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Fokus nr. 18. 

Nyheder og drøftelser fra SF i Odsherred. 

D. 24.10. 2021 2021 

Redaktion: Arne Mikkelsen, Bispevej 16, 4500 Nykøbing Sj. (ansvarshavende). 
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Kopiering mv. anbefales. 

Deadline for næste nr.: 10.02. 2022 

                      

SF Odsherred er klar til byrådsvalget den 16. november 2021. Her over partiets spidskandi-

dat.  

Vi opstiller 8 kandidater, og du kan læse mere om valgprogram og kandidater i fokus. 
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Valgforbund: 

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Odsherred har aftalt at indgå valgforbund. I forbindelse 

me3d den af5tale blev en fælles udtalelse også vedtaget. Den er lagt ud på Facebook og sendt til den 

lokale avis. 

 

 

Her over valgforbundets 2 spidskandidater. Det er fra venstre: 

Mette Feenstra (SF) og Amalie Petersen (Ehl). 

 

Partierne Enhedslisten – De rød-grønne- og Socialistisk Folkeparti har besluttet at indgå valgfor-

bund til kommunevalget i Odsherred den 16. november 2021. 

 

Det handler om at undgå stemmespild - men er også et signal om, at Enhedslisten og SF trods 

uenigheder også har områder, hvor der er grundlag for et frugtbart samarbejde mellem de to partier i 

Odsherred Byråd. 

 

Enhedslisten og SF prioriterer en socialistisk ansvarlig linje, hvor betydningen af at sikre stabilitet 

og kvalitet i behandlingen af kommunens centrale områder som blandt andet daginstitutioner, skoler 

og ældreplejen er i højsædet. 

 

SF og Enhedslisten vil ihærdigt bidrage til, at de borgere, som har behov for fællesskabets støtte og 

solidariske hjælp, får denne. Derfor går vi sammen i et valgforbund. 
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Ingen af partierne kan se nogen idé i at bruge midler på hverken at ”markedsprøve” eller at privati-

sere kommunale virksomheder. Samtidig vil vi modarbejde enhver brug og udvikling af New Public 

Management. Nu må det være nok! 

 

Enhedslisten og SF er de eneste partier, som tør tage de upopulære ord skattestigning og dæknings-

afgift i vores mund. Vi vil fortsat arbejde for at styrke kommunens økonomi. Ikke ved at satse på 

nedskæringer, effektiviseringer og privatisering af opgaver i Odsherred Kommune, men ved i stedet 

at satse på forbedringer af arbejdsmiljø og arbejdsvilkår og således samtidig sikre en mere effektiv 

drift. Oplevelse af medejerskab gennem deltagelse hos medarbejdere og borgere er en forudsætning 

for en human socialistisk udvikling. 

 

Frem for alt vil vi intensivere arbejdet for bæredygtighed, grøn udvikling og cirkulær økonomi. 

 

For Enhedslisten – de rød grønne 
 

Amalie Petersen, kandidat til Byrådet/ Sara Lynge Ravn, kandidat til Byrådet 

 

For Socialistisk folkeparti 
 

Arne Mikkelsen, medlem af Byrådet og kandidat / Mette Feenstra, kandidat til Byrådet 

 

 

                                                                           --- 

 

Aftaleforhold skal være i orden – 2. 

Af Arne Mikkelsen, byrådsmedlem for SF i Odsherred. 

 

I sidste nr. af fokus berettede jeg om et forslag fra Enhedslisten og os, hvorefter vi skulle kræve at 

private bo – og opholdssteder samt institutioner for børn under 18 år enten har overenskomst for de-

res medarbejdere eller har indgået en arbejdsklausul med kommunen. 

Vores forslag blev mødt med et Socialdemokratisk afværgeforslag, der bestemte at udvalgsformæn-

dene for Børn – og Uddannelse og Social – og Forebyggelse skriver et brev til socialminister Astrid 

Kragh. I brevet skal vi anmode hende om at sikre, at loven om socialtilsyn ændres, så socialtilsynet 

kan føre udvidet kontrol med bl.a. løn – og arbejdsforhold. 

Vores forslag blev nedstemt, og herefter valgte vi at stemme for Socialdemokraternes. 

Jeg udformede et forslag, som så blev ”tilrettet” af administrationen. Herefter har vi så sendt forsla-

get, der vi fremstå på næste side. 

Vi har endnu ikke modtaget noget svar fra ministeren.  (Bringes i slutningen af Fokus.). 
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Social- og Ældreminister  

Astrid Kragh 

 

Social- og Ældreministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Den 2. september 2021 _ 
Social- og Ældreministeriet har i april 2021 udsendt en pressemeddelelse om: ”Aftale om styrkelse 

af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud”. 

 

I aftalen skrives der, at: ”Parterne bag aftalen er enige om at styrke rammerne for socialtilsynets 

arbejde, så socialtilsynet får bedre muligheder for at føre et mere ensartet og effektivt tilsyn, så 

det sikres, at tilbuddene lever op til de kvalitetskrav, som stilles til dem”. 

 

Social- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune har 

især været opmærksom på aftalens punkt 4: ”Formålet med aftalen er at styrke tilsynet med 

kvaliteten og anvendelsen af offentlige velfærdskroner på sociale tilbud til gavn for beboere i og 

brugere af sociale tilbud. Aftaleparterne er enige om, at der med aftalen er taget et vigtigt skridt 

i retning af dette. Aftalepartierne er dog også enige om, at der er behov for fremover at overveje 

eventuelle initiativer i forhold til kvalitetsmodellen, takstberegningen for sociale tilbud, om der 

er behov for at stille yderligere krav til revisorerne, samt hvordan der mest hensigtsmæssigt kan 

sikres mod social dumpning for medarbejderne i de sociale tilbud.” 

 

Social- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget har drøftet den indgåede 

aftale, og i den forbindelse afholdt et fællesmøde med Socialtilsyn Øst for at klarlægge og forstå 

deres muligheder for at styrke det arbejde, regeringen og parterne bag ovennævnte aftale har for 

at gennemføre intentionerne i aftalen. 

 

De to udvalg skal i den forbindelse anmode ministeren om at overveje, om en udvidet kontrol af 

løn- og arbejdsforhold på de forskellige tilbud til børn, unge og voksne vil kunne styrke arbejdet 

med at styrke kompetencen og bedre fastholde kvalificerede medarbejdere og dermed bidrage til 

at øge kvaliteten på de forskellige sociale tilbud. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Søren With   Arne Mikkelsen 

Formand    Formand 

Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget 
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Budget 2022. 

 

 

I SF havde vi drøftet den indsats vi skulle yde. På et forhandlingsmøde forud havde vi skrevet hvor-

ledes vores prioritering var. Processen var således, at alle partier kom med deres holdninger, som så 

blev opsamlet af borgmester og kommunaldirektør. Vi var vist de eneste som afleverede noget på 

skrift. 

SFs bemærkninger indsættes her. 

Budgetmøde i Odsherred 

SF – Odsherreds budget kommentarer. 

Odsherred den 20. august 2021. 

 

SF Odsherred ønsker at medvirke til, at budget 2022 og overslagsår sikrer borgerne reelt rimelige 

velfærds muligheder. SF vil i processen fokusere på budget 2022, og ud fra en holdning generelt, at 

hvis der skal vælges mellem rimelig velfærd og nye anlæg, så vælger vi velfærden og som hovedre-

gel at sikre driftsbudgettet. 

Nogle overordnede betragtninger: 

Som generel hovedregel: De puljemidler de nedsatte udvalg har brugt til aktiviteter, midler der 

fra 2022 overgår til bloktildelingen, skal blive i området. 

SF mener budgettet skal fritages fra budgettering med Måltal. Da disse tal spiller en rolle for ram-

mestyringen og opgørelsen af Servicerammen, bør dette korrigeres i det endelige budget. Kan der 

Af Arne Mikkelsen, byrådsmedlem SF. 

Odsherred har tradition for, at indgå et budgetfor-

lig lige før eller efter 1. behandlingen. Således også 

i år.  

Forud har der været afholdt møder med forskellige 

interesseorganisationer og repræsentanter fra Cen-

ter MED udvalgene. Økonomiudvalget holder et 

møde med hovedudvalget. 

Social og Forebyggelsesudvalget havde møde med: 

MED, Ældrerådet og Udsatterådet. 
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ikke skabes flertal for at slette måltallene, mener vi, de på områderne Børn – og Uddannelse og So-

cial -og Forebyggelse skal udgå, eller nedbringes betydeligt. 

Hvis budgettet ikke kan sikre rimelige velfærdsordninger, vil SF stille krav om at udnytte lånemu-

lighederne, og hvis nødvendigt justere på likviditetstallet.  

Vi vil ikke stille krav, der går ud over budgetoverholdelse, men mener der er en situation, hvor der 

er rammer som kan sikre de forslag, vi her kommer med konkret. 

Budgetønsker fra udvalgene: 

SF ser på forslagene herfra ud fra synspunktet: Nødvendigt at have og rart at have (need to have or 

nice to have). Overordnet opfatter vi, at det første (det nødvendige) altid vil indgå, men det kan så 

være en drøftelse med hvor stort et beløb. 

SF har jo en særlig indsigt i processen fra Social og Forebyggelsesudvalget. Derfor starter vi med 

at kommentere det område: 

=01D, o2, 03, 04 og 0 17 opfatter vi som nødvendige. Det er i alt 25,6 mill. Kr. 

Der er tale om demografisk betingede forhold, nødvendig ændring af bemandingen, mellemregning 

med andre kommuner og beløb på projektstart af demenshus. Tilpasning af Baeshøjgårds admini-

strationscenter er skønnet at koste 0,7 mill. Kr. som skal afholdes efter SOF beslutning den 18.08. 

Her ud over vil SF prioritere: 

Start på at realisere den besluttede sundhedspolitik. (0, 5 D + 0,6D tilrettet: ”Udmøntning af sund-

hedspolitikken 2021 – 2025 og styrket sundhed for udsatte borgere – lighed i sundhed.” i alt 1, 5 

mill. Kr. 

Prioritere at få indført en halvårsnormering på området hjemme - og sygepleje. Vi ønsker dette i 

sammenhæng med en udvikling på området, med langt større autonomi for grupperne til at plan-

lægge og udføre opgaverne. Vi vil nok fjerne dele af ledelseslagene i det centrale og lade teams 

planlægge og gennemføre det prioriterede. Vi vil i denne omgang foreslå at afsætte 5 mill. Kr., som 

bruges til at få en aftale i stand. 

Vi er overbeviste om, at disse penge kan sikre betydeligt mindre sygefravær (forbedret arbejds-

miljø) og stor besparelse på ekstra vikarer specielt i sommermånederne. 

Økonomiudvalget: 

I fremstillingen er alt rart at have. Vi vil prioritere: 11 D, Langsigtet investering i ”Grøn kommune.” 

Efter RVs forslag 12 mill. Kr. 

Område fornyelse af Nykøbing S. ØU 01 A. Det for at styrke byen som det urbane center, en driv-

kraft for resten af den kommunale udvikling. 2, 7 mill. Kr. 

Miljø – og klima:  

Affaldsområdet er et must. Vi har til gode at få forhandlet en model på området, og har svært ved at 

sætte beløb på den lovmæssige udvidelse af sortering mv. 
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Egentlige prioriteringer: MOK 02D, mere natur og naturplejeprojekter (incl. Lovbundne opgaver) 

0,5 mill. Kr. 

MOK 08 D, Drift af rekreative sti og cykelruter i geoparken.0,2 mill. Kr. 

Børn og Uddannelsesudvalget: 

Nødvendigt at have i alt 25 mill. Kr. til drift. 

BOU 01 D – 07D.  Så er der to anlæg der er nødvendige, Gulv på Odden hallerne og anlægsønsker 

fra dagtilbuddene. Beløb: 6,8. mill. Kr. 

SF vil arbejde for at alle skoler bliver selvstændige, men en ny organisering her vil ikke fordyre om-

rådet. Vi mener derimod, at den ny organisering vil betyde mere effektivitet og dermed fremme øn-

sket  om bedre resultater og besparelser. 

Kultur og folkeoplysningsudvalget. 

Nødvendigt: KOF 01 D; Børnenes kulturregion 0,2 mill. Kr. 

Udenfor:: 

SF mener vi skal bruge Specialundervisning for voksne meget mere. En del STU (Særligt tilrette-

lagt undervisning) kunne med fordel for både elever og økonomi foregå der. Elever der har svært 

ved boglige færdigheder, skal ikke brede sig, men koncentrere sig på de områder hvor de er stær-

kest. Vi har problemer med dokumentering i f.eks. hjemmeplejen. Her kunne SUV gå ind og være 

med at afhjælpe dette. Vi mener, det på bare lidt længere sigt vil betyde besparelser, men for at løbe 

det i gang, bør der afsættes 0,5 mill. Kr. 

Hvis regeringen / et politisk flertal ønsker, at Danmark skal huse et antal Afghanske (eller andre) 

flygtninge, vil SF være klar til at medvirke, så også Odsherred kan modtage en andel heraf. Det er 

vanskeligt at estimere et beløb her, men for os skal der udtrykkes vilje til at finde nødvendige mid-

ler hvis / når situationen kræver det. 

• Som bilag her under indsat vores ønsker skematisk. 

 

 

For SF Odsherred. 

Arne Mikkelsen, gruppeformand. 

 

Emne for udvidelser som prioriteres jf. gennemgan-

gen. 

 

Hvis admini-

strativt indsat 

så A. SF tilret-

tet så F 

Pris. I mill. Kr. 

Social og Forebyggelse, nødvendige at have A 25,6 

Udmøntning af sundhedspolitikken, lighed i sundhed F 1,5 

Halvårsnormering hjemme – og sygepleje F 5 

Økonomiudvalget, Grøn kommune F (RV) 12 
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Områdefornyelse af Nykøbing Sj. A 2,7 

Affaldssortering ? ? 

Naturplejeprojekter A 0,5 

Drift af rekreative cykel og gangstier  A 0,2 

Børn og Uddannelse, nødvendigt A 25 

Nødvendige anlæg, gulv Odden hallerne og anlæg dag-

tilbud. 

A 6,8 

Kultur og Folkeoplysning. Børnenes kulturregion A 0,2 

Bedre udnyttelse SUV F 0,5 

   

Her sammenlagt. Afskaffelse / indskrænkning af måltal 

og tilpasning i øvrige budgetter ikke medtaget. 

 

 165, 5 

 

Efter endnu et møde blev der aftalt et forlig. SF og Enhedslisten kunne dog ikke være med i 1.om-

gang, men skulle tilbage og hente mandat fra partiforeningerne. Det endte dog med et forlig. 

Budgetforliget for 2022 og overslagsår. 

 
 
Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Nyt Odsherred, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folke-
parti og Enhedslisten har indgået aftale om Budget 2022. Aftalen betyder en udvidelse af driftsudgifterne 
med godt 27 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. finansieres ved reduktion af investeringspuljen og ved at ned-
skrive prisfremskrivningen til en virkning på 50 %, hvor der ikke er kontraktbindinger. Derudover indehol-
der aftalen et anlægsprogram på 57 mio. kr.  

 

Aftale om drift 

Den demografiske udvikling i kommunen betyder flere ældre borgere og borgere med behov for ydelser fra 
vores syge- og hjemmepleje samt fra handicap- og psykiatriområdet, hvorfor Social- og Forebyggelsesud-
valget tilføres 9,8 mio. kr. i 2022 samt i overslagsårene. 
 
Indfasningen af måltallene på undervisningsområdet har været for stejl og Børne – og Uddannelsesudval-
gets område tilføres 9,9 mio. kr. i årene 2022 og 2023, så den igangværende omlægning af indsatsen på 
det specialiserede område får den nødvendige tid til at blive implementeret.  
 
Coronapandemien har påvirket vores foreninger og klubber ganske alvorligt. Derfor er der enighed om, at 
afsætte midler til ekstraordinært medlemstilskud, så foreninger der har mistet medlemmer kan garante-
res støtte på samme niveau som i 2020, mens foreninger i medlemsfremgang får tilskud svarende til deres 
nye og større medlemstal. Derudover afsættes 0,3 mio. kr. til konsulentstøtte til “genstart” af foreningsli-
vet efter Corona.  
 
Der afsættes 0,3 mio. kr. til en ny pulje under Kultur– og Folkeoplysningsudvalget, der anvendes til medfi-
nansiering til foreninger til fondsansøgninger. 
 
Til indsatsen med at sikre forskønnelse og renholdelse af hoved- og turistbyerne afsættes i lighed med sid-
ste år 0,5 mio. kr. Disse anvendes i dialog med lokalsamfundene. 
 
Efter – og videreuddannelse er væsentligt for vores medarbejdere, både set i forhold til de leverede ydel-
ser og i forhold til at udvikle attraktive arbejdspladser. Der er i det eksisterende budget afsat betydelige 
midler til selve uddannelsesaktiviteten, men mulighederne hæmmes flere steder af manglende mulighed 
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for vikardækning. Der afsættes derfor 2,0 mio. kr. til vikardækning i forbindelse med uddannelse af front-
personale i ældreplejen, de sociale institutioner, skoler og daginstitutioner. 
 
Til yderligere styrkelse af byggesagsbehandlingen og erhvervsindsatsen afsættes 2,0 mio. kr. i 2022 og 
overslagsårene. Det betyder, at den midlertidige styrkelse, der blev besluttet før sommerferien i 2021, 
kan fortsætte. Der er enighed om at følge udviklingen i antallet af ansøgninger tæt i 2022. 
 
Tour de France kommer til Odsherred i 2022, hvor 2. etape bl.a. køres gennem vores kuperede landskab. 
Denne unikke begivenhed vil vi sammen med vores foreninger og erhvervsdrivende planlægge og fejre. Til 
at understøtte aktiviteter i forbindelse med forberedelse og afvikling afsættes 1,0 mio. kr. 
 
De midler der i 2021 var afsat til robottics og automatisering overføres til 2022 samt tillægges 0,4 mio. 
kr., så der til indsatsen i alt afsættes 1,0 mio. kr. i år 2022 og tilsvarende i år 2023. Der fremlægges en 
plan for initiativer primo 2022 til Økonomiudvalgets orientering.  
 
Til fortsat drift af Psykiatrimuseum i nye rammer i Annebergparken afsættes 0,125 mio. kr. i 2022 og over-
slagsårene. Der er dialog med Region Sjælland om, at der derfra ydes et tilsvarende beløb.  
 
I foråret 2021 blev der truffet beslutning om, at tilføre Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2,5 mio. kr. i 
budget 2022 og overslagsårene. Denne tilførsel betyder, at de endnu ikke indfriede måltal på udvalgets 
område hermed er annulleret.  
 
Med Byrådets budgetaftale for 2021 blev det prioriteret, at Odsherred skal have mere natur. Arbejdet med 
en ny naturpolitik er i gang. Med den følger en tilhørende handleplan og handleplankatalog som fremover, 
med afsæt i naturpolitikken, skal understøtte bæredygtig og klimavenlig drift af naturarealer i kommunen 
samt øge biodiversiteten. Til at styrke arbejdet med at gennemføre naturpolitikkens handlekatalog afsæt-
tes der ekstra 0,7 mio. kr. årligt til bemanding og indsats. 
 

Aftale om anlæg 

I sidste års budgetaftale blev der bestilt en vurdering af vores bygningers vedligeholdelsesniveau samt et 

bud på, hvad der skal afsættes for at sikre et rimeligt vedligeholdelsesniveau. Direktionen anbefalede ud 
fra den gennemførte vurdering, at der afsættes 22,0 mio. kr. årligt i en årrække. På den baggrund er par-
tierne enige om at afsætte yderligere 17,0 mio. kr. i budget 2022 og overslagsårene således, at det sam-
lede niveau for vedligeholdelse er 22,0 mio. kr. årligt. Der fremlægges en plan for vedligeholdelsesindsat-
sen i 2022 til politisk godkendelse i Økonomiudvalget i december 2021. 
 
En af de helt store opgaver i 2022 bliver at efterkomme de aktuelle påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til 
Højby skole. Der skal udskiftes tag og etableres nyt ventilationssystem. Da renoveringen af klimaskærmen 
er meget omfattende, ønsker partierne, at det i forbindelse med projekteringen undersøges om en samti-
dig energirenovering med fordel kan gennemføres, så skolens klimamæssige aftryk mindskes mest muligt. 
 
Der er netop truffet politisk beslutning om en mindre ombygning/indretning på Baeshøjgård til styrkelse af 
vores demensindsats. Samtidig er der enighed om at afsætte midler til arbejdet med at ansøge fonde om 
tilskud til bygning af et nyt demenshus ved Baeshøjgård. Der afsættes 1,5 mio. kr. til disse formål. 
 
Udbygningen af vores cykelstier skal fortsætte. I sidste års budget blev der afsat 3,0 mio. kr. i både 2021 
og 2022.  Cykelstierne er væsentlige både for miljøet og for trafiksikkerheden. Der afsættes yderligere 2,0 
mio. kr. til anlæg af cykelstier i det kommende års budget.  
 
Til opførelse af ny toiletbygning på Odden Havn afsættes 1,0 mio. kr. 
 
Den grønne omstilling skal have mere fremdrift. Til at understøtte at kommunens bilflåde omlægges til 
elbiler, herunder at der opstilles lade standere, afsættes der 1,2 mio. kr. Fra denne pulje går der efter 
aftalen 0,2 mio. kr. til at understøtte den aktuelle meget stærke udrulning af fjernvarme i hele kommu-
nen. 
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For at fremtidssikre madservice vedtog Byrådet i juni 2021, at der skal være ét produktionskøkken i stedet 
for de to køkkener, som madservice driver i dag. Det kræver en udbygning af et af de eksisterende køkke-
ner. Der afsættes 0,75 mio.kr. svarende til 15 % af den estimerede byggesum til omkostninger til projekte-
ring og rådgivning. Derudover afsættes der 0,5 mio. kr. til akutte udskiftninger af inventar. Planen frem-
lægges i 2022, hvor der tages stilling til gennemførelsestidspunkt.  
 
I foråret 2021 traf Byrådet beslutning om at reservere 5,0 mio. kr. til realisering af Campus Odsherred i 
Asnæs. Denne bevilling skal understøtte ekstern fondsfinansiering af Campus Odsherred med beslutningen 
om at fusionere Odsherred Gymnasium og EUC, Nordvestsjælland. 
 
Til genopretning og vedligehold af vores vejkapital, samt til opstart på gennemførelse af vedligeholdelses-
planen for vores broer og bygværker afsættes et beløb på 6,0 mio. kr., som også indgår i overslagsårene.   
 
Partierne er enige om, at der skal lægges nyt gulv i Willemoeshallen på Sj. Odde. På grund af sagens 
akutte karakter med behov for midlertidig udbedring af boreprøvehuller, er der enighed om at lægge nyt 
gulv hurtigst muligt, hvorfor sagen fremmes gennem en tillægsbevilling i indeværende år. Bevillingssagen 
fremsættes på snarligt byrådsmøde.  

Hensigtserklæringer 

Det skal undersøges om hele eller dele af Park og Vej med fordel kan/skal hjemtages. Partierne er enige 
om, at undersøgelsen skal indeholde en model for indførelse af by-/landsbypedeller, som i dialog/instruks 
af lokale råd/foreninger kan udføre vedligehold af grønne arealer og fortove/pladser. Undersøgelsen 
igangsættes i indeværende år. Undersøgelse og model for by-/landsbypedeller i vores 12 by og landsbyer, 
herunder en eventuel etapedelt indfasning, skal fremlægges i foråret 2022. 
 
Det høje forbrug af eksterne vikarer i ældreplejen skal bringes ned. Over en 2-årig periode skal der ansæt-
tes flere faste medarbejdere og egne vikarer, så behovet for eksterne vikarer nedbringes markant. Målet 
er at skaffe flere hænder i ældreplejen til gavn for borgerne i Odsherred. Konkret skal der arbejdes med: 
 

• Brugen af egne tilkaldevikarer udbredes til hele ældreområdet.  

• I samarbejde med medarbejderne indføres fleksible og selvtilrettelagte vagtplaner, herunder ført 
med vagt hver 3. weekend, frem for hver 2. 

• Forebygge nedslidningen af medarbejderne og sikre gode og fleksible arbejdspladser for alle med-
arbejdergrupper.  

• Udvikling af arbejdsfællesskaber, der styrker medarbejdernes faglige kompetencer og muligheden 
for indflydelse på eget arbejde.  

• IT-understøttelse af drift og planlægning. 
 
Sideløbende arbejdes der med nedbringelse af sygefraværet i plejen og rekruttering af faglærte medar-
bejdere til ældreplejen. 
 
I dag har alle kommunale plejecentre i Odsherred centerråd bestående af beboere, pårørende, frivillige, 
repræsentanter for Ældrerådet, medarbejdere og ledelse. Centerrådet fungerer som forum for dialog og 
gensidig orientering, og har som primære opgave at udvikle ideer til at understøtte beboernes trivsel og 
oplevede livskvalitet. Det lokale og frivillige engagement på plejecentrene skal styrkes. På den baggrund 
undersøges mulighederne for, hvordan lokale, frivillige og andre interessenter kan på få styrket indfly-
delse på drift og udvikling af plejecentrene. Det kan være i form af bestyrelser med beskrevne kompeten-
cer. Forslaget fremlægges for det nye byråd til beslutning i 2022. 
 
I Odsherred er der i dag 10 demenspladser på plejecentret Bakkegården. Der er behov for flere demens-
pladser til ældre borgere med demens, der er udfordret adfærdsmæssigt og psykologisk. Der igangsættes 
derfor en undersøgelse af behovet for demenspladser I Odsherred Kommune. Derudover afdækkes fordele 
og ulemper ved oprettelse af friplejehjem i Odsherred.   
 
Der er enighed om at vores indkøb skal målrettes lokale fødevarer. Samtidig er der enighed om, at vi skal 
købe økologiske fødevarer, hvor det er muligt. 
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Partierne forventer at der i forbindelse med årets finanslov afsættes centrale midler til daginstitutioner 
og skoler. Når rammerne og en eventuel tildeling til kommunerne er kendt, sætter partierne bag denne 
aftale sig sammen for at drøfte og aftale udmøntningen. 
 
Hverken i år 2022 eller de kommende år vil der tilføres nye midler til udvidelse af driften i Odsherred 
Kommune. Derfor skal nye initiativer og tiltag i høj grad finansieres gennem omlægninger af de eksiste-
rende indsatser. Partierne er optaget af, at der i de kommende år arbejdes målrettet med at tilvejebringe 
et rådighedsbeløb indenfor hvert udvalgsområde. Udvalgene drøfter mulighederne og arbejder hver især – 
afhængig af budgettets størrelse og områdets muligheder – med at tilvejebringe et rådighedsbeløb, der 
kan anvendes til nye initiativer og tilpasninger i 2022 og kommende budgetår. 
 

Afslutning 

Aftalen om budget 2022 hviler på den ansvarlige økonomisk politik, som Byrådet har vedtaget og efterle-
vet ved de seneste års budgetter. Aftalen indeholder et lån på 10 mio. kr. Kassepåvirkningen af denne af-
tale er neutral. Der er i budgettet afsat midler til grundkapitalindskud i tre almene projekter, Der er ikke 
budgetteret med indtægter for salg af grunde og bygninger. Det betyder, at den gennemsnitlige kassebe-
holdning ved udgangen af 2022 forventes at være mindst 115 mio. kr. Den økonomiske politik forudsætter, 
at der ikke lånes mere end der aktuelt afdrages. I 2022 afdrager vi 43 mio. kr. på vores lån. Anlægsram-
men er udvidet til at udgøre omkring 60 mio. kr. Baggrunden er ønsket om at sikre vedligehold af vores 
bygninger - et nødvendigt løft i 2022 og en årrække frem. 
 
Aftalen, der hverken tærer på eller styrker kassebeholdningen, forudsætter at driftsbudgettet overholdes. 
Derfor fortsætter den stramme styring af budgetoverholdelse, og Økonomiudvalget vil løbende forholde 
sig til om udvalgene skal tage særlige initiativer for at sikre denne gennem 2022. 
 
                                                         --- 
 
 
 
 
                                                                                                

 
Vi genåbnede ikke budgettet, der ved 2. behandlingen blev vedtaget med en lille rettelse om at sikre 

0,6 mill. kr. til noget byfornyelse, som gav et statstilskud på 12 mill. kr. I det følgende KLs borgme-

steranbefaling (der ikke havde opbakning i Odsherred. KL har tilsyneladende valgt at overse små 

kommuners borgmestre (mindst 3) og lader os slippe. Om der så kommer en ”afstraffelse” med en 

anmærkning i finansloven vil tiden vise.  

Umiddelbart før 2. be-

handlingen kom der et 

brev fra KL Da nogle 

kommuner ikke over-

holder service – og an-

lægslofterne, så skal 

alle kommuner betale 

ved at skære ned med 

0,4 %. For Odsherred 

= 10 mill. kr. Det vil vi i 

SF ikke være med til, 

og jeg udsendte medde-

lelse herom. Alle andre 

partier ville heller ikke! 

Arne Mikkelsen, SF 

Byrådsmedlem. 
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                                                                            --- 

Som skrevet før, havde Thomas Adelskov fra Odsherred samt yderlig 2 fynske borgmestre undsagt 

aftalen. Som det foreligger nu, vil det betyde, at vi ikke skal reducere budgettet. SF Odsherreds be-

styrelse sluttede op om en protest mod KLs forslag. Vi finder det ikke i orden, at kommuner der 

overholder den aftale KL og finansministeren indgår, skal betale for de andres overskridelse. Vi fin-

der ikke loftet i orden, men når en kommune på et område har delegeret kompetencen til KL, så skal 

man efterleve aftalen.  

I øvrigt burde den slags som et minimum være forelagt KLs repræsentantskab og ikke alene borg-

mestrene.  



 

13 
 

SF Odsherred siger nej til en påtvungen besparelse på 10 mill. kr. 

Borgmestrene har været til møde i KL her den 1. oktober. Årsagen var, at landets kommuner samlet 

set vil overskride den serviceramme, der er aftalt med finansministeren. Hvis ikke kommunerne fin-

der en løsning, så vil staten sanktionere kommunerne efter en regel der hedder, at de kommuner der 

overskrider skal betale 60 % og de øvrige 40 % af overskridelsen set i forhold til indbyggerantal. 

Flertallet af borgmestrene har besluttet, at alle kommuner skal nedskære deres budgetter med 0,4 %.  

Det vil svare til den beregnede overskridelse på 1,1 mia. kr. 

SF Odsherred vil, når budgettet skal vedtages tirsdag den 05. stemme imod den ordning. Den er 

uretfærdig og angiveligt er dens styrke alene, at den er ”så enkel som overhovedet mulig.” Man kan 

også påstå, at den er udformet således, at de kommuner der ikke har holdt den aftalte ramme profi-

terer af, at vi andre gør det! Det er endda således, at nogle kommuner for at støtte en overholdelse 

har nedskrevet deres budget, og dermed forringet servicen for deres borgere. Det har bl.a. borgme-

steren fra Svendborg, der nu meddeler, at han ikke vil tiltræde aftalen om de 0,4 %. Borgmesteren 

er Socialdemokrat. 

Vi har i Odsherred indgået et budgetforlig, hvor vi er gået til grænsen, men ikke over den tildelte 

ramme. Vores likviditet vil ikke som førhen være nødlidende, men der er store udfordringer på både 

Børn – og Uddannelse og på Social – og Forebyggelse. Da vi ikke kan vente meget længere med 

nødvendige anlægs – og vedligeholdelsesopgaver, bliver det besparelser på det sociale og daginsti-

tutionsområder, der skal holde for. Det er helt urimeligt. Yderområder med lavt beskatningsgrund-

lag som Odsherred har ikke haft problemer med udgiftsrammen. Vi har ikke haft midler til at 

komme i nærheden af den. Det er næsten lykkedes nu, men så skal vi betale en dummebøde fordi 

nogle velhaverkommuner ikke vil overholde deres del. De har rigeligt med midler til at overskride, 

og til at betale den sanktion de pålægges. 

For Odsherred betyder 0,4 % at vi skal beskære for 10 mill. kr. 

Hvis vi blev beskåret efter sanktionsreglen, så ville udgiften blive omkring 4,5 mill. kr. De overskri-

dende kommuner pålægges 6 /10 og vi andre 4 /10. Det regnestykke er vel mere retfærdigt? Kan 

KLs sammenhold ikke holde til det, hvad er det så værd.? 

Fremover skal der findes en løsning på problemet med et misforhold mellem kommunernes indtæg-

ter og deres serviceramme. Det skal ikke være en løsning, hvor de fattige kommuner skal have for-

ringet udligningen. Udligningen var jo netop beregnet til at gøre muligheden for velfærd mere lige 

for den danske befolkning! Derimod skal serviceloftet løftes, og fremover bør der afsættes en buf-

fer, så kommuner med særlige udfordringer som f.eks. en demografi hvor ældrebefolkningen stiger 

hurtigere end gennemsnittet, eller hvor børn på grund af et særlig socialt udgangspunkt har brug for 

støtte osv. kunne søge og få tilskud til at klare opgaven. Konkret bør kommunerne pålægge KL at 

komme med et udspil hertil, straks efter at de nye byråd er trådt til, så forslaget kan være færdig til 

sommeren 2022. 

Svære forhold kræver socialistiske og nyskabende løsninger. Alle kommuner skal kunne håndtere 

velfærdsbehov, sociale skævheder og bidrage til en grøn omstilling. 

Mogens Stig Møller, formand for SF Odsherred          Arne Mikkelsen, byrådsmedlem (SF). 
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Der er ikke længe til valgdagen, og medierne svirrer med ”borgerlige bekymringer” i mangel af 

selvstændig politik. 

4 dages uge og konkret bekymring. 

Dorte Holm Hansen stiller i avisen nogle spørgsmål til 4 dagens ugen i Odsherred. De blev bragt 

den 16.09. og handler om sektorovergange mellem sygehuset og hjemmeplejen / hjælpemidler om 

fredagen. 

Dorte er ansat på Holbæk sygehus, og problematiserer at der ved hjemsendelse op til en week end 

ikke er åbent fredag på kommunens hjælpemiddelcentral. Ligeledes er aflastningspladser på Lyng-

huset (kommunens hospice – aflastning for alvorligt syge og døende) lukket fredag. 

Jeg har undersøgt forholdene i administrationen. Det korte svar er, at hverken hjælpemiddeldepotet 

eller Lynghuset holder lukket fredag. Og det kommer de heller ikke til! 

Hjælpemiddeldepotet leverer 7.30 – 15 og bliver gerne efter arbejdstid, når det behøves. 7 ud af 9 

terapeuter er på arbejde fredag, og telefonen er åben.  

Lynghuset modtager gerne patienter fredag formiddag, hvis der er plads og patienterne er klar til 

udskrivning. Visitationen som koordinerer udskrivningerne med sygehusene er heller ikke lukket 

fredag. På de nævnte områder er der altså fleksibilitet i 4 dages ugen. 

Kommunen er åben for gode forslag til tilrettelæggelse, der skaber bedre overgange mellem syge-

hus og hjemmepleje / hjælpemidler. I de af Dorte nævnte situationer mener jeg dog ikke, der er be-

læg for bekymring, når det drejer sig om fredagene. 

Med venlig hilsen 

Arne Mikkelsen (SF). 

Formand for Social – og Forebyggelsesudvalget i Odsherred. ( I Nordvestnyt den 02.10. 2021). 

                                                                           --- 

 

                                                                                             

 

 

Om en fast forbindelse over 

Kattegat. 

Af Mogens Stig Møller. 

Formand for SF Odsherred 

Opstillet til byrådet, og kandidat nr. 3 på 

SFs liste til regionsvalget. 

Artiklen oprindeligt sendt som kronikforslag til 

Politiken. De ville ikke optage den! 
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Der er fuld gang i debatten om, hvordan vi får bevæget os over mod et samfund, hvor vi har 

nedbragt vores udledning af drivhusgasser, og der er mange gode tiltag i gang. 

Der er dog også gang i tiltag, der peger i den stik modsatte retning, og her taler jeg ikke om den 

stadig tilbagevendende begejstring over flyrejser, selv om jeg kan blive noget pikeret over den 

begejstring for at flyve til fjerne lande tilsyneladende ikke er blevet modereret af bekymringen for 

den udledning, flytrafikken medfører. 

Nej, vi skal slet ikke så langt hjemmefra. 

Vi skal bare til Vestsjællands kyst, henover Samsø og til Hov i Østjylland. 

I årene fra 2007 - 2010 var der en debat om en fast forbindelse over Kattegat, men dels blev der 

indgået et bredt trafikforlig i Folketinget i 2009, hvor den daværende transportminister Lars Barfoed 

talte om en forbedret færgeforbindelse og i 2010 blev debatten lagt død af den daværende 

trafikminister Hans Christian Schmidt, der havde afløst Lars Barfoed i februar 2010, på grund af 

prisen, selv om den Kattegatkomite, der var blevet dannet af regional- og kommunalpolitikere i 

Region Midt, og som også havde repræsentanter for erhvervsliv, organisationer og universiteter, 

tilsyneladende ikke var enige. 

Det virkede altså, som om projektet var gået i sig selv igen. 

I 2018 dukkede debatten op igen, da daværende transportminister Ole Birk Olesen genoplivede den. 

Personligt havde jeg svært ved at tage det alvorligt, fordi jeg mente at et sådant forslag – 

klimakrisen taget i betragtning – ikke rigtigt havde nogen gang på jorden, men desværre tog jeg fejl. 

Det gik op for mig i al sin gru, at der virkelig var nogle, der mente, at det var en god ide at bygge en 

kombineret motorvejs- og jernbanebro fra Vestsjælland over Samsø til Østjylland med alle de 

følger, det ville have for miljøet i en tid, hvor vi skulle skære ned på drivhusgasudledningerne, og 

derfor føler jeg det nødvendigt at reagere. 

Indtil nu har argumentationen fra modstanderne af broen hovedsagelig kørt på, at man ødelægger 

unikke landskaber og at det vil være til voldsom gene for mange mennesker langs forbindelserne. 

Herunder på Røsnæs og Samsø.  

Det har jeg med vilje valgt ikke at gå ind i, selv om jeg betragter det som meget vigtigt. Det har jeg, 

dels fordi der er så mange andre, der så glimrende har gjort rede for den del af sagen, og dels fordi 

jeg har en fornemmelse af, at de personer, der meget gerne vil have det projekt, er ret ligeglade med 

den slags hensyn. 

Derfor har jeg valgt en mere teknisk tilgang, og det har jeg gjort, fordi der ligger masser af evidens 

for, at det både miljømæssigt og økonomisk er en endog usædvanlig dum ide. 
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Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen samt Vejdirektoratet har nemlig undersøgt det af to omgange i 

2018, og rapporterne med numrene 583 og 594 ligger frit tilgængelige på nettet. Den sidste rapport 

har også Sund og Bælt som medforfatter, så alle misteltene skulle være taget i ed. 

 

 

 

Hvad viser de to rapporter så? 

I rapport 594 er der nogle beregninger på miljøpåvirkningen af et sådant projekt – eller driften af 

det, for der står også i rapporten på s. 43 at: 

”Afsnittet behandler ikke den klima- og miljøpåvirkning, som projektet skaber i anlægsfasen, 

herunder i forbindelse med forbrug af byggematerialer, råstoffer m.v.”  

Det er en meget vigtig passus, for et sådant projekt vil udlede enorme mængder af CO2 under 

konstruktionen, især når man medtager vejanlæg, anlæg af jernbaner og øvrige landanlæg. 

Det er ikke ligetil at finde ud af, hvor stor CO2-udledningen for byggeri af store projekter er, men 

COWI nævner i deres rapport om Storebælt forbindelsen, at det tog 7 år, før faldet i CO2-

udledningen ved færgedriften havde tjent CO2- udledningen ved konstruktionen hjem.  

Miljø- og Energiministeriet beregner nedgangen i CO2-udledningen i færgefarten fra 1994/95 til 

1999/2000 til 700.000 t CO2 om året i Miljøprojekt 597 fra  2001. Hovedparten er fra 

Storebæltsfærgerne.  

På den baggrund kan udledningen fra bygningen af  Storebæltsforbindelsen beregnes til mellem 4,5 

og 5 mio. tons CO2 

Kattegatforbindelsens bro- og/eller tunneldele er tre gange så lange som Storebælt forbindelsens, og 
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landanlæggene er større i form af c. 100 km nye motorveje og jernbaneudbygningen fra Roskilde 

eller Ringsted til broen, over Samsø og fra Hov til Hasselager. 

Man kan derfor rimeligvis antage, at CO2-udledningen ved byggeriet vil være omkring 3 gange så 

stort som ved Storebælt forbindelsen – altså mellem 13,5 og 15 mio. tons. 

Forudsætter vi et ”grønnere” byggeri, kan udledningen måske mindskes til c. 10 mio. tons CO2, og 

hvis et sådant projekt skal være miljømæssigt forsvarligt, så må CO2-besparelsen ved driften kunne 

kompensere for dette over en kortere årrække – 10-15 år. 

Vejdirektoratets rapport 594 beregner i kapitel 6 på s. 45 CO2 – besparelsen på driften af en 

Kattegatforbindelse. Forbindelsen forudsættes færdig i 2035. 

Der opereres med 2 forskellige scenarier. 

1. Transportteknologien er uændret i forhold til i dag. Der beregner Vejdirektoratet en besparelse i 

CO2- udledning på 5,6 mio. tons i perioden 2035 – 2080; altså 125.000 tons CO2 om året. CO2-

udledningen ved konstruktionen vil så være ”tilbagebetalt” efter mellem 90 og 

120 år, altså mellem år 2125 og 2155. 

2.  Den teknologiske udvikling i forhold til mere grøn trafik fortsætter i samme tempo som i 

øjeblikket. I den situation forudsætter Vejdirektoratet en samlet CO2-besparelse frem til 2080 – 

altså over de samme 45 år – på 700.000 tons; altså på c. 15.600 tons om året. 

I det tempo vil CO2-udledningen ved konstruktionen være mellem 640 og 960 år om at blive 

tilbagebetalt. Vi er så henne mellem år 2675 og 2995. 

Hvis vi regner med scenarie 2, som er det absolut mest sandsynlige, vil hver million t. CO2 udledt 

ved byggeriet have en ”tilbagebetalingstid” på 64 år. Så kan man selv gange op, men hvis man 

skulle betale CO2-gælden på 10-15 år, så skal CO2-udledningen ved konstruktionen ned på mellem 

156.000 og 230.000 t. Det kan næppe lade sig gøre. 

Projektet er altså ikke så klimavenligt, så det gør noget. 

 

                                                                                                        

                                                                                                                         Ulla Holm.  

Ulla Holm er kommunalbestyrelsesmedlem valgt for SF 

på Samsø. 

Ulla var en af initiativtagerne til en konference vedrørende 

Storebælts forbindelsen. Den havde deltagelse af både po-

litikere og eksperter fra begge sider af Kattegat. På Lands-

mødet havde SF Odsherred et fint samarbejde med bl.a. 

hende om Kattegatforbindelsen, som SF nu er erklæret 

modstander af. 
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Hvad så med økonomien? 

I Vejdirektoratets rapport 583 fra februar 2018 fastslås det i kapitel 6 direkte i overskriften at: ”En 

fast Kattegatforbindelse kan ikke financiere sig selv” 

Det er Danmarkshistoriens absolut dyreste projekt. Prisen er i rapportens hovedscenarie beregnet til 

125 milliarder 2015-kr., og det svarer  stort set til prisen på Storebælt forbindelsen, Øresundsbroen 

og den stipulerede udgift til Femernsund-forbindelsen  – tilsammen. 

I Vejdirektoratets hovedscenarie beregnes det, at forbindelsen i sine første 40 leveår – og 40 år er 

den tid, man normalt afskriver den slags anlæg over - skal have 42 milliarder kr. i direkte tilskud. 

Derudover vil det betyde et indtægtstab for Storebælt for I Vejdirektoratets rapport 583 fra februar 

2018 fastslås det i kapitel 6 direkte i overskriften at: ”En fast Kattegatforbindelse kan ikke financi-

ere sig selv” 

Det er Danmarkshistoriens absolut dyreste projekt. Prisen er i rapportens hovedscenarie beregnet til 

125 milliarder 2015-kr., og det svarer  stort set til prisen på Storebæltforbindelsen, Øresundsbroen 

og den stipulerede udgift til Femernsund-forbindelsen  – tilsammen. 

I Vejdirektoratets hovedscenarie beregnes det, at forbindelsen i sine første 40 leveår – og 40 år er 

den tid, man normalt afskriver den slags anlæg over - skal have 42 milliarder kr. i direkte tilskud. 

Derudover vil det betyde et indtægtstab for Storebæltforbindelsen på 2 milliarder kr. om året, 

svarende til 80 milliarder over de samme 40 år. De midler, der på den måde enten gives i direkte 

tilskud eller tages fra allerede eksisterende forbindelser svarer altså til 122 milliarder over 40 år.  

De årlige drift- og vedligeholdsomkostninger er sat til 0,6 mia. kr. om året gennemsnit over de 

første 40 år – svarende til 24 milliarder kr. så de samlede indtægtsbehov over disse år er 149 mia. kr. 

De reelle bruttoindtægter, renset for tilskud og tab på andre forbindelser, er 149-122 = 27 milliarder 

kr. over 40 år. Resten op til de 149 mia. skaffes dels ved et direkte statstilskud på 42 mia. og dels 

ved et indtægtstab på Storebæltsforbindelsen på 80 mia., der skal hentes hjem ved forøgede 

billetpriser, for udgifterne ved at drive broen er der stadig. Det er jo ikke en færgeforbindelse, man 

bare kan lukke. Det betyder, at hvis forbindelsen skal afskrives over 40 år, så vil 4/5 af 

omkostningerne blive betalt af folk, der ikke bruger broen, og kun 1/5 vil blive dækket af 

brugerbetalingen. 

Det er en meget kreativ form for brugerbetaling. 

At forbinde landets to største byer uden om resten af landet med en forbindelse, der i det store og 

hele skal betales af folk, der ikke bruger den, gør intet for landets sammenhængskraft, men er et 

klart budskab til folk udenfor København- Aarhus-aksen, at landets to største byer er i en liga for 
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sig. Især alle de, der bruger Storebæltforbindelsen, og som nu må betale højere takster, bliver på 

ingen måde tilgodeset. 

For de 42 milliarder, som gives alene i direkte tilskud, kunne vi forlænge højhastighedsbanen fra 

Ringsted til Aarhus, og derved tilgodese Odense og via Fredericia også Esbjerg, som er landets 5-

største by. 

Kattegatforbindelsen er altså hverken miljømæssigt eller økonomisk bæredygtig. 

Hvem vil den så gavne? 

Det forudsættes i de tidligere nævnte rapporter, at ca. 1/4 af trafikken vil være varetransport, og ca. 

1/4 vil være anden erhvervsrelateret trafik , herunder pendling og resten – altså halvdelen - vil være 

privat trafik. Familiebesøg, shopping, kulturbesøg m.v. Derudover skal vi tage højde for de 

erfaringer med fjernarbejde, digitale møder m.v., vi har gjort under pandemien, som formentlig vil 

reducere den erhvervsrettede trafik en del, da man ikke mere behøver at mødes personligt. Den 

private brug er altså lige så stor som den erhvervsmæssige. 

Der er altså ikke megen erhvervsmæssig gevinst ved projektet – undtagen for byggeindustrien. 

Til sidst er der nogle forhold, vi bør være opmærksomme på i den videre proces. 

Der er fire oplagte opmærksomhedspunkter i denne proces. 

Det første er vigtigheden af at holde fast i, at vi først skal gøre diskussionen om vi overhovedet skal 

have den forbindelse færdig, før vi diskuterer hvordan den skal være, og hvis vi mener noget som 

helst i forhold til miljøpolitik, så må vi have et klart overblik over det samlede CO2- regnskab ved 

den kombinerede konstruktion og drift. 

Der er en uheldig tendens til at mene, at udledning ved anlæg ikke rigtigt tæller med, men  bygge- 

og anlægssektoren – og herunder produktion af bl.a. cement  - står for en stor del af vores samlede 

CO2-udledning, og ikke at medregne det er problematisk, når man skal vurdere et projekts samlede 

miljøbelastning. 

Det andet er, at vi skal sikre klarhed over driftsøkonomien. Der har været tanker om at samle alle de 

store infrastrukturprojekter i en pulje og så operere med en enhedstakst. Ideen om, at man kan slå de 

store infrastrukturprojekter sammen i én driftspulje og derved sløre realøkonomien i det enkelte 

projekt må ikke på nogen måde nyde fremme. Hvis driftsøkonomien er så ringe, som 

vejdirektoratets beregninger tyder på, så er det vigtigt, at det står lysende klart for alle, inden vi skal 

realitetsbehandle projektet. Hvis man ville forsøge noget lignende indenfor den almene boligsektor 

– altså at slå flere boligafdelinger sammen for at udregne en fælles husleje, ville man få et vide, at 

det var ulovligt. 
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Det tredje er kreative beregningsmetoder og lige så kreativ argumentation. Jeg er selv blevet 

præsenteret for følgende eksempler: 

• Udledningen af CO2 vil falde med 5.6 mio. t. Ja, det fremgår af en af rapporterne, men 

konteksten er, at det dels er over 45 år og dels, at det kun vil ske, hvis der ingen udvikling 

sker, så mikset af drivmidler er det samme som nu - og det arbejder vi alle for at undgå. 

Samtidig er udledningen ved konstruktionen ikke medtaget. 

• Det vil gøre en ende på indenrigsflyvningen. Nej, rapporten beskriver, at 

indenrigsflyvningen vil falde fra 6.100 til 4.300 daglige passagerer, altså et fald på knap 

30%. 

Det fjerde er angsten for at stå på ”den forkerte side” af infrastrukturdebatten og virke 

bagstræberisk. Det er sporene fra især Storebæltsdebatten, der skræmmer. Men der er altså en øvre 

grænse for værdien af megaprojekter – dette er det fjerde ud fra Sjælland - og jeg tror, at vi allerede 

er ved at passere den med Femernbælt forbindelsen. Faktisk tror jeg, at det vil være mere politisk 

fornuftigt at stille spørgsmålstegn ved ideen om, at hvis lidt kan gøre lidt godt, så kan meget gøre 

meget godt og huske,  at den ikke altid holder stik i den reelt eksisterende virkelighed. 

Det drejer sig også om hvorvidt vi kan tillade os at bruge 125 mia. kr. og udlede op mod 10-15 mio. 

t. CO2 alene for at tilgodese vores magelighed. Der har været talt meget i den senere tid om 

generationstyveri – mere eller mindre berettiget – men det her er virkeligt et generationstyveri. 

Tænk på, hvor mange grønne investeringer vi kan lave for 125 mia. kr. og hvor meget CO2 vi 

kunne spare ved det. 

Vi skal ikke bygge et projekt af den størrelse bare for at vise, at vi kan, fordi byggeindustrien skal 

tjene penge og fordi nogle gerne vil have et monument. Dertil er klimakrisen for alvorlig, og 

rentabiliteten af projektet for elendig. 

Det kan let ende som infrastrukturens IC4-projekt – et projekt, der allerede er forældet, før det 

første spadestik er taget. 

bindelsen på 2 milliarder kr. om året, svarende til 80 milliarder over de samme 40 år. De midler, der 

på den måde enten gives i direkte tilskud eller tages fra allerede eksisterende forbindelser svarer 

altså til 122 milliarder over 40 år.  

De årlige drift- og vedligeholdsomkostninger er sat til 0,6 mia. kr. om året gennemsnit over de 

første 40 år – svarende til 24 milliarder kr. så de samlede indtægtsbehov over disse år er 149 mia. kr. 

De reelle bruttoindtægter, renset for tilskud og tab på andre forbindelser, er 149-122 = 27 milliarder 

kr. over 40 år. Resten op til de 149 mia. skaffes dels ved et direkte statstilskud på 42 mia. og dels 
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ved et indtægtstab på Storebælts forbindelsen på 80 mia., der skal hentes hjem ved forøgede 

billetpriser, for udgifterne ved at drive broen er der stadig. Det er jo ikke en færgeforbindelse, man 

bare kan lukke. Det betyder, at hvis forbindelsen skal afskrives over 40 år, så vil 4/5 af 

omkostningerne blive betalt af folk, der ikke bruger broen, og kun 1/5 vil blive dækket af 

brugerbetalingen. 

Det er en meget kreativ form for brugerbetaling. 

At forbinde landets to største byer uden om resten af landet med en forbindelse, der i det store og 

hele skal betales af folk, der ikke bruger den, gør intet for landets sammenhængskraft, men er et 

klart budskab til folk udenfor København- Aarhus-aksen, at landets to største byer er i en liga for 

sig. Især alle de, der bruger Storebæltforbindelsen, og som nu må betale højere takster, bliver på 

ingen måde tilgodeset. 

For de 42 milliarder, som gives alene i direkte tilskud, kunne vi forlænge højhastighedsbanen fra 

Ringsted til Aarhus, og derved tilgodese Odense og via Fredericia også Esbjerg, som er landets 5-

største by. 

Kattegatforbindelsen er altså hverken miljømæssigt eller økonomisk bæredygtig. 

Hvem vil den så gavne? 

Det forudsættes i de tidligere nævnte rapporter, at ca. 1/4 af trafikken vil være varetransport, og ca. 

1/4 vil være anden erhvervsrelateret trafik , herunder pendling og resten – altså halvdelen - vil være 

privat trafik. Familiebesøg, shopping, kulturbesøg m.v. Derudover skal vi tage højde for de 

erfaringer med fjernarbejde, digitale møder m.v., vi har gjort under pandemien, som formentlig vil 

reducere den erhvervsrettede trafik en del, da man ikke mere behøver at mødes personligt. Den 

private brug er altså lige så stor som den erhvervsmæssige. 

Der er altså ikke megen erhvervsmæssig gevinst ved projektet – undtagen for byggeindustrien. 

Til sidst er der nogle forhold, vi bør være opmærksomme på i den videre proces. 

Der er fire oplagte opmærksomhedspunkter i denne proces. 

Det første er vigtigheden af at holde fast i, at vi først skal gøre diskussionen om vi overhovedet skal 

have den forbindelse færdig, før vi diskuterer hvordan den skal være, og hvis vi mener noget som 

helst i forhold til miljøpolitik, så må vi have et klart overblik over det samlede CO2- regnskab ved 

den kombinerede konstruktion og drift. 

Der er en uheldig tendens til at mene, at udledning ved anlæg ikke rigtigt tæller med, men  bygge- 

og anlægssektoren – og herunder produktion af bl.a. cement  - står for en stor del af vores samlede 

CO2-udledning, og ikke at medregne det er problematisk, når man skal vurdere et projekts samlede 
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miljøbelastning. 

Det andet er, at vi skal sikre klarhed over driftsøkonomien. Der har været tanker om at samle alle de 

store infrastrukturprojekter i en pulje og så operere med en enhedstakst. Ideen om, at man kan slå de 

store infrastrukturprojekter sammen i én driftspulje og derved sløre realøkonomien i det enkelte 

projekt må ikke på nogen måde nyde fremme. Hvis driftsøkonomien er så ringe, som 

vejdirektoratets beregninger tyder på, så er det vigtigt, at det står lysende klart for alle, inden vi skal 

realitetsbehandle projektet. Hvis man ville forsøge noget lignende indenfor den almene boligsektor 

– altså at slå flere boligafdelinger sammen for at udregne en fælles husleje, ville man få et vide, at 

det var ulovligt. 

Det tredje er kreative beregningsmetoder  og lige så kreativ argumentation. Jeg er selv blevet 

præsenteret for følgende eksempler: 

• Udledningen af CO2 vil falde med 5.6 mio. t. Ja, det fremgår af en af rapporterne, men 

konteksten er, at det dels er over 45 år og dels, at det kun vil ske, hvis der ingen udvikling 

sker, så mikset af drivmidler er det samme som nu - og det arbejder vi alle for at undgå. 

Samtidig er udledningen ved konstruktionen ikke medtaget. 

• Det vil gøre en ende på indenrigsflyvningen. Nej, rapporten beskriver, at 

indenrigsflyvningen vil falde fra 6.100 til 4.300 daglige passagerer, altså et fald på knap 

30%. 

Det fjerde er angsten for at stå på ”den forkerte side” af infrastrukturdebatten og virke 

bagstræberisk. Det er sporene fra især Storebæltsdebatten, der skræmmer. Men der er altså en øvre 

grænse for værdien af megaprojekter – dette er det fjerde ud fra Sjælland - og jeg tror, at vi allerede 

er ved at passere den med Femernbælt forbindelsen. Faktisk tror jeg, at det vil være mere politisk 

fornuftigt at stille spørgsmålstegn ved ideen om, at hvis lidt kan gøre lidt godt, så kan meget gøre 

meget godt og huske,  at den ikke altid holder stik i den reelt eksisterende virkelighed. 

Det drejer sig også om hvorvidt vi kan tillade os at bruge 125 mia. kr. og udlede op mod 10-15 mio. 

t. CO2 alene for at tilgodese vores magelighed. Der har været talt meget i den senere tid om 

generationstyveri – mere eller mindre berettiget – men det her er virkeligt et generationstyveri. 

Tænk på, hvor mange grønne investeringer vi kan lave for 125 mia. kr. og hvor meget CO2 vi 

kunne spare ved det. 

Vi skal ikke bygge et projekt af den størrelse bare for at vise, at vi kan, fordi byggeindustrien skal 

tjene penge og fordi nogle gerne vil have et monument. Dertil er klimakrisen for alvorlig, og 

rentabiliteten af projektet for elendig. 
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Det kan let ende som infrastrukturens IC4-projekt – et projekt, der allerede er forældet, før det 

første spadestik er taget. 

                                                                      --- 

På besøg hos DLF og BUPL 

Mette Feenstra og Arne Mikkelsen har besøgt repræsentanter for lærerne og for pædagogerne. Vores 

hensigt hermed var dels at høre hvilke udfordringer de fagligt og organisatorisk oplever i forhold til 

kommunen, men også at præsentere vores politiske holdninger. 

                           

Her fra besøget hos BUPL: Pernille Duus, Arne Mikkelsen, Malene Maigaard, Mette Feenstra 

og Jannie S Gamrath 

 

Hos BUPL havde vi bl.a. en drøftelse om hvorledes minimumsnormerings beregningerne skal læ-

ses. Borgmesteren har på Facebook meddelt, at Odsherred har nået det mål den ny lov kræver. Det 

er der så ikke enighed om, Vi fik BUPL’s beregninger, og kan godt se nogle forhold som ikke klart 

understøtter udmeldingen. Da der er iværksat forhandlinger på området, valgte vi at skrive en hold-

nings tilkendegivelse, som er bragt i Nordvest Nyt. Den indsætter vi så her: 

 

Vi vil opfylde minimumsnormeringen uden at fifle. 

I SF Odsherred har vi drøftet, hvorledes kommunen lever op til den aftale der er indgået om mini-

mumsnormeringer i daginstitutionerne. 
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Vores materiale har været budget 2021 samt kommunens svar til byrådsmedlem Thomas Nikolaisen 

(TN, RV) om emnet samt beregninger BUPL har udført efter at de har indhentet aktindsigt hos 

kommunens økonomiske forvaltning. 

Ud fra det materiale må vi konstatere, at Odsherred ikke lever op til de aftalte normeringer. 

Af BUPL’s opgørelse fremgår det, at selvom der medregnes ledelse i opgørelsen så mangler der 

normering for at leve op til aftalen. Denne skal være helt på plads fra 2024. 

Alle kommuner får løbende tildelt midler til indfasning. Det sker efter en nøgle der er afmålt på 

baggrund af børnetal. I år i alt 767, 4 mill. kr. stigende med 200 mill. kr. frem til indfasningen. 

Odsherred har i et svar til TN indrømmet, at ekstra personale til håndtering af COVID – 19 er med-

gået i beregningerne. Det er ikke ok i forhold til aftalen. 

SF ved, at BUPL er i en forhandling med kommunen. Vi følger dette tæt, og forventer at Odsherred 

lever op til de aftalte minimumsnormeringer i både forståelse og handling. Det skylder vi vores 

børn! 

Venlig hilsen fra SF Odsherred 

Mette Feenstra                                                              Arne Mikkelsen 

Spidskandidat til byrådsvalget                                    Byrådsmedlem og kandidat til valget. 

                                                                  --- 

 

SF Odsherred kræver fabrik i Egebjerg lukket. 

                                                                                      

 

Fredag morgen den 08.10. oplevede Egebjerg en voldsom  eksplosion fra WPU – fabrikken på ho-

vedgaden. Drønet blev efterfulgt af en tæt sort røg, der heldigvis steg højt op og blæste væk fra sko-

len og den meste bebyggede del af Egebjerg. Alle beboere blev opfordret til at lukke døre og vin-

duer og ellers blive inden dørs. Daginstitution og skole måtte ligeledes blive indendørs. 

Det er 2. gang indenfor 14 måneder, at der kommer en voldsom eksplosion fra fabrikken. Begge 

gange har det været  en reaktor på pyrolyseproduktionen der er sprunget i luften. 1. gang skete der 

Reaktor på fabrik i Egebjerg 

sprang i luften fredag morgen. 

Det er 2. eksplosionsuheld in-

denfor 14 måneder. 

Det skaber stor utryghed. Det er 

farligt, og nu skal den produk-

tion stoppe! Af Arne Mikkelsen 
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en personskade, men heldigvis ikke denne gang. Det er dog lidt af et fantastisk held, idet to personer 

lige netop forinden havde forladt stedet. 

      

Jeg blev interviewet af TV2 Øst om vores pressemeddelelse. Det skete ved fabrikken. 

 

Vi har i SF flere gange drøftet  fabrikkens placering i forbindelse med dens sikkerhed. Nok mest på 

grund af en meget stor ophobning af brugte dæk, der angivelig skal bruges til fremstilling af oliema-

terialer. 

Efter afholdelse af et virtuelt bestyrelsesmøde udsendte vi denne pressemeddelelse.: 

Livsfarlig produktion i Egebjerg skal ophøre. 
 

Egebjerg blev om morgenen den 08.10. udsat for en eksplosionsagtig brand på fabrikken Waste Pla-

stic Upcykling. Angiveligt var flere trykflasker eksploderet i en af hallerne. Området blev påvirket 

af sort røg. Skolebørn og beboere måtte lukke døre og vinduer og holde sig inden døre. 

Vi har i SF Odsherred drøftet hændelsen. Det er mindst 2. gang der er sket et større ”uheld.” I au-

gust 2020 fik fabrikken et ”Straks Påbud” af arbejdstilsynet. De påbudte sikkerhedsforanstaltninger 

blev bragt i orden, og statens Sikringstilsyn samt brandmyndighederne sagde god for fortsat drift. 

Den vurderede sikkerhed har nu klart vist sig ikke at holde! 

SF vil derfor stille krav om, at fabrikken skal ophøre sin drift. Her efter skal ejerne rydde op, så det 

store lager af brugte dæk ikke fortsat udgør en brandfare. En sag om stillingtagen i byrådet til dette 

vil jeg (Arne Mikkelsen, byrådsmedlem) sende straks. 

 

På SF Odsherreds vegne 

Mogens S Møller, Mette Feenstra og Arne Mikkelsen 

 

Udtalelsen blev refereret i pressen, og jeg fik et interview i TV2 Øst.  

Mit krav om at få en byrådsbehandling har foreløbig medført, at administrationen har igangsat et 

arbejde xder skal klarlægge hvilke muligheder kommunen har for at standse en ny produktion. Som 

opbakning til den proces, har Egebjerg bylaug på et møde om sagen bakket kraftigt op! 
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Jeg har haft en god samtale med den forhenværende ejer af fabrikken. Han hedder Henrik Rasmus-

sen. Han har kunne fortælle: 

Virksomhedens ejer er Egebjerg Ejendomsselskab APS. (Lars Boysen). 

Han har lejet en del af bygningerne og udendørsarealet til T20 Egebjerg A/s. Det er den virksomhed 

der har indsamlet og hævet pant fra staten på indsamlede 1200 tons dæk. Det har givet en indtægt 

på ca. 2 mill. kr. Dækkene ankom i 2018, og ligger anbragt (for de fleste) som brandtilsynet har 

krævet. Ved 1. eksplosion fik firmaet et straks -påbud. Nogle af de dæk lå op af muren til den byg-

ning der sprang i luften. Heldigvis fik trykket disse til at flyve væk. Var der her startet en brand, 

ville ulykke være stor.  

                                                                                                     
 

                                                                                                               

Der arbejdes i øjeblikket rent fysisk på pyrolyseanlægget – altså helt separat fra  alt hvad der har 

med WPU APS at gøre.                                                    

                                                                                                                                                   

                                                                                          

 

Henrik Rasmussen udtrykte det således: 

Da dækkene ankom var der indvendinger 

fra bl.a. mig. Vi frygter brandfaren og en ri-

siko for forurening. Brandvæsenet har kræ-

vet dem anbragt sikkert, men det kniber 

meget. Som de fleste ved, opstår der giftig 

røg af brændende dæk, og en sådan brand 

er yderst vanskelig at slukke. 

Bue Buch Petersen 

TV2 Øst gør klar til optagelse. 

- For mig var det hygge-

ligt at komme i aktion i 

Egebjerg. Jeg har trods 

alt boet der i 23 år. 

Vi venter spændt på behandlingen i byrå-

det på mødet den 26. oktober. 
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Det er en gang talen uden om. Vi ønsker en styrkelse af kontrollen  med at overenskomstvilkårene 

overholdes, også hvor ejerne ikke vil indgå aftaler. Ministeren sender sagen videre til beskæftigel-

sesministeren, uden at forholde sig til spørgsmålet fra os. Beskæftigelsesministeren sender sagen til 

fagbevægelsen eller til et personligt initiativ. 

 

Aftalen åbner for at udvide mulighederne for at sikre aftalte forhold på institutionerne. 

Det vil SF Odsherred fortsat kæmpe for sker! 
                                                                                    --- 

 

 

 

 
 

 

 

                                   
 

 

Vi præsenterer SF Odsherreds kandidater i rækkefølge. 
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Gitte Terp Henriksen                    Ulla Feldthusen                Pia Skydsgaard  

 

                                                                    --- 

 

 
Anmeldelse (AM): 

 

Det var det værd 

- Politisk tilbageblik af Holger K Nielsen 
SFs forhenværende formand (1991 – 2005) Holger K Nielsen har skrevet en spændende bog 

med titlen: Det var det værd. 

Jeg har læst den med stor interesse. Den er velskrevet, og så har jeg selv været politisk aktiv i hele 

den tid bogen omhandler. Endelig er bogen skrevet med en meget stor grad af ærlighed overfor de 

Mogens Stig Møller Frank Buch 
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politiske tildragelser der refereres. Herunder indrømmelser af hvilke fejl Holger selv har erkendt at 

have gjort. Bogen indeholder 361 sider, som i hovedtræk omhandler: 

 

                                                                                                     

 

Holger skriver selv, at der ikke er tale om en erindringsbog, men snarere om et politisk tilbageblik. 

Det er således ikke en bog om privatpersonen, men personen som politisk arbejdende. Set i det for-

hold, er den glimrende til at forstå SFs nyere historie. Holger blev medlem af SF i 1972. Han har 

altså været med i godt et halvt hundrede år! 

Ved udgivelsen har pressen især hæftet sig ved beskrivelserne om ministertiden og specielt dramaet 

i DGI-byen, der jo endte med at SF forlod regeringen. 

Holger K Nielsen blev formand for SF i 1992 efter en tæt afstemning på et landsmøde. I offentlig-

heden blev det en kamp mellem grønne Steen Gade og røde Holger K Nielsen. Holger vandt med 

155 stemmer mod Steens 132. Altså et tæt løb. Vi delegerede fra Odsherred (der var 3 partiforenin-

ger og 3 kommuner) stemte vist alle på Holger! Den retoriske skelnen mellem grøn og rød var i øv-

rigt ikke rimelig. Rent faktisk var den politiske forskel mellem de to ret lille. Det udmøntede sig ef-

terfølgende i, at Steen blev formand for folketingsgruppen. 

En meget væsentlig politisk udfordring for SF var holdningen til Det Europæiske Fællesskab (EF), 

som i dag hedder Den Europæiske Union (EU). 

SF var imod EF, som et flertal stemte os ind i i 1972. Holger kom i skudlinjen her, da Unionen 

skulle etableres med den såkaldte Maastricht traktat i 92. SFs holdning var klart, at vi var imod. Jeg 

tror de fleste forventede, at det blev et ja. Dog gik vi ind i kampen med stor energi under parolen:   

” Holger og konen siger nej til unionen.” 

Afstemningsresultatet blev et knebent nej. 

- Ung socialist. (Opvækst, Europa, 

SF i den store verden, medlem af 

folketinget). 

- Formand for SF (Det Nationale 

kompromis, Danmark som krigs-

nation, den vanskelige udlændin-

gedebat). 

- Ministertiden (Skatteminister og 

Udenrigsminister i en dysfunktio-

nel regering). 

- Hvad lærte vi. (Tilbageblik og er-

faringserkendelser). 
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En ret samlet nejside anført af SF havde før afstemningen sagt, at ved nej ville vi have en aftale med 

EU, hvor Danmark var udenfor de centrale unionsområder. Regeringen og SF indgik så ”et nationalt 

kompromis,” hvorefter regeringen forhandlede 4 forbehold hjem, før vi kunne tilslutte os traktaten: 

1: Ikke med i det fælles unionsborgerskab (uden betydning). 

2. Ikke fælles mønt (Euroen). 

3. Ikke fælles forsvar. 

4. Ikke med i samarbejdet om retslige og indre anliggender (f.eks. fælles politi). 

Efter et SF – Landsmøde (i Vig), og en ny folkeafstemning hvor forbeholdene var indeholdt, kom 

Danmark med i det nye EU. Udviklingen i verden har siden medført, at SF nu er erklæret tilhænger 

af en EU – udvikling. 

I Regering 

Bogen beskriver nøje tiden hvor SF var en del af regeringen. Da vi skiftede formand på grund af 

Villy Søvndals sygdom, blev der skiftet nogle ministre. Det betød, at Holger først blev skatte – og 

siden udenrigsminister. Jeg havde på et sommerseminar en samtale med ham om skat. Holger havde 

modtaget et ministerium helt i knæ. Det var stærkt underbemandet (den borgerlige regerings strategi 

mod minimalstaten), og en påtrængende kæmpeudfordring var en rapport over ejendomsvurderin-

gernes lødighed. Rapporten sagde, at efter vurderingen i 2011 var analysen at 41 % var overvurde-

ret og 34 % undervurderet. Rigtige altså kun 25 %. Det udløste et ramaskrig. Kristian Jensen (Ven-

stre) indrømmede, at fejlen var sket på hans vagt, men det var alligevel Holger der kom til at stå 

med kravet om en løsning. Holger skriver herom: ”Sandheden er, der findes ikke nogen objektiv 

værdi af et hus. Den afhænger af den pris, en køber og en sælger bliver enige om.” Konkret kan det 

så bemærkes, at der endnu ikke er fundet nogen løsning.  

 

  

 

Bogen slutter med nogle dybe betragtninger om fremtiden.  

Fra side 300: 

Jeg så i ånden, at rigsrevisionens rapport risi-

kerede at trække tæppet væk under hele bo-

ligbeskatningen, som gav et årligt provenu på 

ca. 35 milliarder kr., samtidig med at den lagde 

en prisdæmper på boligmarkedet. 
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Holger mener, vi har gode forudsætninger for at kunne håndtere de kommende udfordringer. Hvad 

angår klimaforandringen er det vigtigt, at vi sætter ind overfor ulighederne i samfundet. Vi skal 

undgå ”Gule veste” i Danmark. 

Materielt forbrug skal reduceres til fordel for ”det gode liv.” Derfor skal den nødvendige omstilling 

ikke alene bæres af de dårligt stillede i samfundet! 

Som bogen slutter: ”I den forstand er der til stadighed en sammenhæng mellem grøn miljøpolitik og 

en rød fordelingspolitik. Det røde og det grønne hænger sammen!” 

Jeg kan absolut anbefale bogen til jer, der interesserer jer for samfundets udvikling. Ved at forstå 

vores fortid og baggrund bliver vi bedre i stand til at forme fremtiden! 

                                                                           --- 

 

Plakatkrig. 

Lørdag den 23.10. fra kl. 12.00 var det lovligt at opsætte valgplakater i lygtepælene. Der har ikke 

kunnet skabes enighed om at undlade dette, så alle opstillede var klar til at ”erobre ”de bedste plad-

ser. Her er der tilsyneladende ikke noget med, at alle skal kunne være med. Det parti der kommer 

først frem hvor flest passerer, plastrer gladelig 3 sæt x 2 plakater op på samme pæl. 

Det er egentlig ikke helt i orden, og vi i SF har nøjes med kun at markere en person pr. pæl, eller da 

dobbeltopsætning er nemmest og sikrest et sæt. 

 

                                                                          

 

 

Uge 42 har været 

præget af regn, men 

det var heldigvis op-

hørt fra lørdag, så 

opsætningen kunne 

foregå i tørvejr. 
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Held og lykke til venstrefløjen, med ønsket om et fantastisk godt resultat. 

Her så specielt til SF! 

 

 

Ud over at være op-

stillet som byråds-

kandidat, er Mo-

gens Nordvestsjæl-

lands bud på en 

SF’er i regionen 

Så er de sidste plakater Inge og jeg 

har lovet at opsætte klaret. 

Valgkampen kører på højtryk. Vi skal 

sidde i panel, være på gågader og i 

centre. Skrive på Facebook og til avi-

sen. Det er i det mindste ikke kede-

ligt. 

Hvis I vil se SF Odsherreds valgpro-

gram, så er det tilgængeligt: 

https://sf.dk/partiforeninger/sf-ods-

herred/ 


