Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Netop hjemkommet fra aftenens byrådsmøde iler jeg med at berette fra dagens
møde, gårdagens forberedelser og morgendagens møde i Social- og
Sundhedsudvalget.
I går mandag den 31. marts.
Det er sådan, at vi i Venstres gruppe mødes dagen før byrådsmøderne for at
debattere, hvad vi skal mene og gøre på byrådsmøderne.
Det er der ikke noget unormalt i.
Faktisk er det nogle af de møder, som jeg sætter mest pris på. Her bliver der virkelig
debatteret politik. Det er her vi forsøger at lægge retningen for, hvad der skal ske i
Herning Kommune. Det er gode og spændende møder.
Mødet i går var på 4 timer, da vi også skulle forberede os på næste uges
budgetkonference.
Det unormale var, at vi ikke gik hjem da mødet var slut.
For at vi – i Venstres gruppe – også kan lære hinanden godt at kende, laver vi ind
imellem ting af social karakter.
Og i går gik vi over torvet for at besøge den nye B&O butik.
Det er ikke førte gang jeg var der, men jeg blev lige så imponeret som første gang.
Hvis I har en halv time til overs en dag, hvor I er i Herning, så kig ind til B&O. Jeg
lover jer, at I ikke bliver skuffet.
Og man behøver ikke engang at købe noget. Bare sig, at I er fra Vildbjerg, så ved jeg,
I bliver godt modtaget.
I dag tirsdag den 1. april.
Besparelserne på handicap og psykiatriområdet fyldte naturligvis meget på dagens
byrådsmøde, men det kan I læse om i avisen i morgen.
Så jeg vil nøjes med at referere 2 ting, der specifik berører os fra Vildbjerg.
Som I ved, vil varmeværket etablere solfangere ved Finlandsvej, så vi alle kan slippe
lidt billigere i varme, og så vi kan være lidt bedre ved klimaet.
Men efter dagens vedtagelse, bliver det lige knap så billigt.
Det er nemlig sådan, at f. eks. Vildbjerg Varmeværk kan låne penge til solfangere hos
KommuneKredit, hvis blot Herning Kommune garanterer for lånet.
Det er der en vis risiko ved for kommunen. Derfor har kommunen indtil nu opkrævet
en garantiprovision på 1½ % af lånets hovedstol.
Efter vedtagelsen i dag vil Herning Kommune opkræve en engangsprovision på 1 %
af lånets hovedstol og en løbende provision på ½ % af lånets restgæld.
Vedtagelsen er god nok, men timingen er elendig, for næste punkt på dagsordenen
var beslutningen om at give en garanti til Vildbjerg Varmeværk.
Vildbjerg Varmeværk fik sin garanti, og varmen bliver billigere i Vildbjerg, men knap
så meget billigere, som vi havde håbet. Surt!

Herning Varmforzinkning – som ligger på Sverigesvej i Vildbjerg – har store udgifter
til strøm. Derfor vil de gerne rejse en vindmølle nord for virksomheden på lige godt
100 meter.
Første skridt i den retning er, at byrådet sender et debatoplæg i offentlig høring. Og
det gjorde vi så.
Det var kun første spæde skridt i retning af, at der kan gives en tilladelse til opførsel
af vindmøllen; men efter dagens behandling er jeg optimistisk for, at det ender med
at Byrådet giver sin tilladelse.
I morgen onsdag den 2. april
Skal jeg så til møde i Social- og Sundhedsudvalget.
Som I kan læse i avisen i morgen, vedtog vi i dag nødvendige besparelser på
Handicap- og Psykiatriområdet.
Men i morgen bliver vi så stillet overfor nye udfordringer på samme område.
Jeg har sakset fra dagsordenen:
”Handicap og Psykiatri får i løbet af de næste to år en ekstraordinær tilgang af 9
unge med svære handicap, hvor der skal anvises en løsning.
De unges problemstillinger falder i to grupper. Den ene gruppe består af 4 drenge
med en udfordrende adfærd. Den anden gruppe består af 5 meget plejekrævende,
og til dels immobile unge, som har brug for rolige omgivelser og omfattende pleje.
Der skal i første omgang etableres et botilbud til de 4 drenge med udfordrende
adfærd. Der opnås størst stabilitet og økonomisk bæredygtighed i et botilbud, hvis
alle fire drenge flytter ind nogenlunde samtidigt, også selv om ikke alle bliver 18 år
på samme tid.
Botilbuddet skal derfor stå klar til august 2014, hvor den første dreng bliver 18 år.
Tilbuddet skal være et specialiseret tilbud, som vil give struktur i dagligdagen.
Drengene kræver én til én opmærksomhed, hvilket nødvendiggør en høj normering
og vågen nattevagt. En sådan normering vil koste i omegnen af 7,5 mio. kroner årligt
til 4 drenge.”
Jeg kender endnu ikke drengene og deres situation – den får jeg først kendskab til i
morgen.
Men det lyder af mange penge for tage sig af 4 drenge med udfordrende adfærd. Og
alt andet lige går de penge, som vi skal bruge på de 4 drenge, fra andre borgere,
som hører under ”Handicap og Psykiatri”.
Jeg håber, vi finder gode løsninger.
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