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Kend din byrådskandidat 2021 – 
Thøger Elmelund Kristensen 
(Socialdemokratiet) 
 
Navn:  
 

Thøger Elmelund Kristensen 

 
 

Parti: 
 

Socialdemokratiet 

Alder: 
 

52 

Erhverv: 
 

IT-projektleder 

Bor i (By) 
 

Øster Hornum 

Født og opvokset i: 
 

Koldby i Thy 
 

 
Hvad har fået dig til at gå ind i kommunalpolitik? 
Jeg synes lokalpolitik er det sted, hvor man tydeligst kan kæmpe for sine politiske holdninger og 
få konkrete politiske resultater, som har en direkte konsekvens for det samfund, vi lever i. 
 
Hvor længe har du været engageret i kommunalpolitik? 
Siden 1986! Jeg flyttede til Øster Hornum i 2007 og blev første gang valgt til byrådet i 2009. 
 
Hvad har fået dig til at gå ind i netop det parti, du nu repræsenterer? 
Jeg tror på fællesskabet – på at fællesskabet leverer de bedste resultater og at fællesskabet sikrer 
trygheden for alle. 
 
Kan du se dig selv som borgmester i den kommende byrådsperiode? 
Jeg støtter Socialdemokratiets borgmesterkandidat, Peter G. Hansen. 
 
Hvilke faglige, politiske og menneskelige egenskaber kræves der af en borgmester? 
En god borgmester har politiske visioner og forstår at gennemføre politiske resultater som 
forandrer vores kommune. Han/hun samler byrådet til fælles politiske målsætninger og om at 
træffe de beslutninger, der skal til for at realisere dem. 
 
Skal et snævert flertal i det ny byråd sætte sig på alle de vigtigste poster, hvis en bred 
konstituering ikke er mulig? 
Nej. En snæver konstituering er kun stærk den første dag i byrådet. Men hvis samarbejdet skal 
lykkes i 4 år, skal magten deles, så alle tager ansvar. 
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Hvilke fagudvalg og øvrige poster kunne du tænke dig at arbejde i efter valget? 
Jeg har været rigtig glad for posten som formand for Børne- og Familieudvalget i de sidste 4 år. 
Det er drømmeposten for mig. 
 
Hvordan er din holdning til skatteprocenten – op, ned eller uforandret (se bort fra, hvad der pt. 
er muligt jf. aftaler mellem KL og regeringen)? 
Skatten må godt stige lidt, hvis det er nødvendigt for at sikre kernevelfærden med skoler, 
daginstitutioner og omsorg for de ældre. 
 
Er der områder i den kommunale drift, der bør have flere penge at arbejde med? 
Ja, især daginstitutionerne er sparet i bund.  
 
Er der områder i den kommunale drift, der bør have færre penge at arbejde med? 
Rebild Kommune ligger generelt meget lavt i forbrug – og kommunal service. Så nej. 
 
Er der geografiske områder i kommunen, der bør særligt tilgodeses ved den kommunale 
planlægning? 
Vi skal trække i bremsen på Støvrings vilde vækst, så vi kan nå at følge med og få cykelstier, sikre 
skoleveje, nye daginstitutioner og en ny skole på plads. I mellemtiden kan vi så også få noget af 
væksten til at trække ud til de mindre byer i kommunen. 
 
Hvordan sikrer man Støvring som kommunens attraktive, dynamiske centrum? 
Den ukontrollable vækst har betydet at vi nu står med en masse nye borgere og alt for lidt styr på 
infrastruktur, børnepasning etc. Støvring har brug for at vi nu får styr på tingene og skabt en mere 
harmonisk by. 
 
Hvordan kan man sikre, at landsbyerne og landdistrikterne ikke dør ud, men får del i væksten? 
Vi har en meget decentral struktur på den kommunale service – det skal vi blive ved med. Vi skal i 
dialog med foreningslivet om at sprede aktiviteterne mere ud. F.eks. kunne idrætten samarbejde 
om at fordele aktiviteterne, så vi udnytter faciliteter og frivillige kræfter i flere byer i stedet for at 
samles i få byer. Og vi skal fortsat udbyde kommunale byggegrunde i de byer, hvor det kniber 
med private udstykninger. 
 
Hvordan sikrer man at erhvervslivet har optimale betingelser? 
Ved at tilbyde attraktive erhvervsområder – og et attraktivt samarbejdende erhvervsliv, der deler 
ideer til udvikling af virksomhederne. Et godt eksempel er de nye virksomheder med web-baseret 
handel, som nu for alvor vokser frem i kommunen. 
 
Skal Byrådet eller private investorer være drivkraften i kommunens udvikling? 
Byrådet skal lægge de planmæssige rammer og være med til at bringe private interesser sammen. 
 
Kan du forestille dig den nuværende skolestruktur bevares uændret? 
Der skal i hvert fald ske en udvikling til den positive side for at vores 3 mindste skoler i 
Ravnkilde, Bælum og Blenstrup er levedygtige på sigt. Vi prioriterer det højt at bevare vores 
skoler – og investerer mange penge i dem. Men vi kan ikke drive skoler uden børn. 
 
Skal der bygges en ny skole i Støvring for elever på alle årgange, eller kunne du forestille dig 
overbygningseleverne samlet på en helt ny skole og de to nuværende fortsætte som grundskoler 
– eller kan de to nuværende skoler klare behovet ved udbygning? 
Der skal bygges en ny 0.-9. skole i Støvring. Jeg har også hidtil været meget positiv over for ideen 
om en overbygningsskole – det er jo naturligt for os i Øster Hornum, at skifte skole til 
overbygningen. Men borgerne i Støvring har klart indikeret, at de ønsker en ny 0.-9. klasse skole – 
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og de kan levere børnene til det. Udbygningen af Bavnebakken skulle have været stoppet ved 3 
spor. Nu er den på vej mod 5 spor – stablet ind oven på hinanden på Støvrings version af 
stenbroen. Skolebørn har brug for legeplads! 
 
Støvring by vokser meget kraftigt, hvilket nødvendiggør udvidelse af byens skolekapacitet – 
kunne udviklingen styres, så væksten, og dermed behov for skoler, rettes mod de mindre 
bysamfund? 
JA, byrådet kunne styre udviklingen meget mere end vi har gjort. Vi kunne f.eks. afvise at tillade 
udbygning af nye kvarterer indtil der er styr på hvordan børnene skal komme i skole. Børnene fra 
Høje Støvring skal køres i skolebus pga. trafikfarlige veje – selv om de har relativt kort til skolen. 
Det er dårlig planlægning. 
 
Kan det forekomme, at du bryder partidisciplinen i afgørende politiske spørgsmål? 
Ja. Men ikke til budgettet, der er man forpligtiget til at stemme for forhandlingsresultatet, som min 
byrådsgruppe, har sagt ja til.  
 
Hvordan forestiller du dig Birkehøjs fremtid? 
Birkehøj er et velfungerende plejehjem, som der er fuld belægning på. Hvis Rebild Kommune har 
for mange ældreboliger i syd og øst, må det være der man skal reducere i antal boliger. 
 
Hvordan forholder du dig til et kommende friplejehjem i Støvring? 
Det har vi ikke brug for – vi har netop for mange plejehjemsboliger i kommunen. Derfor kan 
opførelsen af et friplejehjem true de kommunale plejehjem. F.eks. har vi et plejehjem i Skørping 
som trænger til renovering. Det kan der ikke blive tale om, hvis et friplejehjem tager beboerne. 
 
Hvordan stiller du dig til planer om solcelleparker? 
Jeg synes det er en god form for vedvarende energi. Der skal tages landskabelige hensyn ved 
placeringen. Og så skal der noget statslig styring ind over, så vi ikke pludselig oversvømmes af 
anlæg langt ud over behov og kapacitet. 
 
Er der ”grønne” tiltag nok i kommunen, eller har du idéer til flere? 

1. Der skal igangsættes nye initiativer for at flere kommunale og private arealer overgår til 
”Vild med vilje” – vi skal slå noget mindre græs, gøde noget mindre og fremme 
biodiversiteten.  

2. Bæredygtigt energiforbrug – både til opvarmning, transport, strømforbrug mm – vil i den 
kommende periode også være vigtigt.  

3. Vi skal beskytte vore vandværker med beskyttelseszoner omkring boringerne 
 
Skal skydebanen i Støvring flyttes – hvis JA: Hvorhen? 
Ja – jeg tror det var bedre med et nyt støjdæmpet anlæg uden for byen. 
 
Cykelstierne mellem Gl. Viborgvej og Sørup er i en elendig forfatning – er det noget, du vil få 
gjort noget ved? 
Det må vi kunne få sat på asfaltkontoen til en snarlig renovering. 
 
Hvilke cykelstiprojekter mener du er mest påtrængende at få realiseret? 
Sikre skoleveje i byerne bør prioriteres højest i den kommende byrådsperiode, så kan vi godt leve 
med nogle år uden flere cykelstier på landevejene. 
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Betragter du dig mest som repræsentant for dit parti eller for dit lokalområde? 
Det er helt klart et både-og. Som byrådsmedlem skal man arbejde for helheden og samtidig bakke 
op om gode løsninger for det lokalsamfund der har stemt dig ind. Jeg oplever ikke nogen konflikt 
mellem Socialdemokratiets holdninger og Øster Hornums interesser. 
 
Er der et emne, du brænder særligt for, og vil skrive om – der er frit slag! 
Jeg brænder særligt for det stærke lokale fællesskab! Det er det, der gør Øster Hornum til et 
attraktivt sted at bo. Vi skaber sammen et sted, hvor vi alle – store og små, unge og gamle – kan 
leve et godt liv sammen med hinanden. Kommunen skal bakke fællesskabet op – både det der 
foregår i foreningerne, det der skabes i de kommunale institutioner og det fællesskab som 
eksisterer blot fordi vi mødes i lokalsamfundet. 
 
Hvorfor er det netop DIG, borgerne i Øster Hornum skal sætte sit kryds ved? 
Øster Hornum skal genvælge mig som socialdemokratisk byrådsmedlem, fordi jeg nu har vist 
igennem 12 år som byrådsmedlem, at vi kan skabe fremgang for byen, at jeg kan bidrage til at 
samle byrådet til at bakke op om vores by - og fordi Øster Hornum er en by der, lige som jeg, tror 
på styrken af det lokale fællesskab. 
 

 


