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Nyhedsbrev fra Venstres byrådsgruppe. 

 

Den politiske sommerferie er nu slut, og Venstres byrådsgruppe er klar til ”2. halvleg” af 2018. Det seneste  

halve år har været særdeles spændende – ikke kun fordi et nyt byråd har skulle lære hinanden at kende på  

godt og ondt, men også fordi vi i Venstre fik en meget stærk byrådsgruppe valgt ind med mange forskellige 

kompetencer og kvaliteter – en gruppe hvor halvdelen er helt nye, og kommer ind med nye syn på det politiske 

arbejde.  

Vi har alle været meget fokuserede på at få skabt en god kemi og bygget nogle gode rammer op omkring det 

fremtidige gruppearbejde, så vi har en konstruktiv og ærlig dialog. Otte forskellige mennesker kan ikke  

forventes at være enige om alting selv om man er medlem af samme parti, men vi vil strække os meget langt  

for at finde fælles fodslag, i langt de fleste sager. Det opnår man bedst, når arbejdsklimaet er i orden! 

Trods det at Venstre ikke har borgmesterposten, synes vi alligevel vi har vist, at vi er byrådets største (og 

stærkeste) parti ved at have fået sat tydelig politisk aftryk på mange sager. Her blot nogle eksempler:  

 

FAST TRACK: 

Der er i flere byer mangel på boligudstykninger, men kommunerne må ikke selv bestemme, hvor meget jord  

man har udlagt hertil. Vi har i flere år fået at vide, at ”det kan vi bare ikke gøre noget ved”, men på initiativ  

fra Venstre og efter massivt pres, er der nu fundet en model, hvor vi hurtigere kan få nyt boligjord lagt ind i 

kommuneplanen og taget det jord ud, der allerede er bebygget. Det betyder selvsagt, at vi i højere grad kan 

imødekomme den efterspørgsel, der er på byggegrunde rundt i kommunen - det er selvfølgelig rigtig godt! 

 

UDLICITERING AF PLANOPGAVER: 

I flere år har forvaltningen – trods ihærdigt arbejde – haft svært ved at følge med behovet for udarbejdelse af 

lokalplaner m.m. Det har vi i Venstre været rigtig trætte af, for når der er behov for et kommuneplantillæg  

eller en lokalplan, er det typisk, fordi der er udvikling i gang. Det skal understøttes hurtigst muligt, og derfor 

har Venstre flere gange foreslået, at der ligges nogle konkrete planopgaver ud til private virksomheder. Det er  

        nu lykkedes, og dermed får vi hurtigere nogle planer igennem ”systemet”. 

 

ØKONOMISK POLITIK: 

Der er bud efter kommunens anlægsbudget til mange gode projekter, og derfor foreslog Venstre allerede ved 

sidste budget, at vi hævede kommunens anlægsramme fra 75 mio. til 85 mio. Det var der ikke flertal for den 

gang, men det blev der til gengæld, da vi reviderede kommunens økonomiske politik her i foråret. Det betyder,  

at vi lidt bedre kan modstå det behov og de ønsker, der er til anlægsinvesteringer, selv om listen til ønsker er 

umådelig meget længere end pengene rækker til. Udover anlægsrammen blev der også lempet på nogle andre 

parametre, der totalt set gerne skulle give os en smule mere handlefrihed.  

Det var blot tre eksempler. Der er selvfølgelig mange flere ting, som Venstre har haft stor indflydelse på som fx 

Ringbus i Rebild øst, rygepolitik, fraværsstatistik, halvedligehold, institutionsbyggeri i Støvring og meget mere. 

Trods det at Venstre jo ikke har flertal alene, så har et godt samarbejde i det nye byråd, allerede skabt gode 

resultater på mange fronter. 

 

BUDGET 2019: 

I den kommende periode står budgetforhandlingerne øverst på alle dagsordener. Vi er heldigvis ikke så hårdt  

ramt som mange andre kommuner, men ikke desto mindre skal vi finde cirka 17 mio., for at budgettet bare går  

i et rundt nul. Og der ligger jo flere ønsker om dispositioner og venter hos alle os 25 byrødder, så beløbet der  

skal findes er reelt set endnu større.  

Spændende bliver det, og fra Venstres side glæder vi os til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne. Vi vil rigtig 

gerne være i en bred budgetaftale, da det giver de bedste samarbejdsbetingelser for det kommende år – men  

vi går kun med, hvis vi får den indflydelse som otte mandater berettiger til. Vores slogan i valgkampen for  

mindre et år siden, var ”Et Rebild i balance”. Det vil vi også tage udgangspunkt i til budgetforhandlingerne. 

Som afslutning kan jeg minde om, at Venstre i Rebild afholder medlemsmøde den 3. september, hvor vi 

byrådsmedlemmer selvfølgelig også er til stede.  

 

Mange hilsner på vegne af byrådsgruppen. 

 

Jeppe Ugilt 

Gruppeformand.  

 


