Nyhedsbrev fra SF Svendborg – Januar 2019.
Kære medlemmer af vores lokale partiforening.
Allerførst GODT NYTÅR, velkommen til valgår 2019. Hermed sidste nyt om de aktuelle politiske aktiviteter i SF
Svendborg.

Kommende aktiviteter
Generalforsamling i SF Svendborg lørdag, den 2. marts 2019 kl. 12.00-16.00. Det foregår i 3F’s
lokaler, Havnegade 3, Svendborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne ser således ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden – herunder om generalforsamlingen er lovlig indkaldt
Beretninger – bestyrelsen, byrådet, folketinget og regionsrådet
Forelæggelse af revideret regnskab
Bestyrelsens arbejdsplan for 2019
Forslag til budget
Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
Valg til bestyrelsen og baggrundsgruppen
Valg af delegerede til landsmødet
Eventuelt.

Folketingsvalget – hvornår?
Det er vanskeligt at sige? Indtil nu har antagelsen været at statsministeren vil udskrive valget til afholdelse engang i
marts måned. Men med regeringens sidste udspil om en ny sundhedsreform, som Løkke ønsker forhandlet på plads
inden han udskriver valg, er det blevet mere usikkert. Men uanset hvornår det sker, så er SF, både centralt og lokalt,
klar og står allerede i startblokken.
Vores sidste meningsmålinger siger 6.1% - hvilket svarer til 11 mandater . Det giver os en pæn fremgang, men vi vil
gerne mere. Så derfor har vi brug for at alle medlemmerne mobiliseres. Alle indsatser, store og små, er vigtige for os.
Vi er en meget lille skare der trækker læsset i dag, så der er brug for hjælp, for at være mere synlige. Nogle
medlemmer har allerede givet tilsagn om at hjælpe, så TAK for det. Men vi har brug for flere.
Det kan f.eks. være uddeling af flyers, opsætning af 5 plakater i eget nærområde, invitationer til dialogkaffe med dine
venner/bekendte o.m.a. Vi leverer materialet til dig på din adresse. Så du skal blot uddele/sætte op – og huske at
nedtage plakaterne igen.
Repræsentanter fra bestyrelsen ringer til dig for at høre om du kan/vil bidrage med stort og småt i forbindelse med
folketingsvalget. STØT OP om vores kandidater. Det er til gavn for os alle.
Tættere på valget vil SF være synlige på Torvet, ved uddannelsesinstitutioner, butikscentre og andre steder, hvor der
kommer mange vælgere, f.eks. ved butikker rundt i kommunen. Sig også til, hvis du også vil deltage i disse
arrangementer.
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Vi har fået tilsagn om besøg af vores formand Pia Olsen Dyhr i valgkampens sidste del. Derudover arbejder vi med
andre planer for valgmøder.
Skriv meget gerne læserbreve, like/synes godt om SF Svendborg på Facebook, kandidaternes opslag o.m.a.

Regionen – udspil om ny sundhedsreform
Regeringen foreslår at regionerne nedlægges og sundhedsvæsenet skal fremover styres fra Sundhedsvæsen Danmark.
Der oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber centreret om akutsygehusene, det vil på Fyn sige fra OUH, Odense. Man
ønsker 500.000 færre ambulante behandlinger og 40.000 færre indlæggelser. I stedet skal de privat praktiserende
læger, speciallæger og kommunale sundhedshuse, varetage opgaven.
Regeringen har ligeledes meldt ud at man ønsker at uddanne flere praktiserende læger og sygeplejersker.
Der stilles en behandlingsgaranti på 30 dage for alle patienter. Hvis ikke det offentlige sundhedsvæsen kan klare
behandlingen, skal der henvises til private alternative behandlingssteder.
Der etableres en ”nærhedsfond” på 6 mia. kr. i perioden 2020-2025 – dvs. 1 mia. kr. årligt. De 2.7 mia. er
investeringspenge som i forvejen er sat af til udmøntning i samarbejde med regionerne. 1.5 mia. kommer fra
besparelser ved nedlæggelse af regionerne og endelig er 1.5 mia. allerede forhandlet til styrkelse af sundhedsvæsenet
i finansloven i 2018-19. Regeringens planer for anvendelsen af den sidste del er til læger, sygeplejersker, nyt IT,
akutbiler, uddannelsesudgifter m.v.
Regionens andre opgaver f.eks. på det sociale- og psykiatriske område, miljø, kollektiv trafik, uddannelse m.v. skal
overflyttes enten til staten eller kommunen.
Hvad mener SF om det?
SF er enige i at der er behov for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Men der er allerede godt gang i etablering af
Sundhedshuse i samarbejde med kommunerne, hvor specielt de ældre borgere har brug for god sammenhæng. Det
skal lige bemærkes, at den sidste opgørelse viser at det er 10% af samtlige indlæggelser, hvor borgeren har
kontakt/brug for kontakt til kommunen. Der er et stort behov for langt flere praktiserende læger og sygeplejersker –
men også andre faggrupper har behov for et løft. Paradokset er, at det er regeringen selv der har udhulet det
offentlige sundhedsvæsen igennem flere års krav om besparelse. Og at det iøvrigt tager 8-10 år at uddanne en ny læge
i almen medicin.
Dernæst ser SF meget kritisk på regeringens planer om at embedsmænd og fagprofessionelle skal styre det danske
sundhedsvæsen, og som i øvrigt udpeges af regeringen for en 3 årige periode. Det ses som en stor forringelse af den
demokratiske struktur. Endelig opleves planen som en klar drejning over mod flere private aktører. Foreningen af
privathospitaler har da også været på banen med stor ros til regeringens udspil.
Endelig er psykiatrien helt glemt i regeringens udspil. Bortset fra en plan om at mange tusinde borgere med
angst/depression m.v. ikke skal modtage behandling på sygehuse, men hos privatpraktiserende læger/psykologer. Er
der nogen der siger egenbetaling ind af bagdøren – det gør vi i SF!
Læs meget gerne sundhedsudspillet fra folketingsgruppen – det giver mening!
Regeringens sundhedsudspil vil i øvrigt blive drøftet nærmere på den annoncerede generalforsamling. Vil du allerede i
dag vide mere, så kontakt regionsmedlem Annette Blynél.

Har du lyst til at være domsmand/nævning?
Så har vi som parti mulighed for at indstille dig. Du skal være bosiddende i Svendborg kommune, være ustraffet og
have valgret til folkertinget. I givet fald så send dine personlige oplysninger

februar.
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til Annette Blynél – FRIST 11.

Kommende møder
Alle vores bestyrelsesmøder er åbne. Møderækken de næste måneder ser således ud:
Bestyrelsesmøderne afholdes i lokalerne på Christiansvej - torsdag, den 7. februar kl. 19.00, mandag, den 4. marts kl.
19.00 og mandag, den 4. april kl. 19.00.
Mød op – bak op om vores arrangementer – kom glad . Kontakt os endelig, hvis der er spørgsmål eller kommentarer
til vores politik.


SF’s byrådsmedlem: Bruno Hansen tlf. 4144 4505 – mail: bruno.hansen@svendborg.dk



Formand Sf Svendborg, regionrådsmedlem & formand for Rådet for Socialt Udsatte Annette Blynél,
Tlf. 4031 9592 - Mail: anbly@yahoo.dk

Pva bestyrelsen – sendes røde og grønne hilsner
Annette Blynél, formand SF Svendborg.
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