen den 9. oktober 2002 i 
byrådssalen.

Lars orienterer om nye regler for tilskud fra folkeoplysningsudvalget: man prioriterer de 
unge under 25 år. Der er valg af ny formand Niels Faldborg.

De senildemente er en voksende gruppe. Det er nødvendigt med en diskussion om hvordan 
plejehjemmene skal se ud fremover.

ad 5. Eventuelt -

referent: Jette Staal

V måtte selv hale budgettet i hus
FLERTAL: Partiet beskyldes for at satse på de traditionelle heste og 
lade børnefamilierne betale
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 11.10.2002

Erik Ingerslev Larsen (SF) Eva Rytter (S)Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V)

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Venstre stemte 
onsdag aften kommunens 
budget 2003 i hus efter en 
hed debat om offentlig kon-
tra privat børnepasning, 
som blev det stridspunkt, 
der forhindrede et bredt 
forlig.
  Venstre kunne nemlig 
ikke finde gehør hos 
oppositionen om at lade 
taksterne for pasning i 
børnehaver og dagpleje 
stige med én mio. kr. årligt 
samt for 250.000 kr. i 
SFO'er. Partiet blev af Bor-
gerlisten, 
Socialdemokratiet og SF 
angrebet for lade bør-
nefamilierne betale for be-
sparelserne og for, at 
skatten ikke må stige.
  Kommunen mangler 3,7 
mio. kr. i at kunne overføre 
det nuværende 

serviceniveau til også 
næste år og samtidig 
finansiere det an-
lægsbudget på 15,6 mio. 
kr., som hele byrådet 
bakker op om. Men 
Venstre har med budget 
2003 fundet besparelser 
for 5,4 mio kr. for at styrke 
kommunekassen til blandt 
andet uforudsete udgifter 
næste år.
  Den ekstra besparelse fik 
flere gange den 
socialdemokratiske 
gruppeformand, Eva Rytter 
til at undre sig over 
Venstres takststigning på 
pasning samt nedskærin-
ger i skolerne.
 -Hvad skal det til for? Det 
er ikke besparelser, der 
gennemføres for at få 
budgettet til at hænge 
sammen, sagde hun.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
understregede, det er af 
hensyn til kommunens 

økonomi.
 -Vi er nødt til at lægge 1,7 
mio. kr. i kassen, fordi vi 
kan løbe ind i uforudsete 
ting næste år. Dettet 
budget lægger op til en 
stram styring af 
økonomien i 2003, sagde 
borgmesteren og glædede 
sig over byrådets enighed 
om det forholdsvis store an-
lægsbudget og om 
nødvendigheden af at 
investere i fremtiden.
  Socialdemokratiet havde 
derimod taget udgangs-
punkt i at spare 3,7 mio. 
kr. for at få budgettet til at 
hænge sammen og ikke 
mere.
 -Kommunen har en vældig 
god økonomi og kas-
sebeholdning. Derfor vil vi 
ikke være med til flere end 
de nødvendige 
besparelser, men 
kommunerne får stadig 
strammere rammer, og op-
gaven bliver ikke lettere de 
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Ideologisk strid om pasning
VALG: Nye muligheder for privat ordning og dyrere offentlig pasning
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TAKSTERNE STIGER
Budget 2003 betyder en 
række takststigninger. Inkl. 
løn- og prisreguleringer er 
det bla. med prisen i år i 
parantes:

BØRN
• Dagplejeplads: 2.214 kr. 

pr. mdr. (2.006)
• Børnehaveplads: 
1.537 kr. pr. mdr 
(1.378)
• SFO-1:1.000 kr. pr. 

mdr. (925).
• 3-7 kl. pasning: 675 kr. 
(650).

ÆLDRE
• Udbringning af mad, 
hovedret stiger to kr. og ef-
terret én kr.
• Fuld kost på plejecentre 
og - hjem: 89 kr. pr. døgn 

FAKTA

Af Martin Ftandsen

AABYBRO: De ideologiske 
holdninger var pudset af, 
da byrådet onsdag aften 
kæmpede på ord om 
vilkårene for at få passet 
børn i kommunen, da 
Venstre vedtog budget 
2003.
  I det blå hjørne sad Ven-
stre alene, men alligevel 
med flertallet, mens 
modstanderne, SF, 

Socialdemokratiet og 
Borgerlisten i Aabybro var 
placeret i det røde hjørne.
  Det faldt de tre partier for 
brystet, at Venstre lader 
forældrebetalingen for at få 
passet børn i de offentlige 
dagplejer, børnehaver og 
SFO'er stige med ialt 1,25 
mio. kr. fra næste år og 
samtidig fjerner max. 
grænsen på 30.000 kr. for 
kommunalt tilskud per 
barn til private 
pasningsordninger. Desu-

den skal forældre, som 
selv passer deres børn, 
have kommunalt tilskud. 
Det kræver dog, at 
forældrene hverken 
modtager løn eller 
overførselsindkomst. Hvor 
dyrt det bliver for kommu-
nen vides ikke.
 -Men tager man sit barn 
ud af offentlig pasning for 
at få tilskud til selv at 
passe det, sparer 
kommunen penge.
Omvendt bliver det en eks-

kommende år, sagde hun.
  Erik Ingerslev (SF) sagde, 
at Venstre havde satset på 
de traditionelle heste og 
ladet børnefamilierne 
betale.
 -Det er pudsigt, at når vi 
siger skat, så er det af ind-
komst og grundskyld, men 
når det handler om børne-
pasning, så hedder det bru-
gerafgift. Det er flertallet, 
der bestemmer, hvad der 
er skat. En minister har 

sagt, at P-afgifter er en 
skat, så de må ikke sættes 
op, sagde han.
 -Vi vidste, Venstre ikke 
ville være med til at hæve 
skatten. Derfor valgte vi et 
alternativ og foreslår, at 
folk selv kommer til at 
betale for vedligeholdelse 
af veje og gadelys. Vi ved 
godt, dette ikke er genialt, 
men sådan undgår vi, at 
børnefamilierne kommer til 
at betale igen. Dette 

rammer bredere, sagde 
han.
 -Venstres landspolitikere 
har sagt, at kommunerne 
bare har ladet skatterne sti-
ge. Det passer ikke. Der er 
sket en omlægning, hvor 
statsskatten er faldet, 
mens statens bloktilskud 
til kommunerne er faldet, 
sagde han.

tra udgift, hvis der er tale 
om et barn, som i forvejen 
passes hjemme, sagde 
Birger Fischer (V).
 -Disse tilbud giver bru-
gerne valgfrihed mellem of-
fentlig og privat pasning, el-
ler selv passe dem, sagde 
han.
Moderne mennesker
Men Eva Rytter (S) 
undrede sig. 
 -Hvem skal få glæde af til-
skud til at passe barnet 
selv. Hvorfor skal folk, som 
i forvejen passer deres 
børn selv, have et 
kommunalt tilskud? Jeg 
forstår det ikke. Og når de 
private pasningsordninger 
får øget tilskud udvander 
vi vores offentlige 
institutioner, som Venstre 
ovenikøbet lige har 
vedtaget skal stige i 
brugerbetaling, sagde 
gruppeformanden for 
Socialdemokratiet, som 
sammen med Borgerlisten 
gik i den anden retning og 
foreslog forgæves reduktion 
i tilskuddet til den private 
børnehave, Landsbyhaven.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
hentede begrundelse i 
samfundets udvikling.
 -Det moderne menneske 
vil kunne vælge frit. Det 
skal vi som kommune leve 
op til, sagde han.
  Socialdemokratiet og SF 
konstaterede, at Venstres 

nye pasningsforslag vil 
koste ihvertfald 100.000 
kr. på budget 2003.
 -Det er de offentlige 
institutioner som skal 
betale for private 
ordninger, sagde Erik 
Ingerslev (SF) med hen-
visning til, at det bliver 
dyrere at få passet børn i 
de offentlige institutioner.
  Ole Lykkegaard Andersen 
understregede, at Venstre 
helst havde undgået takst-
stigningerne.
 -Vi er stadig billige 
sammenlignet med andre 
kommuner. Vi må højst 
opkræve 33 procent i for-
ældrebetaling, men der er 
stor forskel på, hvordan 
man regner sig frem til det 
beløb, som procenterne 
udregnes af, sagde 
borgmesteren.
  Erik Ingerslev pegede på, 
at stigende takster kan 
sætte en pind i hjulet på 
Aabybros intention om at 
være et godt sted at bo for 
børnefamilier.
 -Og det er urimeligt, det er 
børnefamilerne, som skal 
betale for, at et flertal i 
byrådet ikke vil have en 
skattestigning, sagde han.
  Eva Rytter kaldte takst-
stigningerne for særskat på 
børnefamilier.
 -Og Venstre kunne have 
fået budgettet til at hænge 
sammen uden disse 
stigninger, sagde hun.

  Grethe Dragsbæk (Å) pe-
gede på, dette kan betyde 
en stigning på 300 kroner 
om måneden for en familie 
med en enlig mor og to 
børn.
  Karlo Jensen (V) under-
stregede, at 
børnepasningen stadig er 
billig og har en god 
kvalitet, ligesom der er 
pasningsmuligheder i alle 
lokalsamfund, 
borgmesteren tilføjede, at 
kommunen sparer penge, 
når forældre foretrække de 
private ordninger.
 -Det koster kommunen
51.000 kr., at et barn 
bliver passet i offendig 
dagpleje, mens det koster 
35.000 kr., at det passes i 
en privat ordning, sagde 
han.
  Det fik Carl Laursen (S) 
til at stille spørgsmål ved, 
om der så er tale om 
samme kvalitet i 
pasningen.
 -Det her er ren superlibe-
ralistisk Venstre-politik, 
som selvfølgelig kommer i 
starten af en valgperiode, 
sagde han.
  Ole Leegaard (V) spurgte, 
hvem der skal vurdere 
kvaliteten.
 -Hvis forældrene vælger en 
privat pasning, så tager de 
vel det ansvar, sagde han.

Budget i hovedtræk
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AABYBRO: Med vedtagelse 
af budget 2003 skal der 
spares 4.934.000 kroner 
på kommunens drift næste 
år. Kommuneskatten bliver 

uændret 21 pct., 
grundskylden 12 promille 
og kirkeskatten 1,08 pct.. 
Anlægsbudgettet er 15,6 
mio. kr. eksl. 
forsyningsområdet. Der 
lægges knapt 1,7 mio. kr. i 

kassen.  Selv om det ikke 
er et bredt forlig, er 
Venstre, So-
cialdemokratiet, SF og 
Borgerlisten enige om at:
• Pensionister mister gratis 
kørsel til aktivitetscentre 



FAKTA

ANLÆG I 2003
• Med vedtagelsen af budgettet blev 
anlægsopgavers 12003 også lagt 
fast. Anlægsbudgettet er 15,6 mio. 
kr. ekskl. forsyningsområdet på 5,6 
mio. kr. Opgaverne er:
 Renovering Aabybro Skole, 10 mio. 

kr. 
• Kloakrenoveringer, 5,5 
mio. kr.
• Vedligeholdelse af 
bygninger, 1 mio. kr.
• Vejvedligeholdelse, 1 mio. 
kr.

• Energibesparende foranstaltnin-
ger, 500.000 kr.
• Arbejdsmiljø- foranstakltninger,
500.000 kr.
• Vedligeholdelse af broer, 450.000 
kr.
• IT i folkeskolen
400.000 kr.
• Vejbelysning,
300.000 kr.
• Maskiner og material til entrepre-
nørafdelingen,
300.000 kr.
• Slidlag veje,
105.000 kr.
• Renovering af skolegårde, 
100.000 kr.
• Anlæg grønne områder, 100.000 
kr.
 Ekstra drifts- og anlægstiltag, 
70.000 kr.
• Trafiksikkerheds-foranstaltninger, 
60.000 kr.
• Vandforsyning nye ledninger 
50.000 kr.

og genoptræning. De skal 
betale en pris svarende til 
en busbillet. Besparelse 
årligt 288.000 kr.
• Kommunens 
bekæftigelsesafdeling på 
Industrivej 3 og 
Jobformidlingsenhed 
Jammerbugten skal stå 
for arbejdsprøvning og 
bekæftigelse af folk på 
kontanthjælp eller 
sygedagpenge i stedet for 
Reva Aalborg. Effektivi-
sering og styring af 
udgifter til støtte-kontakt-
personer indenfor 
socialpsykiatri. Dialog 
med plejehjem om 
ressourcer skal øges. 
Samlet rammebesparelse 
900.000 kr.
• Tidlig sprogstimulering 
af flygtningebørn. Udgift 
120.000 kr.
• Bufferpulje på 300.000 
kr. til regulering mellem 
skønnet og faktiske 
elevtal i skolerne 
bortfalder.
  Derudover er Venstre, 
Socialdemokratiet og 
Borgerlisten enige om at:
• Maden til kommunens 

ældre bliver dyrere. En 
døgnportion med seks 
måltider stiger til 89 
kroner, mens et 
hovedmåltid stiger med to 
kroner. Arlig ekstra 
indtægt på 122.000 kr.
• Friskoler skal delvist 
betale for kommunal 
buskørsel. Besparelse 
100.000 kr.
• Musikskolen skal 
spare eller øge taksterne 
for 200.000 kr. 
Socialdemokraterne og 
Borgerlisten ville dog kun 
spare 100.000 kr.
• Skæres i ressourcer til 
Velkomstcenter 
Jammerbugten og 
turistkontoret. Besparelse 
250.000 kr.

S vil spare løn til byråd
LUP: Debat om penge til samarbejde med 
venskabsbyer
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 12.10.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO:Byrådsmedlem-
merne bør vise et godt ek-
sempel og gå ned i løn, når 
Aabybro Kommune er un-
der pres, og der skal spares 
på alle andre 
serviceområder. Det mener 
Socialdemokratiet og 
Borgerlisten i Aabybro, 
som derfor til budget 2003 

kom med et forslag om at 
spare 50.000 kroner på ve-
derlag og andre 
omkostninger til byrådet 
samt til 
venskabsbysamarbejdet.
 -Vi skal spare hele veje 
rundt, og så skal vi også se 
på dette område, sagde Eva 
Rytter, gruppeformand for 
Socialdemokratiet, da Ven-
stre benyttede sit flertal til 
at stemme budget 2003 i 

FAKTA

VEDERLAG
• I Aabybro kommune er 
borgmesterlønnen ca. 
440.000 kr. 

• Viceborgmester 
Jørn Krogsgaard 
får ca. 98.000 kr. 
samt 6.000 kr. for 
hvert udvalg han 
sidder i.

• Alm. byrådsmedlemmer 
får et årligt vederlag på 
ca. 55.000 kr. samt 6.000 
kr. pr. udvalg.
• En udvalgsformand får 
ca. 110.000 kr. oveni.
• Alle får 11.000 kr. i 
tillæg per barn, de har 
under ti år.

hus.
  Men kun Borgerlistens 
Grethe Dragsbæk stemte 
for forslaget.
 -Når alle andre skal spare, 
så skal vi også, sagde 
Grethe Dragsbæk.
  Lars C. Larsen (S) supple-
rede, at det kunne ske ved 
at skære i politikernes 
mødeantal.
Borgere på tur
Aabybro har venskabsbyer 
i Oppdal i Norge, 
Kuusankoski i Finland, 
Lindesberg i Sverige, 
Altenholz i Tyskland og 
Strelzce Krajenskie i Polen, 
og viceborgmester Jørn 
Krogsgaard oplyste, at der 
kun er afsat 121.000 kr. til 
venskabsby-samarbejdet 
på.
  Desuden understregede 

han, at pengene ikke kun 
bruges til at sende 
politikere afsted.
 -Pengene bruges bl.a. til, 
at vores folkedansere kan 
tage til vores 
venskabsbyer. Den 
mulighed fjerner vi ved at 
skære 50.000 kr. i puljen 
til samarbejdet, sagde Jørn 
Krogsgaard og kaldte 
forslaget populistisk.
 -For min skyld må I gerne 
skære i vederlaget til byrå-
det. Det 2.500 kr. per 
medlem, sagde han.
  Erik Ingerslev (SF) under-
stregede vigtigheden af at 
have et venskabsby-
samarbejde.
 -Det er vigtigt, at vi ikke er 
navlebeskuende, men viser 
flaget også uden for lan-
dets grænser, sagde han.

  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
supplerede.
 -Der er masser af kontak-
ter mellem vores borgere 
og borgere i 
venskabsbyerne. Det er 
utroligt, hvis vi i en tid 
med stigende internatio-
nalisering ikke skal bruge 
121.000 kr. på dette sam-
arbejde, sagde han.
  Om byrådsvederlaget sag-
de borgmesteren, at det er 
cirka 50.000 kr. for et by-
rådsmedlem
 -Det er ikke for meget i 
forhold til den tid og det en-
gagement, det kræver. I 
forvejen er det svært at 
finde kandidater til 
byrådet, sagde han.
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Debat om Landsbyhaven
Socialdemokratiet og 
Borgerlistens forslag om at 
reducere den kommunale 
støtte til den private 
børnehave 
Landsbyhaven ved Vedsted 
Friskole med 50.000 kr. fik 
en kommentar med på 
vejen
 -Efter valget sagde Grethe 
Dragsbæk (Å), hun ville 
arbejde også for 
Landsbylistens interesser. 
Og den støtter både 
friskolen og centralskolen i 
Birkelse. Nu vil Grethe 
Dragsbæk skære i støtten 
til Landsbyhaven. Har du 
talt med dit bagland, 
spurgte Annemie Pedersen 
(V).
  Grethe Dragsbæk 
svarede, at i 
budgetforhandlinger bliver 

der taget og givet og kom-
promiser indgået.
Sparer på skolerne
• Med budget 2003 har 
Venstre besluttet at spare 
årligt én mio. kr. på 
folkeskolerne indenfor 
timetildeling special-
undervisning og ledelse
 -Vi er ikke glade for det, 
men det er nødvendigt at 
spare. Det er muligt ved at 
gøre folkeskolen mere 
rummelig og flytte 
grænserne i forhold til 
specialundervisning, som 
vi bruger 11 mio. kr. på, 
bare en smule, sagde 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V).
  SF og Socialdemokratiet 
er enige i nogle 
elementerne.
 -Men det havde været bed-
re, hvis Venstre havde 
sagt, hvor meget de vil 
spare på de enkelte 

punkter. Vi kan ikke se, 
hvor meget der skal spares 
i timetildelingen, som vi 
ikke vil spare på, sagde 
Erik Ingerslev (SF).
  Eva Rytter (S) mener, at 
besparelserne er for 
voldsomme.
Priser i musikskole
• Igen er det børnefamilier-
ne, som skal betale, når 
Venstre vil spare 200.000 
kr. på musikskolen. Det 
betyder, at taksterne 
forhøjes med ni pct., sagde 
Erik Ingerslev 
(SF).
  Borgmesteren fandt ikke 
noget alternativ.
 -Enten må vi sætte 
skatten op, eller ramme 
ældre og børnefamilierne. 
Der findes ingen 
mellemvej, og skatten kan 
vi ikke sætte op, sagde 
han.
Dyrere at være ældre



Krogsgaard i strid modvind
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 13.10.2002

AABYBRO: Jørn  
Krogsgaard (V) kom under 
den generelle debat om 
budget 2003 i strid 
modvind i byrådet, da han 
bekyldte oppositionen for 
at komme med drilleforslag 
og benytte byrådssalen 
som en teatersal i stedet 

for at samarbejde om de 
overordnede politiske li-
nier.
 -Besidder de små kom-
muner evnen til at se på de 
store linier og træffe de 
store beslutninger fremfor 
at komme med små 
drilleforslag, sagde han.
  Svaret fra Erik Ingerslev 

(SF) var kontant.
 -Du nedgør os. Du har al-
drig prøvet at sidde i 
opposition og vide, at et 
flertal er imod din 
holdning. Alligevel har 
oppositionen pligt til at 
komme med sine oprigtige 
forslag til besparelser. Hvis 
vi ikke kom med dem, ville 

• Hele byrådet var enige 
om at spare 288.000 kr. 
ved at fjerne den gratis 
kørsel for pensionister til 
genoptræning eller 
aktivitetscentre. Fremover 
skal de betale en pris 
svarende til en busbillet.
  Desuden besluttede Ven-
stre, Socialdemokratiet og 
Borgerlisten at forhøje mad-
priserne.
 -Det vil vi ikke være med 
til. Vi kan ikke gennemføre 
begge besparelser overfor 
vores ældre, sagde Erik 
Ingerslev (SF).
Travlt korps
• Kommunens støttepæda-
gogiske korps får mere 
travlt fra næste år. Venstre 
har besluttet, at korpset 
skal overtage opgaven at 
vurdere om forældre er 
egnede til at være forældre. 
Hidtil har kommunen 
betalt amtet for dette.
Korpset skal løse de nye 
arbejdsopgaver uden at få 
ekstra timer, bekræftede 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
  Socialdemokratiet, 
Borgerlisten og SF vil også 
gøre opgaven kommunal, 
men samtidig tilføre 
korpset ekstra 25 
timer.Venstres forslag 
betyder en besparelse på 
244.000 kr.

Forslag om private veje
• SF's forslag om, at bl.a. 
blinde villaveje, fortove og 
gadebelysning skal være 
private, og 
vedligeholdelsen overdra-
ges til beboerne blev ned-
stemt under 
budgetforhandlingerne.
  Forslaget ville give en 
kommunal besparelse på 
910.000 kr.
 -Når vi ikke må sætte 
skatten op, må vi 
fordele besparelserne 
bredere end bare 
lade børnefamilierne 
betale. Og vores forslag 
betyder ikke den 
voldsomme udgift for den 
enkelte husejere, sagde 
Erik Ingerslev (SF).
  Jørn Krogsgaard (V) fandt 
forslaget urealistisk.
 -Hvis gadelyset skal være 
privat, skal beboerne på 
alle veje holde stiftende 
generalforsamling og 
oprette en forening, sagde 
han.
  Erik Ingerslev havde for-
udset modstanden.
 -Men andre kommuner 
har taget dette skridt, og 
vores forslag kan flytte 
holdningen over en 
årrække, sagde han.
Skærer i administration
• Hele byrådet er enige om 
at spare årligt 700.000 kr. 

i administrationen. Dog 
var Venstre ene om at ville 
spare hele beløbet med 
virkning fra allerede 2003.
  Lars C. Larsen (S) 
spurgte, hvor der skulle 
spares, når forvaltningens 
oplæg alene gav bud på 
besparelser for
350.000 kr. det første år.
 -Vi har en billig 
administration af 
kommunen, slog borg-
mester Ole Lykkegaard An-
dersen (V) fast.
 -Men vi skal altid se, om 
vi kan bliev mere effektive 
og udnytte den moderne 
teknologi, sagde han.
Indfør dækningsbidrag
• Heller ikke SFs forslag 
om at indføre 
dækningsbidrag for at 
finansiere markedsføringen 
af Aabybro Kommune blev 
vedtaget.
  SF ville trække sit forslag 
om at spare 500.000 kr. 
ved at sammenlægge 
funktionerne indenfor 
udvikling, information og 
turisme.
 -I stedet kan vi indføre 
dækningsbidrag på én 
promille til markedsføring. 
Det vil give en indtægt på 
420.000 kr., sagde Erik 
Ingerslev.

vi få at vide, at vi ikke vil 
tage ansvar, sagde SF'eren.
  Carl Laursen (S) sagde, at 
oppositionen arbejder 
mindst lige så seriøst som 
Venstre, og Grethe Drags-
bæk (Å) var overrasket over 
Jørn Krogsgaard.
 -Lad os være uenige, men 

uenige i et pænt sprog, 
sagde hun.
  Inge Pedersen (S) kom 
med en opfordring.
 -Jørn Krogsgaard, du må 
lære at opføre dig 
ordendigt overfor os andre.
  Carl Laursen ville vide om 
borgmester Ole Lykkegaard 

Andersen (V) havde samme 
holdning om drilleforslag, 
og at oppositionen brugte 
byrådssalen som en teater-
sal.
 -Nej, det mener jeg ikke, 
og det gør Jørn Krogsgaard 
heller ikke, sagde borgmes-
teren.



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 29. oktober 2002, Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Lars, Erik, Per og Jette

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden og kommunalpolitik
5. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Fællesarrangement på Halkær Kro - der afholdes fællestransport.

Amtsrepræsentantskabsmøde den 7. november - der skal vælges ny næstformand.

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgåes.
Under punktet kommunalpolitik opstår der en diskussion af vores holdning til 
kommunesammenlægning/kommunalt samarbejde.
Der foreslåes at vi på et tidspunkt tager en diskussion af emnet, så vores byrådsmedlemmer 
er klædt på til at gå ind i de diskussioner, der opstår i byrådssalen.

ad 5. Eventuelt - Der er aftalt julefrokost den 7. december hos Jette på Gjøl.

referent: Jette Staal

Gammel sag om stander på vej til løsning
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 06.11.2002

AABYBRO: Den over to år 
gamle sag om Centerfor-
eningens ret til at opstille 
et fællesskilt ved Østergade 
ser nu ud til at finde en 
løsning.
  For to år siden ansøgte de 
forretningsdrivende om at 
måtte opstille et ur, men et 
kommunalt nej fik dem 
tilbage i tænkeboksen.
  Herfra kom ideen til en 
otte meter høj og to meter 
bred pylon. Teknisk 
Forvaltning lavede en kopi 
af skiltet, så man kunne se 
på sagen. Fællesskiltet var 

åbenbart for dramatisk for 
folkene i Teknisk Udvalg, 
der lod Centerforeningen 
forstå, at en pylon ved 
Østergade ikke må 
overstige seks meter i 
højden.
  I år ansøgte forretninger-
ne igen om lov til at 
opstille den høje 
kundemagnet, men som 
tidligere blev det til afslag, 
dog med et forslag om at 
bygge en fælles glasplade i 
væggen, hvor alle butikker-
ne kunne have deres logo. 
En sådan glasudsmykning 
vil imidlertid være en beko-

stelig affære, så Teknisk 
Udvalg har nu givet grønt 
lys for, at Centerforeningen 
kan opstille det otte meter 
høje skilt ved Østergade. 
Beslutningen kom dog ikke 
i hus uden sværdslag, idet 
Erik Ingerslev Larsen (F) 
stemte imod, og 
venstregruppen med Jørn 
Krogsgaard i spidsen alene 
måtte stemme forslaget 
igennem, da udvalgets to 
socialdemokratiske med-
lemmer ikke kunne deltage 
i afstemningen.

NØRHALNE  Teknisk godkendelse 
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 06.11.2002

  
 •Teknisk Udvalg har nu 
sagt god for den tekniske 
del af byggemodningen af 
grundene ved Gustav 
Zimmersvej i Nørhalne.
  Kommunen vil lade 

betalingen af 
arbejdet med at 
byggemodne grundene 
med noget af jorden, og det 
har SF's Lars Jacobsen 
Hasager kaldt ulovligt.
  Arbejdet skal i licitation i 

november, men krævede 
den tekniske godkendelse, 
som Teknisk Udvalg gav 
mandag aften.
Tilbage er nu kun det 
juridiske spørgsmål.



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 26. november 2002 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Per, Erik og Jette

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden
5. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Fra amtet: Amtsrepræsentantskabsmøde: Torben Duelund flytter til København og der 
skal vælges nyt amtsvalgt HB-medlem. - Nyt møde den 9. december med valg af 
næstformand.

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgåes.
Der foreslåes ny mødestruktur: Udvalgene mødes hver 3. uge og der afholdes byrådsmøder 
hver 3. uge (i alt 14 gange/årligt). Det betyder vi også vil ændre vores mødestruktur.

Evaluering af rengøringsområdet efter besparelser: Mere positivt end vi havde regnet med.

Julefrokost den 7. december 18.30 på Gjøl - der udsendes meddelelse

ad 5. Eventuelt: Vi udarbejder ny mødekalender på næste møde.

referent: Jette Staal

Grønt lys til skolebyggeri
VURDERING: Intet princip om fag-eller hoved-entreprise på 
kommunale opgaver
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 29.11.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Byrådet hen-
tede onsdag aften ti mio. 
kr. op af kommunekassen 
og sikrede dermed, at 
byggeriet af ny lokaler til 
Aabybro Skoles indskoling 
samt til en samling af 
SFO'erne på Kattedamsvej 
kan gå i gang i december.
  Samtidig blev det beslut-
tet, at renoveringen af den 
nuværende 
indskolingsafdeling 
udskydes med 
byggestart i efteråret 2003 
i stedet for at stå færdig 
samtidig med de nye 
bygninger allerede ved det 
kommende skoleår i 
august 2003.
  Det løser blandt andet
skolens pladsproblemer un-
der om- og tilbygningen.
  Men i forbindelse med, at 
pengene slap fra kassens 
mørke til dagens lys, ville 
byrådsmedlem Lars C. Lar-
sen (S) have oplysninger 
om reglerne for licitationer.
  Det er nemlig vedtaget, at 
de 12 virksomheder, som 
lagde billet ind på arbejdet 
med nybygningen til Aaby-
bro Skole, også inviteres til 
at byde på renoveringen af 
indskolingen. Det 
resulterede i en 

byrådsdebat om 
kommunens 
brug af fag- eller 
hovedentre-
priser.
  Lars C. Larsen 
pegede på, at 
kommunen 
tidligere har fået skudt i 
skoene, at den ikke tager 
hensyn til de lokale 
håndværkere. Hovedentre-
priser tiltrækker større 
virksomheder, da der som 
regel så også er tale om 
store opgaver. Omvendt er 
udbud i fagentreprise - i de 
enkelte håndværk - en 
fordel for de mindre 
håndværkere, som ved 
denne form for udbud kan 
blive ved deres læst.
 -Derfor kan vi her råde 
bod på beskyldningerne i 
stedet for at invitere 12 
virksomheder, hvoraf de 10 
kommer udefra, til at byde 
på renoveringen, sagde 
Lars C. Larsen.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
understregede, at der 
juridisk ikke er noget i 
vejen for at invitere 12 
virksomheder til at byde.
 -Personligt synes jeg, det 
er mange, men det er 
besluttet, fordi dette dusin 
alle har vist interesse for 
og budt på nybyggeriet. Vi 

har ikke ved-
taget, at vi er 
gået væk fra fag-
entrepriser. Der 
er fordele og 
ulemper ved 
både fag- og 
hovedentreprise, 

og vi vil vurdere hvilken 
form, der er den bedste ud 
fra den enkelte opgave. En 
renovering af lokaler er 
svær at styre i en 
fagentreprise, sagde han.
  Formanden for teknisk 
udvalg, Jørn Krogsgaard 
(V), lagde sig i samme spor.
 -Det er klart, at når vi en 
gang skal tale om at 
ombygge skolens p-plads, 
så har vi en ny situation, 
hvor vi vil spørge de 
entreprenørere, som vi er 
vant til at benytte ved 
disse opgaver, sagde han.
  SF's Erik Ingerslev under 
stregede byrådets rolle.
 -Det må være det enkelte 
projekt, der afgør, om det 
skal være fag-entreprise el-
ler ej. Og 
byrådsmedlemmerne er jo 
valgt til se på. hvad der er 
bedst økonomisk for 
kommunen og for 
offentligheden og ikke at 
sikre nogles særinteresser, 
sagde Erik Ingerslev.

"Byrådet er jo valgt til se 
på, hvad der er bedst 
økonomisk for kom-
munen og ikke at sikre 
nogles særinteresser."

Erik Ingerslev (SF)

Nullermænd kom frem i lyset
EVALUERING: Omlægning af rengøring er blevet bedømt
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE  01.12.2002

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Nullermænd og 

et hårdtarbejdende rengø-
ringspersonale i de 
kommunale institutioner 
var i byrådet onsdag aften 

genstand for en evaluering 
og debat mellem Venstre 
og SF.
  Ved vedtagelsen af budget 



"Vi gjorde det rette ved at 
foretage omlægningen i 
eget regi i stedet for at 
sende arbejdet i udbud."

Borgmester Ole 
LykkegaardAndersen 
(V)

Får penge for at passe egne børn
TVIST: Venstres flertal afviser frygt for ekstra udgift for Aabybro 
Kommune
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.12.2002

• Forældre kan få tilskud på 
årligt skattepligtige kr. 42.000 
for at passe deres børn i 

alderen et halvt år til og 
med to år.
• Forældrene må ikke 
samtidig få løn eller 
overførselsindkomst.
•Der kan højst gives 

støtte i et år og i mindst otte 
uger per barn og max. tre til-
skud pr. husstand.

FAKTA

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Har du lyst 
eller går du allerede 
hjemme og passer dit eget 
barn i alderen et halvt år 
til tre år, og får du hverken 
løn eller overførselsind-
komst, så kan du få 
42.000 kr. fra Aabybro 
Kommune som en 
håndsrækning.
  Det besluttede Venstres 
flertal på ni mandater i 
byrådet onsdag aften.
  I mod var Socialdemokra-

terne, SF og Borgerlisten. 
De frygter, forslaget vil give 
kommunen en udgift, som 
der ikke er sat penge af til 
på budgettet, ligesom det 
overvejende vil komme 
velstillede til gode.
 -Hvad forventer Venstre, 
det vil koste. Når SF stiller 
forslag uden at anvise 
finansiering, bliver vi kaldt 
uansvarlige, sagde SF's 
Erik Ingerslev.
  Venstre forventer, at for-
slaget er udgiftsneutralt, 
fordi tilskuddet på 42.000 
kr. finansieres af, at 

forældrene samtidig tager 
deres børn ud af dagplejen. 
Og tilskuddet svarer til 85 
pct. af kommunens 
udgifter til en dagpleje-
plads. 

2001 blev en omlægning af 
rengøringen bakket op af 
alle partier i byrådet på 
nær SF. Denne omlægning 
er nu gennemført og er 
blevet evalueret af de 
berørte institutioner.
  Omlægningen har med-
ført en årlig kommunal be-
sparelse på 800.000 kr., 
da der er skåret 5.959 
rengøringstimer væk, 
hvilket svarer til ti procent.
  Evalueringen viser, at 91 
procent er tilfredse efter 
omlægningen, fremhævede 
borgmesteren og Karlo Jen-
sen (V), formand for 
kulturudvalget.
 -Det viser sig, at vi gjorde 
det rette ved at foretage om-
lægningen i eget regi i 
stedet for at sende arbejdet 
i udbud, sagde 
borgmesteren.
 -Når vi sparer ti procent,
vil der selvfølgelig være nog-
le knaster, og der skal 
stadig nogle justeringer til 
på området, viser 

evalueringen, 
sagde 
borgmesteren, 
hvorefter han 
roste kommunens 
rengøringsper-
sonale.
 -De er gået ind i 
dette med en 
positivt indstilling og har 
ydet et hårdt arbejde, 
sagde han og tilføjede, at 
nogle institutioner efter om-
lægningen har fået flere 
rengøringstimer til 
rådighed.
  Derimod læste Erik In-
gerslev (SF) rapporten på 
en anden måde.
 -Vi kan sige, at det ikke
blev så dystert, som vi gav 
udtryk for dengang. Men 
denne evaluering er også 
et udtryk for, at i Aabybro 
Kommune bor der pæne 
mennesker, som indretter 
sig efter situationen og hol-
der kæft, sagde han.
 -Hvis man læser hele rap-
porten, så er der 

bekymring for 
rengørings-
standarden og 
for personalet. 
Det handler 
om at tilgodese 
hoved-
rengøring og 
de skiftende 

årstider i institutionerne. 
Desuden er vi ikke klar 
over, hvordan og om hele 
personalet er blevet spurgt 
ved evalueringen, sagde 
han.
  Ole Lykkegaard Andersen 
pegede på, at omlægningen 
også har betydet efter-
uddannelse og investering 
i ny teknik til personalet.
  Karlo Jensen sagde, at 
man ikke kender graden af 
tilfredshed før omlægnin-
gen.
 -Vi ved ikke om tilfreds-
heden den gang var 100 
procent. Det kan være den 
var under 91 procent, 
sagde han.

  Alligevel forudser Erik In-
gerslev, det vil koste kom-
munen penge, da tilbuddet 
vil blive benyttet af for-
ældre, som i forvejen har 
valgt at gå hjemme og 
passe deres børn uden at 
få penge for det.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
oplyste, at der ikke er sat 
økonomi på forslaget, fordi 
det er umuligt at sige, om 
kommunen vil spare eller 
ej.
 -Dette er endnu en valg-
mulighed for forældre, sag-
de han, og blev fulgt op af 
partifællen Karlo Jensen, 
som fremhævede, at forsla-

get giver forældre mere tid 
til at være sammen med de-
res børn.
 -Mennesket skabes i bar-
nets første tre leveår. 
Derfor er det vigtigt, at små 
børn har så nær kontakt 
med forældrene som 
muligt. Vi håber, nogle vil 
tage et år fri fra 
arbejdsmarkedet og bruger 
tiden med deres barn, selv 
om jeg kan frygte, at vores 
støtte er lidt for lav, sagde 
han.
  Det fik Inge Pedersen (S) 
til at advare mod at give for-
ældre dårlig samvittighed, 
fordi de får børnene passet, 
og Eva Rytter (S) har svært 

ved at se grundlaget for 
tilbuddet.
 -Hvem kan eller vil bruge 
det? Er der et behov, eller 
er vi ved at opdyrke et, 
spurgte hun.
  Birger Fischer (V) pegede 
på, at forældre ud over 
støtten også spare 
udgiften til pasning, og Ole 
Leegaard (V) advarede mod 
at belære andre om, hvad 
der er godt eller skidt.
 -Her giver vi folk en mu-
lighed for at selv at træffe 
et valg. Det er op til folk 
selv at prioritere, om de vil 
have et nyt hus eller en 
gammel bil, sagde han.

Samarbejde på plads
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 22.12.2002

AABYBRO: 
Skattesamarbejdet mellem 
Aabybro, Brovst og 
Pandrup kommuner er nu 
på plads. Alle tre byråd har 
vedtaget, at de tre kom-
muner fra 1. juli opretter 
en fælles skatteforvaltning 
med base på Østergade i 
Aabybro med ialt 28 
ansatte.
  Endnu er det ikke klart, 
om selskabsligningen også 
kommer med, da det er op 
til Told&Skat at vurdere, 
om de tre kommuner 
udgør en tilstrækkelig stor 
enhed til at udføre 
opgaven, eller om også 
andre kommuner skal 
inddrages. Indtil nu har Aa-
bybro, Pandrup og 
Brønderslev samarbejdet 

om 
selskabsligningen.
  Chefen for den nye 
skatteafdeling er ikke 
fundet. Samtidig med, at 
Fjerritslev Kommune sagde 
nej til at deltage, blev 
indstillingen af Fjerritslevs 
borger- og skattechef Finn 
Jensen også trukket. I 
stedet slåes stillingen op 
internt i de tre kommuner.
  I Aabybro byråd ville Karl 
Schrøder (S) høre, hvordan 
Fjerritslev kan sige nej 
med den begrundelse, at 
der ikke er penge at spare 
via samarbejdet, mens de 
øvrige kommuner regner 
med at opnå besparelser.
 -Vi opretter dette primært 
for at højne servicen, 
retssikkerheden og øge 
fagligheden, svarede 

borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
 -Vi regner også med et ra-
tionale, men det er ikke ho-
vedårsagen. Og fra 
kommune til kommune 
kan der være forskel på, 
hvor mange penge man 
bruger på skatteområdet 
bl.a. set ud fra hvor mange 
skatteligninger, man 
overkommer, sagde han.
  Erik Ingerslev (SF) håber, 
at selskabsligningen 
omfattes af samarbejdet, 
og at Fjerritslev til sommer 
skifter standpunkt.
 -Det kan jo være, at Fjer-
ritslev Kommune kommer 
til fornuft og erkender, at 
de har taget den forkerte 
beslutning, sagde han

Frit valg for de få utilfredse
SERVICE: Ældre kan vælge alternativ til kommunale pleje fra april
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 22.12.2002



Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Fra april kan 
ældre i Aabybro Kommune 
vælge mellem at få udført 
den praktiske hjælp i 
hjemmet og den personlige 
pleje af enten den 
kommunale hjemmehjælp 
eller af en privat 
virksomhed. Eneste krav 
er, at der melder sig 
firmaer, som er 
interesseret i at være et 
alternativ til den kommu-
nale pleje.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
Eva Rytter (S) og Erik 
Ingerslev (SF) bakker alle 
op om, at ældre får et valg. 
Samtidig er alle også enige 
om, at det kun vil være vil 
være få pct. ældre, som 
vælger den private service 
på bekostning af den of-
fentlige. Men derefter hører 
enigheden op, fremgik det 
af byrådets debat om 
udsving i antallet af 
ansatte i hjemmeplejen og 
konkurrencevilkår.
  Baggrunden er en ny lov, 
som pådutter 
kommunerne at give 
pensionister et reelt valg 
af, hvem de vil have til at 
udføre hjemmehjælpen. 
Det betyder, at kommunen 
skal beskrive kvaliteten i 
servicen og prisnivauet, så 
private får mulighed for at 
tilbyde ydelsen til samme 
kvalitet og pris, men 
samtidig skal de leve op til 

en række krav for at blive 
godkendt.
  Men Ole Lykkegaard An-
dersen understregede, der 
ikke er tale om et udbud 
på ældreområdet, og Erik 
Ingerslev pegede på, der 
ikke er tale om en 
udvidelse af servicen.
 -Man kan ikke få andre 
ydelser, fordi man vælger 
et privat firma. Det vil 
være samme ydelser som i 
den kommunale service, 
sagde han.
  Eva Rytter sagde, der 
ikke er lige 
konkurrencevilkår.
 -Hos det private firma kan 
man købe ekstra ydelser 
ved siden af. Det kan den 
kommunale service ikke til-
byde, sagde hun og 
advarede mod at bruge "frit 
valg" som universal-
løsning på alle områder.
 -På lang sigt er jeg bekym-
ret for, om vi økonomisk er 
i stand til at have 
overblikket, sagde hun.
  Og både Socialdemokra-
terne og SF understregede, 
at kommunen i følge 
loven har forpligtigelse til 
at tilbyde hjemmehjælpen, 
såfremt den private 
udbyder skulle svigte.
  Karl Schrøder (S) frygtede 
for de kommunale 
hjemmehjælperes 
ansættelse. Hvis man 
vælger den private 
hjemmehjælp, kan man 
nemlig falde tilbage på den 
kommunale med tre 
måneders varsel. Det kan 
give store udving i antallet 

af kunder til kommunale 
hjemmepleje og dermed i 
antallet af ansatte.
 -Ja, det vil være som på 
det private arbejdsmarked. 
Vi skal tilpasse 
arbejdsstyrken efter 
efterspørgslen, svarede 
borgmesteren.
 -Men hvorfor skulle det 
være anderledes i den kom-
munale verden end i den 
private. Der vil være nogle, 
som er utilfredse og for 
dem er det sundt med et 
valg. Det kan 
sammenlignes med, at 
nogle vælger friskoler og 
andre folkeskole til deres 
børn. Det er meget 
natuligt, man ikke er 
tvangsindlagt til kun at 
benytte et tilbud, sagde 
han.

FAKTA

MULIGHED
 •Private kan fra 1. april til-
byde ældre enten praktisk 
hjælp eller personlig pleje 
eller begge områder. 
• Praktisk hjælp er 
rengøring, hjælp til indkøb 

og tøjvask.
• Plejen er personlig 
og psykisk pleje og 
omsorg, træning, 
ernæring, 
medicingivning og 

tryghedsalarmer. 
• Kommunen godkender fir-
maerne én gang om året, 
første gang medio januar. 
Kommunens hjemmeplejere 
bruger 60 pct. af deres ar-
bejdstid ansigt til ansigt med 
brugerne. Resten går til mø-
der, uddannelse, sygdom, fe-
rie, ledelse og transport.

Nye rammer for politikere
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 22.12.2002

AABYBRO: Aabybro har få-
et en politik for evt. udbud 
af kommunale ydelser og 

en strategi for 
kulegravning af den 
kommunale service.
  Dermed lever kommunen 

op til de nye krav, som fler-
tallet i Folketinget har 
lovbestemt. Og det er Ole 
Leegaard (V) godt tilfreds 

med.
 -Servicestrategien er et 
godt værktøj. Det giver os 
mulighed for at sætte 
fokus på et område 
længere frem end et år, og 
det giver mulighed for 
opfølgning og afrap-
portering, sagde han.
  Det provokerede Erik 
Ingerslev (SF) til en 
kommentar.
 -Det er Venstre-
regeringens mærkesag. Der 
kommer stadig flere tiltag 
fra Folketinget, som 
indskrænker det 
kommunale selvstyre og 
forsøger at sætte dags-
ordenen for, hvad vi i byrå-
dene skal beskæftige os 
med, sagde han.
  Ole Leegaard understre-
gede, det er op til 
kommualpolitikerne at 
bestemme hvilke 
mærkesager der skal 
inddrages.
  Derimod var Erik 
ingerslev og Eva Rytter (S) 
tilfredse med, at der er 

sociale klausuler med i 
virksomhedsoverdragelsen, 
såfremt private 
virksomheder i udbud 
vinder ydelser, der i dag 
udføres af kommunen. 
Grethe Dragsbæk (Å) efter-
lyste en tovholder, som sik-
rer, at reglerne virkeligt bli-
ver overholdt
  Kommunens udbudspoli-
tik er, at udbud og 
udlicitering ikke er et mål i 
sig selv, men et af flere 
midler til at sikre borgerne 
den bedste service til den 
mest effektive pris.
  Ved hvert udbud vil byrå-
det tage stilling til sociale 
klauser til den private 
byder. De skal sikre, at 
nuværende medarbejdere 
ikke bliver udstødt efter et 
udbud og sikre 
rummelighed i 
arbejdsmarkedet.
  Servicestrategien udpeger 
de kommunale ydelser, 
som i denne valgperiode 
skal undersøges for at se 
om opgaverne løses godt 

nok og effektivt.
  Områderne er tilskud til 
privat børnepasning ledel-
sesstruktur på skoler og in-
stitutioner. børnekultur, 
mål for 
undervisningsformer i 
folkeskolen samt dens rum-
melighed i forhold til 
specialundervisning.
  Det er ældres valg af leve-
randør af personlig og 
praktisk hjælp, 
kontraktstyring på 
plejehjemsområdet og 
Biersted Plejecenter, 
indsatsen for at få 
kontanthjælpsmodtagere i 
arbejde, behovet for 
pladser på special-
institutioner for børn og un-
ge og organiseringen i 
socialforvaltningen. 
Endelig er det 
kontraktstyring af de 
grønne områder i 2003 
funktionsudbud af 
vejvedligeholdelsen og 
samarbejde med andre 
kommuner.
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