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Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF). 
 

December 2019. 
December mødets dagsorden var overskuelig og forud for mødet var de fleste enige om, at 

det ville blive et ca. 1½ times møde – det kom ikke til at holde, og det skyldtes ikke mindst 

SF og Enhedslistens medlemsinitiativ omkring Indsatsplanen for Jobcentrets aktiviteter.  

Så i stedet for 1½ time blev det et godt og vel 2½ times møde. 

 

Mødet manifesterede, at det borgerlige flertal sidder tungt på magten, og at de har 

vanskeligt ved at række hånden ud mod mindretallet for at opnå kompromisser som alle 

kan tilslutte sig. Sådan bliver det nok også de næste to år. Herefter får vi forhåbentligt et 

magtskifte og et styrket SF. 

 

Tillægsbevillinger i 2019 regnskabet. 

Her ved udgangen af 2019 kan det konstateres, at tre udvalg får større overskridelser af 

budgettet. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et overtræk på 20,8 mio.  

Socialudvalget et merforbrug på 15,5 mio. og Voksenudvalget på 18 mio. Samlet et 

merforbrug på kr. 54,3 mio. Det svarer til godt og vel halvdelen af kommunens 

kassebeholdning. 

 

Normal procedure er, at sådanne budgetoverskridelser bliver overført til næste år, hvor 

udvalgene så skal indhente overskridelsen gennem sparsommelighed i det nye år.  

Her havde det borgerlige flertal dog besluttet, at der skulle søges tillægsbevillinger for hele 

det samlede beløb. 

Jeg skitserede i mit indlæg forskellige mulige årsager til budgetoverskridelsen og 

tilkendegav, at jeg hældte mest til den forklaring, at det skyldtes en underbudgettering på 

de pågældende områder. Vi taler om beskæftigelsesindsatsen (bl.a. udgifter til 

kontanthjælp, sygedagpenge m.v.), udgifter til børn og unge med særlige vanskeligheder – 

herunder anbringelser af børn uden for eget hjem og udgifter til ældrepleje og 

handicappede. Sidstnævnte to områder skyldes en ekstraordinær tilgang af borgere med 

behov for pleje og støtte. F.eks. koster en ekstra respiratorbruger 1½ mio. om året – og dem 

har kommunen fået tre ekstra af i 2019. 

 

Alle de nævnte områder har haft merforbrug gennem de senere år. Det specialiserede 

børneområde faktisk gennem næsten 10 år. Det indikerer tydeligt, at områderne er 

underbudgetteret. Alle områder er lovstyret. Det betyder, at borgere der lever op til at 

modtage ydelser eller støtte, de skal have det. Med underskud på områderne gennem flere 

år, må det være tydeligt, at kommunen skal bruge flere penge på områderne. Det kan ikke 

lade sig gøre at spare sig ned til et niveau, der passer til budgettet. 

 

Jeg støttede tillægsbevillingerne, fordi det er godt, at disse områder går i nul efter mange år 

med løbende overførsler af underskud. Men jeg forudså også, at vi nok også i 2020 vil 

opleve, at disse områder ikke kan overholde budgettet. Den spådom skal jeg nok få revet i 

næsen, hvis den ikke holder. Men det vil så blot være positivt, fordi det så viser, at flere 

borgere er blevet selvforsørgende og selvhjulpne.  
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Et enigt Byråd stemte for tillægsbevillingerne, men borgmesteren sluttede med, at pointere, 

at det er der ikke luft nok i kommunens kassebeholdning til at gøre i 2020. 
 

Udmøntning af Stopbesparelse i budget 2020. 

Da budgettet for 2020 blev vedtaget af det borgerlige flertal, indgik der en såkaldt 

Stopbesparelse på 5,2 mio. Det var en absolut hemmelighed på daværende tidspunkt, hvad 

der lå i besparelsen. Jeg spurgte ind til det, men fik ikke svar. 

 

Nu skulle besparelsen så udmøntes, og det fremgik, at tanken bag var at lægge besparelser 

ud over alle kommunens institutioner på diverse materialer (Legetøj, bøger, møbler 

uddannelse m.v.) Alt sammen områder, der ikke skulle gå ud over varme hænder og 

afskedigelse af medarbejdere. Det ville bl.a. betyde, at daginstitutioner og skoler skulle 

finde besparelser på 2,6 mio.  

 

Det borgerlige flertal var så nok blevet klar over, at der næppe kunne findes så mange 

besparelser på udelukkende materialer og uddannelse. Derfor havde man inddraget diverse 

udviklingspuljer fra forskellige udvalg. Tilbage blev så en besparelse på ca. 4 mio., hvoraf 

Børn og familie skal finde knap 1,4 mio.  

I Børn og familieudvalget havde vi på december mødet haft et opgør om et beløb på ca. 

600.000, som vi har fået fra centralt hold til indsatser over for særligt socialt udsatte små 

børn. Disse penge ville Venstre inddrage og i stedet bruge til at reducere stopbesparelsen. 

Det gik socialdemokratiet og SF imod og fik tilslutning af løsgængeren Malene Neumann. 

Dermed kunne Venstre ikke skaffe flertal for det forslag i udvalget. 

Den beslutning tog Signe Knappe fra Venstre op på Byrådsmødet og forsøgte at 

argumentere for, at det nu var socialdemokratiet og SFs skyld, at daginstitutioner og skoler 

skal spare så meget via stopbesparelsen, fordi - lød argumentet – de 600.000,- kr havde 

ingen jo regnet med forud. 

Socialdemokratiet og jeg argumenterede modsat for, at dette beløb nu går til ekstra varme 

hænder til gavn for børn i daginstitutioner. Jeg sagde, at det var et kreativt verbalt 

krumspring i et forsøg på at placere aben på modsatte bord af, hvor den hører hjemme. 

 ”I har vedtaget budgettet med denne besparelse, den må I selv tage ansvar for,” sluttede 

jeg. 

Besparelsen blev så vedtaget af det borgerlige flertal, mens SF, socialdemokratiet, 

Enhedslisten og løsgænger Rerup stemte imod. 

 

Regional udviklingsstrategi. 

Regionen har udarbejdet en strategiplan for hele regionens udvikling. Den omhandler seks 

strategispor – f.eks. grøn omstilling og klima, rent vand og jord, uddannelse, sundhed. 

Byrådet skulle nu godkende et høringssvar. Udkastet til svar indeholdt stort set ros og 

anerkendelse hele vejen rundt. Regionens visioner peger da også i den rigtige retning – så 

er det blot at se, hvordan visionerne bliver omsat i konkrete handlinger. 

Jeg benyttede lejligheden til at sige, at det ikke er nok, at kommunen bakker op om 

regionens klimastrategi. Kommunen skal selv i gang med at få lavet en klimaplan.  

I kommuneplanen fra 2017 står direkte: ”Vi vil udarbejde en klimastrategi for Haderslev 

kommune.” Siden da er der ikke sket noget i den retning. 

Jeg vil i løbet af januar pusle med et udspil om at få sat gang i udarbejdelsen af en 

kommunal klimastrategi og -plan, som Byrådet skal forholde sig til.  
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Medlemsinitiativ fra SF og Enhedslisten vedr. Indsatsplan for beskæftigelsesindsatsen. 

 

SF og Enhedslisten havde via et såkaldt medlemsinitiativ stillet forslag om, at Byrådet 

skulle pålægge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at ændre den indsatsplan, som 

udvalget besluttede i august måned.  

Indsatsplanen skitserer, hvordan man vil gribe beskæftigelsesindsatsen an, og indeholder 

en række målsætninger, der kører på økonomi og antal borgere på de forskellige ydelser. 

Det er netop problemet. Man må ikke vurdere en borger ud fra nogle overordnede 

økonomiske målsætninger, men skal forholde sig individuelt til hver enkelt borger. 

Beskæftigelsesministeren har ad to omgange udbedt sig en forklaring på kommunens 

håndtering af Indsatsplanen, idet han sætter spørgsmålstegn ved lovligheden i en række af 

de beskrevne indsatser. 

Som eksempler på beskrevne indsatser, hvor der hersker tvivl om lovligheden pegede vi 

på: 

 Kravet om, at en borger før tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspen-

sion skal have været tilknyttet en virksomhed i 6 måneder med henblik på at afklare 

arbejdsevnen.  

 Målsætninger der skal reducere tilgangen af nye sager til sociale ydelser – især 

kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Dette ses at være i strid med, at en 

borger har en lovsikret ret til at modtage disse sociale ydelser, når borgeren opfyl-

der lovens betingelser for at modtage dem.  

 Beslutningen om skærpede sanktioner. Vi går ud fra, at der både før og efter Ind-

satsplanens vedtagelse er blevet sanktioneret efter gældende regler. Det er derfor 

ingen lovgivningsmæssig adgang til at skærpe sanktioner. 

 Opfordring til at A-kasserne om en højere grad af sanktioner af A-kassemedlemmer. 

Det er udelukkende A-kasserne, der har den lovgivningssikrede ret til at rådigheds-

vurdere dagpengemodtagere.  

 Begrænset brug af revalidering. Det er lovgivningen, der fastsætter grundlaget for 

tildeling af revalidering til borgere, der opfylder betingelserne for dette.  

Derfor vil det være i strid med lovgivningen at begrænse og målfastsætte antallet af 

borgere, der tilkendes revalidering.  

I min indledning holdt jeg mig til kernen i vores forslag, at når en minister af to omgange 

har udbedt sig en redegørelse for indsatsplanen, så er der allerede skabt så megen tvivl om 

planen lovlighed, at der er grund til at få den omskrevet. Derfor ønskede vi den retur til 

Beskæftigelsesudvalget til en omskrivning og ny behandling. 

Det var så tanken, at Enhedslisten skulle have gennemgået nogen af de ovenstående 

punkter på, hvor vi finder planen i bedste fald på grænsen af lovlighed og i værste fald 

over. Det kan vist diskuteres, hvor godt det lykkedes. I stedet rodede Enhedslistens 

repræsentant sig ud i en længere omtalte af en privat persons sag, hvor han sågar nævnte 

hans navn, hvilket jeg forud havde sagt, at han absolut ikke skulle gøre. 

Der fulgte en lang debat, hvor vores forslag blev bakket op af socialdemokratiet – selv om 

de i udvalget i sin tid stemte for planen, men det har de så fortrudt.  

Det borgerlige flertal fastholdt, at de ville afvente ministerens svar på redegørelse nr. to, 
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som er blevet sendt til ministeriet. Jeg replicerede, at vi som kommune ikke kunne leve 

med en plan, der er blevet efterfulgt af to uddybende redegørelser. Alene det burde få 

udvalget til at erkende, at plane skal skrives om. Der blev undervejs forsøgt et par 

kompromisser. Men det endte med en afstemning, hvor det borgerlige flertal stemte vores 

forslag ned. Borgmesteren tilkendegav dog, at sagen ville komme på Beskæftigelses-

udvalgets dagsorden, når svar fra ministeren er modtaget. 

 

En lille detalje fra debatten var, at socialdemokratiets gruppeformand Rønnow udtrykte, at 

SF og Enhedslistens forslag kom for sent, idet socialdemokratiet allerede i udvalget havde 

anmodet om at få sagen i Byrådet. Den var så blot ikke nået at komme med på Byrådets 

dagsorden denne gang. Det var den ikke, fordi udvalget først havde behandlet sagen i 

torsdags, hvor vores forslag for længst var sendt til borgmesteren.  

En anden socialdemokrat sagde senere, at SF og Enhedslisten var kommet først – ellers 

havde socialdemokratiet også bedt Byrådet behandle sagen. 

 

Det er ligegyldigt, hvem der først ønskede sagen i Byrådet. Fakta var i hvert fald, at vores 

kom på dagsordenen, og socialdemokratiets gjorde ikke. Det er ikke tilfældigt, at den 

socialdemokratiske gruppeformand havde behov for at sige, at vi kom senere med forslaget 

end de gjorde. Han kan simpelthen ikke fordrage, at SF tager initiativer, som de også burde 

have taget. Eller måske rettere: Kommer i fokus på en sag, de også gerne ville få 

opmærksomhed på. Jeg troede, at socialdemokratiet var kommet lidt ud over denne 

storebrormentalitet over for SF. Det oplevede jeg stort set gennem alle mine år i amtsrådet. 

Det bliver problematisk for et fremtidigt samarbejde med socialdemokratiet, hvis denne 

mentalitet bliver fremherskende. 

 

Jeg ønsker alle SF Haderslevs medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.  

Næste Nyhedsbrev kommer i slutningen af januar. 

 

                     Bent Iversen 

iver@haderslev.dk 

tlf 21 70 60 11 
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