Kære Venstremedlemmer
Mens Tour de France-feltet kører gennem vores kommune er det blevet tid til det sidste Nyt fra
Kommunalbestyrelsen før sommerferien.
Fantastiske billeder til hele verden fra Haderslev, Vilstrup, Diernæs og alle de skønne steder på ruten, hvor
helt utroligt mange mennesker – lokale såvel som gæster – var med til at skabe en stemning, der nåede helt
ud i stuerne via tv-skærmene. Hvor har vi meget at være stolte over!

Det første halve år af denne valgperiode er fløjet afsted og i tirsdags blev sidste Kommunalbestyrelsesmøde
inden sommerferien afholdt. Herunder følger lidt om tre af sagerne:
Vedtagelse af en ny Erhvervspolitik
Vækst og Udviklingsudvalget har længe arbejdet med en ny erhvervspolitik der tager udgangspunkt i tre
vækstspor, som vi som kommune ambitiøst forfølger. De tre vækstspor handler om arbejdspladser,
bosætning og uddannelse.
Vi har valgt at arbejde seriøst med at skabe vækst på disse tre fronter. Flere indbyggere i kommunen
betyder nemlig flere skatteindtægter og det har vi brug for, så vi også i fremtiden kan yde kommunens
borgere god service.
Der er vores mål, at der i 2030 skal være 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere
arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Erhvervspolitikken er første skridt mod 1000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune i 2030 og den
første af tre indsatser, der skal skabe vækst og velfærd. Senere på året kommer nye politikker for
bosætning og uddannelse.
Sammen med erhvervspolitikken har Vækst- og Udviklingsudvalget også indgået en ny flerårig aftale med
Haderslev Erhvervsråd, der skal være med til at sikre retningen for politikken og at målene nås.
Under debatten om erhvervspolitikken skød den Socialdemokratiske gruppeformand på Borgmesteren for
ikke at deltag i udarbejdelsen af Erhvervspolitikken. Egentlig lidt mærkværdigt, for han har selv - i
konstitueringsaftalen - været med til at vedtage, at ansvaret for at lave en Erhvervspolitik blev flyttet fra

Økonomiudvalget, hvor Borgmesteren er formand, til Vækst- og udviklingsudvalget, hvor Børge Kock er
formand.
Borgmesteren er naturligvis altid en helt central og naturlig del af arbejdet med erhvervsfremme i
dagligdagen. Men arbejdet med at lave en erhvervspolitik – ja det ligger, helt som Socialdemokraterne selv
har været med til at bestemme det, i Vækst- og Udviklingsudvalget.
I det hele taget har Socialdemokraterne haft meget vanskeligt ved at finde ud af, hvad de skulle mene om
Erhvervspolitikken. De har undladt at stemme i både Vækst- og Udviklingsudvalget og i Økonomiudvalget
og med skiftende argumenter i hele forløbet. Men til sidst, så blev de da enig med sig selv om at stemme
for i Kommunalbestyrelsen.
Klimaplan
I november 2020 besluttede Haderslev Byråd, at Haderslev Kommunes Klimaplan skulle udarbejdes som en
del af DK2020 samarbejdet. Det betyder, at Haderslev Kommune har forpligtet sig på de overordnede mål
om nettonul udledning af CO2 i 2050, og at kommunen er klimarobust ligeledes i 2050.
Energi, Transport og Landbrug udgør med 98 procent af den samlede CO2 udledning i 2019 langt den
største del i Haderslev Kommune. På Kommunalbestyrelsemødet blev det besluttet, at vi primært arbejder
med indsatser på disse tre områder.
Nogle indsatser kan vi selv bestemme over – som f.eks at alle energianlæg i Haderslev Kommunes egne
bygninger, der bruger fossile brændsler, skal konverteres til vedvarende energi inden 2028.
Andre indsatsområder handler om, at Kommunen yder god information, sagsbehandling og vejledning til
borgere og virksomheder, der f.eks vil øge energimærkningen af deres ejendomme eller til at Industri- og
erhvervsvirksomheder energieffektiviseres.
De mange forskellige indsatsområder, som Haderslev Kommune vil arbejde for i de kommende år kan læses
på kommunens hjemmeside via dette link:
https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/haderslev-kommunalbestyrelse/2022-0628-17-00-16396/
Dette er første skridt på vejen til en klimaplan. De konkrete indsatser vil løbende blive behandlet i
Kommunalbestyrelsen og relevante udvalg.
Ny børnehave i Haderslev By
Gennem de seneste 4,5 år har Børne- og familieudvalget arbejdet med at få realiseret byggeri af en ny
daginstitution i Haderslev.

Over de seneste 10-12 år har vi bygget nye daginstitutioner i Hoptrup, Gram og Vojens og bygget
Børnecentre i Øsby, og Fjelstrup og Over Jerstal er nu på vej også. Vi har også renoveret daginstitutioner i
bl.a Sommersted og Vojens. Nu er turen kommet til Haderslev, hvor vi bygger nyt til den daginstitution,
som før hed Rosengården og som ligger på Thrigesvej. Det er tiltrængt.

Når vi bygger og renoverer, så er det altid – ALTID – med det for øje, at få mest muligt for borgernes penge
og samtidig at få et byggeri, som passer til netop det sted og de behov, som er dér, hvor vi bygger. Det
gælder også dette byggeri. Og hvis I spørger de ledere og bestyrelser, som vi har samarbejdet med om
byggerierne hidtil, så har de bestemt ikke det indtryk, at pengene sidder løst. De er altid blevet bedt om at
prioritere det, der er behov for, frem for det, der bare kunne være dejligt at have. Sådan arbejder vi – altid.
Vi har undersøgt talrige placeringer af institutionen. Både egne grunde og anden ledig jord i området. Vi
fandt intet egnet i nærområdet. Vi har også – som nogen måske husker – overvejet, om vi skulle bygge ved
Haderslev Idrætscenter. Det var der ikke et politisk flertal for, så til slut blev beslutningen, at vi blev på
samme matrikel, som Rosengården i dag ligger på. Det betyder så til gengæld, at vi må genhuse
daginstitutionen i pavilloner, mens byggeriet står på. Det kostet selvsagt noget, at gøre det på den måde,
men det var og er vores vurdering, at det er den bedste af de mulige løsninger.
Den vurdering var Nye Borgerliges Thomas Vedsted ikke enig i og han brugte sin standsningsret og sendt
sagen til afgørelse i Kommunalbestyrelsen. Han var imod placeringen og udgifterne til genhusning. Vi – dvs.
de 29 øvrige kommunalbestyrelsemedlemmer - mente, at mange alternative placeringer var velundersøgte
over de seneste 4,5 år og at genhusning dermed ikke kunne undgås. Hans antydninger om fråds kan vi
simpelthen ikke genkende. Vi bygger ikke et prestige-byggeri her – men en helt nødvendig ny
daginstitution, til erstatning for én, der er udtjent.
Nyt fra Regionen v/ Allan Emiliussen
I starten af juni lykkedes det at få en aftale på plads mellem regeringen og Danske Regioner om de fem
regioners økonomi i 2023. Alt peger på, at der er penge til at dække Region Syddanmarks øgede udgifter

som følge af flere ældre og flere kronisk syge, så regionen undgår en sparerunde til næste år. Således har
Danske Regioner indgået en aftale med regeringen, der giver regionerne 1 mia. kr. ekstra til drift af
sundhedsvæsenet til næste år. Region Syddanmarks andel af det aftalte udgør godt 21 procent.
Selvom det er en stram aftale, ser det ud til, at vi kan holde skindet på næsen, blandt andet fordi vores
økonomi grundlæggende er sund, og sygehusenes økonomi er i balance. Som det ser ud nu og her, skal vi
ikke ud i en sparerunde, men der bliver heller ikke plads til de store armbevægelser. Til gengæld er der
færre penge til anlæg, så det kræver prioriteringer i vores investeringer. Regionsrådet vedtager efter
planen budgettet den 26. september.
Den kommende tid
Lige nu står ferien for døren. Men når sommerferien går på hæld, så starter arbejdet med at lægge næste
års budget. Fra midten af august går vi i gang med arbejdet. Kommunernes økonomiaftale er – i lighed med
regionernes – ikke guld og grønne skove. Vi får penge til at dække de stigende aftalt ældre, men det
stigende antal borgere med behov for hjælp på social- og handicapområdet – det er der desværre ikke
fundet en løsning på i denne aftale. Det bliver noget af det, som vi lokalt bliver nødt til at finde løsninger på,
for opgaverne forsvinder jo ikke, bare fordi Christiansborg ikke sender penge til opgaven.
Dette, og meget mere, vender jeg tilbage med mere om på den anden side af ferien.

Med dette glade billede sendes I alle en varm sommerhilsen fra Venstres Kommunalbestyrelsesgruppe. På
billedet – der er taget efter KB-mødet i tirsdags – er vi “forstærket” med vores suppleant, Jørgen Smed, der
sprang til, da Thomas Fredsted ikke kunne deltage. Tak for indsatsen, Jørgen. Det er godt, at vi har dygtige
og erfarne suppleanter at trække på, når nogle af os har forfald.
Venlig hilsen
Signe Knappe
Gruppeformand

