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Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 17.00

Mødested:
Teams
Udvalg:
Haderslev Byråd

Deltagere:
Allan Emiliussen, Benny Bonde, Bent Iversen, Bent Kloster, Bent Vedsted Rønne, Bo Morthorst Rasmussen, Børge
Koch, Carsten Leth Schmidt, Finn Lykkeskov, H.P. Geil, Henrik Rønnow, Holger Mikkelsen, Inga Lykke, Janni Pohl, Jens
Chr. Gjesing, Jon Krongaard, Kim Kabelka, Kjeld Thrane, Lene Bitsch Bierbaum, Lone Ravn, Malene Ravn Neumann,
Maria Glinvad Damgaard, Marie Skødt, Mogens Rerup, Per Michael Hauritz, Preben Holmberg, Signe Knappe, Søren
Rishøj Jakobsen, Svend Brandt, Thies Mathiasen, Thomas Fredsted
Afbud:
Ingen
Fraværende:
Ingen

Bemærkninger:
Byrådsmødet var lukket for publikum, men mødet kunne følges live via kommunens hjemmeside.
Byrådet holder spørgetid kl. 17.00 umiddelbart forud for dagsordenen.
Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til byrådsmødet.
Mogens Rerup deltog ikke i behandlingen af punkterne 19 - 21.
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Medlemsinitiativ - En grønnere valgkamp

Sagsid.: 18/1862
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Byrådsmedlem Jon Krongaard har, på vegne af Dansk Folkeparti, den 10. februar 2021
fremsendt følgende til dagsordenen:

Sagsfremstilling
”Det er Dansk Folkepartis klare overbevisning, at interessen for en grønnere dagsorden i
kommunen står højt på den politiske dagsorden, - det anerkender og støtter vi til fulde.
Derfor håber vi, at byrådets partier kan nå til enighed om en fælles indsats i forbindelse
med valgkampen til det kommende byrådsvalg, - derfor dette medlemsinitiativ.
Om mindre end et år er der igen kommunalvalg i Danmark. Vi ved alle, hvad dette
medfører.
I valgkampens sidste uger overdækkes kommunen med endeløse plastic-valgplakater.
Man kan på internettet ﬁnde diverse udregningsmetoder, som viser den CO2 udledning,
som fremstillingen af valgplakater resulterer i.
6000 valgplakater udleder fx 12 tons CO2 udledning i atmosfæren.
Set i lyset af byrådets grønne ambitioner, så kan vi ikke lade dette faktum fare.
Med andre ord, så er der hér en konkret udledning og et ressourcespild - som vi fra
politisk hold kan være med til at forhindre i fællesskab ikke kontinuerligt gentager sig, hvis vi vil.
Samtidig giver det også mulighed for, at vi nytænker måden vi går til valg, samt
inddrager danskerne i demokratiet på.
Det vil ikke være muligt for byrådet at ændre på lovgivningen ved at beslutte, at der
ikke må hænges valgplakater op i kommunen.
Derfor mener vi et passende scenarie kunne være, at byrådets partier indgår en
hensigtserklæring, hvori vi beslutter, at vi ikke hænger valgplakater op i forbindelse
med kommunalvalget 2021.
Indstilling:
Dansk Folkeparti foreslår, at byrådet beslutter, at partierne ikke vil hænge valgplakater
op i kommunen i forbindelse med det forestående kommunalvalg 2021.
Forvaltningen udarbejder udkast til hensigtserklæring.
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*Hensigtserklæringen skal kunne tilgås af andre partier, der stiller op til
kommunalvalget”.

Juridiske aspekter
Sagen optages på dagsordenen i medfør af § 11 i lov om kommunernes styrelse,
hvorefter ethvert byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens
anliggender for byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Beslutning i Haderslev Byråd den 02-03-2021
Afstemning om indstilling:
For: 6 Dansk Folkeparti og Alternativet
Imod: 25 Alle øvrige
Undlader: 0
Forslaget faldt.
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