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Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF). 

 

April 2020. 

 
Både Byrådsmøder og udvalgsmøder foregår stadigvæk virtuelt. Det fungerer egentligt 

meget godt og efterhånden er debatten også blevet mere livlig. De hurtige kvikke 

bemærkninger, som jeg bl.a. godt kan lide at fyre af, er dog ikke muligt i samme grad,  

når man sidder foran en skærm og skal vente på, at ordstyreren giver én ordet. 

Byrådsmødet tirsdag d. 28. april varede lige præcis 4 timer, og det er faktisk i overkanten af 

det normale, og der faldt særdeles skrappe bemærkninger undervejs, som atter førte til 

yderligere debat. 

 

Lokal økonomisk hjælpepakke i forbindelse med Corona-krisen. 

Udgangspunktet for en kommunal hjælpepakke er en aftale mellem regeringen og KL, 

og hensigten er, at det offentlige område skal understøtte erhvervslivet. 

Der var lagt op til 12 forskellige initiativer, som primært gik på fremrykning eller nye 

anlægsprojekter og på en lempelig rykkerprocedure over for virksomheder, der har 

vanskeligt ved at betale det, som de skylder kommunen. Modsat betaler kommunen også 

sine regninger fra private straks og ikke først på sidste dagen for betalingsfristen. 

 

Samlet blev det til anlægsopgaver for ca. 25 mio. - heraf 5 mio. til energibesparende tiltag. 

En stor del af disse opgaver er budgetlagt, men fremrykkes nu. Nye anlæg udgør 8 mio., som 

der søges lån til fra staten. Der bliver ikke tale om, at kommunen nu får hverken ny 

svømmehal eller daginstitution. Det er mere en række mindre anlæg eller renoveringer - 

f.eks. får Aarøfærgen ny akselgenerator og rampekrydset på Ribe Landevej bliver optimeret. 

 

Vi var flere der gerne havde set, at energiområdet blev tilgodeset med mere end 5 mio. 

Jeg pegede i mit indlæg på, at pakken primært kommer byggeriet og håndværkerne til gode, 

og jeg er ikke sikker på, at det er dem, der har allermest behov for støtte, da byggeriet ikke 

har ligget stille under Corona-krisen. Samtidig pegede jeg også på, at vi normalt ikke når at 

gennemføre alle planlagte anlægsopgaver, hvilket så medfører, at vi overfører pengene og 

opgaven til året efter. Nu forsøger vi modsatte øvelse – at fremrykke. Jeg kan have mine 

tvivl om den øvelse lykkes – bl.a. fordi håndværkerne ikke kan nå at løse de ekstraopgaver. 

Men vi får se. Et samlet Byråd bakkede op om hjælpepakken. 
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Regnskab for beskæftigelsesområdet. 

En sag som normalt ikke afføder bemærkninger. Jeg var også den eneste, som kom med 

bemærkninger til sagen. Det gjorde jeg, fordi Byrådet i december gav Beskæftigelses- 

udvalget en tillægsbevilling på 20,8 mio. til dækning af deres overforbrug.  

Nu havde udvalget et mindreforbrug på 8,8 mio. Havde vi vidst det i december kunne vi 

have nøjedes med at bevilge 12 mio. 

Jeg kritiserede derfor området for, at de ikke havde tilstrækkeligt styr på deres budget.  

Bl.a. havde de et mindreforbrug på 3,6 mio. på administration og personale. Det må man gå 

ud fra, at de burde have vidst i december. Personalelønninger er som regel det mest kendte 

og sikre i et budget. 

Borgmesteren sagde blot, at han ikke havde nogen forklaring, men at den nye 

kommunaldirektør nok skal få styr på det. Udvalgsformanden tog ikke ordet. Det må betyde, 

at han heller ikke havde nogen god forklaring. 

 

Barselsvikar for borgerrådgiver. 

Kommunens borgerrådgiver går på barsel til sommer. Hun refererer direkte til Byrådet. 

Derfor skulle Byrådet tage stilling til, om der skulle ansættes en barselsvikar for det år, som 

en sådan begivenhed tager. 

Der kommer tre politikere og to administrative i ansættelsesudvalget, og jeg er blevet 

udpeget som den ene af de tre politikere. Spændende om der kan findes en kvalificeret 

person for en sådan tidsbegrænset periode.  

Rerup var ikke helt tilfreds med min udpegning, da han mente, at han var Byrådets mest 

kvalificerede til en sådan opgave – ifølge ham selv. 

 

Biogasanlæg ved Dybkær, Marstrup. 

Dette punkt blev diskuteret i næsten 1½ time. Det er to Benny Bonde  sønner, der vil etablere 

et biogasanlæg i Dybkær. Anlægget skal fodres med gylle fra primært svin, men derudover 

25 procent landbrugsafgrøder – dvs. primært majs. Derudover også restprodukter fra 

industrien. 

Hovedproblematikken ved anlægget er, at Miljøstyrelsen anbefaler, at et sådant anlæg skal 

ligge min. 500 meter fra nærmeste nabo. Dette anlæg har 19 husstande, som ligger under 500 

meter fra anlægget, og den nærmeste ligger i luftlinje med 87 meters afstand. 

Den borgerlige fællesgruppe – minus den radikale – stemte for anlægget. Det samme gjorde 

Kabelka fra socialdemokratiet. Resten – herunder SF stemte imod. Det betød et flertal for 

anlægget på 18 og 13 imod. 

Undervejs forsøgte de borgerlige at komme med en tilføjelse om at kræve et ekstra filter, 

som skulle minimere lugtgenerne.  

De borgerlige hævder, at biogas er et klimatiltag i forbindelse med den grønne omstilling. 

Det er kun delvist sandt. 

I mit indlæg sagde jeg, at hvis man tager hele fødekæden med – så er selve produktionen af 

gyllen ikke CO2 neutralt. Svin, køer m.v. udleder masser af CO2. At anlægget så også er 

afhængig af 25 % afgrøder (majs), der skal dyrkes – og det bliver ikke økologisk – 
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understreger yderligere, at biogas ikke er ren grøn energi. 

Vi slipper ikke for gylle, men vi skal producere meget mindre af det end i dag. Biogas er en 

god løsning til at afgasse og udnytte gylle, men anlægget skal placeres rigtigt, og i dag 

skyder der alt for mange anlæg op, som der ikke burde være behov for fremover.  

Endelig er der det faktum, at svinegylle har meget lav brændværdi sammenlignet med 

kvæggylle. Anlægget i Bevtoft kører stort set udelukkende på kvæggylle, mens det her i 

Dybkær primært skal køre på svinegylle. 

 

Ny ordning for indsamling af husholdningsaffald. 

Byrådet skulle godkende et forslag til ny ordning omkring indsamling af husholdningsaffald. 

Den træder i kraft i maj 2022. Det betyder, at alle husstande får enten en 240 liters container 

eller en 370 liters. I begge typer skal der være plads til 60 % restaffald og 40 % organisk 

affald. De tømmes fortsat hver 14. dag. 

Det er rigtigt positivt, at vi nu også kan komme af med det organiske affald uden, at det 

behøver lande i restaffaldet. Ordningen kendes i en lang række andre kommuner. 

Jeg pegede på, at man skulle være opmærksom på udfordringerne med transport af disse 

containere i især den gamle bykerne, hvor gange og døre en så smalle, at man ikke kan 

komme igennem med så store containere. En fast placering på gaden ønsker vist ingen. 

Provas´ formand lovede at se på sagen. 

Endvidere foreslog jeg, at man afskaffede afhentning af affald ved hver husstand i 

sommerhusområderne. Her kunne man i stedet opstille en række containerstationer, hvor folk 

skulle aflevere deres affald. Disse containere kunne også have rum til genbrugsaffald såsom 

glas, papir, metal. Det forslag indgår i det videre arbejde. 

 

Medlemsforslag: Mindre anlægspulje. 

Henrik Rønnow fra socialdemokratiet havde hele fire medlemsinitiativer, som alle skulle 

være yderligere initiativer til understøttelse af det lokale erhvervsliv. 

Det første var forslag om en pulje til mindre anlæg på 5 mio., hvor idéerne til, hvad der 

kunne sættes i gang skulle komme fra borgere, virksomheder og institutionsledere. 

Sagen endte med, at den skal behandles i Økonomiudvalget. Jeg støttede forslaget, men 

realistisk set tvivler jeg på, at der er håndværkere nok til at kunne sætte yderligere arbejde i 

gang udover det, som blev besluttet under hjælpepakken.  

Ordningen gælder nemlig kun i 2020 – der kan altså ikke ske overførsel til året efter. 

 

Medlemsforslag: Hjælpepulje til idræts- og kulturlivet: 

Dette Rønnow-forslag indebar, at der skulle afsættes en pulje på ½ mio. til forenings- og 

kulturlivet. 

Kravet skulle være, at de skulle kunne dokumentere tab grundet Corona-lukningen, og de 

skulle efterfølgende lave et offentligt arrangement, der kunne trække borgere til byerne og 

dermed også støtte detailhandlen.  

Også dette forslag blev sendt til behandling i Økonomiudvalget. 
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Medlemsforslag: Gaveordning til kommunale medarbejdere. 

Så begyndte det at gå ned ad bakke for Rønnows forslag. Dette forslag gik ud på, at hver 

kommunal medarbejder skulle have en gave på kr. 200, som tak for den ekstraordinære 

indsats under krisen. Gaven skulle udelukkende kunne omsættes gennem køb i en af 

kommunens butikker. I alt ville det koste 1,2 mio. 

Jeg sagde, at jeg ikke ville støtte forslaget, da jeg synes, at det virkede som noget rent 

symbolsk. 200 kr. for en ekstra indsats – så fik jeg da samtidig sagt, at mere synes jeg altså 

heller ikke, at indsatsen har været værd. 

1,2 mio spredt ud over alle forretninger ville heller ikke gøre den store forskel. 

Et af byrådsmedlemmerne påpegede nok ganske korrekt, at mange af disse gavekortsindkøb 

ville lande i de store dagligvarebutikker eller byggemarkeder, og de har absolut ikke tabt på 

krisen. Også denne sag behandles videre i Økonomiudvalget. 

 

Medlemsforslag: Ny fællesinstitution i Fjelstrup. 

Så gik det helt galt for Rønnow. Her foreslog han, at Fjelstrup skole skulle ombygges 

således, at den kan rumme både børnehave og skole – en såkaldt fællesinstitution, som de 

også har etableret i Øsby. 8 mio. ville prisen være. 

Det kom hurtigt frem, at der samtidig lå en ansøgning fra Fjelstrup-borgerne om netop sådan 

en institution. En sådan sag skal behandles i det relevante fagudvalg – Børn og familie. 

Derfor er det helt uhørt, at Rønnow, der er udvalgsformand for dette udvalg, sætter det på 

Byrådets dagsorden som sit eget initiativ. 

Det fik han også læsterlige hug for, og jeg kritiserede det også. Nok i lidt mildere toner end 

de borgerlige. Rønnow var tydeligt overrasket over denne hårde reaktion og forsvarede sig 

med, at han havde sendt sit forslag inden det kom fra Fjelstrup, og at det var tænkt som et 

Corona-initiativ. Så kunne han havde trukket forslaget, og der er ingen mulighed for, at 

projektet kan nå så meget, som at sætte første spadestik i jorden i 2020. 

Det helt korrekte ville være, at han som formand for udvalget havde sat det på dagsordenen. 

Det hører ingen steder hjemme, at en udvalgsformand helt uden om sit udvalg stiller et så 

markant forslag, der under alle omstændigheder skal rundt om det relevante fagudvalg. 

Sådan endte det også. Rønnow trak sit forslag og lovede, at det kom på Børn og familie-

udvalgets dagsorden på førstkommende møde. 

 

Sidste punkt på dagsordenen, et forslag fra Rerup omkring høringsfrister, trak han. For øvrigt 

for anden gang i træk. Mystisk. Jeg havde gerne støttet forslaget om, at Jobcentret altid skal 

give mindst 2 ugers høringsfrist i personsager. 

 

I starten af maj fortsætter vi med virtuelle udvalgsmøder, men jeg håber, at næste 

Byrådsmøde kan blive på åstedet – Rådhuset, men ………… 

 

Næste Nyhedsbrev kommer i slutningen af maj. 

                                    Bent Iversen 

                                    iver@haderslev.dk               tlf 21 70 60 11 
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