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Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF). 

 

November 2019. 
Det plejer at være normen, at efter et oktober-byrådsmøde, hvor budgettet er 

blevet vedtaget kommer et par mere rolige måneder, hvor Byrådet tilsyneladende 

lige skal trække vejret, før den nye sæson starter efter nytår. November-mødet 

blev også et af de mere rolige og korte. 
Helt modsat dette så oplever de kommunale institutioner og medarbejderne nu 

konsekvenserne af det vedtagne budget. Omkring 60 medarbejdere har fået en 

opsigelse, og institutionerne skal til at indrette deres 2020-budget efter de 

besparelser, de bliver ramt af. 

Også i udvalgene skal en række besparelser udmøntes. 

Værst ramt er de beskyttede værksteder, hvor alle medarbejdere på fuld tid har 

fået deres opsigelse, og et tilbud om at blive ansat i en deltidsstilling på 32 timer. 

Langt de fleste bliver sandsynligvis nødt til at finde et nyt job, og burgerne skal til 

at vænne sig til nye medarbejdere, hvis det i det hele taget er muligt at rekruttere 

til disse stillinger. 

Fra 1. januar bliver åbningstiderne også ændret i borgerservice – f.eks. vil der 

være helt lukket om onsdagen. Man kan dog foretage tidsbestilling på nettet. 

 

Borgerrådgiverens beretning. 

Kommunens borgerrådgiver er ansat direkte under Byrådet, og er den eneste 

kommunale medarbejder, som referer direkte til Byrådet.  

En gang om året afgiver hun en beretning, hvor hun omtaler de sager, som hun 

har arbejdet med og de borgerkontakter hun har haft. 322 borgere har inden for 

det seneste år kontaktet hende for at søge hjælp i en konkret sag.  

Det er sådan i runde tal en om (hver)dagen – godt og vel. 

Det er især på børneområdet, hvor forældrene føler, at de løber panden imod 

systemet. Det gælder anbringelsessager og behov for støtte i forbindelse med 

barnets skolegang. 

Borgerrådgiveren peger på en række forhold, hvor kommunen ikke lever op til 

gældende lovgivning. Det er f.eks. retten til at få en støtteperson, når ens barn 

skal anbringes uden for eget hjem og retskravet om en handleplan for barnet. 

Præcis de to forhold spurgte jeg – på baggrund af nogle konkrete 

forældrehenvendelser - ind til i marts, og fik oplyst, at man altid levede op til 

retskravet på disse to områder. Borgerådgiveren kunne nu konstatere, at det ikke 

altid er tilfældet. 

I mit indlæg nævnte jeg bl.a. dette forhold og opfordrede Socialudvalget til at tage 

disse ting alvorligt og tage politisk ansvar for det. 
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Sammenfattende kunne jeg konstatere, at der er nogle borgere – ofte forældre i 

vanskelige familiære situationer – som føler, at kommunen ikke hjælper dem, men 

tværtimod modarbejder dem. Dette vel vidende, at kommunen også er myndighed, 

der nogle gange skal træffe ubehagelige beslutninger omkring et barn, som 

forældrene måske ikke er tilfredse med. Men som jeg sagde: Borgernes 

lovgivningsmæssige rettigheder står over alle andre hensyn. Tilsyneladende lever 

kommunen ikke altid op til dette. Det er alvorligt og det skal der tages politisk 

ansvar for og handles på. 

Det er velkendt, at familieafdelingen har interne udfordringer med et meget stort 

personale-flow, hvilket klart går ud over sagsbehandlingen. Jeg vil helt specifikt 

skrive til formanden for Socialudvalget og bede ham/presse ham til at tage politisk 

handling på den situation.  

Ellers kommer Haderslev kommune til på et tidspunkt til at opleve en eller flere 

sager, hvor der er sket alvorlige svigt i forhold til nogle børn.  

 

Udmøntning af stopbesparelse. 

I budgetvedtagelsen indgik en stopbesparelse på 5,2 mio. I forrige byrådsmøde 

spurgte jeg til, hvad denne besparelse var, men fik ikke noget svar. Nu kom den så 

særskilt på dagsordenen. Kort fortalt går den ud på, at i samtlige udvalg skal 

findes besparelse på sportsudstyr, legetøj, skolebøger, møbler og uddannelse  

og konferencer. 

I oplægget skulle 2,6 mio. findes på Børn og familieområdet – altså 

daginstitutioner og skoler. 

Sagen endte med at blive sendt retur til økonomiudvalget til fornyet behandling, 

fordi børneområdet nok ville blive ramt for hårdt. 

Debatten kom også til at dreje sig om, at det politiske niveau helt holdes uden for 

besparelser, mens medarbejderne f.eks. rammes på store reduktioner på efter-

uddannelsesområdet, mens politikerne fortsat deltager i alle KLs konferencer.  

Socialdemokratiet har meldt fra til alle det kommende års konferencer. Det samme 

har jeg gjort. Undtagelsen er KLs officielle delegeretmøde, hvor der skal tages 

stilling til årsberetning, regnskab og evt. forslag. Her har jeg dog overladt pladsen 

til Enhedslisten, idet jeg har deltaget de seneste to år. 

 

Takster 2020. 

Der var en række dagsordenspunkter, hvor der skulle tages stilling til en række 

takster på forskellige udvalgs områder. Taksterne er dels fastlagt ud fra løn og 

prisstigninger, mens også ud fra det vedtagne budget. Selv om Byrådet skal 

vedtage taksterne, så er det reelt blot nogle udregninger, som må tages til 

efterretning. 

Et par eksempler på takster er prisen på en plads i daginstitution, leje af haller, 

servicepakker på ældreområdet, skorstensfejergebyr, færgebilletpriser osv. 

 Alt godt fra havet – samlet vel i omegnen af 4-500 takster. 
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Vojens Speedwaycenter. 

I denne sag skulle kommunen indgå en aftale omkring Vojens Speedwaycenter – 

eller mere præcist en aftale med Speed1Way, som ejes af Ole Olsens søn Jakob 

Olsen. 

Jeg holdt et indlæg, hvor jeg skitserede den normal procedure, når kommunen 

indgår aftaler med professionelle sportsinteressenter – som f.eks. også 

SønderjyskE. Vi får lidt indtægt i form af leje af et anlæg – i dette tilfælde leje af 

speedwaybanen, som kommunen ejer. Vi får kr. 100.000 p.a. Til gengæld betaler 

vi i en drifts- og ydelsesaftale kr. 732.000. For dette beløb får vi beskæftigelse af et 

par personer (lønudgift kr. 392.000) og lidt reklameskilte, introduktion af sporten til 

folkeskolelever og vi betaler så også kr. 190.000 til diverse anlæg. Endvidere skal 

banen kunne benyttes af Vojens Speedwayklubs ligahold og diverse 

ungdomshold. 

Vi får altså et lille beløb i lejeindtægt, betaler et meget større retur som vi så får 

nogle ydelser for, hvis værdi næppe svarer helt til det vi betaler. 

Jeg kaldte i mit indlæg hele denne aftaleform for en gråzone, idet støtte til private 

virksomheder er ulovligt – og professionelle klubber er private virksomheder. 

Adskillige kommuner benytter en sådan model og forsvarer det som regel med, at 

det er med til at profilere kommunen. Om det så betyder flere indtægter eller flere 

tilflyttere kan der nok sættes et stort spørgsmålstegn ved. Jeg anerkender dog, at 

speedwaysporten har gjort Vojens kendt, og banen gør Vojens til centrum for 

speedwaysporten i Danmark. 

Jeg stemte også for denne gang, men opfordrede Udvalget for kultur og fritid til at 

udarbejde nogle generelle retningslinjer for den slags aftaler, så vi ikke kommer til 

at bevæge os på den forkerte side af gråzonen. 

 

Politiske pejlemærker på Sundhedsområdet. 

Sundhedsudvalget fremlagde forslag til vedtagelse af pejlemærker for den 

fremtidige sundhedsindsats. Der er udpeget tre pejlemærker: 

- Fremme af børn og unges sundhed 

- Fremme den sociale og geografiske lighed i sundhed 

- Fremme sundheden blandt ældre borgere 

I Sundhedsudvalget har jeg især talt for indsatsen imod den sociale ulighed inden 

for sundhedsområdet. At den kom med, tør jeg godt tage æren for. 

Jeg sammenlignede i mit indlæg pejlemærkerne med beslutningen om  

en 70% reduktion af CO2-udslip. Det er den lette del. Den svære er at omsætte 

ambitionerne i konkret handling, der fører frem til en opnåelse af målene.  

Det bliver et langt sejt træk, som det nuværende Byråd næppe kommer til at 

opleve resultatet af. 
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Biogasanlæg Dybkær ved Marstrup. 

Efter afholdelse af idéfase skulle Byrådet tage stilling til om forslag til 

kommuneplantillæg for dette biogasanlæg skulle i offentlig høring i 8 uger.  

I Økonomiudvalget faldt forslaget, hvorefter LA havde bedt om at få sagen op i 

Byrådet. Grunden til, at der var flertal imod anlægget i ØK var, at den radikale 

Børge Koch stemte imod. Hovedargumentet imod anlægget er, at den ikke 

overholder afstandskravet fra Naturstyrelsen om en afstand til naboer på min. 

500 m. Den bynære placering til Haderslev by forstærker yderligere argumentet. 

Hertil kunne også føjes, at de mange biogasanlæg, som bliver etableret i disse år, 

måske har en begrænset levetid. Biogassen bliver tilsluttet naturgasnettet, og indtil 

videre en den politiske udmelding, at naturgas skal udfases senest i år 2035. 

På det tidspunkt er det nok tvivlsomt om gasnettet kan opretholde udelukkende 

med biogas. 

Endelig er der heller ikke tvivl om, at husdyrproduktionen skal nedbringes, hvis vi 

skal opnå målsætningen om en 70% CO2-reduktion i 2030. 

Las Thomas Vedsted holdt et meget farvet indlæg, hvor han nærmest fik gjort 

biogas til verdens mest rene energikilde. Han ignorerede helt, at selve 

produktionen af brændstoffet til biogas – nemlig gyllen – medfører et rimeligt stort 

CO2 udslip. Det borgerlige flertal (minus radikale) stemte forslaget igennem.  

De radikale blev kompenseret af det borgerlige islæt i socialdemokratiet  

(Kim Kabelka), der stemte for. Imod stemte det øvrige socialdemokrati, 

Enhedslisten og SF. 

 

Kystbeskyttelse på Anhøjvej ved Aarøsund. 

En ejendomsbesidder på Anhøjvej har etableret et kystværn ud mod Lillebælt i 

form af sten (og vist også murbrokker) på en strækning på samlet 55 meter. I 2013 

fik han af Kystdirektoratet besked på, at det var ulovligt, og det skulle fjernes. 

Det gjorde han ikke. Derfor gentog Kystdirektoratet påbuddet i 2016 – stadig uden, 

at det bliver fulgt. Der fastsættes en frist til 15. febr. 2018. 

I 2018 overtager kommunen via en lovændring ansvaret for kystbeskyttelsen. 

Det benytter ejeren nu til at sende en fornyet ansøgning om godkendelse af hans 

kystværn. Socialdemokratiet havde i Plan og Miljø stemt imod sammen med 

Enhedslisten. De erkendte nu, at det var en fejl som skyldtes, at de ikke havde 

fået sat sig ordentlig ind i sagen. 

Jeg talte for, at kommunen skulle overholde påbuddet fra Kystdirektoratet – også 

set i lyset af, at påbuddet var blevet negligeret i 6 år. Det argument fik kun støtte af 

Enhedslisten. Det store flertal besluttede derfor, at der nu skal køre en ny omgang 

omkring godkendelse af det hidtil ulovlige anlæg. Alt tyder på, at hans ulovlige 

anlæg dermed bliver lovliggjort.  

Nogle gange betaler sig tilsyneladende at se stort på et påbud fra en myndighed. 
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Kompetencefordeling for større erhvervsbyggerier. 

I september stillede SF og radikale i fællesskab et forslag om, at Plan og 

Miljøudvalget skulle foretage en revurdering af kompetenceplanen omkring 

administrative godkendelser af erhvervsbyggeri, som hidtil bliver godkendt af 

administrationen uden politisk involvering. 

Baggrunden var det store biogasanlæg ved Sode, hvor forudsætning af det var en 

administrativ godkendelse af en stor svinefarm med plads til 40.000 slagtesvin. 

Nu havde Plan og Miljø behandlet forslaget og deres konklusion var, at de ikke 

ville ændre kompetencefordelingen. 

Hovedargumentet var, at landbrugsbyggeri er rent lovreguleret uden mulighed for 

kommunal beslutningsmulighed, mens industrianlæg giver mulighed for en vis 

kommunal prioritering og dermed mulighed for politiske beslutninger. 

Jeg måtte tage dette til efterretning, men begge dele er dog lovregulerede,  

så i sidste ende er det en politisk beslutning om man vil forholde sig politisk til 

byggerier på begge områder. Plan og miljø tilkendegiver dog, at de nu vil blive 

orienteret om større byggerier inden for landbrugsområdet. 

Jeg vil nu overveje om det kunne være en sag, som jeg skal bede SF i Folketinget 

se på. Det virker ikke rimeligt, at landbrugsbyggeri stort set har frit slag – 

selvfølgelig inden for en lovgivningsmæssig ramme. Men love skal som bekendt 

altid fortolkes – så der burde være politisk kontrol med landbrugsbyggerier. 

 

Næste Nyhedsbrev kommer før jul. 

                                                      

Bent Iversen 

tlf 21 70 60 11 

iver@haderslev.dk 
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