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Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF). 

September 2020. 
September måneds byrådsmøde indeholdt ikke specielt mange dagsordenspunkter med 

sprængstof i. Den mest afgørende beslutning var på den lukkede del af mødet, og omfattede 

det vel nok mest markante ejendomskøb i kommunens historie. Derom sidst i Nyhedsbrevet. 

Ligestillingsredegørelse. 

Hvert tredje år skal alle offentlige myndigheder indberette en ligestillingsredegørelse. 

Redegørelsen omfatter to hovedområder: Ligestilling af køn og etnisk ligestilling. 

M.h.t. den kønslige ligestilling skal man forholde sig til, hvordan kønsfordelingen er på 

lederniveau. Her ser det i Haderslev ud som i det øvrige land. På de øverste niveauer er 

mændene i overtal, men jo længere ned man kommer i ledelseshierarkiet – jo større bliver 

andelen af kvindelige ledere. Hvad kan man gøre, for at få flere kvindelige topledere? 

Opfordre kvinder til at søge disse jobs og ??? Gode forslag modtages gerne. 

Omkring etnisk ligestilling er fokus på andelen af ledige med anden etnisk herkomst end 

dansk. Ikke overraskende, så er der en betydelig større andel af etniske i ledigheds-

statistikken. Sådan er det også i den øvrige del af landet, men Haderslev ligger i den tunge 

ende på det parameter. Derfor tilkendegives det også, at der her er behov for yderligere 

tiltag, men hvad der skal gøres, er uklart. 

Borgmesteren konkluderede, at vi på den kønsmæssige fordeling ikke har en skævdeling.  

Der måtte jeg korrigere ham. Den mest skæve fordeling er nemlig, at 80 % af kommunens 

ansatte er kvinder. Det hænger sammen med, at der er mange ansatte inden for børne-

området og ældreområdet – to typiske kvinde arbejdspladsområder. Derfor opfodrede jeg 

til, at der skulle gøres en ekstra indsats for at få flere mænd ansat som pædagoger og SOSU-

hjælpere – bl.a. andet. 

Socialrådgiver og HK-jobbene er andre typiske kvindefag, som kommunen har mange ansat 

af. Jo vi har en stor skævdeling på de kommunale arbejdspladser – de er totalt kvinde-

domineret. Sikkert godt for både børn og ældre, men en større diversitet i kønsfordeling på 

de kommunale arbejdspladser ville måske være godt for både de ansatte og kunderne i 

butikken. 

 

Fri-plejehjem på Skallebækvej. 

Danske Diakonhjem har købt 2/3 af det tidligere psykiatriske sygehus på Skallebækvej.  

Her vil de oprette 60 plejehjemspladser. Byrådet skulle her godkende byggeriets anskaf-

felsessum (skema B) og byggeregnskabet (skema C). Ren formalia som ikke har noget med 
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selve plejehjemsdriften at gøre. Den samlede pris for køb og ombygning andrager 121,7 mio. 

Alt sammen finansieret af Danske Diakonhjem – selvfølgelig med de Realkreditlån, som de 

kan få. 

Lad mig benytte lejligheden til at sige lidt om, hvordan disse plejehjemspladser vil berøre 

den kommunale plejehjemskapacitet. 

Kommunen laver ingen driftsoverenskomst med det nye plejehjem. Ældre som vil benytte 

dette plejehjem skal visiteres til en plejehjemsplads helt efter samme regler, som til en 

kommunale plads. Prisen bliver dog en anden end på et kommunalt plejehjem.  

På kommunens plejehjem er huslejen kr. 5.390 for i gens. 68 m2, mens den på Diakon-

plejehjemmet bliver kr. 7.750 for 82 m2. Forskellen skal betales af den ældre selv, mens 

Diakonplejehjemmet får den normale kommunale huslejepris som tilskud. I forhold til selve 

plejen vil man på dette plejehjem kunne købe sig til ekstra ydelser, hvilket man ikke kan på 

de kommunale (undtaget klippekortydelser). 

Diakonplejehjemmet er åben for alle, som er visiteret af en kommune. Det forventes, at ca. 

40 af de 60 pladser vil blive optaget af Haderslev-borgere, mens resten kommer fra andre 

kommuner. Det kan betyde, at kommunens egen kapacitet kommer i overskud med ledige 

pladser som konsekvens. Nu forventes det, at behovet for plejehjemspladser vil stige, så 

måske går det ikke så slemt. Men det nye plejehjem skaber en usikkerhed i forhold til 

kommunens egen planlægning på området. Samtidig får vi et stort plejehjem, som kun bliver 

for dem, som har mulighed for at betale ekstra udover det kommunale tilskudsbeløb.  

Det fremmer ikke ligheden i ældreplejen. Der er ingen tvivl om, at der er ældre, som har 

pengene og er villig til at betale ekstra for en bedre pleje, der vælger Diakonplejehjemmet. 

Det nye plejehjem tages forventelig i brug i 2022. 

Kommuneplantillæg for solenergianlæg. 

Hen over sommerferien har der været en idéfase omkring forslag til kommuneplantillæg for 

etablering af solenergianlæg. Det medførte blot to høringssvar. En fra Haderslev Stift 

(kirkerne) og en fra en privat investor, der ville tilbyde sig med et anlæg.  

Nu skulle Byrådet så igangsætte den egentlige planlægningsfase, hvor der i kommuneplanen 

skal udpeges områder, hvor der kan placeres solenergianlæg. Det bakkede hele Byrådet 

selvfølgelig op om, men alligevel fik vi en principiel debat om solvarmeanlæg. 

Høringssvaret fra Stiftet, tror jeg, siger noget om, hvad vi kan forvente af modstand mod 

solenergianlæg. De peger på, at der skal tages hensyn til kirkernes indblik og 

baggrundszoner. Solenergianlæg larmer ikke, men det syner i landskabet og kan medføre 

genskin i folks vinduer, hvis de placeres for tæt på bebyggelse. Derfor bliver det vigtigt at få 

placeret disse anlæg længst muligt væk fra bebyggelser – ligesom med vindmøller og biogas. 

Ak ja, det er ikke let med vedvarende energi. Vi vil det gerne – bare det ikke skal ligge i vores 

baghave. 



Socialistisk Folkeparti Haderslev  

 

3 
 

Interessen for at tilbyde areal til placering af anlæg er allerede stor. Der er mange investorer, 

herunder en del landmænd, som gerne lægger jord til. De har nemlig fundet ud af, at det 

giver en større fortjeneste at fylde deres marker med solenergianlæg i stedet for afgrøder 

som majs og korn.   

Nu mangler vi så, at regeringen og Folketinget ændrer lovgivningen, så vi også kan få lov til 

at placere solvarmeanlæg på kommunale bygninger. Det kan vi på nye bygninger, men ikke 

på eksisterende. Kabelka (S) opfordrede byrådsmedlemmer til at tage fat i deres politiske 

baglande, for at få det til at ske. Den returnerede jeg ved at sige, at det nok primært er 

Socialdemokratiet og dermed regeringen, som skal ruskes lidt. Så er jeg sikker på, at 

støttepartierne vil bakke op. 

Det blå Foreningshus. 

På havnen skal der bygges et foreningshus, som skal være hjemsted for kano- og kajakfolket 

og andre vansportsaktiviteter. Byrådet skulle vedtage endelig lokalplan for huset. 

Der har stort set ikke været indsigelser mod planen. Selv naboerne på Lodsvej har 

overvejende været positive.  

Bygningen må max. være 4,5 meter høj, hvilket fik Gjesing til at sige, at det med 

bygningshøjde håbede han også ville få betydning ved andre byggerier på Havnen. En tydelig 

bemærkning rettet mod Honnørkaj bygningen på de planlagte 51 meter. 

Jeg måtte tage ordet, idet der var et høringssvar som simpelthen var forsvundet for 

forvaltningen og dermed ikke indgik i sagsbehandlingen. Det vidste jeg, fordi dem som havde 

sendt høringssvaret havde henvendt sig til mig.  

Deres indsigelse gik på, hvordan man kunne tillade at vandsport i fjorden – lige over for 

rensningsanlægget – når der er badeforbud i fjorden. Kajakroere og andre i både eller 

lignende vil på et eller andet tidspunkt falde i vandet og derved blive udsat for stærkt 

forurenet fjordvand. 

Efter min henvendelse til forvaltningen for ca. 14 dage siden blev deres høringssvar fundet. 

Alligevel var det ikke efterfølgende blevet sendt til byrådsmedlemmerne – stærkt kritisabelt. 

De har fået svar, men nærmest et intet-svar, som gik på, at det ville man have 

opmærksomhed på fremadrettet. 

Alle stemte dog for huset, men fald ikke i vandet må rådet være. 

 

Udeservering i Nørregade. 

Byrådet har vedtaget, at Fratelli skal fjerne deres udbygning på fortovet i Nørregade.  

Det sker efter henvendelse fra Politiet, fordi udbygningen tvinger gående og kørestols-

brugere ud på kørebanen. 
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Nu havde Buchs Vinstue også ansøgt om at få lov til at lave en udestue på fortovet. Plan og 

Miljøudvalgets flertal havde afvist ansøgningen, men Bonde og DF havde sendt sagen til 

afgørelse i Byrådet. De stod dog ene om at give tilladelse til ”fortovsblokeringen”. Resten 

stemte forslaget ned. 

Flertallet – SF har talt for det i årevis – siger, at vi først skal have løst trafikudfordringerne, 

før vi begynder at give tilladelse til udeservering i Nørregade. SF har foreslået at gøre 

Nørregade fri for biler – bortset fra el-bus og taxaer og handicapbiler. Det vil imidlertid 

betyde, at bilerne i stedet skal køre via Sejlstensgyden, Allégade og Jomfrustien for at 

komme om på den anden side af byen – eller via Omfartsvejen og Storegade eller Bredgade. 

Den første omvej vil helt komme på tværs af Jomfrustiplanerne, og den anden løsning vil 

belaste en i forvejen trafikbelastet Storegade. 

Vanskelig knast at løse – gode forslag modtages gerne. 

Klimaprojekt DK 2020. 

Realdania kører p.t. et klimaprojekt sammen med 20 kommuner – f.eks. Sønderborg. 

Der åbnes nu op for, at yderligere 20 kommuner kan komme med og igen ultimo 2021 

yderligere 20 kommuner. Byrådet skulle nu godkende en ansøgning om deltagelse.  

Det stemte samtlige medlemmer for – undtagen Benny Bonde. Det førte til lidt udveksling 

mellem ham og mig. Jeg sagde, at hans holdning til klimaforandringer svarer til at påstå, at 

jorden er flad. 

Det gav ham anledning til et foredrag om tiden før og efter istiden. Hans pointe er, at han 

ikke fornægter klimaforandringer, men at de altid har fundet sted, og det kan vi intet gøre 

ved. Han ignorer den del, som hedder den menneskelig påvirkning af klimaet i form af CO2 

belastning – den del var der vist ikke så meget af, før seneste istid. Det er netop det, som 

klimaindsatsen skal gå på. Lad os få stoppet menneskets CO2 belastning af kloden. Det vil 

Bonde altså ikke være med til. 

Hvis vi kommer med i DK 2020 skal vi udarbejde en klimastrategi og klimaplan og her hjælper 

DK 2020 os med forskellige handleværktøjer og måleredskaber. Det er min forventning, at 

Haderslevs deltagelse også vil betyde, at vi bliver tvunget til at bruge flere ressourcer på 

indsatsen – både penge og medarbejderressourcer.  

Vores svaghed i ansøgning bliver, at der her efterspørges kommunens eksisterende 

klimaplan, mål, vision, strategi osv. Sådant noget har vi ikke endnu. Det skal DK 2020 netop 

hjælpe os med. Jeg håber, at Realdania vil forbarme sig over Haderslev og sige. De trænger 

virkelig til at komme op i gear – lad os hjælpe dem. 

 

Medlemsinitiativ – flygtningebørn. 

SF havde stillet forslag om, at Byrådet skulle beslutte at skrive til Udlændige- og 

integrationsministeren med en tilkendegivelse af, at Haderslev var villig til at modtage op til 
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10 uledsagede børn fra de græske flygtningelejre – såfremt Folketinget skulle vedtage en 

beslutning om at ville modtage disse flygtninge.  

En sådan henvendelse er allerede vedtaget i Sønderborg Byråd (her sidder hverken SF eller 

Enhedslisten) og i København. Forslaget bliver rejst af SF i en lang række andre kommuner. 

Oprindelig kommer initiativet fra Mellemfolkeligt Samvirke, som har skrevet til samtlige 

Borgmestre og Byråd til netop at vedtage en sådan henvendelse. 

Forslaget blev mødt overraskende positivt. Der blev udtrykt sympati, men dog afvist af både 

Venstre og Socialdemokratiet med argument om, at vi ikke skulle bedrive landspolitik.  

DF var selvfølgelig direkte imod.  

Afstemningen blev mere tæt end jeg havde forventet. 6 stemte for forslaget (SF – Ø – 

Radikale – Slesvigsk og Inga Lykke og Thomas Fredsted fra Venstre). 

8 stemte imod DF, LA, borgmesteren og Bent Kloster fra Venstre. 

Hele 16 undlod at stemme – hele socialdemokratiet, konservative, Alternativet og resten af 

Venstre. 

Det var altså DF, LA og to Venstrefolk, der fik forslaget til at falde. 

Jeg har efterfølgende fået at vide, at forslaget havde givet store diskussioner i både 

socialdemokratiet og Venstre. Havde socialdemokraterne stillet deres medlemmer frit – så 

havde der været flertal for forslaget. 

Jeg må bare sige, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at se, at SF kan støtte en 

socialdemokratisk borgmester.  

Køb af Ligthouse og Flow Factory. 

Bag disse to navne gemmer sig to tidligere VUC-bygninger. De står tomme på havnen og har 

været til salg gennem længere tid. Flow Factory har dog haft en midlertidig anden ejer.  

Der er altså reelt tale om køb af to bygninger hos to forskellige ejere, hvoraf VUC Syd ejer 

den største bygning – Lighthouse. 

Kommunen har vel over ca. et år været i sonderinger omkring køb af bygningerne med den 

tanke, at det skal være kommunens Rådhus. Imponerende, at det har kunnet holdes 

hemmeligt, men det er nødvendigt, når der er takle om så stor en handel. 

Hvorfor er det en god idé at købe disse bygninger? Det nuværende Rådhus er 

bygningsmæssigt nedslidt, og af hensyn til indeklima og arbejdsmiljø-bestemmelser ville der 

skulle ske renovering af bygningen for over 20 mio. De nye bygninger betyder også, at der 

kommer yderligere samling af de kommunale medarbejdere. Endelig rummer Lighthouse 

mulighed for at arrangere større arrangementer – kulturelle og politiske. Der bliver i endnu 

højere grad mulighed for foreninger at benytte Rådhuset til møder og andre aktiviteter. 
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Økonomien er også god i købet: De to bygninger er købt for samlet 79 mio. – ombygning + 

flytning, IT m.v. er estimeret til 26 mio. Samlet forventes det at beløbe sig til 105 mio. 

Det har kommunen fået lov til at låne i et 25-årigt lån med en rente på 0,46 % - det betyder 

et årligt afdrag på 4,6 mio. Opsigelse af lejemål, som ikke længere er nødvendig, giver en 

besparelse på 4,7 mio. årligt. Pengene passer altså. Hvis det lykkes at sælge 

Rådhusbygningen vil det blot være en ekstra indtægt for kommunen. Endelig har vi også 

snart en ledig skolebygning, den gamle Hertug Hans skole, til salg. 

Flytningen af Rådhuset og personalet vil ske hen over en periode. De væsentligste flytninger 

er flg.: 

Plan og miljø på Schaumanns på Simmerstedvej flytter ned i det nye. I stedet flytter 

Sprogskolen og STU til Schaumanns. Deres bosted nu – Bygnaf – er lejemål og kan opsiges. 

Derudover flytter Visitationen og Rådgivningscenter Syd med på Havnen.  

Et enigt Byråd stemte for købet. 

Ny direktør for beskæftigelse. 

Sidste punkt var ansættelse af ny direktør for beskæftigelsesområdet. Jeg har været med i 

ansættelsesudvalget og kender den nye direktør særdeles godt. Hun var min chef de sidste 

par år jeg arbejde i Vejle. 

Hun hedder Birgit Thorup og er nu arbejdsmarkedschef i Vejle Kommune. I første omgang får 

hun udelukkende beskæftigelses- og integrationsområdet som ansvarsområde, men på sigt 

skal der ske lidt rokering på direktørområderne, så stillingen får yderligere forvaltningerne 

under sig. Men det bliver nok først om 1½-2 år. 

Budget 2021. 

Tirsdag d. 6. oktober mødes Byrådet igen for at vedtage budget 2021. Jeg endte med at gå 

med i et budgetforlig. Det samme gjorde alle andre undtagen Enhedslisten. 

Jeg er gået med, fordi budgettet indebærer tilførsel og dermed et løft på hele børneområdet 

(daginstitutioner og skoler). Begge områder får afsat midler til bedre normeringer – f.eks. 4,6 

mio. til minimumsnormeringer – i Haderslev kalder man det voksen/barn ratio. På begge 

områder bliver en del af de ekstra midler reduceret med demografifaktoren – altså midler 

der bliver trukket pga. faldende børnetal. Men hvis ikke de ekstra midler var blevet tilført 

havde det betydet en mærkbar besparelse. Der lurer dog i årene fra 2022 udsigter til 

yderligere besparelser ikke mindst på skoleområdet. 

På ældreområdet tilføres også ekstra midler dels pga. demografi, men også til et lille 

serviceløft. Det er dog handicapområdet som får det største løft denne gang – dels til flere 

medarbejdere på bosteder og dels via et budgetværn på 5 mio. til borgere med særlige 

behov. Tilgang af flere handicappede giver også ekstra 5 mio. 
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For disse to områder Børn og Voksenområdet gælder, at denne tilførsel af flere penge sker 

efter flere års besparelser. Der er altså tale om en delvis genopretning efter flere års 

nedskæring. 

Det område, som jeg ikke kom i mål med, er penge til klima. Der er fortsat afsat for få midler 

til den indsats. Til gengæld søger kommunen om at blive komme med i Real Danias DK 2020 

(beskrevet tidligere i dette Nyhedsbrev). Det håber jeg vil tvinge kommunen til at investere 

mere i klimaområdet på sigt. 

Det var netop det område, som gjorde, at Enhedslisten valgte at stå udenfor. Jeg havde 

undervejs tæt dialog med Svend Brandt, men i sidste ende konkluderede vi forskelligt. 

Faktisk var det blot 1,3 mio., som gjorde udslaget for Ø. De ville have afsat 2 mio. til 

forbedring af vandmiljøet i Haderslev Fjord og Lillebælt. De fik tilbudt 700.000 – det sagde 

Svend nej til. Så forsvandt alle penge igen, men jeg fik så kæmpet de 700.000 tilbage igen – 

alt for lidt, men så kommer vi da i gang. 

Det, som jeg så helt eksplicit fik med i budgettet, var to ting: 

Der gennemføres kloakering på Nustrup skole – det koster 1,5 mio. Det nuværende 

kloaksystem er brudt sammen. 

Endelig får vi nu forslaget om borgerdrevne forslag igennem. Det betyder, at borgere nu kan 

stille forslag, samle underskrifter til forslaget op på den måde få Byrådet til at behandle 

forslaget. De nærmere vilkår for, hvordan det skal foregå, skal forhandles – bl.a.: Hvor 

mange underskrifter skal der kræves og skal 16-17-årige også kunne stille forslag. 

 

På tirsdag vedtager vi så budgettet med stemmerne 30 – 1. 

Men min nærmeste samarbejdspartner i Byrådet er fortsat Enhedslisten.  

Alternativet, som jo nu er repræsenteret med Mogens Rerup, ja, der er vist et gensidigt 

ønske om ikke at samarbejde overhovedet. F.eks. afvistes SF´s forslag omkring 

flygtningebørn med – det er pjat. Jeg som troede, at Alternativet gerne ville have, at 

Danmark tog imod flere flygtninge. 

Husk: Jeg tager stadig gerne imod kommentarer og spørgsmål – skriv eller ring. 

Og så ses vi på onsdag den 7. oktober kl. 19.00  hos Dansk Metal i Haderslev, hvor min 

afløser som spidskandidat for SF skal vælges. 

Næste nyhedsbrev kan forventes omkring 1. november. 

Bent Iversen 

iver@haderslev.dk 

tlf 21 70 60 11 

mailto:iver@haderslev.dk

