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.Indledning

.Mål, prioriteringer og visioner 
Det vil vi;
Tryghed og forudsigelighed
Tryghed og forudsigelighed er forudsætninger for at kunne leve et godt liv, og det er kernen i 
velfærdssamfundet. Bevidstheden om, at der er et sikkerhedsnet, der tager hånd om den enkelte, når
livet bliver svært, er en vigtig del af det, der i mange går gjorde Danmark til verdens lykkeligste 
land.
Derfor er målet for SF i Odsherred at sikre, at vi inden for de rammer, som er sat af staten, sikrer 
den højest mulige grad af tryghed for den enkelte i alle livets forhold. Vores mål er at sikre, at den 
enkelte kan få så meget indflydelse på sin egen livssituation som muligt, og at hver enkelt borger 
bliver mødt med respekt og anerkendelse uanset alder og livssituation.
Visionen:

 Fællesskabet i Odsherred har plads til alle.

 Enhver skal kunne deltage med de muligheder – og med den styrke vedkommende har.

 Det levende fællesskab skal give gode muligheder for den enkelte, under respekt og 
hensyntagen til fællesskabets solidariske og almene behov.

 Odsherred kommune skal altid vælge bæredygtige løsninger, med hensyntagen til natur, 
klima, dyrevelfærd og miljøspørgsmål. 
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.SF vil have en grøn kickstart

.Vi skal gå forrest i klimakampen
Klimaforandringerne er over os, og de mulige konsekvenser er dramatiske.
Odsherred Kommune indgik i 2010 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at sænke 
kommunens CO2-udledning med 2 % om året frem til 2025.
Arbejdet skal sænke CO2-udledningen og planlægge for at forberede kommunen kommende 
klimaforandringer.
Regeringen påbegyndte i 2017 forhandlinger om en ny klima- og energiaftale, og den nye regering 
vedtog sammen med bl.a. SF i december 2019 en bindende klimalov med en 70% reduktion af 
drivhusgasudledningen på 70% i 2030 i forhold til 1990. 
Men skal vi nå klimamålene, som er fastlagt i klimaloven, så skal vi i gang nu. 

Vi skal udarbejde en Naturpolitik, der understøtter bæredygtig drift af naturarealer og fremmer 
biodiversitet. 

.Vi skal have mere vild natur – ”Vild med vilje”
Odsherred kommune har en mangfoldig natur og et stort rekreativt område med åbne landskaber. Der er 
et intensivt drevet og dominerende landbrug og mange mindre virksomheder, samt en del større 
industrivirksomheder. 
Vi har landets største sommerhusområder (over 26.000 sommerhuse). Dette giver store fordele såvel
som udfordringer. 
Der er Geoparken (bliver uddybet senere). 
Vi har en kystlinje med nogle af landets bedste badestrande. 
Vi har hav, havne, fjord og bugter - med plads til friluftsliv.
Vi har naturområder af mange slags. 
Der er både mennesker der bor her, og mennesker der besøger Odsherred.

Vi skal satse massivt på vedvarende energi og begrænse vores CO2-udledning markant.
El-energi skal komme fra vedvarende kilder. Vi skal have endnu flere vindmøller til havs, og 
solenergi skal indgå i offentlige såvel som private byggerier.
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SF Odsherred vil at: 
Vi skal give naturen plads og skabe levesteder for insekter og sommerfugle. 
Vi skal fremme biodiversiteten; overalt hvor det er muligt skal det indtænkes i 
kommende projekter.
Vi skal tage klimaskadelig lavbundsjord ud af drift og bruge det til vild natur. 
Vi skal have cykelstier til skole og arbejde. 
Vi skal gå forrest i klimakampen med grøn transport, af enhver art.
Vi skal bevare Odsherred og udbygge den unikke natur.
Mere økologi og rent drikkevand.
Bi-venlig kommune.
Mange ladestationer for el-køretøjer.
Mere skov.
Ingen pesticider.
Vi skal opretholde, beskytte og bevare det gode bade- og drikkevand vi har i 
kommunen.

SF Odsherred vil arbejde for at beskytte vore omgivelser og gøre naturen tilgængelig under 
hensyntagen til naturbeskyttelse og økonomi. 
Vi ønsker at Odsherred kommune vil udvikle den grønne omstilling så man inddrager alle aspekter i
en bæredygtig forvaltning af de ressourcer, som velfærd og økonomi skal hvile på i fremtiden og 
støtter innovation og udvikling af grønne tiltag.

Vi skal beskytte Odsherreds natur og miljø mod overbelastning og misbrug.
Vi skal støtte Odsherred kommunes arbejde med arbejdet som klimakommune. Den globale 
opvarmning og konsekvenserne af dette vil give store udfordringer fremover. 
Vi vil inddrage borgerne i processerne, og indarbejde grønne løsninger i alle kommunale 
beslutninger.
SF Odsherred vil arbejde for, at landbruget omstilles i bæredygtig retning.
Nye tiltag vedrørende bedre genanvendelse af affald, spildevandsrensning og stop for udledning af 
skadelig kemi skal være med til at sikre rimelig vækst og en økonomi der sikrer velfærdssamfundet.
I SF Odsherred er vi meget opmærksomme på den kommende spildevandsløsning mellem 
Odsherred og Holbæk kommune. Vi skal sikre os, at vores badestrande fortsat er blandt landets 
bedste. 

Side 5 af 20



        Valgprogram kommunalvalg 2021 Odsherred

Hvad er i gang i Odsherred kommune?
Miljø og bæredygtighed har fået nyt fokus med Odsherred kommunes nedsættelsen af 
§17.4 udvalget for grøn omstilling. Udvalget vil løbende tage initiativer til et grønnere Odsherred. 
Elementer er flere cykelstier, dyre- og insektvenlig beplantning og vedligehold.
Udvalgets opgave er jf. kommissoriet følgende:
Drøfte, undersøge og afklare kommunens indsatsmuligheder for at igangsætte indsatser og projekter
for grøn omstilling og bæredygtig udvikling samt reduktion af CO2-udledningen hos virksomheder 
og borgere. Herunder afklare, hvordan arbejdet med FN’s verdensmål kan indgå i arbejdet med 
bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Der er flere mindre arealer der er fredet.  Dem skal vi sikre fra uhensigtsmæssig udvikling.
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.Green Garden – Odsherred

En bæredygtig erhvervs- og bosætnings strategi for udvikling af Danmarks smukkeste område. 
Turisme, miljø, uddannelse, kultur og trafik er nøglerne:
Odsherred skal være Danmarks grønneste kommune og frontløber på teknologisk innovation. Med 
arbejdspladser, kultur og friluftsliv skabes økonomi til sociale indsatser og uddannelse. 

Det skal være slut med manglende uddannelser til de unge, som flytter herfra!
Vi skal forlange at få skoler, så naturvejledere, miljøteknikere, biologer, lærere, turismeuddannelser 
og naturplanlæggere m.fl. kan uddannes her, hvor der er brug for dem – der skal flyttes uddannelser 
hertil. Nu. 
Vi vil forstærke støtten til erhvervslivet og styrke samarbejdet for flere lærlinge
Vi skal tilbyde flere ungdomsboliger og almenboliger
Vi skal have hurtige og flere tog- og busforbindelser, så de unge og de mange gæster til vores 
naturområder kan komme hertil, uden vi drukner i trafik. 
Krav om kortsigtede samfundsøkonomiske overskud må tilsidesættes for langsigtet vækst i 
landdistrikterne – nu skal udviklingen vendes.  Vi må forlange et sammenhængende offentligt 
trafiknetværk, der binder os tæt sammen med resten af landet og regionen. Med hurtigtog til 
Holbæk/København. Banen fra Slagelse må forlænges mod Nord og kobles på 
Odsherred/Kalundborg strækningerne.
Hurtige buslinjer skal oprettes i hele Vestsjælland Nord Syd / Øst Vest skal sikre livsnerver og 
adgang til byliv for de unge (nattog og -bus) – ellers rejser de. Uden dem ingen udvikling. 
Hovedstaden har dette – nu er det vores tur, og vejen frem er målrettet statslige midler til regional 
udvikling. 
Miljø, turisme, kultur og landbrug skal være vores levebrød- Vi skal være Danmarks grønneste 
kreative kommune og være frontløber på teknologisk innovation. Hvor politikere, erhverv og 
borgere går sammen om aktivt at ”opdage” og udvikle mulighederne. Vi har lige nu 131 
produktions- og servicevirksomheder i Odsherred, der eksporterer for 3,1 mia. 
SF Odsherred mener at:  

 Vi skal støtte vores lokale erhvervsliv med hurtige svartider på byggetilladelser og ønsker 
om projekter eller nye virksomheder.

 Vi skal udfordre og støtte vores lokale erhvervsdrivende til at ’gå’ grønt og økologisk. 

 Vi skal støtte og udfordre vores lokale færgedrift, Molslinien og Rørvig-Hundested, til at 
finde grønne løsninger, fx el-drift. I et samarbejde med færgekommunerne. Lad 
Århusianerne arbejde her – hjemmefra. 

 I den nationale plan for el-ladestandere skal Odsherred være en vigtig brik – lige nu er vi 
glemt!

 Højderyg stien skal færdiggøres indenfor de næste par år - og forbindes syd- og nordover – 
støtte til projektet hentes fra private fonde og Naturstyrelsens midler. Det er på tide 
Odsherred for alvor kommer på Naturstyrelsen landkort. 
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 Cykelturismen skal fremmes, og bæredygtige strategier for brug af natur og udvikling af 
grønne erhverv skal prioriteres. Samarbejde med andre kommuner og opprioritering af 
indsatsen er vejen frem.

 Vores unikke landskaber og kulturliv skal markedsføres internationalt – med inddragelse af 
filmskoler, unge med medietække og støtte fra kunstnerne fra film- og teaterverdenen, som 
er gæster her hver sommer. Tv-stationerne skal herud – public service er også reportager fra 
vores del af verdenen!

 Søsporten på Sjælland mangler et Mekka – Sejerø/Nekseløbugten skal være Sjællands svar 
på Cold Hawaii! Med arbejdspladser, friluftsliv og anlæg, der integreres i naturen og 
placeres strategisk, så aktiviteterne både tilgodeser kajakker, havbadere i alle aldre, unge 
kreative familier med ”vilde” interesser – alle med hang til vand og sejl. 

 Slut med nej til bosætning i Odsherred – ja til det gode liv i det grønne. 

 Realkreditten og bankerne har slukket for Odsherred – hanerne må genåbnes med nye 
retningslinjer for lån og kreditter. Statens krav om samme rådighedsbeløb for belåning og 
erhvervskreditter, uanset om man bor i Hellerup, Farum eller Fårevejle, skal realitets 
tjekkes. 

 Vi skal understøtte flere almene boliger og øko/bofællesskaber

 Vækst i landdistrikterne skal øverst på den landspolitiske dagsorden. Hos os kan 
sammenhæng mellem familie og arbejdsliv realiseres, pendling reduceres, lokale råvarer 
dyrkes og købes. Men kun hvis vi har arbejdspladser, uddannelse og god trafikal 
infrastruktur. Og øget støtte til kommunal finansiering af billige almene boliger til unge og 
familier en afgørende forudsætning. 
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.Arbejdsmarkedspolitik.

Arbejdsmarkedspolitikken skal bygge på følgende principper:

 Vi skal arbejde for, at der er tilstrækkeligt med arbejdspladser i kommunen, og at disse 
arbejdspladser kan bestrides af de, der bor i kommunen. I øjeblikket pendler omkring 44% 
af de arbejdende ud af kommunen, mens der kommer omkring 28% ind. Vi har altså en 
nettoudpendling på 16%, og det er højere end i både Holbæk og Kalundborg. De, der 
pendler ud er hovedsageligt folk med en faglig uddannelse, mens de, der pendler ind som 
regel er folk med en videregående uddannelse. Det viser klart, hvilke følger det har haft at 
lukke uddannelserne i Holbæk, der før fungerede som fødekilde for os. Det er vigtigt at 
fastholde og udvide det nuværende fokus på uddannelse, både for voksne, der mangler 
uddannelse og for de unge, der er på vej gennem systemet.

 Vi skal arbejde efter politiske retningslinjer for administrationen af arbejdsmarkedsområdet, 
der tager udgangspunkt i størst mulig respekt og hensyntagen i forhold til den enkelte borger.
Vi skal arbejde med positive incitamenter og ikke med trusler om sanktioner, og vi skal frem 
for alt ikke fastholde folk i udsigtsløse forløb

 Vi skal stræbe efter, at borgernes krav på tryghed og forudsigelighed tilgodeses bedst muligt,
og vi skal stræbe efter, at alle har et rimeligt forsørgelsesgrundlag. Hvad angår ”nyttejobs”, 
så bør det ske på ordinære løn- og arbejdsvilkår, for hvis et job er værd at udføre, så er det 
også en rigtig løn værd. Hvad angår praktik både på private og offentlige arbejdspladser, så 
skal det ikke bruges som ”gratis” arbejdskraft, der derved forhindrer jobsøgende at komme 
ud i ordinære jobs. Vi bør sikre, at den funktion, de tidligere lokale beskæftigelsesråd havde 
i forhold til at kontrollere og undgå de mere ”kreative” praktikforløb, der i realiteten bare 
var billig eller gratis arbejdskraft, kan genoprettes – eventuelt med de samme aktører, der 
var i beskæftigelsesrådene.

 For at kunne opnå det, vil vi arbejde for, at syge er på sygedagpenge eller på den 
kontanthjælpslignende afklaringsydelse, indtil de er udredt til enten revalidering, flex- 
skånejob eller pension, hvis ikke de er blevet så raske, at de kan genoptage tidligere arbejde.
Samtidig skal udredningstiden fortsat reduceres. Det skal bl.a. ske ved, en hurtig 
realvurdering i forhold til, om en evt. restarbejdsevne reelt kan føre til beskæftigelse i 
nævneværdigt omfang.

Borgere på kontanthjælp, der ikke er fuldt afklarede, skal ikke omfattes af 225-timers reglen. Vi vil 
arbejde for en Århus-ordning, hvor borgere, der er omfattet af 225-timers reglen, får tilbudt 225 
timers regulært arbejde af kommunen.
Muligheden for gennem uddannelse - herunder en tilrettelagt revalidering - at sikre en borger 
adgang på arbejdsmarkedet, skal udnyttes, hvor det er muligt. For de borgere, som ikke har eller har
udsigt til at få en arbejdsevne, skal vi hurtigst muligt indstille til og give førtidspension.
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SF fastholder, at reglerne omkring førtidspension skal tolkes således, at borgere, man ikke har et 
reelt alternativ til, tildeles pensionen uden unødige arbejdsprøvninger eller udsigtsløse høringer, 
som alene udsætter tidspunktet for en afgørelse. 
Vi vil samtidig på landsplan arbejde for, at refusionssystemet bliver ændret, så kommunerne 
motiveres til at yde den rette service for borgerne uden at blive straffet økonomisk for det.
Vi vil i øvrigt støtte det tættest mulige samarbejde med Fagbevægelsen – den overenskomstbærende
del – og deres A-kasser for at sikre borgerne den bedst mulige og mest retfærdige behandling.

.Kommunen som arbejdsgiver
Odsherred Kommune er Odsherreds største arbejdsgiver. SF Odsherred arbejder for, at 
medarbejderne får størst mulig medindflydelse på, hvorledes de udstukne opgaver skal løses. 
Byrådet skal helhjertet støtte udviklingen af et Medledelsessystem, der forankres i aftalen om 
Medindflydelse og Medbestemmelse (MED). Det skal indskærpes over for ledelser på ethvert 
niveau, at de udfører deres ledelse i overensstemmelse med aftalen i MED. 

Kommunen som arbejdsgiver skal sikre, at der altid er fokus på kerneopgaverne. Al ledelse og 
styring skal have det formål at understøtte medarbejdernes mulighed for at løse deres kerneopgave 
bedst muligt!
Ledelsernes fornemste opgave vil være – indenfor de politiske og økonomiske rammer – at 
understøtte medarbejderne i udførelsen af den kerneydelse, der er formålet med arbejdet. At 
understøtte denne kerneydelse og medarbejdernes mulighed for at udføre den bedst muligt med 
højest mulig grad af medindflydelse og medbestemmelse, er fundamentet for god ledelse. 
SF's udgangspunkt er, at de professionelle medarbejdere kommunen har ansat, er i stand til at løse 
de stillede opgaver på fuldt tilfredsstillende vis. Derfor vil vi arbejde for tillidsbaseret ledelse frem 
for kontrolbaseret ledelse. Medarbejderne skal have videst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen af 
arbejdet ud fra deres professionelle kompetence, og ledelsens vigtigste opgave vil være at 
understøtte medarbejderne i udførelsen af deres arbejde. Manglende medindflydelse på egen 
arbejdssituation er en hovedårsag til arbejdsrelateret stress og deraf følgende sygefravær.
SF går ind for, at medarbejderne tilbydes muligheden for fleksibel arbejdstid i den udstrækning, det 
er muligt.
For SF er det naturligt, at alle arbejdsgivere der giver tilbud på arbejdsopgaver for kommunen, skal 
acceptere sociale klausuler. Herunder at man arbejder på overenskomstmæssige vilkår både hvad 
angår løn og arbejdsmiljø. En tilbudsgiver skal acceptere at der er kædeansvar, hvis dele af 
opgaverne overlades til 3. person.
SF vil sikre, at kommunen hvor underentreprenører har overtaget en udliciteret opgave kontrollerer, 
at kravet om overenskomstmæssige løn og arbejdsforhold efterleves.
SF vil generelt arbejde mod social dumping. Vi kan med kædeansvar og sociale klausuler sikre 
områderne under kommunen. Det må dog ikke bevirke, at andre arbejdsgivere føler, at der er frit 
slag til at ansætte udenlandsk arbejdskraft til underbetaling og under dårlige arbejdsmiljøforhold. 
Danmark tiltrådte i 1955 en såkaldt ILO-konvention 94 mod sådanne forhold. Denne konvention 
gælder for arbejde, der udføres for en offentlig myndighed – herunder også for Odsherred 
Kommune.
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I artikel 2 fremgår det bl.a.:

 At vedkommende arbejdere skal have en løn, en arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke 
er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende 
fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

 Det har eksisterende kollektive overenskomster eller lignende aftaler som grundlag.

 At der skal være brug af voldgift ved uoverensstemmelser.

 Nationale love eller administrative forskrifter skal overholdes.
SF vil gennem sit arbejde generelt, herunder i byrådet, være med at sikre at denne konvention 
overholdes.
I forhold til fremtidige udliciteringer eller vurderinger af allerede indgåede aftaler ønsker SF, at der 
medtages både direkte og indirekte afledte økonomiske effekter i beregningerne – herunder også 
omkostningerne ved at klargøre et område til udlicitering - når økonomien skal vurderes. Det drejer 
sig bl.a. om betydningen for lokal beskæftigelse. For SF er det fundamentalt, at de personer, som 
kan bestride et job, så vidt muligt bliver sikret, at de også kan få et arbejde på ordinære vilkår.
SF vil arbejde for at prioritere indsatsen således at også borgere, der ikke har fuld arbejdsevne, kan 
blive beskæftiget på vilkår, der betrygger deres dagligdag og sikrer et rimeligt forsørgelsesgrundlag.
Vi vil arbejde for gode rammevilkår for socialøkonomisk virksomhed og anvendelse af fleksjob mv.

.Børn og unge

.Ro på og det gode børneliv
Vi i SF Odsherred mener, at vores daginstitutioner, skoler og ungdomstilbud skal danne rammen om
det gode børneliv for vores børn og unge. 

I vores daginstitutioner skal vi møde børnene i øjenhøjde, og sørge for de har nærværende stabile 
voksne omkring dem, der kan støtte bedst muligt op om børnenes behov, og kan møde dem hvor de 
er. Børn skal have en god, tryg og forudsigelig dagligdag, med fokus på de gode lege og sociale re-
lationer. 

I vores skoler er det vigtigt, at vi formår at imødekomme alle elever i deres behov. Mangle elever 
klarer sig rigtig fint i skolen, men nogle har i perioder brug for, at vi støtter dem lidt ekstra, og hjæl-
per dem godt på vej. Det er derfor vigtigt, at vi gør det nemmere og mere tilgængeligt at få den rette
hjælp ude i skolerne hurtigere. Inklusion er vigtigt, men for at få inklusion til at lykkes, er det vig-
tigt at anerkende det stykke pædagogiske arbejde det kræver, både i tid og ressourcer.  

Vi har en del unge mennesker i kommunen, som er brugere af vores ungehuse. Det er et super initia-
tiv, som vi selvfølgelig bakker op om. Der findes dog også unge mennesker, som ikke kan se sig 
selv i disse tilbud. Det er derfor vigtigt at vi lytter til og indgår i dialog med de unge mennesker, og 
får skabt nogle tilbud som favner bredt, og hvor man kan ”være ung”. 

Vi har en række pædagoger, skolelærer og mange andre professioner ansat, som skal tage sig af vo-
res børn og unge i dagligdagen. Disse mennesker fortjener et godt arbejdsmiljø, og ikke mindst mu-
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ligheden for reel videreuddannelse og tid og rum til implementering. Derfor skal der være et øget 
fokus på efter- og videreuddannelse af vores ansatte på området, og der skal foretrækkes medar-
bejdere ”på gulvet”. 

Vi skal kontinuerligt have fokus på, hvordan arbejdsmiljøet er for vores kommunalt ansatte, og også
være parat til at anerkende, når der er noget der skal rettes op på. 

Der skal være kort vej fra medarbejder til leder, og vi hos SF er imod en top-down styring. Medar-
bejderinddrageles er essentiel for den gode hverdag og det gode arbejdsliv – og dermed til vores 
børn og unges fordel. 

Gennemgående skal vi være meget undersøgende på, om der er områder hvor vi kan skære eksem-
pelvis noget administration fra, således at vores børn og unge oplever at der i højere grad bliver tid 
til dem i en travl hverdag. Vi må anerkende, at tid er en meget væsentlig faktor i både daginstitutio-
ner og på skolerne, og vi skal sikre os, at vores medarbejdere har tid og mulighed for at udføre deres
job på den bedst mulige måde. 

.Daginstitutioner og dagplejere – mere børnetid
Minimumsnormeringer har længe været en mærkesag for SF, og det gælder også her i kommunen. 
Vi skal arbejde for at få indført minimumsnormeringer hurtigere, og så skal vi sikre os, at mini-
mumsnormeringer handler om den tid der rent faktisk bruger sammen med børnene. 

Vores børn skal nyde godt af ekstra hænder i dagligdagen, for på den måde at få den bedste start på 
livet. Pengene skal gå til børnene, ikke til mere administration. 

Vi vil støtte op om gode tilbud og uddannelse til vores dagplejere.

Vi skal afskaffe lukkeugerne i daginstitutioner og SFO. 

.Folkeskolen - Mere frihed 
Folkeskolelovens formålsparagraf er den rettesnor, skolepolitikken skal bygges op omkring. § 3 i 
denne lov lyder: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og plig-
ter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, lige-
værd og demokrati. ”

Lige nu er skolerne rent økonomisk afhængig af, hvor mange elever der er indskrevet på skolen. 
Der er 4 skoler:

 Nykøbing skoler med afdelinger på Odden og i Egebjerg.
 Skolen i Asnæs med afdelinger i Fårevejle og i Hørve.
 Vig skole
 Højby skole
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Skolerne – og afdelingerne får generelt en økonomisk tildeling efter hvor mange elever der er. SF 
Odsherred vil arbejde for, at afdelingerne lagt under en fælles skoleleder skal være selvstændige 
med egen ledelse. Vi ønsker altså 8 selvstændige skoler. Antallet af overbygninger skal dog forsat 
være som i dag. Altså i Nykøbing, Asnæs, Vig og Højby.

SF mener de selvstændige skoler vil give den nødvendige frihed, som der kræves for at få det opti-
male faglige udbytte og den bedste trivsel for eleverne. De gode blivende pædagogiske udviklinger 
fremmes af at involvere parterne, som har det daglige arbejde og ansvar. 

Overordnet set ønsker SF Odsherred indførelse af ”folkefriskoler” med vide rammer som hos 
friskolen, men uden muligheden for at kunne afvise besværlige elever. Samtidig vil vi fastholde 
princippet om et fælles skolevæsen, men med muligheden for at lokalsamfundet kan præge ”deres 
skole” ud fra de ideer og muligheder, der opleves her. 

Selvom skolerne får resurser efter elevantal, må der tildeles ekstra til de små skoler, da de har et 
”tungere ledelseslag” og de har udfordringer med klassedeling og ikke kan profitere af stordrift ved 
rengøring mv. Endelig kan en skole få så lille et børnetal, at den nedlægger sig selv.

Penge til inklusion og specialtilbud skal være centraliseret, fremfor pålægges den enkelte skoles 
regnskab. Som det er nu, er der for skolerne en økonomisk fordel i at fastholde elever på skolen, 
fremfor at undersøge hvilket tilbud der reelt er det bedste for eleven. Vi anklager ikke skolerne, men
anerkender at det er et vilkår for skolerne, sådan som tingene er organiseret lige nu. 

Her i kommunen ligger vi højt i udgifter til folkeskolen når vi sammenligner os med resten af lan-
det, men ser vi på almenområdet så ligger vi under landsgennemsnittet i udgifter. Dette skal vi ar-
bejde aktivt med, og det kræver en reel investering på området. Alle børn skal profitere af at gå i 
skole, og vi skal ekskludere så få som muligt. Dette har længe været et fokuspunkt politisk, og den 
del ønsker vi i SF fortsat at støtte op om. Inklusion kræver, at der arbejdes aktivt med netop inklu-
sion, og det kræver en massiv investering i, at vores medarbejdere kan arbejde professionelt med 
det på den bedst mulige måde. 

Dette kræver en øget indsats og en reel mulighed for efter- og videreuddannelse, ikke bare et efter-
middagskursus eller to. Uddannelse tager også tid at få implementeret, så dette skal også medtænkes
i perioden efter endt uddannelse.  

SF går ind for, at skoledagen forkortes mest muligt til fordel for to-voksenordninger. Det er vigtigt 
at skabe tid til fortsat at være barn. SF går også ind for, at testning af eleverne begrænses så meget 
som muligt til fordel for evaluering mellem elev og lærer.

.SFO og SFO2/klub – et tilbud for alle
Det koster mange penge at have et barn i SFO i Odsherred, og på den måde ekskludere vi nogle 
børn som ville profitere rigtig godt at vores SFO tilbud. 

Vi skal derfor arbejde for at gøre SFO billigere for brugerne, og på den måde sikre, at flere af vores 
børn har muligheden for at benytte sig af tilbuddet. 
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Vi skal samtidig have afdækket normeringen på SFO området, og gøre hvad vi kan for at følge 
BUPL’s anbefaling om en normering på 1:9.

Vi har en række klubtilbud i kommunen, til dem der går i 4.-6. klasse. Disse tilbud skal fortsat være 
tilgængelige for vores børn, i nogle tilbud for netop dette alderstrin. Hvis man blander for mange al-
derstrin, kan man risikere, at nogle føler sig ”klemt” og ikke ønsker at benytte tilbuddet. 

.Unge og uddannelse – et bredt og varieret udvalg i nærområdet
Der har heldigvis været et øget fokus på netop uddannelsesmuligheder i området og med EUC i Få-
revejle og et forhåbentlig fremtidigt Campus Asnæs er vi et skridt nærmere flere lokale uddan-
nelsesmuligheder. Men vi skal være skarpe på dette område, og gøre endnu mere. 
I SF har vi et stort ønske om at få en pædagoguddannelse til området. Pædagoguddannelsen er den 
mest søgte i landet, og ved at have en lokal uddannelsesinstitution på området, har vi både et godt 
tilbud til vores unge, samt en fantastisk mulighed for at tilbyde reel videreuddannelse til vores pæ-
dagogiske personale. Muligheden for reel videreuddannelse er også et stort ønske fra den lokale 
fagbevægelse, og det ønsker SF at bakke op om. 

Vi skal samtidig indgå et samarbejde med Holbæk, og støtte op om at få læreruddannelsen tilbage 
til Holbæk. Det vil også være en stor fordel for vores lokalområde, og vil være til gavn for kommu-
nen på mange fronter. Vi ønsker generelt at støtte op om Holbæk som uddannelsesby, fordi det på 
sigt også gavner vores unge og Odsherred kommune. Se yderligere omkring uddannelse i Odsherred
i afsnittet ”Green Garden”. 

.Ungepolitik – en plads til alle
Alle unge skal og kan rummes i et tilbud her i kommunen. Vi bakker i høj grad op om det store 
stykke arbejde UngIOdsherred gør for vores unge mennesker, men der er lige nu også unge menne-
sker der er ekskluderet fra dette tilbud. Vi skal arbejde på at kunne tilbyde dem et trygt og tiltræk-
kende tilbud, med faste voksne der kan skabes positive relationer til. Det kan f.eks. være flere ska-
terparker, værksteder hvor de kan komme med deres cykler og knallerter og meget andet. 

Dette gøres ved at indgå i en dialog med de unge selv, samt nogle af de instanser der arbejder med 
denne gruppe unge til dagligt. Odsherred kommune bryster sig af at være en ungdomsvenlig kom-
mune, og vi har også et ungebyråd. Det er et arbejde der skal fortsætte, og det er vigtigt at sikre de 
unge en stemme. 
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.Social og Forebyggelse

Kommune betyder fællesskab, og Odsherred skal sikre at alle dets borgere føler sig velkomne i -og 
som en del af fællesskabet. 
Vi er som borgere forskellige steder vi vores liv. Vi har ikke ens ønsker eller drømme, og vi har 
heller ikke alle de samme resurser. Det gælder økonomisk, men det er også fysisk og evnemæssigt. 
For SF er det en helt naturlig tanke, at fællesskabet skal skabe rammer, så vi alle føler os 
inkluderede, og således at den der har brug for særlig støtte og omsorg, får denne. Det betyder så 
også, at dem der har styrke og overskud må tage hovedansvaret for en solidarisk udvikling. Vi 
hylder det gamle ordsprog om, at de bredeste skuldre må bære de største byrder.
Vi ved så samtidig, at dette vil være til fordel for både de stærke og de svagere. Sammen er vi 
stærkest!

.

.Social og psykiatri
Der findes en ret omfattende lovgivning på områder, der giver støttemulighed og ret til hjælp fra 
fællesskabet. Vi vil ikke medvirke til at tolke disse regler i indskrænkende retning. Samtidig 
arbejder SF ihærdigt for gennem en prioritering at skabe muligheder for at forbedre den enkeltes 
mulighed ud over det klart lovfæstede minimumsniveau.
Ud fra vores gjorte erfaringer vil vi prioritere følgende:
Serviceloven skelner skarpt mellem det tilbud man giver til personer der ikke er fyldt 18 år, og til 
personer som har passeret den grænse. Der er tale om hjælp som skal sikre, at personen kan fungere 
så godt som muligt trods et erkendt handikap. Dette handikap kan være både fysisk, kognitivt, 
psykisk eller en blanding af flere af disse forhold. Lovens formål er at hjælpe vedkommende til, 
trods handikap, at leve et så normalt og indholdsrigt liv som muligt.
Behovet for et hjælpemiddel eller en indsats stopper jo ikke, fordi en person bliver 18 år. Derfor 
skal personen og dennes pårørende i god tid (senest ved 15 årsalderen) forberedes på overgangen, 
og der skal lægges en plan for denne gennem et samarbejde mellem kommune, evt. pårørende og 
personen. Vi skal ikke igen opleve, at moderen til et multihandikappet barn fra den ene dag til den 
næste får nedsat sit støtte med 1/3,
Kommunen har haft 3 psykiatriske væresteder, som et samlings- og udfoldelsestilbud til psykisk 
sårbare borgere. Et flertal (mod SF) besluttede at samle dette på et sted, hvilket blev realiseret i 
sommeren 2020. Samlingen blev i Vig, og det ny sted har en klar ”rehabiliterende funktion”. 
Jobcentret er inddraget, og funktionen har et andet forløb for de fleste brugere. I forbindelse med 
omlægningen blev der i konstitueringsaftalen aftalt følgende: 
”Byrådet har besluttet, at de eksisterende aktivitetshuse under socialpsykiatrien samles på et 
Aktivitets – og Værested i kommunen. Partierne er enige om at dette forudsætter at der fortsat er en 
varmestue / værested i de nuværende værestedsbyer, gerne i et samarbejde med de forskellige 
humanitære organisationer. Partierne er enige om at inddrage brugerne i dette arbejde”.
SF vil holde kommunen fast på denne aftale. 
Personer der af forskellige grunde bliver udsat for en social deroute, på grund af voldsomme 
hændelser, misbrug, psykiske eller fysiske gener, har brug for fællesskabets støtte for at komme i 
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gang igen. En af de største hindringer her kan være hjemløshed. Derfor arbejder SF ud fra en 
holdning der kort kan formuleres som ”Housing First.” Et sted at bo vil som oftest være 
forudsætningen for den/de person(er) der ønsker at komme ud af nedturen. Der skal være 
bomuligheder for alle!
På kort sigt stiller SF kravet om, at der opføres flere ”billige” almene boliger. Byrådet skal betinge 
sig som absolut hovedregel, at lovens krav om at reservere ¼ til social bo placering for kommunen 
bliver efterlevet.
Odsherred har haft succes med 5 ”skæve boliger” på Vangen i Nykøbing. De udnyttes af personer 
der har brug for særlige rammer for deres tilværelse. Vi har foreslået, og vil arbejde for, at der 
opføres et antal sådanne boliger i Asnæs.
SF har foreslået og arbejder fortsat for, at alle som leverer arbejde til kommunen skal have indgået 
en overenskomst med en organisation, som er repræsentativ på deres område, eller de skal 
underskrive en arbejdsklausul, der dækker samme forhold. Indenfor byggeri har dette hidtil fungeret
fint. Arbejdsgiverne har accepteret overenskomst, kædeansvar og generelle bestemmelser, som de 
fremstår i den Danske model. Indenfor områder med tjenesteydelser, herunder bo – og 
opholdssteder er overenskomster eller arbejdsklausuler yderst sjældne i Odsherred. SF mener, af 
hensyn til både de personer der skal have ydelserne, for at modvirke løndumping, sikring af 
medarbejdernes sikkerhed, og den sociale balance generelt, at alle der leverer tjenesteydelser til 
kommunen, skal have indgået overenskomst eller underskrevet en arbejdsklausul.
SF arbejder for, at handikappede sikres videst mulig tilgængelighed i miljøet. Konventioner og 
aftaler skal medtænkes når der sker nyindretninger.
SF vil fortsætte arbejdet med at sikre, at borgernes mulighed for at få assistance forbedres. Det kan 
være med nødkald, telefonbetjening der fungerer for den udsatte, og åbenhed overfor teknologiske 
løsninger på velfærdsproblemer.

.Ældrepolitik
SF har i nu snart 3 perioder haft formandsposten i Social– og Forebyggelsesområdet, hvor under 
også ældreområdet hører. I forhold til indbyggerantallet i kommunen har Odsherred et af landets 
største antal + 70-årige. De demografiske udsigter tilsiger, at en sådan udvikling vil fortsætte en tid 
endnu.
Vi skal arbejde for, at der politisk tages højde for denne udvikling. Det gøres ved at forebygge de 
ældres aldersbetingede sygdomme, og samtidig udvikle metoder så også vores ældre borgere føler 
sig som en værdifuld del af fællesskabet. Samtidig må vi erkende, at uanset indsatsen så skaber høj 
alder stigende risiko for den enkeltes mulighed for selv at fungere på alle områder. Det skal 
politikken så tage højde for!
SF vil prioritere at borgeren kan blive længst muligt ”i eget liv.”
En del borgere rammes af demens. Odsherred har vedtaget en god plan for, hvorledes vi bedst 
muligt kan udvikle og støtte arbejdet for og med de demente medborgere. Når planen rulles ud, skal
følgende prioriteres i arbejdet med dette:
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 Den dementes pårørende skal støttes bedst muligt. Der skal etableres og udbygges en fælles 
base for dette arbejde. Et egentlig ”Demenshus” skal realiseres. Samarbejdet her med 
pårørendegruppen Livsgnisten skal udbygges og styrkes.

 I nært samarbejde med de ansatte skal ny -organisering og samling af hjemmepleje / 
sygepleje rulles ud. De sidste rester af New Public Management (BUM – model mv.) skal 
erstattes af en decentral styring, og en arbejdstilrettelæggelse med medarbejderne og deres 
indsigt som det bærende princip.

 Samarbejdet med pårørende -organisationer skal styrkes til gavn for de svageste medborgere
på plejecentrene.

 Vi skal følge udviklingen af ”Det nære sundhedsvæsen.” Opgaverne skal løses hvor de giver
bedst mening. Vi kan ikke undvære en specialisering på sundhedsområdet, men skal også 
arbejde for, at de opgaver der kan løses i borgerens nærområde, bliver løst der!

 Omsorgssvigt på plejecentre og i hjemmeplejen skal forebygges. Det kræver at 
normeringerne er tilstrækkelige, at dokumentationsopgaver planlægges så de giver mening, 
og at de kan indgå i arbejdet som et naturligt led. Der skal sikres tid til 
kompetenceudvikling, således at nye metoder / redskaber ikke indføres uden at brugerne af 
dem har fået tilstrækkelig orientering om og oplæring i at bruge dem.

 Det skal sikres, at en borger ikke bliver udsat for omsorgssvigt på grund af uklarhed om 
hvem der har ansvar for at handle, når en borger har behov for det.

 Der skal arbejdes intenst med delegering af kompetencer, så de personalegrupper der 
hjælper vores borgere på plejecentre og i hjemmeplejen kan udføre flest mulige opgaver. 
Ingen borger må blive ladt i stikken på grund af tvivl om, hvem der indsætter kateder, hvis 
der er tegn på manglende blæretømning, eller borgeren skal have dryppet øjne efter en grå 
stæroperation mv. Hvis opgaven ikke kan løses af kompetencemæssige årsager, skal der 
være klare instrukser for, hvorledes der så skal handles.

 Udviklingen hvor plejekrævende borgere får hjælpen af alt for mange skiftende personer 
skal løses. Ligeledes skal vikarforbruget i sommerperioden begrænses, og brugen af 
uuddannet personale indskrænkes mest muligt! Nogle redskaber her er et optimalt 
arbejdsmiljø, større medarbejderinddragelse, kompetenceudvikling og respekt for den 
enkeltes faglighed.
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.Sammen om sundhed – SF vil bevægelse 
SF Odsherred støtter den fælles vision for kommunen om at igangsætte en folkesundhedsbevægelse. 

Vi vil skabe mere lighed i sundhed – og skubbe på for en tværgående tilgang i forvaltningen, hvor dialog 
mellem borgere, pårørende, kommunens medarbejdere, praktiserende læger og regionen gives et afgørende 
løft.

Fokus skal ligge på resultaterne af indsatsen, så de mange gode initiativer byrådet har sat i søen, munder ud i 
håndfaste resultater for dem som i dag ikke oplever lighed i sundhed. Film og plakater kan skabe opmærk-
somhed – men kommunen bliver også nødt til at være opsøgende overfor de borgere, der har sværest ved at 
række ud efter hjælp. 

SF vil kæmpe for at der afsættes økonomi til indsatsen – Corona har trukket hårdt på alle, og vi kan ikke fo-
reløbigt med mening bede om, at der igen skal løbes ekstra stærkt. Sundhed for de ældre med gode overgan-
ge fra indlæggelser, og den nødvendige hurtige genoptræning og fokus på kosten kommer ikke af sig selv. 
Stærk dialog kræver rammer og prioritering.

Vel at mærke en langsigtet prioritering – for særligt de ældre bliver flere og mere støtte krævende, og de sår-
bare hjem har brug for mange indsatser, hvis lighed i sundhed skal have en chance. 

SF har peget på behovet for, at personer der bliver hjemløse udgør en gruppe særligt truede. Derfor skal der 
arbejdes med at skabe betingelser, så vi undgår hjemløse. Et sted at bo er som absolut hovedregel for de fle-
ste på kanten af samfundet betingelsen for at komme videre.

En vej til sundhedsforbedring er at satse på vores mange frivillige fællesskaber og vores højskoler, og inve-
stere i et løft af foreningerne og højskolesamarbejdet. Så vi får flere aktive spejdere, sejlere, kajakker, skak-
spillere, skulptører, malere, fodboldspillere og mange andre. Meningsfuld aktivitet vil styrke sundheden.

At være arbejdsløs ung, uden tilknytning til fællesskaber giver store udfordringer for sundheden. SF ønsker 
investeringer i fritids- og kultur anlæg, i øget kontakt til højskolerne – så vi både tilgodeser sundhed og job-
mulighederne i fremtiden. 

.Idrætspolitik – fællesskaber for alle
Odsherred kommune har på nuværende tidspunkt ikke en idrætspolitik, hvilket er ærgerligt. Fælles-
skaber er mange ting, og kan foregå i mange sammenhænge. En nem måde at blive en del af fælles-
skabet på, er gennem motion, idræt og det dertilhørende foreningsliv. Vi har mange gode og iderige 
foreninger i kommunen, drevet af engagerede og motiverede mennesker. Som kommune, mener SF 
Odsherred, at det er vigtigt at støtte op om alt det gode foreningerne gør både for børn, unge, ældre 
og alt derimellem. Vi kan lære af andre kommuners idrætspolitikker. Vi mener at vi bør have som 
mål at 50% af kommunens borgere dyrkede idræt i en forening. Vi skal skabe muligheder for både 
den brede idræt og eliteidræt. Det er noget der skaber både glæde og livskvalitet.

Vi har her i Odsherred en fritidspas-ordning, fritidspasset er en helt særlig mulighed for børn og 
unge i kommunen, til at få dækket hele eller dele af et kontingent til f.eks. håndbold, fodbold eller 
musikskole. Ordningen er i sig selv god, men der er plads til forbedringer. Ingen børn skal være for-
hindret i at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre, på grund af forældrenes indkomst. Fri-
tidspasset er faldet fra oprindelig 1000 kr. til nu 600 kr., samtidig med at kontingenterne er steget, 
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og slår nu sjældent til. Vi skal derfor se på den gældende ordning omkring fritidspasset, og tilpasse 
det, så vores børn og unge kan benytte sig af vores gode fritidstilbud.

.Boligpolitik
Odsherred kommune har et boligproblem. Dels har vi en befolkning, der har indkomster på omkring
90% af landsgennemsnittet og dels har vi en større andel af børn af enlige forsørgere end region 
Sjælland som helhed.
Samtidig har vi en langt lavere andel af almene boliger end Region Sjælland som helhed. Vi har kun
57% af den andel, Regionen som helhed har, og kun Stevns og Lejre kommuner ligger lavere end 
os.
Da vi samtidig hvad ejerboliger angår ligger lige omkring regionens gennemsnit, har vi en bolig 
andel af andet – bl.a. privat udlejning - , der er væsentligt højere end resten af Regionen. 
Det er især den lave andel af almene boliger, der er problematisk.
Det er det af fire grunde. 
For det første betyder det, at folk, der kommer ud for en social begivenhed – skilsmisse, 
arbejdsløshed, sygdom m.v. - har svært ved at skaffe sig en bolig i kommunen. Ikke alene skal man 
gennem selve begivenheden, men man kan også blive tvunget ud af den kommune, hvor man har sit
netværk og familie i øvrigt.
For det andet betyder det, at det er svært for unge mennesker at starte ud for sig selv, hvis de ikke 
har midler til at købe noget. Det er med til at tømme kommunen for unge, og det fremgår tydeligt af
befolkningsstatistikkerne, at unge mennesker fraflytter kommunen.
For det tredje er det et problem i forhold til bosætningspolitikken. Hvis man vil have yngre familier 
til at flytte hertil, er det godt, hvis de har en mulighed for at flytte ind i en lejebolig, så de ikke 
behøver at købe et hus, der måske kan være svært at sælge, hvis det ikke fungerer at bo her. Vi har 
jo ikke Hovedstadens hysteriske boligmarked, så man kan lettere risikere lange liggetider og et tab, 
og det kan afholde nogle fra at flytte herop, hvis de er nødt til at købe en bolig.
For det fjerde er det et problem for ældre, der gerne vil sælge deres bolig, men som har regnet med 
at bruge provenuet som en del af deres pension. Mange af de ældre i dag har ikke nogen 
nævneværdig pensionsopsparing udover værdien af deres bolig, og disse ældre kan ikke bruge 
pengene, som de skulle leve af, til at købe en anden bolig. De har også brug for, at der er mulighed 
for at flytte over i en almen bolig, så de kan få frigjort deres pensionsopsparing.
Alt taler altså for, at vi skal skaffe langt flere almene boliger.
Ligeledes vil SF arbejde for, at alle borgere får mulighed for rimelige boligforhold. Vi støtter 
opførelse af flere almindelige almene boliger, men også at der er et antal ”Skæve billige boliger” til 
de borgere, der ikke kan tilpasse sig til det ”normale ” boligmarked. SF er f.eks. gået i spidsen for 
opførelsen af ”de skæve boliger ” på Vangen i Nykøbing Sj. Mange sociale problemer kan med held
håndteres med udgangspunkt i ordentlige boforhold, for har man ingen bolig, er de fleste andre 
indsatser nyttesløse. Et sted at bo kan ofte være et udgangspunkt for at vende en social deroute.
Vi skal samtidig arbejde for, at der er belåningsmuligheder for ejerboliger på realkreditlignende 
vilkår, så det rent faktisk er muligt at købe en bolig på rimelige vilkår overalt i kommunen.
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.Kulturudvikling i Odsherred

Den socialdemokratiske filosof og politiker Hartvig Frisch definerede i 50erne kulturbegrebet som 
”vaner i et samfund”

SF Odsherred vil i samklang med det begreb fremme en kulturudvikling, der styrker fællesskaber, 
tolerance, frigørelse og respekt for menneskerettighederne.

Samtidig opfatter vi kulturudviklingen som et krydsfelt for indbyrdes modstridende, oftest socialt 
bestemte interessekonflikter. Hoveddrivkraften heri er en stadig udviklende klassekamp!

I denne kamp vil du finde SF som varetager af hensynet til de svageste, samtidig med at vi konstant 
vil søge at fremme de udviklende og frigørende muligheder for et friere og endnu mere solidarisk 
samfund.

I Odsherred er vi lykkedes med at få samtænkt kulturen og turismeudviklingen. UNESCO -Geopark
anerkendelsen har engageret borgerne positivt. Vi vil fortsætte samarbejdet her, bl.a. ved at oplyse 
om egnshistorie og vise mulighederne kunstnerisk, skabe folkemøder til fælles udvikling, satse na-
turmæssigt og bosætningsmæssigt!

SF har støttet udviklingen af Odsherred teater, der nu snart står færdigt i Irmas gamle områder på 
Algade i Nykøbing. Vi finder udviklingen her betydende for samklangen mellem bosætning, fælles-
skabets behov for en styrkelse af en oplevelsesindustri parret med ønskerne om fælles positive ople-
velser.

Odsherred har en helt unik aftale om børneteater. Med aftalen sikres det, at alle børn fra vuggestue, 
dagpleje og skole oplever teater af høj kvalitet. Ordningen administreres af frivillige i Odsherred 
Musik – og teaterforening. Denne ordning skal bevares, og der skal prioriteres midler, så den fort-
satte drift og udvikling sikres.

Der ud over støtter vi via folkeoplysningen initiativer hvor store børn og unge kan udfolde og afprø-
ve deres talenter for forfatterskab, sang, musik og teater, kropslig styrke m.m.

SF vil støtte arbejdet med at styrke udviklingen i lokalområderne. Det spirer og gærer heldigvis 
mange steder. Byrådet skal ikke komme med færdige produkter til disse lokalsamfund. Derimod 
skal projekter, med perspektiv fra de lokale samfund, støttes.
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