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Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF). 

 

Februar 2020. 
Februar måneds Byrådsmøde blev det hidtil korteste møde i hele denne Byrådsperiode. 

Det skyldtes ganske naturligt, at der kun var forholdsvis få punkter på dagsordenen, og de 

fleste var nærmest orienteringssager, som der ikke kunne bruges meget politisk krudt på. 

 

Overførsler drift og anlæg. 

Når årets regnskab er afsluttet, er der også tid til at træffe beslutning om overførsler til 

budget 2020 af både merforbrug og mindreforbrug i regnskab 2019. 

På driften skal der overføres et mindreforbrug på knap 38 mio. – mens 6,5 mio. bliver 

tilført kassebeholdningen.  

Det samlede mindreforbrug hidrører fra alle de mange kommunale institutioner (skoler, 

børnehaver, plejehjem osv.) – og indeholder altså for nogle institutioner et mindreforbrug 

og for andre et merforbrug. Det bliver afdækket i de pågældende institutioners politiske 

fagudvalg.  

Den kommunal regel foreskriver, at en institution må overføre et mindreforbrug på max. 

5 % og et merforbrug på max. 3 %. Mit råd til institutionerne er altid: Brug jeres budget 

fuldt ud, fordi det er også udtryk for det politisk besluttede serviceniveau. Hvis I ikke 

bruger alle penge i jeres budget, kan det være udtryk for, at I heller ikke har leveret det 

serviceniveau, som vi som politikere har besluttet. 

På anlægsområdet skal der overføres godt 39 mio. til budget 2020.  

Det er ret almindeligt, at der på anlægsområdet finder en betydelig overførsel sted.  

Årsagen er den enkle, at diverse byggerier typisk ikke bliver afsluttet som forventet – og så 

skubbes udgiften også til året efter. 

Problemet med en stor overførsel på anlæg er, at der jo også er budgetlagt anlæg i 2020,  

og hvis alle de anlæg gennemføres som planlagt og de overførte anlæg også afsluttes i 

2020, så overskrider vi det anlægsloft, som er en del af aftalen mellem KL og regeringen. 

Trøsten er dog, at vi nok også i 2020 kommer til at opleve, at en del anlægsarbejder først 

bliver afsluttet i 2021 – så også i 2020 får vi nok overførsel af anlægspenge i samme 

størrelsesorden. 

 

Beslutning om lån. 

Der blev også besluttet at hjemtage lån for 26 mio., hvoraf de 6 mio. dog afhænger af, 

om kommunen køber noget mere jord i Fredsted, som skal udstykkes til byggegrunde.  

Lån hjemtager man med tilbagevirkende kraft, – så dette lån bliver altså en del af 2019 

regnskabet. 

Vi kunne have lånt op til 41,5 mio., men den ramme blev altså ikke udnyttet fuldt ud. 
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Sammenlægning af Moltrup skole og Louiseskolen. 

Moltrup skole og Louise skolen er begge specialskoler, hvor eleverne har mange 

forskellige kognitive, fysiske og psykiske udfordringer. Beslutningen betyder, at de to 

skoler bliver lagt sammen til én skole, men Moltrup skole forbliver fortsat i de fysiske 

rammer i Moltrup, og har også fortsat egen afdelingsleder.  

Tidligere var det skolelederen på Sct. Severin skole, som var øverste leder. Nu bliver det så 

Louiseskolens leder. 

Der har været bred enighed om denne sammenlægning fra både medarbejdere og 

skolebestyrelser. Så det er en uproblematisk sammenlægning. 

 

Køreplan for revision af kommuneplanen. 

Vi har en kommuneplan for perioden 2017-2029. Alle kommuner i Trekantområdet har 

besluttet at foretage revision af deres kommuneplaner, og Haderslev er jo som bekendt 

også med i Trekantområdesamarbejdet. 

Der er lagt op til, at der skal ses på 5 områder: 

- Landskabsudpegning – altså hvilke områder skal udpeges til bosætning, industri, 

tekniske anlæg, turisme osv. Kort sagt: Hvad vil vi bruge vores forskellige arealer 

til. 

- Arealudlæg og byudvikling – Her er det især bosætning der er temaet, men også, 

hvilken udvikling vi ønsker i vores byer. 

- Detailhandelsstruktur – hvordan kan kommunen understøtte detailhandlen og 

hvordan skal den udvikle sig – og hvordan får vi et attraktivt byliv. 

- Omdannelseslandsbyer – hvordan udvikler vi landsbyer- 

- Energiforsyning – omstilling til vedvarende energi. 

Det sidste punkt hed oprindeligt solcelleparker, men ganske fornuftigt blev det besluttet at 

gøre punktet mere bredt, så det skal omhandle vedvarende energi generelt. Det var netop 

noget jeg også påpegede i mit indlæg, hvor jeg også pointerede, at vi fortsat var et 

mindretal i Byrådet, som ønskede at drøfte vindmøller på land.  

I dag er det stort flertal i Byrådet for et totalt stop for nye vindmøller på land.  

Den holdning skal udfordres og skal blive et vigtigt tema i valgkampen i 2021. 

 

Medlemsinitiativ. 

Løsgængeren Mogens Rerup havde stillet forslag om, at der skulle udarbejdes 

kompetenceregler omkring, hvem der i kommunen skal kunne forbyde borgere adgang til 

kommunale bygninger eller politianmelde borgere – underforstået: I forbindelse med, at de 

har optrådt truende. 

Det blev der ikke meget debat om, idet borgmesteren straks foreslog, at sagen blev sendt til 

økonomiudvalget, som så skulle afdække, hvordan den slags situationer tackles i dag. Det 

var der ingen, som var uenige i. 
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SF skal finde ny spidskandidat. 

Til sidst en mere personlig melding. Jeg har meddelt partiforeningen, og melder det også i 

løbet af de næste dage ud offentligt, at jeg ikke ønsker at være SFs spidskandidat ved det 

kommende kommunalvalg i november 2021.  

21 år som folkevalgt er det blevet til, og jeg har passeret de 70 år – så det må række – nye 

kræfter skal til.  

Partiforeningen er allerede i gang med at efterlyse kandidater, der kunne tænke sig at blive 

spidskandidat – og jeg vil også opfordre til at du overvejer om det kunne være noget for 

dig. Hvis ja – så skal du tilkendegive det over for vores formand Anike Lund – senest  

d. 24. marts. 

Den nye spidskandidat bliver valgt på et medlemsmøde d. 15. april hos 3F i Vojens. 

Jeg vil opfordre til at sætte kryds i kalenderen, så du kan deltage i dette medlemsmøde og 

dermed få indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for SFs kommunalvalgkamp i 2021. 

 

Næste Nyhedsbrev kommer i slutningen af marts. 

Bent Iversen 

iver@haderslev.dk 

tlf 21 70 60 11 
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