6. marts 2019
Kære Nyhedsbrevmodtager.
Hermed et nyhedsbrev, som denne gang bliver både fra byrådsmødet i aftes, men også lidt til sidst
om et par generelle sager, som optager i debatten lige nu.
Der var 44 sager på dagsordenen, deraf 4 lukkede, som altid her linket, så du selv kan læse videre,
hvis du har lyst:
https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-ogreferater/agenda?agenda=05-03-2019/Dagsorden(ID1877)/dagsorden.xml
Lokalplaner og udvikling.
En hel del sager omkring lokalplaner og kommuneplantillæg er altid på dagsordenen. De kan
umiddelbart ved læsningen nok se lidt ”kedelige” ud,
men det er udtryk for, at der sker rigtig meget god udvikling i vores kommune:
Pkt. 44-46 Udvikling omkring sygehuset i Gødstrup. Med sygehusbyggeriet har det hele tiden
været forventningen at det også ville medføre vokseværk i Gødstrupområdet, og på byrådsmødet
vedtog vi derfor 3 foreløbige planer for
•

et byudviklingsområde

•

et erhvervsområde

•

et kombineret center-, bolig og erhvervsområde

Byudviklingsområdet kommer til at ligge omkring krydset ved Hilmar Sølundsvej og Gødstrupvej,
som omdøbes til Gødstrupbyvej. Efterhånden som Gødstrup by vokser i omfang, vil nye vejnavne
blive opkaldt efter lægeurter.
Et nyt erhvervsområde placeres i den nordlige del af Gødstrup, og bindes dermed sammen med det
eksisterende.
Det kombinerede center-, bolig og erhvervsområde kommer til at ligge syd for sygehuset. Her
planlægges bl.a. for mulig etablering af 2 dagligvarebutikker.
For at forbinde områderne bliver der etableret en forbindelse på tværs af Hilmar Sølunds Vej, kaldet
“Linket”.
Vi oplever stor interesse fra erhvervsdrivende og private boligudviklere for at investere i Gødstrup
området. Hvilket jo er enormt glædeligt.
pkt. 48 ny lokalplan centerområde ved Møllegade, Danavej og Møllevænget.

Den gamle ”Herning ny Mølle”- grund har nu i nogle år været en ikke så køn, noget forfalden plet
lige midt i Herning.
Det ændres nu, hvor en privat bygherre har fremlagt et meget flot forslag til et nyt etagebyggeri. Det
krævede en ny lokalplan, hvor det bliver muligt med byggeri i varierende højder byggefelter fra 4
etager til 11 etager, og hvor der både bliver boliger, men også mulighed for cafe/restaurant,
detailhandel og liberale erhverv, og det var der stor enighed om at glæde sig over på byrådsmødet.
Pkt. 55 ny renovationsordning
Affaldsbeholderne i kommunen er ved at være nedslidte, og samtidig vil vi gerne blive endnu bedre
til affaldssortering og en højere grad af genanvendelse. Samtidig med miljøgevinsten er der også
god økonomi i at opnå en god affaldssortering. Derfor arbejdes der p.t. på en ny renovationsordning
i kommunen. Men - affald er jo noget, der praktisk berører os alle lige ind i dagligdagen, og derfor
har vi også i teknik-miljøudvalget arbejdet og overvejet løsninger meget nøje. Planen er at samtlige
skraldespande skal udskiftes i løbet af 2020. De nye skraldespande vil være delt i to sektioner. De
nye affaldsbiler er derfor også delt i to sektioner. Den røde kasse til problemaffald (batterier o.lign.)
bibeholdes. Meget mere information om affaldssortering vil følge, når det endelige tidspunkt for
udskiftning af affaldsbeholderne nærmer sig.
Pkt. 65 ny styringsmodel på skoleområdet.
Udgifterne til specialtilbud har gennem de seneste år været stigende. 5,1% af folkeskoleeleverne i
kommunen er visiteret til specialtilbud. Oftest væk fra eget skoledistrikt, med transport til følge og langt
fra dagligdagen med kammerater.
Derfor har børne- og familieudvalget besluttet sig for at indføre en ny tildelingsmodel til fordeling af de
60 mio. om er afsat i budgettet til specialtilbud, og som nu fordeles centralt fra forvaltningen. (Selve
budgettet for skoledriften i Herning kommune er på over 600 mio. kr., så tildelingsmodellen omfatter
altså kun en lille del af det.)
Grundtanken er at flytte de penge ud på skolerne fra starten af skoleåret. Hvis der er udfordringer med
en elev, kan skolen vurdere, om man selv kan løfte opgaven, eller om eleven skal på en specialskole. I de
tilfælde hvor skolen vurderer, at eleven får mest ud af specialskole, skal der så for eftertiden følge
100.000 pr. elev med. Det kaldes “pengene følger barnet- princippet” og bruges med succes i mange
andre kommuner.
Skolen kan nemlig modsat vælge at lave egne mindre indgribende specialtilbud, hvis de vurderer, de
kan løse opgaven, så det giver mening for eleven. Eleven kan derved blive på egen skole i et tilpasset
specialtilbud. Ofte vil man kunne komme meget længere med de samme penge på egen skole, ligesom
det rent socialt giver mulighed for stadig at deltage i nogle af timerne med klassekammeraterne.

Selve fordelingsmodellen gav en del debat på byrådsmødet. Fordelingen, som flertallet besluttede,
indebærer at 85% af beløbet til den enkelte skole fordeles efter antal elever og 15% efter det, der kaldes
socioøkonomiske faktorer, altså den sociale baggrund i det enkelte skoleområde. Mindretallet mente, at
tildeling efter social baggrund burde vægtes højere. Der er ingen tvivl om, at den sociale baggrund/arv
har betydning. Omvendt spiller meget andet også ind, og jeg har selv den holdning, at handicaps,
ordblindhed og andre vanskeligheder, som kan medføre behov for specialtilbud, i lige så høj grad
rammer børn af familier uden sociale problemer, så derfor finder jeg fordelingen 85/15 er en god
løsning.
-----------Og så lige et par andre emner, som har fyldt lidt i debatten – også med forkerte og vildledende
udsagn……
SFO-taksten stiger – ja det er rigtigt.
Men ikke med mange tusinde kroner pr. familie, som det også har lydt bla. på sociale medier. Vi har en
stram økonomi på børne- og familieområdet. I mange år har vi i Herning kommune haft en meget lav
forældrebetaling i forhold til vores nabokommuner.
For at bibeholde kvalitet og normering i vores pasningstilbud, har vi besluttet at hæve
forældrebetalingen pr. 1. august 2019, så den kommer på højde med det, man betaler i de andre
kommuner omkring os.
Pengene bliver på børneområdet. Og der er stadig søskenderabat, samt muligheder for at søge hel eller
delvis friplads for familier med lav indkomst – helt som det er i dag.
Rengøring i hjemmeplejen. Forskellige historier har været i medierne om mangelfuld og meget
sjælden rengøring. Jeg har set fremført af en løsgænger i Byrådet, at i Herning får de svageste ældre kun
gjort rent hver. 3 uge, og inden længe kan vi forvente, at ældre kun får gjort rent hver 5. uge. Det er
usandt! Det skaber en unødig bekymring hos vores ældre borgere, og det er simpelthen ikke i orden.
Vi har i kommunen borgere, som er visiteret til rengøring hver uge, andre hver 2. uge og de bedst
fungerende hver 3. uge. Alt sammen sker det efter vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og
behov.
Bliver det til hver 5. uge? Nej, det er der afgjort ingen planer om. Vi har i de 9 år, jeg har været formand
for social-udvalget flere gange set ændringsforslag til serviceniveauet for rengøring som et ud af mange
spareforslag, og det er altid straks blevet forkastet politisk. Vi har et fornuftigt niveau, og det lægger vi i
Venstre vægt på fortsætter.
Det var nyt for denne gang. Husk hvis du vil hjælpe mig med at få flere modtagere af mit nyhedsbrev
ved at anbefale det, vil jeg med glæde sende til flere. Jeg vil gerne informere om, hvad der sker i
kommunen, og hvad vi arbejder med i Byrådet. Så kender du nogen, du tror vil have glæde ved at læse

med, må du meget gerne opfordre til at sende mig en mail på byras@herning.dk, så kommer de med på
mail-listen.
Kommentarer, spørgsmål mv. fra jer, er naturligvis også altid velkomne!
Bedste hilsner
Anne Marie Søe Nørgaard

