
Enhedslisten Haderslev. 

 

Budget ændringsforslag for budget 2018. 

 

• En god kommune er god for alle. 
Enhedslisten ønsker at skabe mere lighed og mere tryghed. I samtlige vores politiske beslutninger er det vores sigte, at 

der fastholdes og udbygges et åbent og inviterende samfund, hvor alle mennesker har lige adgang og lige muligheder 

og hvor fællesskabet er et fællesskab for alle. 

Den sociale ulighed er blandt de væsentligste årsager til at nogle mennesker kan det meste, mens andre bliver ladt 

tilbage – fastlåste og uden handlemuligheder. Ofte rammer uligheden børn og sætter sig spor for resten af livet. 

Enhedslisten ønsker at minimere eller helt udjævne forskellene mellem mennesker på en måde, så det gode liv bliver 

for alle. 

 

Politisk er det vores opgave, at bekæmpe forskellene i menneskers adgang til samfundets ressourcer. Forskellen 

mellem folk, mellem rig og fattig, er steget drastisk gennem de sidste mange år. Lokalt skal vi derfor især kompensere 

for de store forskelle. Det være sig manglende muligheder i økonomi, i uddannelse, på arbejdsmarkedet, i sundhed 

eller gennem geografisk ulighed. 

 

Hjælpen kommer også fra græsrodsbevægelser og mange frivillige. 

Sidste år vedtog folketingets blå flertal bl.a. et kontanthjælpsloft, en lav integrationsydelse og kravet om 225 timers 

ordinært arbejde i løbet af et år for at få fuld ydelse. For mange af vores udsatte borgere blev 

kontanthjælpsændringerne det, der væltede deres dagligdag og skubbede dem ud over kanten. Vi oplever i dag 

fattigdom, som vi ikke havde forestillet os det i en moderne tid og i rigt land som vores! 

 

Når fattigdommen stiger mindsker det efterspørgslen på ordinært ansatte og presser lønningerne og arbejdsvilkårene 

på det ordinære arbejdsmarked. 

 
Fattigdom i samfundet bremser også købekraften og foretagsomheden, fjerner håbet, men værst af alt er, at 

fattigdom marginaliserer og udstøder mennesker fra fællesskabet – det er helt uacceptabelt – det skal vi kæmpe 

imod! 

Ulighed kommer ikke af sig selv, men er i høj grad resultatet af politiske beslutninger. 

 

De fleste af Enhedslistens budgetforslag for 2017 er drevet af ønsket om et godt og værdigt liv til alle borgere i vores 

by. 

I Enhedslisten drømmer vi om en kommune, der er æstetisk smuk at betragte og med stort fokus på historien og 

kulturen og samtidig rar at bo og leve i. En by hvor alle har hvad de behøver og hvor ingen er overladt til hverken 

tilfældigheder eller til sig selv. 

 

I Enhedslisten mener vi, at Haderslev kommune har nået grænsen for det mulige hvad angår yderligere generelle 

effektivisering i driften. 

 

Krav om nye effektiviseringer vil betyde et mærkbart fald i kommunes fastlagte serviceniveau. 

 

Konkrete ændringsforslag Enhedslisten ønsker indarbejdet i budget 2018 og frem. 

Forsalgene ønskes behandles enkeltvis, da de er uafhængige af hinanden. 
 

• Pulje til to-lærertimer/støttepædagogordning, generel max på 24 i klasserne, hvis der ikke er to-

lærerordninger, ekstra omkostninger til indgåelse af lokal arbejdstidsaftale for folkeskolen for 

lærere og pædagoger. 



Enhedslisten foreslår, at der afsættes penge til en solid pulje til to-lærertimer/støttepædagogordning. Puljen skal 

sammen med en afkortning af skoledage tjene til at højne kvaliteten af undervisningen i de timer eleverne er i skole. 

Dette kan således delvist ske ved at konvertere undervisningstimer om til to-lærertimer/støttepædagogordning og 

delvist gennem en årlig tilførsel af nye penge til området. 

Begrundelse for forslaget: 

Danske skolebørn har nu flere undervisningstimer end i noget andet land på OECD’s liste over undervisningstid. I 

Enhedslisten synes vi det giver rigtig god mening, at give vores skolebørn lidt færre timer og meget mere kvalitet. 

Folkeskolen er tillige blevet pålagt at inkludere langt flere børn med specialbehov i normalklasserne, hvilket tager 

meget af lærernes tid og fokus. På toppen af dette har vi fået en meget omfattende skolereform, som der stadig 

arbejdes med at få implementeret bedst muligt idet den betyder en helt ny måde, at drive skole på. 

For Enhedslisten har det en høj prioriteret, at vi i Haderslev kommune får skabt nogle rammer, som kan afstedkomme 

optimale betingelser for folkeskolen, dens børn og voksne, for indlæringen og for den positive udvikling af det, der når 

alt kommer til alt, bedst kan beskrives som Haderslev Kommunes fremtid. Vi skal vise mod og vilje til at sikre vores 

børn og unges fremtid. 

Det er Enhedslistens overbevisning, at en ekstrabevilling til to-lærertimer/støttepædagogordning, bør ramme alle 

kommunens skoler bredt, da alle skoler har ”inklusionstunge” klasser, og eftersom alle skoler skal præstere et fagligt 

løft af eleverne.  

Vi finder samtidig, at det er utrolig vigtigt, at midlerne øremærkes, således at det bliver synligt, at midlerne bruges til 

to–lærertimer/støttepædagogordninger. Dette så de ekstra afsatte midler ikke bare forsvinder ind i skolens samlede 

tildeling. Der skal findes en model for bevillingen, som tydeligt kan synliggøre brugen af de ekstra midler. 

Enhedslisten ønsker to-lærertimer/støttepædagogordning implementeret på samtlige klassetrin, dels gennem en 

konvertering fra mange undervisningstimer til færre undervisningstimer, men med to lærere/en lærer og en pædagog 

til stede samtidigt og dels gennem en egentlig ekstrabevilling til området i form af en to-lærer/støttepædagogpulje. 

Endvidere ønsker Enhedslisten, at klassekvotienten nedsættes til maks. 24, medmindre der er to-lærerordning i 

klassen. 

Sidst forventer vi, at den netop vedtagne politiske beslutning om at indgå arbejdstidsaftaler med de faglige 

organisationer på undervisningsområdet ikke bliver gratis. 

Enhedslisten foreslår at de faglige organisationer inddrages i den konkrete udmøntning af de ekstra midler. 

 

 

Økonomi: 

Til dette område afsættes 10 millioner i 2018, og 16 millioner i overslagsårene. 

 

• Flere pædagoger i vores daginstitutioner/børnehaver. 
Når det angår omsorgen for vores kommunes fremtid – nemlig vores børn, så er det uklogt at ’lade sig nøje’. Over en 

årrække er personalet i vores børnehaver blevet reduceret mærkbart. Enhedslisten ønsker at vende denne 

uhensigtsmæssige udvikling, hvor børnene konstant må behovsudsætte og hvor personalets arbejdsglæde og helbred 

dagligt trues af stress og overbelastning i nogle efterhånden urimelige hektiske arbejdsmiljøer. Enhedslisten ønsker på 

baggrund heraf at øge antallet af samværstimer, som de 0-6 årige børn har med pædagoger og derved hæve 

normeringen på området. 

De lave normeringer i normalområdet er med til at give store udgifter i det specialiserede børne- og ungeområde. Der 

er brug for flere pædagoger for at undgå ballade i nattelivet, for at sikre bedre trivsel og færre unger der falder 

udenfor. Støtte til normalområdet er en effektiv forebyggelse. Enhedslisten foreslår at de faglige organisationer 

inddrages i den konkrete udmøntning af de ekstra midler. 

 

 

Økonomi: 

Enhedslisten afsætter i 2018  5 millioner og i overslagsårene 6 millioner årligt. 

 

 

• Økologiske madordninger i vores daginstitutioner/børnehaver. 
Enhedslisten ønsker at indføre madordninger i vores daginstitutioner. Måltidet er god dansk kultur, hvor vi spiser 

sammen. Det sikrer ro og giver nogle gode pædagogiske muligheder, og ikke mindst sikrer det god udvikling og læring, 



og at forskellen mellem rig og fattig udlignes. Enhedslisten foreslår at de faglige organisationer inddrages i den 

konkrete udmøntning af de ekstra midler. 

 

 

Økonomi: 

Enhedslisten afsætter 2 millioner i 2018, 3 millioner i 2019 og 4 millioner i 2020 og frem.   

 

• Forebyggende indsats for unge med særlige vanskeligheder i form af bedre uddannelsesvejledning 

og støtte  
Enhedslisten ønsker at styrke vejledningen af unge, som en del af forebyggelsen. Det skal ske gennem en styrkelse af 

Ungdommens Uddannelsesvejledning, således at den generelle vejledning styrkes og at op mod halvdelen af en 

ungeårgang tilbydes ordentlig vejledning. Det er en forebyggende indsats, som vi mener vil modvirke blandt andet den 

negative sociale arv.  

Enhedslisten ønsker at flere unge med særlige vanskeligheder eller udfordringer får en chance og her er bedre 

vejledning første skridt, men aktiviteter organiseret af Ungdomsskolen er også en vigtig vej. 

 

Økonomi: 

Enhedslisten afsætter 1 million årligt til Ungdommens uddannelsesvejledning og 1 million årligt til Ungdomsskolen. 

 

• Ældre og handicappede  
Enhedslisten ønsker at støtte vores svageste borgere.  Der er plejecentre, hvor der er alenevagter om natten, hvilket vi 

ikke ønsker, der er behov for flere aktiviteter og ikke mindst er der behov for at få flere muligheder for de svageste 

hjemmeboende.  Her kunne udvidede klippekort være muligt.  

 

Økonomi: 

Enhedslisten ønsker at afsætte 8 millioner i 2018 og 10 millioner i 2019 og frem. 

 

• Socialt bedrageri  
Enhedslisten ønsker at nedlægge den gruppe i kommunen der arbejdermed socialt bedrageri. Gruppen finder ikke 

mange sager, hvor der er bevidst snydt, men samtidig betyder arbejdet, at mange føler sig uretmæssigt anklaget og 

bliver utrygge. Det kan medvirke til at hindre deres fokus på at blive rask eller komme i arbejde. 

Udbetaling Danmark har en gruppe, der undersøger muligt socialt bedrageri, og vi ønsker at overlade arbejdet til dem. 

Haderslev Kommunes omkostninger svarer nogenlunde til indtægterne, så det er omkostningsfrit at nedlægge 

afdelingen.  Umiddelbart henter kontrolgruppen omtrent ligeså mange penge hjem, som de koster.  Det er svært at 

vurdere, hvor mange penge det koster Jobcentret og borgere i for lange sygeperioder, manglende fokus på at blive 

rask og komme i job osv.  Enhedslisten vurderer, at den negative effekt af kontrolgruppens og dens arbejde er større 

end dens indtjening.  Derfor vil en nedlæggelse af kontrolgruppen være en ren besparelse. 

 

Økonomi: 

Enhedslisten forventer en netto besparelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område på 1. million.  

 

• Sommerferielukket i Jobcenter 

Enhedslisten fremsætter desuden et forslag om, at der spares et årligt beløb på driftsbudgettet for 

beskæftigelsesområdet. 

Dette skal ske ved at aktiveringsindsatsen i Jobcentret indstilles i ugerne 28, 29 og 30. 

Konkret vil forslaget komme til at betyde, at der alene i Jobcentret er et ’nødberedskab’ til stede i perioden – til brug 

for varetagelsen af akutte henvendelser – eller henvendelser der ikke tåler udsættelse. 

I forslaget ligger også, at det meddeles samtlige af jobcenterets eksterne samarbejdspartnere, såsom andre aktører, 

virksomheder med videre, at der i Jobcentret er ”lukket ned for aktivering” i ugerne 28, 29 og 30, hvorfor det i god tid 

forinden anbefales at dette indarbejdes i de pågældende aktørers årsplan. 

Ligeledes oplyses det til eksterne parter, at der ikke, af Haderslev Kommune, købes ydelser i den pågældende periode, 

hvorfor perioden af samme årsag anses som en ”betalingsfri periode” for kommunen. 



Da en afledt effekt af Enhedslistens spareforslag vil være, at der ikke kan ske aktiveringsindsatser for borgere med 

tilknytning til Jobcentret i ugerne 28, 29 og 30, så gives alle kommunens kontanthjælpsmodtagere samt alle borgere 

på integrationsydelse og ressourceforløbsydelse som følge heraf aktiveringsfri i de pågældende 3 uger. 

Dette forslag sparer penge for Jobcentret, som konsekvens af at aktiveringsindsatsen i Haderslev kommune 

nedskæres til et minimum, og borgerne orienteres skriftligt om at de har aktiveringsfri i perioden. 

Besparelsens størrelse er svær at beregne, men beslutningen vil formindske behovet for budgetmidler til Jobcentret.  

 

Økonomi: 

Enhedslisten forventer en besparelse årligt på 5 millioner i 2018 og 7 millioner i overslagsårene. 

 

• 225timersregel – En kommunal jobgaranti 
Enhedslisten foreslår, at alle borgere i Haderslev Kommune, som rammes af de nye 

kontanthjælpsregler om 225timers arbejde, gives en kommunal jobgaranti. 

Konkret indebærer forslaget, at kommunen forpligter sig til at enten at ansætte eller anvise arbejde til de borgere i 

kommunen, som ikke ved egen hjælp har held til at finde 225timers arbejde hos en arbejdsgiver i løbet af et år. 

Haderslev erhvervsråd (HER) og virksomhederne bør fortsætte det tætte samarbejde om det så ingen arbejdsløs i 

Haderslev kommune, grundet 225timers reglen, trækkes i sin ydelse uden at denne borger her forinden er blevet 

tilbudt 225timers ordinært ustøttet arbejde. 

Haderslev kommune opretter til at sikre det 5  225-timers stillinger månedligt, hvor de ansætter de ramte i minimum 

1½ år. 

Desuden kan jobs på 225 timers ordinært arbejde indarbejdes i kommunens udbudskontrakter mv., således at det 

bliver et implicit krav i den sociale klausul, som udbuddet er behæftet med. 

Gevinsten ved disse 225 timers stillinger er, at ansættelse på ordinære vilkår er bedre end aktivering. Det betyder, at 

vi kan reducere antallet af personer i aktivering og spare penge på det område.  

 

Økonomi: 

Enhedslisten forventer en maksimal omkostning til disse 225-timers stillinger på 5 millioner i 2018 og herefter 1 

million årligt. 

 

 

• Undersøgelse af el-letbanedrift mellem Haderslev Rådhus og Vojens Station. 
Enhedslisten ønsker at der undersøges og udvikles et projekt med at etablere el-drevne førerløse tog mellem 

Haderslev Rådhus (nabo til Busstationen) og Vojens Station med stop undervejs. Toget vil, i spidsbelastningstimerne 

kunne afvikles transporten mellem Vojens og Haderslev hurtigere end biler og busser. Der er stor belastning på den 

kollektive transport om morgenen, da mange unge skal til studiesteder i Haderslev. Og sidst vil det i myldretiden 

aflaste Ribe Landevej, således at al snak om udvidelse forstummer. 

 

Økonomi: 

Enhedslisten vil afsætte 0,5 million i 2018. 

 

• Øget fokus på hjemløse, handicap og psykiatri. 
Enhedslisten ønsker at vores mest udsatte får bedre tilbud. Der skal især fokus på, at unge hjemløse hurtigere får egen 

bolig og eget liv tilbage. Alt for mange sofasurfer hos venner.  Samtidig er der behov for at støtte mere op om 

værestederne og beskyttet beskæftigelse. Enhedslisten ønsker afsat en pulje til formålet, som efter et år skal 

evalueres og målrettes hvor der er størst behov. 

 

Økonomi: 

Enhedslisten vil afsætte 3 millioner årligt fra 2018 og frem. 

 

• Tandplejen har behov for øget støtte. 
Enhedslisten ønsker at tandplejen kompenseres for demografibesparelsen ved at der tilføres 0,2 million, således at 

der er økonomi til bedre behandling generelt og i særdeleshed til de mange ekstra børn og unge der er kommet som 

flygtninge. 



 

Økonomi: 

Enhedslisten ønsker at tilføre 0,2 million årligt fra 2018 og frem. 

 

• Grønne områder plejes uden pesticider. 
Enhedslisten ønsker at kommunens arealer passes uden brug af pesticider. Bortforpagtede arealer skal ved nye 

kontrakter bortforpagtes med betingelse om økologisk drift.  De grønne områder kommunen selv råder over skal 

passes uden brug af pesticider.  Nogle arealer drives af Driftsafdelingen eller via kontakter, mens andre drives af 

kommunens institutioner. 

 

Økonomi: 

Enhedslisten ønsker at tilføre 1 million årligt i 2018 og frem til Driftsafdelingen samt 1 million årligt i 2018 og 2019  

som fordeles til institutionerne efter areal der passes. Efter disse 2 år evalueres ordningen på institutionerne og de 

tilføres de nødvendige midler. 

 

• Enhedslisten ønsker at støtte kulturen i Haderslev kommune 

Enhedslisten ønsker at Aktivitetshuset generelt tilføres ekstra midler til drift og aktiviteter.   

Dertil ønsker Enhedslisten af spillestedet Månen igen bliver regionalt spillested og gerne i samarbejde med Banehuset 

i Sommersted, Vojens Musik- og Kulturhus og evt. Gram Slot.  

Streetdome har behov for ekstra støtte, hvis vi skal fastholde den som et aktivt sted for streetmiljøet egne 

selvorganiserede aktiviteter og der ikke skal ske en kommercialisering mod andre målgrupper. 

Haderslev kommune har overtaget flere små museer fra Museum Sønderjylland. Vi ønsker bedre støtte til udviklingen 

og driften af disse. 

 

Økonomi: 

Aktivitetshuset tilføres 1 million årligt fra 2018 og frem. 

Månen tilføres 0,5 million årligt fra 2018 og frem. 

Streetdome tilføres 0,5 million årligt fra 2018 og frem. 

Museerne tilføres 1 million årligt fra 2018 og frem. 

 

 

• Kajakhus 

Enhedslisten ønsker at fremme muligheden for at Kajakklubben med flere kan få gang i et andet husbyggeri, da de er 

meget klemt på deres nuværende placering. Der er mange og store planer, men lad os få gang i et mindre 

omkostningstungt projekt.  

 

Økonomi: 

Reserveres 2 millioner til anlæg i 2019 

 

• Øget fokus på energirenoveringer af kommunale ejendomme. 
 Enhedslisten ønsker aldrig at kommunens puljer og økonomi må hindre at energirenoveringer kan gennemføres, hvis 

der er rimelige energibesparelser i det. Enhedslisten ønsker derfor at Økonomiudvalget skal reservere op til 5 

millioner af deres puljer 

  

Økonomi: 

Reserveres op til 5 millioner af ØKs ramme.   Der tilføres ikke midler ekstra. 

 

• Tribune på stadion støttes ikke 

Enhedslisten ønsker ikke, at vi bruger anlægsmidler til at støtte elitesport.  Bygning af en tribune er udelukkende 

elitesport.  Enhedslisten ønsker primært at støtte breddeidræt. 

 

Økonomi: 

Besparelse jvnf budget med 2018 5 millioner, 2019 5 millioner, 2020 8,7 millioner. 

 



• Folkeoplysning og foreninger støttes ekstra 

Enhedslisten ønsker at støtte breddeidræt, foreninger, aftenskoler bedre.  Folkeoplysningen har gennem mange år 

været beskåret, så det er dyrt at gå i aftenskole. Foreningslivet har somme tider brug for puljer til ekstra tiltag. 

Enhedslisten ønsker en ekstra pulje til UKF, således at foreninger og aftenskoler får bedre vilkår.  Udvalget beslutter, 

men der kan f.eks. ske en fordeling af midler til aftenskoleområdet og dertil en pulje som kan søges. 

 

Økonomi: 

Enhedslisten tilfører 1 million årligt fra 2018 of frem. 

 

• Mulig finansiering 

Enhedslisten ønsker ikke, at spare på driften i kommunen. Der er brug for alle de hænder der kan skaffes blandt 

basispersonale. En vej at få råd til flere hænder er at ”ta faget tilbage”.  Sikre at lærere, sygeplejersker, pædagoger, 

socialrådgivere, SOSU assistenter og mange flere får ansvaret tilbage.  De er fagligt uddannede, så de kan godt tage 

ansvar.  Gennem de seneste 10 år eller mere er der kommet mere top down, mere styring og mindre ansvar for 

handlingerne på gulvet.  Det har sikret en vækst i mellemlagene og reduceret antallet af basismedarbejdere. Det har 

måske øget den umiddelbare effektivitet, men fjernet fagligheden og kvaliteten i arbejdet – og dermed gjort det 

ineffektivt.  Enhedslisten ønsker at give mest muligt ansvar tilbage til basismedarbejderne og langsomt reducere 

antallet af mellemledere og konsulenter. Besparelsen vil først opstå langsigtet, men kvaliteten vil øges. 

 

Enhedslisten ønsker ikke, hvis vi kan undgå det, at øge indkomstskatten, da det skrå skatteloft sikrer at folk med de 

største indkomster ikke betaler mere. En stigning i indkomstskatten betyder blot at de fattigste og mellemgruppen 

beskattes hårdere.  Derfor ønsker Enhedslisten at jord og forretningsejendomme beskattes mere. 

Grundskyldspromillen skal sættes op og dækningsafgiften genindføres. Man kunne starte med at hæve promillerne til 

Koldingniveau.  Grundskyldspromillen er 25 og dækningsbidragspromillen er 5,4. 

 

Haderslev kommune afdrager på vores gæld i en fart, der ikke er set i årevis.  I praksis betyder det, at vi kan bygge en 

ny skole hvert 2. eller 3. år og gælden er afdraget. Private bruger ofte 30 års lån! 

Enhedslisten ønsker ikke så hurtig en gældsafvikling, da det går ud over vilkårene for børn, unge og ældre.  

Enhedslisten ønsker en langsommere afdragsprofil, hvorfor vi i praksis skal optage lån til at kompensere for de store 

afdrag vi er bundet af. Som reglerne er pt skal vi optage størst mulig belåning hvert år.   

 

Økonomi: 

Enhedslisten ønsker at hæve grundskyldspromillen til 25 i 2018 og overslagsårene. 

Dækningsafgiften sættes til 5,4 fra 2019 og fremover. 

Øvrige omkostninger tages af kassen eller finansieres via lånoptagning. 

 

 

  2018 2019 2020 2021 

Pulje til 2-lærer / støttepæd- 10 16 16 16 

Pæd. I BH 5 6 6 6 

Mad i BH 2 3 4 4 

UU og Ungdomsskole 2 2 2 2 

Ældre/handicap, nattevagter og 

støtte. 8 10 10 10 

Socialt bedrageri -1 -1 -1 -1 

Sommerlukket JC -5 -7 -7 -7 

225timers stillinger 5 1 1 1 

Undersøg El-bane 0,5       

Hjemløse og psykiatri 3 3 3 3 

Tandplejen 0,2 0,2 0,2 0,2 

Giftfrie Grønne områder 2 2 1 1 



Kultur  3 3 3 3 

Folkeoplysning og forenninger 1 1 1 1 

Nye Museer 1 1 1 1 

Kajakhus   2     

Energiren. Af ejendomme 0 0 0 0 

Stadion tribune -5 -5 -8,7   

          

  31,7 37,2 31,5 40,2 

 

 

Haderslev d. 27.9.17 

 

 

På vegne af Enhedslistens byrådsgruppe Svend Brandt  


