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Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF). 

 

Marts 2020. 
 

De fysiske møder i Byrådet er stoppet, men det er møderne ikke. Vi fastholder det 

politiske arbejde via virtuelle møder. Rent teknisk fungerer det faktisk godt – om end lidt 

af dynamikken ikke er helt så intakt, som når vi mødes face to face.  

Vi sidder foran IPAD-skærmen og kan slå både kamera og lyd til. Man skriver via en 

chat, at man ønsker ordet – og så styrer ordstyreren talerækkefølgen. Når man taler,  

kan alle andre se ens milde ansigt på skærmen. Løsningen hedder Teams og er en 

Microsoft-løsning. 

Sådan foregik Byrådsmødet d. 31, marts og både 1. og 2. april har jeg udvalgsmøder på 

samme måde. Møderne bliver lidt kortere, og dem som normalt ikke siger noget, gør det 

fortsat ikke. 

 

Regnskab 2019. 

Regnskabet for 2019 udviser et udgiftsniveau på 3,7 mia. Indtægterne har været i samme 

størrelsesorden – dog lidt under udgifterne. Kassebeholdningen er blevet 26 mio. mindre, 

hvilket dog er hele 111 mio. mindre end forventet. Den del er dog en del teknik i, idet der 

overføres 68 mio. til 2020. Sammensat af en række mindreforbrug på de enkelte 

institutioner. Samtidig fik vi dog via tillægsbevillinger fjernet nogle store merforbrugs-

poster i tre udvalg: Voksenudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget – samlet 

54 mio. i tillægsbevilling, som Byrådet besluttede i december 2019. 

Kassebeholdningen er tæt på det ønskede 100 mio. – nemlig 95 mio. Det er især kurser 

på obligationer og lavt renteniveau, der har hjulpet kassen op på det niveau – det giver 

nemlig 36 mio. i kassen. Men det var så før Corona-krisen. 

 

Boligområde ved Aarøsund Landevej i Starup. 

En privat projektudvikler ønsker at bygge ca. 12 privatboliger omkring Aarøsund 

Landevej 231. Her ligger i forvejen en ejendom, som måske skal rives ned eller indgå i 

byggeriet. Boligområdet får udsigt til Haderslev Fjord. Byrådet skulle godkende, at der 

igangsættes en idéfase og udarbejdes et debatoplæg, der skal danne grundlag for det 

videre planarbejde. 

Jeg benyttede lejligheden til at udtrykke min tvivl om, hvem der efterhånden bestemmer 

kommunens udvikling på boligområdet. Der er flere eksempler på private bygherrer,  

der kommer med en idé til et boligområde, som ikke indgår i kommuneplanen, men 

Byrådet siger hver gang ja og ændrer så kommuneplanen og udarbejder lokalplan for 

boligområdet. Den nok mest kendte og aktuelle lige nu er planen om  
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lejlighedskomplekset på havnen, som bl.a. Skallebæk står bag. 51 meter høj bygning i 

forreste havnekant. Det strider imod kommuneplanen og lokalplanen for havneområdet, 

men Byrådsflertallet er tilsyneladende indstillet på at sige jan til projektet. 

Jeg vil efter påske anmode om, at vi får en oversigt over igangværende og planlagte 

boligprojekter i kommunen – herunder også, hvilke af dem, som ikke indgår i 

kommuneplanen. 

Hvis nogen af jer har en holdning til boligprojektet på Aarøsund Landevej, hører jeg 

gerne fra jer. 

 

Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev. 

7,28 mio fra staten, 2,3 mio. fra regionen og 5,7 mio. fra Haderslev kommune er det 

samlede beløb, som nu bliver anvendt til en udvidelse af Sundhedscenter Haderslev.  

Det får vi 610 m2 for, hvor 2/3 af arealet skal anvendes af privatpraktiserende læger,  

Der står flere i kø for at komme ind. Endvidere får regionen mammografiscreening i 

tilbygningen. 

Jeg glædede mig over udvidelsen, men udtrykte også ærgrelse over, at Byrådet ikke i sin 

tid fulgte SFs forslag om at etablere Sundhedscenter i det tidligere psykiatriske sygehus 

på Skallebækvej. Så havde vi haft bygningen med rigelig plads og skulle blot have brugt 

penge på ombygning og indretning. Nu kommer vi til at bygge Sundhedscenter af tre 

omgange. Den aktuelle udvidelse er nr. 2, men der kommer om et par år også en tredje 

omgang. Samlet er det langt dyrere at bygge af flere omgange end, hvis man bygger det 

hele i en omgang. 

 

Regeringens og KLs Corona-hjælpepakke. 

Regeringen og KL har indgået en aftale, som giver kommunerne nogle muligheder for at 

hjælpe det private erhvervsliv. En del af pakken indebærer, at kommunen betaler 

regninger straks – i stedet for at vente til sidste betalingsfrist. Kommunen kan også 

udskyde betaling af dækningsafgift, men en sådan opkræver Haderslev ikke, så den er 

ikke aktuel.  

Men det væsentligste element er, at anlægsloftet er fjernet. Det betyder, at kommunen 

kan sætte yderligere anlægsarbejder i gang udover det allerede planlagte. De rige 

kommuner bruger blot penge fra kassen til det. Den mulighed har Haderslev ikke. Så for 

at kunne fremrykke anlægsarbejder kræver det, at vi hjemtager lån. Den mulighed indgår 

også i hjælpepakken. 

Jeg gav udtryk for, at det for SF var et krav, at yderligere anlægsarbejder blev finansieret 

af lån. Endvidere ønskede jeg, at der også blev lavet en foreløbig vurdering af 

Coronakrisens konsekvenser for den kommunale økonomi, før vi åbner op for støtte til 

det private erhvervsliv. Det kan jo ikke nytte, at vi styrker private virksomheder, hvis den 

kommunale økonomi samtidig bløder med den konsekvens, at vores kommunale 

serviceniveau for ældre, børn, handicappede osv. forringes. 
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Det blev flot affejet af borgmesteren med, at det havde ingen overblik over. Det fik man 

først sidst på året. En noget nonchalant holdning til den kommunale økonomi, når vi ved, 

at ledigheden stiger og det samme gør så overførselsudgifterne til ledige. Andre opgaver 

står på standby – f.eks. genoptræning – det giver en pukkel, som det koster ekstra at få 

afviklet. Jeg skal nok holde fast i, at vi skal have en vurdering af, hvad Corona koster 

kommunen – og ikke først sidst på året. 

Egentlig tror jeg ikke, at det er byggebranchen der er hårdest ramt af krisen. De bygger 

fortsat i et eller andet omfang. Det er nok restaurationslivet og kulturlivet, som er hårdest 

ramt. 

Det Byrådet her besluttede var, at forvaltningen skulle komme med nogle forslag til, 

hvordan vi omsætter regeringens hjælpepakke her i kommunen. 

 

Medlemsinitiativer – whistleblower. 

Mogens Rerup have fire medlemsinitiativer, men de tre af dem trak han. En af de kuriøse 

var, at forvaltningen ikke må beordre aflivning af kæledyr, når hjemløse skal på 

forsorgshjem. Gør man det – mon?? 

Der var også et forslag om en kommunal whistleblowerordning. Men her kunne Gjesing 

fortælle, at EU faktisk har besluttet, at det skal være lovpligtigt for alle kommuner at 

have en sådan. Nu afventer man blot, at de nærmere kriterier og regler for en ordning 

bliver beskrevet, før kommunerne kan iværksætte det. Så der landede den. 

 

Samlet ca. 1½ times Byrådsmøde – lidt under normen, men formen taget i betragtning 

faktisk gennemført på en ok.-måde med alle os Byrødder pænt placeret hjemme, hvor vi 

jo skal opholde os mest muligt.  

Pas på jer selv – vi ses forhåbentligt snart ude i den virkelige verden. 

 

Næste Nyhedsbrev kommer i slutningen af april. 

 

 

Bent Iversen 

iver@haderslev.dk 

tlf 21 70 60 11 
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