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Byrødder får fast årlig løn
Ingen Horsenspolitikere afleverer
i 2013 regninger
for tabt
arbejdsfortjeneste
Af Thomas Schütt
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HORSENS - I Hedensted
Kommune har udbetalingen
af tabt arbejdsfortjeneste til
byrådspolitikerne skabt en
ophedet debat. Og debatten
har ført til, at en højt profileret politiker har opgivet lokalpolitik.
Det scenario kommer vi
ikke til at opleve i Horsens.
Her har samtlige 27 politikere nemlig valgt den individuelle bogføring fra til fordel
for et fast vederlag for tabt
arbejdsfortjeneste på 79.665
kr. om året.
I 2012 har en enkelt politiker, Per Løkken (K), valgt
selv at bogføre sin tabte ar-

Det får byrådspolitikerne i løn
nnPolitikerne i Horsens Byråd aflønnes med et fast årligt
vederlag på 79.665 kr. eller 53.110 kr. plus den dokumenterede
tabte arbejdsfortjeneste, som man selv laver regning på og
indleverer til kommunen. Man kan maksimalt få godtgjort 1950 kr.
om dagen. Alle 27 politikere har i 2013 valgt den første model.
nnDerudover får politikerne betaling for hvert af de stående
udvalg, de sidder i. Det giver i gennemsnit en indtægt til hvert
byrådsmedlem på ca. 50.000 kr.
nnTil byrådspolitikere med et eller flere børn under 10 år boende
hjemme ydes også et børnetillæg på 13.277 kr. om året.
nnBorgmester Peter Sørensens (S) løn er på 825.940 kr.
nnUdvalgsformændene får u
 dbetalt mellem 20 og 32 pct. af
borgmesterlønnen. Højest lønnet er formandsposterne i teknik- og
miljøudvalget, børne- og skoleudvalget og udvalget for sundhed og
socialservice. Formændene bliver ikke betalt for at sidde i udvalget.

bejdsfortjeneste. Han har
modtaget et vederlag, der er
ca. 25.000 kr. mindre end
de øvrige politikere - og har
så til gengæld afleveret regninger på i alt 61.819,50 kr.
Den individuelle bogføring
har altså i 2012 indbragt

ham ca. 35.000 kr. mere
end kollegerne.

Dårlig forretning

Per Løkken siger til Folkebladet, at han har sendt regninger ind for sin deltagelse
i officielle møder og udflug-

ter. Og at det ikke er økonomien, der får ham til at tage
tjansen som politiker.
- Som selvstændig konsulent får jeg ikke en fast løn
som mange af de øvrige byrådspolitikere, og jeg mister
omsætning, når jeg f.eks. er
til politisk møde kl. 14 om eftermiddagen og må vælge
mit arbejde fra.
- Min omsætning ville helt
bestemt være højere, hvis
jeg ikke var byrådsmedlem.
Det klager jeg nu ikke over,
for jeg har jo selv valgt det
og nyder at sidde i byrådet,
siger han.

Tager for meget tid

Efter tre år med egen bogføring har Per Løkken nu
valgt at følge sine byrådskolleger.
- Jeg synes, at ordningen
er god, for den kan tilskynde
flere til at vælge byrådsarbejdet til, men det tager en
del tid at bogføre det hele,
og i mit tilfælde synes jeg ik-

”Honoraret dækker
ikke de mange
timers arbejde, jeg
lægger i byrådet.”
Per løkken (k),
byrådsmedlem

ke, det er tiden værd i forhold til, hvad jeg får ud af
det, siger han.
Sagen fra Hedensted spiller også ind i Per Løkkens
beslutning, siger han.
- Nu kan jeg jo redegøre
for mine bilag, så på den
måde er det ikke et problem.
Men set i lyset af balladen i
Hedensted ønsker jeg ikke,
at min bogføring skal kunne
bruges som en del af valgkampen.

Teknisk Gummi øjner tigerspring
Direktør Keld Sund Nielsen
ejer selskabet, der i øvrigt også
på et tidspunkt var en del af
den lokale storinvestor, Steen
Aabos, aktiviteter.arkivfoto

Teknisk Gummi
Horsens ud af 2012
med beskedent
overskud - men alt
er klar til godt 2013
Af Hans Hønborg
hh@hsfo.dk

HORSENS - Produktion og
salg af gummivalser har for
Teknisk Gummi Horsens
med domicil på Norgesvej
ikke været en guldrandet
forretning i 2012.
Det fremgår af det netop
offentliggjorte regnskab.
Selskabet er kommer ud af
året med et overskud på
knap 65.000 kr. efter skat
mod 103.459 kr. i overskud
fra året før.
Imidlertid stiller ledelsen
sig tilfreds med årets gang.
Det skyldes ikke mindst, at
der er sat gang i flere tiltag,
som vil geare virksomheden
positivt i de kommende år.
Bl.a. er et nyt forretnings-

område blevet skabt via en
overtagelse fra en tysk producent. Det hele er nu køreklart, og det samme er forventningerne til mulighe-

derne inden for såkaldt
gravérbare gummi sleeves.
Derudover er Teknisk
Gummi Horsens blevet kørt
gennem et Lean-forløb, der

har trimmet virksomheden
og sikret en væsentligt lavere omkostninger, mens der
også i forhold til effektivitet
er sket landvindinger.

Et kig på virksomhedens
primære drift viser da også
godt med grøde i gummivalse-produktionen - i 2011 gav
driften et overskud på
603.598 kr., mens den for
2012 er i tigerspring fremad
og beløber sig til næsten 1,2
mill. kr.
Omsætning med vareforbrug og moms er på næsten
15,2 mill. kr., mens den for
2011 var på 15,47 mill. kr.
Egenkapitalen er på 10,5
mill. kr.

Dagens
spørgsmål
Hvilken tv-kanal
ser du mest?
Mathias Møller
Jensen: Det er Zulu,
fordi den viser de
sjoveste programmer.

Michael Albrechtsen:
Det er nok Zulu, fordi jeg
bl.a. godt kan lide at se
comedy-programmer.

Jytte Mortensen:
DR1 og DR2, fordi jeg
ikke gider se alle de
reklamer, der er på TV2.

Svend Jakobsen: Det
er TV2. Jeg ser egentlig
ikke så meget tv,
men det kører ofte
i baggrunden.

Mie Klokmose: TV2,
Kanal 4, Kanal 5 og TV3,
Jeg ser bl.a. ”Dicte”,
”Politijagt” og ”De unge
mødre”.

