
Af Jens Fogh-Andersen
jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

THISTED: - Vi er langt fra fær-
dige med arbejdet, men jeg 
er glad for, at vi går i samme 
retning. Der er vilje til at fin-
de et forlig om budgettet, 
som det er sket i de tre fore-
gående år.

Borgmester Lene Kjel-
gaard Jensen (V) tog fredag 
hjem efter to dages bud-
getseminar i Hanstholm 
med en fornemmelse af poli-
tisk vilje til at finde et bredt 
forlig. Seminaret blev holdt 
med afsæt i direktionens 
budgetoplæg.

- Vi fik en god gennem-
gang af materialet fulgt op af 
gode drøftelser af indholdet 
i de enkelte budgetblokke, 
fortæller borgmesteren som 
allerede i næste uge fortsæt-
ter drøftelserne under en 
stribe møder med formæn-
dene for byrådets politiske 
grupper og kommunaldirek-

tøren. Det sker med tanke 
for, at næste års budget skal 
til første behandling i byrå-
det 17. september.

- Derfor skal tiden op til 
første behandlingen bruges 
til at samle in put, siger borg-
mesteren som er helt op-
mærksom på, at der også er 
udfordringer i arbejdet. 

Strukturer til eftersyn

- Drøftelserne på seminaret 
viste, at der er forståelse for, 
at det bliver nødvendigt at se 
på strukturer. Både på bør-
neområdet og også på æl-
dreområdet, hvor vi ved at 
der skal anderledes fokus på 
forebyggelse og sundhed, si-
ger borgmesteren.

Hun peger også på udvik-
lingen i befolkningssam-
mensætningen. Færre børn 
og flere ældre gør, at børne-
området - herunder også 
skolerne, skal have særlig 
opmærksomhed.

- Samtidig med, at vi er ud-

fordret på udviklingen i be-
folkningssammensætningen 
er det også nødvendigt, at vi 
har fokus på konsekvenser-
ne af folkeskolereformen. 
Derfor har venstres gruppe 
et ønske om, at vi gør folke-
skolen til genstand for et 
temamøde for byrådet, 
blandt andet for at belyse 
konsekvenserne af refor-
men.

I direktionens budget op-
læg er der et plus på 26 mil-
lioner kroner på bundlinjen 
for næste års budget. Heraf 
komme 24 millioner kroner 
som et engangsbeløb. Sam-
tidig siger tallene, at der skal 
ske servicereduktioner for 
godt 18 millioner kroner.

- Netop fordi de 24 millio-
ner er et engangsbeløb, skal 
vi tænkes os om når vi bru-
ger pengene, siger borgme-
steren som svar på om det 
kunne være fristende at bru-
ge nogle af dem for at undgå 
servicereduktioner.

- Det vil i givet fald bare gi-
ve endnu større udfordrin-
ger fremadrettet. Et en-
gangsbeløb kan i stedet bru-
ges til at fremrykke investe-
ringer eller anlæg, siger 
borgmesteren.

To dage i tallenes tegn
BUDGET 2014: Næste års budget rummer udfordringer, men borgmester 

Lene Kjelgaard Jensen (V) ser optimistisk på muligheden af et forlig
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Hvor kommer Klaus & Servants fra?

            Thisted            Præstø           Nykøbing

FORBEREDER FLYTNING AF WAVE STAR-ANLÆG

Med udsigt til en weekend med kuling og deraf følgende bølgegang, går der endnu nogle dage, før 
søen igen er så rolig, at arbejdet med at flytte Wave Star bølgenergianlægget fra placeringen ved Ros-
hage, hvor det har stået siden 2009. Men når forholdene er til det, skal anlægget flyttes på en stor 
pram, hvor det skal hvile på den særlige stålkonstruktion, der er bygget til formålet. I første omgang 
flyttes anlægget ind i Hanstholm Havn, hvor det skal gennemgå en tekniks opgraderingen. herefter 
skal det placeres på en ny, men ikke endelig fastlagt position vest for havnen.  Foto: Diana Holm

- Der er vilje til at finde et forlig om budgettet, konstaterer borgme-
ster Lene Kjelgaard Jensen. Arkivfoto: Peter Mørk

 » Netop fordi de 24 millioner er 
et engangsbeløb, skal vi tænkes os 
om når vi bruger pengene.
LENE KJELGAARD JENSEN (V), borgmester i Thisted kommune


