
 

SF Svendborgs nyhedsbrev - 10/12 2020 
Det føles som om, at julen er kommet tidligt i år. For selvom gaverne måske knapt er 

indkøbt, har der allerede været meget at glæde sig over i December. F.eks. den nye 

finanslov, hvor SF har fået sat nogle markante aftryk: 

 Minimumsnormering i daginstitutioner indfases nu hurtigere 

 Gratis psykologhjælp til unge under 25 

 Oprydning af de største generationsforureninger 

 Mere vild natur 

 Pulje til medfinansiering af cykelstier 

og meget, meget mere... Det er virkelig godt gået - tillykke til Pia & Co. på Christiansborg. 

 

I SF Svendborg har vi blikket stift rettet, på kommunal- og regionsrådsvalget i 2021. 

Forberedelserne er i fuld gang, og vi håber at mange vil engagere sig i valgkampen. 

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper, som er i gang med at formulere vores 

valgprogram. Vi forventer at kunne inddrage flere i denne proces i det nye år, og der vil 

komme information ud omkring dette når vi er klar. 

 

Urafstemning i SF Svendborg 

Urafstemningen om de tre næste pladser på vores opstillingsliste, kører også lige nu. 

Afstemningen startede i mandags, og løber frem til d. 21/12. Kandidaterne er: 

 Arne Ebsen 

 Käthe Lund 

 Rasmus Feldingbjerg Drabe 

Du kan læse mere om kandidaterne ved at klikke her. 

 

https://sf.us7.list-manage.com/track/click?u=491eacffc6dcf7b3fc4dd0351&id=8574b34e61&e=b2b2d3e758


  

 

Husk at stemme senest d. 21. december! 

Hvis du ikke har modtaget en mail med link til afstemningen, bedes du kontakte Dennis på 

mail: dennisoersted@gmail.com, snarest muligt. 

 

Aflysning af medlemsmøde 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, forventede vi at afholde et medlemsmøde d. 16/1, hvor vi 

dels kunne supplere opstillingslisten med flere kandidater, og hvor valgkampen skulle 

skubbes i gang med bl.a. et besøg fra SFs næstformand, Lise Müller. Desværre er det 

nationale forsamlingsforbud nu forlænget til udgangen af februar 2021, og derfor har 

bestyrelsen valgt at aflyse dette møde. 

 

Vi vender tilbage med en ny dato, i det nye år. 

 

Ny næstformand i SF Svendborg 

Kaj Jensen har valgt at trække sig fra næstformandsposten og bestyrelsen i SF Svendborg. 

Et stort tak skal lyde til Kaj, for hans store indsats. 

 

Rasmus Feldingbjerg Drabe er konstitueret som ny næstformand, frem til 

generalforsamlingen i foråret. 

 

 

mailto:dennisoersted@gmail.com?subject=Problemer%20med%20urafstemning
https://sf.us7.list-manage.com/track/click?u=491eacffc6dcf7b3fc4dd0351&id=15375ca999&e=b2b2d3e758


 

Nyt fra byrådet v/ Bruno Hansen 
  

SF har stillet forslag i byrådet om, at kommunens medarbejdere skal have 

større indflydelse på egen arbejdssituation og dermed en mere flexibel 

arbejdsdag. Byrådet besluttede at sende forslaget til høring og til behandling 

i MED-udvalget. 

 

Nedenstående blev sagt på byrådet: 

Nye Corona-restriktioner ligger lige om hjørnet, så det er vigtigt, at fokusere 

på de positive ting som Covid-19 har lært os. I SF ønsker vi, at de positive 

nye leve- og arbejdsformer vi har tiltaget os under Corona-krisen skal 

videreføres når vi når om på den anden side af krisen. 

Mange har skrevet om et forår, hvor hjemsendelser til en 

hjemmearbejdsplads gav mere tid til familien, gav et stærkt faldende 

sygefravær og samtidig en mere effektiv anvendelse af sin arbejdstid i 

forhold til tilrettelæggelse af sit arbejde , mødevirksomhed og meget andet. 

Et delstudie fra FAOS og CBS viste i August, at der er mange potentialer i 

øget brug af hjemmearbejde, at hjemme arbejdspladser giver mere 

indflydelse på eget arbejdsliv og dermed bidrager positivt til produktiviteten. 

Dertil kommer, at der fra hjemmearbejdsperioder kan dokumenteres et 

drastisk fald i sygefravær. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at RockWool-

fonden – allerede for mange år siden - kom til samme konklusion, uden at 

det fik sønderlig indflydelse på den offentlige sektor. 

 

Derfor ønsker SF, at der nedsættes en arbejdsgruppe af medarbejdere og 

ledere i Svendborg Kommune, som skal arbejde med at skabe en mere 

fleksibel arbejdsdag for kommunens mange ansatte. Indflydelse på eget 



 

arbejdsliv er et nøgleord i det gode arbejdsmiljø. Vores ønske, at nye 

arbejdsformer skal tage udgangspunkt i medarbejderens eget ønske, og at 

nye arbejdsformer skal bidrage til at skabe en mere fleksibel 

arbejdssituation, der hvor det er muligt. Det har vi set fungere på private 

arbejdspladser, det har vi set nogle steder i det offentlige og det vil vi gerne 

have afprøvet mere gennemgribende i Svendborg kommune. 

 

Jeg håber at et flertal i byrådet vil videresende dette forslag til MED-

udvalget, da det er her et egentligt forslag skal udarbejdes. 

 

 

Debat: Kan vi bevare fødeafdelingen på 

Svendborg Sygehus? 

Læserbrev fra regionsrådsmedlem Annette Blynél, bragt i Fyns Amtsavis d. 

7/12 2020 (link) 

"Så skal vi desværre til det igen. Den politiske debat om fødeafdelingen på 

Svendborg Sygehus skal nedlægges, påbegyndes nu. 

Sundhedsstyrelsen er kommet med sine anbefalinger, og det samme er 

direktionen på OUH/Svendborg. Konklusion: Det er langt bedre for kvinder 

og børn, hvis alle fødsler foregår på nyt OUH. Direktionen har ovenikøbet 

gjort sig den ulejlighed at udregne kørselstiden mellem f.eks. Bagenkop og 

nyt OUH: 69 minutter – med veer - jo tak skal du ha’! Jeg ved godt, hvad jeg 

vil foretrække. 

For pokker, hvor er jeg uenig. Der er årligt knap 800 fødende kvinder og 

https://sf.us7.list-manage.com/track/click?u=491eacffc6dcf7b3fc4dd0351&id=a3d0b21419&e=b2b2d3e758


 

børn tilknyttet fødeafdelingen i Svendborg. Alle får et sundhedsfagligt 

kvalificeret og omsorgsfuldt tilbud på Svendborg Sygehus. Tilfredsheden fra 

kvinderne er særdeles høj. På trods af, at direktionen tidligere i år helt 

urimeligt reducerede afdelingen med seks sygeplejersker, knokler det 

tilbageværende personale det bedste, de kan. Det er fantastisk flot, og det 

skal ikke besvares med en lukning. Tværtimod har afdelingen fortjent et klap 

på skulderen og politisk opbakning for deres store indsats. Vi skal styrke det 

nære offentlige sundhedstilbud. Vi skal give kvinder og børn ro og nærhed, 

så ved vi, at børnene får den bedste start på livet. 

Der er ingen tvivl om, hvor SF står. Vi VIL bevare fødeafdelingen, mindst på 

nuværende niveau, men vi er også parat til at finde de ekstra økonomiske 

midler, der kan give mulighed for tilknytning af en børnelæge, hvis det er det 

sundhedsfaglige krav. 

Jeg er mega spændt på, hvor mine politiske kolleger er i denne sag. Men jeg 

håber naturligvis, de er på linje med SF, og dermed står sammen om 

bevarelse af fødeafdelingen i Svendborg? 

Foren jer, kvinder på Sydfyn – det har de kommende gravide og personalet 

fortjent." 

 

Husk at du kan følge Annettes valgkamp på Facebook ved at klikke her. 

 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer i SF Svendborg. 

 

På bestyrelsens vegne, 

 

Dennis Ørsted Petersen 

Formand for SF Svendborg. 

https://www.facebook.com/Annette-Blynel-101286428483346/

