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Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF). 
 

Januar 2021. 
 

Januar måned er friholdt for udvalgsmøder. Dog har både Økonomiudvalget og Plan og 

Miljøudvalget afholdt ekstraordinære møder. Men den udvalgsfrie måned betyder også,  

at der ikke var mange sager, som var nået frem til Byrådets dagsorden. 

Otte punkter i den åbne dagsorden, hvoraf de to var endt der ved en fejl og blev trukket fra 

dagsordenen. Dertil et lukket punkt, som jeg undtagelsesvis godt kan omtale i dette 

Nyhedsbrev. 

Alligevel tog mødet over 2½ time – primært fordi borgmesteren kludrede rundt i 

afstemningstemaer og ændringsforslag – så jeg gætter på, at tæt ved en tre kvarters tid gik 

alene med at diskutere formalia og procedurer. Næppe fremmende for den offentlige 

interesse for Byrådets møder. 

 

Økonomisk politik. 

En del af budgetforliget, som SF jo var med i, var at der skulle vedtages en revideret 

økonomisk politik. Det blev et punkt med ændringsforslag og diverse spidsfindigheder 

omkring afstemning. 

Til sidst blev den økonomiske politik vedtaget af alle – minus tre Venstrefolk.  

Grunden til, at de ikke ville stemme for var, at en sætning om, at kommunens gæld skal 

afvikles, blev udeladt. Et tema, som ofte er oppe at vende, hvor nogle Venstrefolk er meget 

OBS på, at al kommunal gæld skal afvikles, mens det store flertal mener, at en kommune 

nok bør optage lån – og dermed have gæld – når vi skal foretage større investeringer, som 

f.eks. en ny skole eller ny svømmehal. Jeg tillod mig en spids bemærkning om, at 

splittelsen i Venstre centralt tilsyneladende havde smittet lokalt. 

Et andet diskussionspunkt drejede sig om service-og anlægsrammens og loyaliteten over 

for de aftaler KL indgår med regeringen. Her blev et forslag fra socialdemokratiet vedtaget. 

Det gik på, at Haderslev skal bidrage til, at kommunerne samlet under et overholder de 

aftaler Kl. indgår med regeringen. Det betyder, at Haderslev godt kan overskride en 

service- eller anlægsramme, hvis ellers andre kommunerne ligger under deres tildelte 

ramme. 

I mit indlæg talte jeg om, at selv om den økonomiske politik indeholder krav om stram 

rammestyring, så kan en kommunens budget aldrig ramme præcist. Derfor skal Byrådet 

være forberedt på, at der hvert – i lighed med alle tidligere år – vil forekomme områder, 

som af mange uforudsete årsager ikke kan overholde sit budget. Nogle gange også, fordi 

Byrådet har valgt ikke at lave et realistisk budget. Jeg nævnte flere eksempler på det. 

Jeg sagde også, at en kommune aldrig kan bruge økonomien som argument for ikke at 

levere borgernes lovsikrede ydelser. Det har flere kommuner brændt fingrene på. 
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§17 stk 4 udvalg vedr. Fighterwing Skrydstrup. 

Som bekendt kommer der nye mere larmende kampfly til Skrydstrup. Det betyder, 

at staten har inddelt områderne omkring flyvestationen ind i en rød og en gul zone. 

I den røde tilbyder staten at købe folks huse, mens de i den gule får en erstatning på kr. 

70.000, som folk så evt. kan bruge til at støjisolere deres huse. I den røde zone har folk  

10 år at løbe på, før de skal beslutte sig endeligt. 

Bekymringen er så, at området bliver mere eller mindre affolket – eller at staten sælger de 

opkøbte huse videre til boligspekulanter, der så lejer dem ud til folk, der kun kan betale en 

lav husleje. 

Til at imødegå dette besluttede Byrådet at nedsætte et §17 stk 4 udvalg, der skal udarbejde 

en plan for, hvordan der sikres fortsat udvikling og bomuligheder i Skrydstrup og omegn.  

Et sådant udvalg kan Byrådet nedsætte som midlertidigt udvalg i en begrænset periode.  

I dette tilfælde bliver begrænsningen et år, fordi så skal det nye Byråd nedsætte et evt. nyt 

udvalg. 

I sådant et udvalg kan man inddrage ikke Byrådsmedlemmer, og jeg foreslog, at der kom 

en repræsentant fra lokalområdet og en repræsentant fra Flyvestationen med i udvalget. 

Det blev der givet tilsagn om. 

Udvalget består af formand og næstformand for Landdistriktsudvalget, Plan og 

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Henrik Rønnow og Preben Holmberg. 

 

Vækst og velfærd i Haderslev Kommune. 

Også dette punkt endte med et § 17 stk 4 udvalg. Det skal arbejde med tre brændende 

platforme, hvor Haderslev har udfordringer, som betyder, at der er faldende befolkningstal 

og dermed også faldende indtægtsgrundlag (skatteindbetaling) og faldende serviceniveau. 

De tre platforme er: 

- Bosætning 

- Arbejdspladser 

- Uddannelse 

I mit indlæg kom jeg med SF´s bud på, hvad der skal få flere mennesker til at flytte til 

Haderslev. Der skal satses på børneområdet. Haderslev skal være kendt for at have gode 

daginstitutioner, gode skoler og tage sig godt af udsatte og sårbare børn og deres familier.  

Børnefamilier er også lig med arbejdskraft, og virksomheder placerer sig, hvor de kan få 

kvalificeret arbejdskraft.  

Udover børneområdet pegede jeg også på, at kommunen skal tage sit klimaansvar alvorligt. 

Klimaindsats bliver også et konkurrenceparameter, når unge mennesker skal beslutte sig 

for, hvor de skal bo. 

SF og Enhedslisten fik en plads i dette udvalg, som kommer til at bestå af 4 blå, to 

socialdemokrater, og så gav jeg Svend Brandt vores plads.   
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Bustrafik i Nørregade. 

Efterhånden et fast punkt på dagsordenen. Lad mig gøre det kort. Beslutningen blev, at der 

ikke ændres på bustransporten på nuværende tidspunkt. Sydtrafik kan ikke ændre med så 

kort varsel- det vil kræve to minutters omkørsel at ensrette bustrafikken i Nørregade,  

og to minutter er en helt uoverskueligt logistisk barriere. Det harcelerede jeg lidt over,  

men nu venter vi på en endelig plan for trafikken i Nørregade. 

Den kommer tidligst en gang i 2022. 

  

Politianmeldelsen mod Mogens Rerup. 

Rerup havde stillet forslag om, at Byrådet skulle trække politianmeldelsen af ham tilbage. 

Det er Økonomiudvalget, som har foretaget anmeldelsen, så derfor har SF ikke været part i 

denne anmeldelse, men jeg har tidligere tilkendegivet, at jeg ikke støtter anmeldelsen. 

Først skulle vi beslutte om sagen kunne behandles på åbent møde, men da Mogens i sin 

fremstilling havde omtalt nogle kommunale medarbejdere med navns nævnelse eller 

konkret stillingsbetegnelse – som sædvanligt i udskammende stil - så gav det sig selv,  

at den ikke kunne behandles i den åbne dagsorden. Når jeg alligevel kan omtale den, 

skyldes det, at Mogens selv har omtalt sagen i dagspressen. Jeg må dog nøjes med at 

omtale mine egne synspunkter og stemmeafgivning ikke andres. 

Jeg argumenterede for, at det burde være Økonomiudvalget der skulle behandle sagen, da 

det er dem, som har foretaget anmeldelsen, men ellers talte jeg for at trække anmeldelsen, 

da den effekt eller resultat ØK havde forventet at få ud af anmeldelsen slet ikke har stået 

mål med den udgift, som sagen har kostet kommunen. Mogens fortsætter nok også med sin 

stil uanset om han skulle blive dømt – og en dom bliver sikkert højst en bøde. 

Uanset hvad Byrådet beslutter, så kan anmeldelsen næppe trækkes tilbage, da den jo 

allerede ligger hos politianklagemyndigheden.  

Så blev der stemt, og jeg må jo ikke offentliggøre afstemningsresultatet, men det bliver nok 

offentligt kendt snart. Og min ikke i kan gætte det. Jeg stemte for, at vi skulle trække 

anmeldelsen tilbage. 

 

Helhedsplan Damparken. 

Der er en sag på vej til Byrådet omkring en helhedsplan for Damparken. Delvis affødt af 

Fratellis ønskes om at bygge en restaurant i eller i tilknytning til Damparken.  

Byrådet har tilkendegivet, at man sindet at give en sådan tilladelse, men ikke hvor og 

hvordan og i hvilken form – og slet ikke, at det bliver Fratelli, som får lov til at bygge.  

Det kunne jo tænkes, at Norden også ville være interesseret. 

Jeg modtager gerne jeres synspunkter om og forslag til, hvad I synes, at der skal ske med 

Damparken – også hvis I mener, at den skal forblive som den er. 
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Jeg har lagt mig fast på flg. pointer: 

- Fortsat frit udsyn fra Gravene til Dammen. 

- Ingen ændringer af stisystemet – fortsat gangmulighed rundt om Dammen. 

- Ingen to-etagers bygning nær Damparken. 

Lige nu hælder jeg til, at den bedste placering for en restaurant vil være i området vest for 

den nuværende kiosk og måske også inddragende den nuværende legeplads, som så skal 

flyttes et andet sted – måske i forlængelse af legepladsen i den sydøstlige ende. 

Men lad mig høre jeres synspunkter. 

 

Bent Iversen 

iver@haderslev.dk 

tlf 21 70 60 11 
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