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Høringssvar vedr. Haderslev Kommune HANDLEKATALOG til 
budgetlægningen for 2020-2023. 
 

Som en forening, der drives af frivillige, vil vi gerne som generel betragtning advare mod 
ethvert forslag, der gør det sværere at være frivillig. Dem er der desværre en del af i 
Handlekataloget. At fjerne eller spare på områder, hvor en kommunal bevilling får tilført 
merværdi i kraft af borgeres frivillige indsats, kan få langt værre konsekvenser end selve 
den økonomiske besparelse giver indtryk af, hvis ændringen demotiverer eller får de 
frivillige til helt at skippe indsatsen.  
 
I dette høringssvar vil Forum Vojens kommentere to punkter i Handlekataloget. Først, som 
eksempel på, hvad vi mener med ovenstående: 
 
Forslag nr.: 56 LDU - Reduktion af Landdistriktspulje med 200.000 kr. 
 
Der er tale om en meget beskeden pulje på i alt 500.000 kr., som supplerer den årlige 
bevilling til borgerbudgettering i kommunens landsbysamfund – en ordning, der er 
anerkendt som en solid, kommunal succes. 
En besparelse på dette område vil virke demotiverende og sende et signal om centralisering 
frem for balance i udviklingen af hovedby, centerbyer og landdistrikter. I forlængelse heraf 
følger det andet punkt, vi vil kommentere på:  
 
 Forslag nr.: 78 Anlæg - Svømmefaciliteter (samlet budget 90 mio. kr.) 
 
Projektet med udbygning af svømmefaciliteter i Haderslev Kommune, er et godt eksempel 
på denne ubalance, hvor hovedbyen prioriteres, uagtet at der findes en billigere løsning. 
Trods muligheder for at udbygge eksisterende svømmefaciliteter i Vojens, ser det ud til at 
der arbejdes målrettet for, at anlæg af ny svømmehal skal ske i Haderslev med et budget på 
90 mio. kr. Alt andet lige, må det forventes at projektet vil kunne gennemføres med færre 
midler, med en udbygning af eksisterende faciliteter, fremfor et fordyrende nybyggeri. 
Forum Vojens vil derfor pointere, at en udskydelse af anlægsprojekt med et år blot flytter 
udgiften til nyt budgetår, mens udbygning af de eksisterende svømmefaciliteter i Vojens, 
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fremfor nybyggeri i Haderslev, forventeligt vil resultere i en reel besparelse for det samlede 
projekt og ikke blot en udskydelse af udgiften. 
 

Venlig hilsen 
Karl Posselt 
Formand for  
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