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Byggeriet af det ny teater i Nykøbing, der jo opføres i forbindelse med bygningen hvor Irma havde til huse 

på Algade, skulle have haft rejsegilde den 18.12. På grund af Corona pandemien blev det ikke til nogen fest-

lighed. 

Teatrets julerevy blev ligeledes forkortet. Alt ”unødvendigt” er jo lukket ned. Vi glæder os til der forhåbent-

lig med forår og vaccine, igen bliver hverdag! 
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  Folkeskolen lige nu. Analyse med udgang i undersøgelse 

af forældretilfredshed med og udgifter til folkeskolen 

Af Arne Mikkelsen, redaktør og byrådsmedlem. 

                                               

                                                                                                         

 

Ny undersøgelse af forældre tilfredshed med folkeskolen 

Nogle refleksioner.                

 

                   

Her sammenlignet med hvor mange penge de 3 kommuner og landsgennemsnittet har brugt pr. elev 
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Landsgennemsnit Odsherred Halsnæs Morsø

Tilfredshedsmåling. 1 lavest og 5 højest.

Medlem af Odsherreds Lærerkreds´ styrelse i 33 år. 

8 år som medlem af DLF’s hovedstyrelse. 3 år som 

formand for Børn og Uddannelsesudvalget i Odsher-

red. 

38 års erfaring som praktiserende lærer. 

Der er foretaget en stor undersøgelse af forældre-

nes tilfredshed med deres børns folkeskole. 

17.000 forældre er spurgt. 924 i Odsherred. 

Det er udgangspunktet for denne analyse, der sam-

tidig er et deloplæg til ny SF-politik i Odsherred. 
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Som det fremgår, er der ikke nogen sammenhæng mellem forældrenes tilfredshed og kommunernes udgif-

ter til folkeskolen. 

 

Om undersøgelsen: 

Undersøgelsen viser, at der ikke er nogen tydelig sammenhæng mellem hvor meget en kommune 

bruger pr. elev og så hvor tilfredse forældrene er med skolen. 

Hvis man korrigerer med et socialøkonomisk indeks hjælper det ikke til en tydelig forklaring. 

Forbrug pr. elev efter beregning med socialøkonomisk indeks. 

I kr. 

Kr. 

Odsherred 66.359 

Halsnæs 81. 672 

Morsø 65.628 

 

Årsagen til jeg bruger de nævnte 3 kommuner er, at Morsø er den kommune i landet hvor der er størst til-

fredshed (Nr. 2, men nr. et er Ærø) og Halsnæs den hvor tilfredsheden er mindst. I Odsherred er tilfredshe-

den næst mindst i landet! 

Morsø i Vestjylland bruger så ca. 10.000 kr. mindre pr. elev end Halsnæs i Nordsjælland. 

En forklaring kan være, at Halsnæs (og Odsherred) har et større antal elever med behov for særlig støtte, 

end det der gælder for det øvrige land. Endelig kan borgernes kritiske sans være større de nævnte steder 

end i Morsø! 

Vi ved, at normalskolevæsenet i Odsherred bruger hvad der økonomisk svarer til gennemsnittet i Danmark. 
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Derimod er vi helt i top, hvad angår udgifter til specialundervisning. Der er meget som tyder på, at vi på det 

specialiserede område bruger betydeligt mere end en gennemsnitskommune. Fra kommunens nøgletalska-

talog 2020 indsætter jeg her en figur: 

                   

 

Som det fremgår, så er Vest og Sydsjælland dyrere end landsgennemsnittet og end regionen som helhed. 

Her har Odsherred så en klar førerplads. 

Tallene viser i øvrigt generelt, at kommuner med lav forældretilfredshed (og store udgifter) har en 

befolkning med store sociale udfordringer. 

Kommuner med relativ stor tilfredshed og lave udgifter er f.eks. Gentofte, Hørsholm og Lyngby -Tårbæk. 

Her er der registreret små sociale problemer. 

Morsø er ifølge det sociale indeks en af landets hårdest belastede kommuner. Kommunen er så også 

speciel ved, at 1/3 af eleverne går på friskoler. Det skyldes dog også historiske forhold. 

En forsker fra Ålborg universitets center – Per Nikolaj Bukh peger i undersøgelsen på 3 forklaringer. 

1. 

Tilfredshed handler om borgernes forventninger i forhold til det de reelt får. 

2.  

Prisen på de forskellige indsatser  

• tolærerordninger der er meget dyre, og ikke giver øjeblikkelig synlig effekt. 

• Synlig forvaltningsledelse. 

• Formativ læring. (underviseren vurderer løbende effekten af sin indsats, for hele tiden at kunne 

forbedre den). 

3.  
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Nytteværdi – det forhold at kommunen bruger penge på det der giver størst udbytte først, så på det der 

giver næst mest og så fremdeles. 

Odsherreds udfordring 

Generelt mener jeg ikke, at professorens 3 forsøg på forklaring kan bruges til noget (eller ret me-

get). Den første handler om lokal kultur, og folkeskolen kan ikke vente til den ændrer sig. Derimod 

skal skolens virke naturligvis tage hensyn til den lokale kultur. Skolens virksomhed skal tage hen-

syn til og lade sig præge af lokalsamfundene. Skolen som lokalsamfundets kulturcentrum (eller et af 

dem) giver god mening. 

Jeg er ikke enig i, at 2 – lærerordninger ikke kan give synlig positiv effekt. Om det så skal være 2 

med læreruddannelse, eller at den ene kan være en pædagog, det må være op til en nærmere overve-

jelse. 

Synlig ledelse? Det vil kræve, at ledelsen frigøres fra en række administrative tidskrævende opga-

ver. Personligt mener jeg, der vil være mere energi og potentiale i at styrke de kollegiale muligheder 

for, at kunne spare, styrke hinanden i dagligdagen og kunne styre og have direkte indflydelse på 

hvorledes skolen skal udvikles. Derfor skal kollegiale råd og MED systemerne udvikles og styrkes 

reelt. 

Formativ læring? 

Det giver god mening, at læreren hele tiden er opmærksom på (selvevaluerer) resultatet af undervis-

ningen. Omfanget afhænger af, hvilke resurser der på stedet afsættes til en sådan indsats. Den nye 

tjenestetidsaftale giver gode muligheder for at afsætte resurser på det her område. Hvorledes forde-

lingen skal være mellem den enkelte læreres indsats og indsatser i teamet, skal være op til den en-

kelte skole at prioritere. Og prioriteringen skal være fleksibel og afhænge af den konkrete vurde-

ring. 

Nytteværdi? 

Det tema udspringer af en meget centralistisk tænkning. Hvem afgør hvad det er for et udbytte til 

hvad? skal det være en vurdering i administrationen, i fagudvalget, i byrådet, i folketinget eller i re-

geringen? Hvad sker der med en undervisning, som er vurderet til at være 6. vigtigst? Er det sang – 

og musik, hjemkundskab, matematik eller??? En lærer skal brænde for sit fag! 

Indsatsområder 

Som klare forbedrende indsatser for folkeskolen vil jeg her komme med nogle indspark. 

. 

1. En lokal opfølgning af tjenestetidsaftalen der sikrer, at lærere og pædagogisk personale føler 

det er deres kompetence og ansvar at få mest muligt ud af de resurser, der er tildelt rollen 

som udvikler og underviser. Det er et område, som naturnødvendigt skal udmøntes forskel-

ligt på de forskellige områder, under hensyntagen til lokalsamfundets ønsker og behov.  

 

2. Specialundervisning skal deles i mindst to områder. 
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a. En indsats for at afhjælpe hvad der ”i gamle dage” blev kaldt generelle indlæringsvanske-

ligheder. Hvis en elev er ordblind (dyslektiker), skal eleven hjælpes så vedkommende kan få 

en læsefærdighed på andre måder end ved anvendelse af den dominerende ”lydmetode.” Det 

samme skal ske for ”talblinde,” og her skal der medtages svage matematikere, som måske 

har andre blokeringer end ”talblindhed. ”  Området faglig læsning og træning heri bør indgå. 

b. Blokering for indlæring generelt. 

Al erfaring viser, at elever som mangler selvværd / tillid til egne muligheder, ikke kan profitere af 

normalundervisning. Derfor skal der arbejdes med at få afviklet elevens blokering her. En afprøvet 

metode er, at udskille blokerings ramte elever på Turbohold, hvor undervisningens indhold målret-

tes at sikre positive oplevelser som styrker deres oplevelse af ”at kunne lykkes.” Faglige færdighe-

der kan ”klistres på” som vedhæng til opgaver der styrker selvtilliden. 

En sådan holddeling skal ikke optage al elevens skoletid, men skal være ” en oase nogle timer 

ugentligt” (bedst 1 – 2 dage). 

På Turbohold kan der som hovedregel med fordel også optages ADHD m.m. diagnosticerede ele-

ver. Nogle erfaringer tilsiger, at rene drenge og rene pigehold kan være at foretrække.  

                                                              --- 

      Minksagen 

- Er der tale om at få løst en stor samfundsmæssig udfordring, eller er det en 

platform for politisk fnidder. 
                                                                           

 

 

    

                                                                                   

 

Af Arne Mikkelsen 

 

I Danmark har der raset en heftig 

debat om aflivning af mink. Der 

blev givet en ministeriel instruks 

uden lovhjemmel. Dele af ”Blå 

blok” har i den sammenhæng uden 

held krævet nyvalg. Debatten om 

lov og ret samt fortsæt til brud på 

Grundloven, har raset. 

Jeg har på bl.a. Facebook blandet 

mig i debatten. Argumenterne fra 

mig er nu udtømte, men jeg tillader 

mig at give en personlig og lidt om-

fattende redegørelse af    m i n   op-

levelse af forløbet indtil nu. 
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1. Allerede i juni krævede Enhedslisten, at der skulle handles drastisk i Nordjylland. Det var 

konstateret, at der var smittede mink, og at smitten kunne gå fra mink til mennesker og til-

bage. I den periode blev der ikke reageret nok, og det konstateres at smitten breder sig med 

stor fart. I et forsøg på at stoppe spredningen udnyttes epidemiloven fuldt ud, men sprednin-

gen stopper ikke. 

 

2. Den 2.november meddeler Statens Serums Institut (SSI) at der er fundet COVID – 19 muta-

tioner i mink, og disse udviser nedsat overfølsomhed overfor antistoffer, hvilket kan forringe 

effekten af fremtidige vacciner. 

 

3. Meldingen får regeringen til at handle. På et pressemøde bebuder statsministeren og efterføl-

gende fødevareministeren, at alle landets mink skal aflives så smittefaren derved elimineres. 

 

4. Fødevareministeriet udsender herefter en besked til alle minkavlere om regeringens beslut-

ning, samt opfordrer til at alle mink aflives. 

 

5.  Efterfølgende opdager regeringen, at der ikke er grundlag i loven for at kræve aflivning af 

mink udenfor de i epidemiloven afsatte grænser. Det meddeles herefter folketinget. 

 

6. Så ser Blå blok mulighed for at angribe regeringen, der angiveligt har udført ulovligheder og 

endog Grundlovsbrud. 

 

7. Regeringen erkender jo den manglende lovhjemmel, og bebuder det rettet. Minkerhvervet er 

nu totalt udslettet. Der lægges op til en hastelov, så erhvervet kan få erstatning og fejlen 

blive rettet. Hasteloven kræver mere end 2 /3 flertal i folketinget, så den proces blokerer Blå 

blok for. Det kræver 3/5 af folketingets medlemmer, og forligspartierne kan kun stille med 

97 (måske 3 flere med de Nordatlantiske, men der kræves 107). Regeringen de 3 støttepar-

tier og Alternativet med løsgængere aftaler et lovgrundlag for tempobonus samt aflivning af 

og forbud mod hold af mink. Behandlingen igangsættes. (Loven er nu vedtaget). 

 

Den instruks om at aflive mink uden hjemmel er erkendt. Selvom fødevareminister Mogens Jensen 

som ansvarlig herfor siger, han ikke viste der manglede hjemmel, så er han den ansvarlige. Da han 

fornemmer, der ikke er opbakning til ham bag støttepartierne, vælger han at gå af.  

Mange borgere har opfattet opfordringen til at aflive mink derhen, at statsministeren gav en ordre! 

En ordre uden den fornødne hjemmel. 

Rent juridisk har Mette Fredriksen ikke overtrådt nogen lov. Dels er det fagministeren der har an-

svaret for området. Det er hans område der med henvisning til en lovbekendtgørelse bebuder en 

handling. Statsministeren har ikke den beføjelse i juridisk administrativ henseende. Om hun så får et 

politisk ansvar, ja det er op til hver enkelt borger at afgøre. 

Som jeg oplever det, så er der begået store fejl i processen, men resultatet ville være blevet det 

samme uden fejl. 
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Hovedansvaret for fejlene ligger hos embedsværket, og specielt de ledere, der ikke har holdt mini-

steren orienteret. Enhver med juridisk viden ved, at en pressemeddelelse ikke er en lov men en hen-

sigtserklæring. 

Politisk er der nogle forhold som taler for en stor forståelse (hos mig) for regeringens handling. 

En udvikling hvor smittespredningen bevirker vaccine resistente vira, vil være en katastrofe for 

Danmarks omdømme og dermed for vores udenrigshandel. Ufortalt også for de mange flere syge 

borgere. 

Vi har myndigheder og politikere, der havde modet til at sikre os mod en meget faretruende fremtid. 

De handlede i god tro, uden personlig vinding men af interesse for almenvellet.  

Der blev begået menneskelige fejl. Trods det finder jeg det trist, at Blå blok forsøger at score billige 

politiske point på en situation, der er så alvorlig som den forløbne. 

Lad os komme videre. Pas på jer selv og på hinanden! 

                                                                             --- 

                                                                                                         
Jeg har glædet mig som et lille barn til at fortælle jer det her!  
Her kl 10 fortroligt indtil da !!! lancerer vi en af de delaftaler, som vi har siddet 
og kæmpet for de sidste mange uger. 
Nu leverer vi på valgløftet om 15 naturnationalparker og 75.000 hektar urørt 
skov. Vi leverer ikke bare på lidt af det. Vi leverer på det hele. Alle 15 parker, og 
alle 75.000 hektar urørt skov. 
Det er et kæmpe gennembrud i dansk naturpolitik Jeg kan ikke huske, at 
man nogensinde før har prioriteret så meget til vild natur og urørt skov. 
Vi har også forhandlet os frem til en aftale om et biodiversitetsråd, der ligesom 
klimarådet skal rådgive regeringen og holde den på det rette grønne spor. Og vi 
har aftalt at påbegynde en lovgennemgang, som vil lægge grunden til en biodi-
versitetslov. Nu skal naturen sin helt egen lov, ligesom klimaet har fået det. 
I året der kommer, skal vi aftale, hvor naturnationalparkerne og den urørte skov 
skal ligge. Hvor vil vi gerne tale med jer om. Jer som kender jeres lokalområder, 
og selvfølgelige også med de grønne organisationer. 
Med den her aftale må man i den grad sige, at håbet er lysegrønt, for vi har taget 
et syvmileskridt for naturen  
Tak fordi I har kæmpet sammen med os  

Pia Oksen Dyhr 

Medlemsforum, 04.12.2020 

Facebook. 
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Nordvestnyt 

20.11. 2020 
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Minksituationen. 

Bragt i Nordvestnyt. 

SF-Odsherreds bestyrelse holdt møde tirsdag aften.  (Den 17.11. 2020). 

Vi har følgende at sige om minksituationen. 

For det første er det enhver regerings pligt at overholde gældende lov. Regering og myndigheder har en 

skærpet forpligtelse, for lovene skal beskytte mod magtmisbrug. 

Derfor vil SF have en uvildig undersøgelse af forløbet, så ansvaret kan placeres, der hvor det hører til. 

Samtidig fastholder vi, at man hurtigst muligt må få afviklet de smittereservoirer, minkfarmene udgør og 

samtidig sikre, at ejerne kompenseres for deres tab. 

Dels er minkfarmene en fare for folkesundheden ved at udsætte folk for muterede virusvarianter, og dels 

risikerer vi at vores samhandelspartneres tillid til Danmark som et land, der tager smitterisiko alvorligt, un-

dermineres med tab af eksport og arbejdspladser til følge.  

Det betyder dels en risiko for forlængelse af epidemien og dels risikerer det at påføre landet tab af både liv, 

helbred og økonomi. 

Vi forventer selvfølgelig, at de partier, der forsinker denne proces, efterfølgende vil være villige til at påtage 

sig ansvaret for de følgeskader, det måtte forårsage. 

                                                                                         --- 

SF’s folketingskandidater opstillet efter urafstemning i 

regionen 

De 3 første er nuværende medlemmer. 

 

Billede Nr. Adresse, navn 

 

                         
 

1 Jacob Mark SF Køge Jacob.mark@ft.dk Tlf. 
6162 4593 

                        

2 Astrid Carøe SF Sorø 
 Astrid.caroe@ft.dk Tlf. 6162 3061 
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3  
Anne Valentina Berthelsen SF Næstved 
Anne.berthelsen@ft.dk Tlf. 6162 3068 
 
 

                           

4  
Jonas Ghiyati SF Kalundborg Jonas@ghiy-
ati.dk Tlf. 2478 9888 
 
 

                      

5 Mette Feenstra SF Odsherred 
Mette.feenstra@gmail.com Tlf. 2986 7577 
 
 
 

                           

6 Claus Jørgensen SF Lejre Claus.jorgen-
sen4320@gmail.com Tlf. 2026 1600 
 
 
 

                            

7 Annemette Schønberg Johnsen SF Guld-
borgsund mettejo5@gmail.com Tlf. 4291 
0600 
 
 

                                

8 Christoffer Jørgensen SF Næsteved chri-
stofferjoergensen22@gmail.com Tlf. 
20894754 
 
 

                          

9 Mads Chr. Præstegaard 

SF Roskilde 

præste1@msn.com 
 
 

                               

10 Michael Graakjær SF Stevns graa-
klaer.aagaard@hotmail.com Tlf. 3151 
0161 
 
 
 

 

                                                                           

mailto:pr%C3%A6ste1@msn.com
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Byrådsmøde december 2020. 

                                                        

 

2020 har været et højest usædvanligt år. Det gælder både hvad angår vores almindelige ageren, men 

også hvorledes forløbene i byrådet har været. Her i 2. halvdel af året har vi enten mødtes i hallen på 

Vig skole eller visuelt. Det følgende bliver oplistning af nogle emner fra sidste møde i år (visuelt 

15.12.), samt kommentarer til behandling og beslutninger. 

1. Parkeringskontrol igen. 
I Odsherred har der i perioder af året været en parkeringskontrol af opstillede regler. Især kontrol af 

om man parkerede mere end 3 timer i de områder hvor ferietrængsel var størst. Det har hovedsage-

lig været i Nykøbing. I marts 2019 blev det besluttet ikke at betale for den kontrol. Årsagen hertil 

var, at staten havde indført en regel, hvorefter bøder for ulovlig parkering blev modregnet i kommu-

nernes bloktilskud. Et forhold der bevirkede, at kontrollen blev en ren udgift for kommunerne. 

Formålet med kontrollen er angiveligt, at sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden i byrum-

met. Herunder modvirke uhensigtsmæssig / farlig parkering, der forhindrer at de handlende i byerne 

kan parkere tæt ved butikkerne. Odsherred har aldrig ophævet tidsbegrænsningerne i de perioder af 

året, hvor der var størst pres på. Nu ophæver folketinget reglen om modregning i bloktilskuddet, og 

så fremkommer flertallet fra udvalget Miljø og Klima (der har området) at genindføre et ansat par-

keringskorps til kontrol. Ifølge forslaget skal Parkering Nord (ejes af Ålborg kommune) stå for 

denne kontrol. 

I SF ønsker vi alene kontrol når trængslen kræver det. Vi mener, en kontrol skal tilpasses de værste 

trængselsperioder, og skal kunne forandres så de løbende svarer til et konstaterbart behov. Derfor 

stillede jeg et ændringsforslag der lyder således: 

”Byrådet beslutter, at genoptage den kommunale parkeringskontrol fra 2021. 

Til det formål etablerer Odsherred et parkeringskorps, der foretager den nødvendige kontrol med at 

opstillede regler overholdes. Miljø -og Klimaudvalget har den politiske styring.” 

 

Det fik alene opbakning fra Enhedslisten. Venstre, Radikale og Dansk Folkeparti ønsker ingen kon-

trol, så efter at være nedstemt vedtog vi (og EL) det indstillede sammen med Socialdemokraterne. 

 

2. Ændrede vedtægter for Lammefjordens dige – og pumpelag. 
 

Af 

Arne Mikkelsen, 

Byrådsmedlem SF. 

Gl. billede.  Før Corona 

Omtalt møde foregik digitalt. 



 

13 
 

På en generalforsamling havde dige – og pumpelaget besluttet at ændre sine vedtægter. Efter reg-

lerne om vandløbsregulering skal noget sådant godkendes af den kommune hvori virksomheden lig-

ger. Altså af Odsherred byråd. 

 

Begrundelsen for at ændre var formuleret således: ”I vore dages drifts- og ejerstrukturer drives land-

brugene i stigende grad af direktører/forvaltere, som er ansat af investeringsfonde m.m. Disse direk-

tører/forvaltere ønskes at kunne vælges ind i bestyrelsen. Men som vedtægterne er i dag, kan det 

ikke lade sig gøre, da det kun er ejerne der kan vælges.” 

 

Alt for store dele af dansk landbrug er i dag ejet af kapitalfonde. Selve ejerstrukturen er uigennem-

skuelig for befolkningen. Denne ejerstruktur er en af hovedårsagerne til fremkomsten af ”Svinefa-

brikker,” hvor 1000vis af svin (og fjerkræ) produceres under forhold, der af mange (herunder under-

tegnede) opfattes som dyremishandling. Det er desuden med til at ødelægge biologiske og miljø-

mæssige værdier. Selvom dige – og pumpestationer er en lille del af den problematik, så valgte vi i 

byrådet at problematisere forholdet og stemme mod adgang til at ændre vedtægterne. Vi vil have de 

reelle ejere frem i ”lyset.” Vi fik opbakning af Enhedslisten, men blev nedstemt af alle andre. Jeg 

er ret sikker på, at de fleste Socialdemokrater ikke havde set problematikken før vi bragte den frem! 

 

1. Indførelse af (Halv)årsnorm på ældre og omsorgsområdet. 
 

Jeg havde bragt emnet frem i Social og Forebyggelsesudvalget ved flere lejligheder. Det havde ad-

ministrationen taget op og lavet en sagsfremstilling omkring. 

 

                                                                                                       
 

 

 

På et formøde før mødet i Social og Forebyggelsesudvalget havde konstitueringsgruppen (et klart 

flertal) besluttet et forslag fra mig. Under drøftelserne i udvalget kom jeg dog til at stå alene med 

det, Socialdemokraterne trak beslutningen om at opstartsmødet med personalerepræsentanter skulle 

indeholde 2 politikere. Afstemningstemaerne blev således: 

 

Ændringsforslag nr. 1 fra SF: 

Udvalget ønsker at udvikle en strategi og en handleplan for, hvorledes en halvårsnorm og indførelse 

af 4 dages fleksibel arbejdsuge kan indføres for området Omsorg og Sundhed. 

Min begrundelse for at få drøftet emnet er, at en større 

smidighed omkring planlægning af syge og hjemmepleje 

ville kunne gøre forholdene meget bedre for de berørte 

borgere, som modtager denne omsorg. Borgeren ville få 

besøg af langt færre omsorgspersoner. Der ud over ville 

det sikres, at den tilbudte hjælp ville være på et betydeligt 

højere niveau end det i specielt perioden maj - august er 

tilfældet. Efter ferieloven har personalet ret til at holde fe-

rien fra 1. maj til og med 30 september, men det er i de 

nævnte perioder der er størst pres på. I ferieperioden er-

stattes det faste personale af vikarer ansat i vikarbureauer. 

De er dyrere (arbejdsgiveren skal jo også tjene), og ofte 

dårligt uddannede samt jo ikke kendt med opgaven, som 

det faste personale.  

 
 

Vend ikke ryggen til for tit 



 

14 
 

  

Modellen skal være gennemdrøftet i medarbejdergrupperne. Den skal konstrueres så både borgere, 

medarbejdere og udvalget, som arbejdsgiverrepræsentanter, kan se fordele ved den. 

  

Processen indledes med, at udvalget indbyder til møde mellem udvalgsrepræsentanter (for-

mand/næstformand), administrationsrepræsentanter, og repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd 

(DSR) og FOA. Modellen skal senest forelægges for Social- & forebyggelsesudvalget inden juli 

2021. 

  

Udvalget inddrages løbende i processen. 

  

Afstemning: 

For: SF 

Imod: Socialdemokratiet, Odsherred Listen og Venstre 

Forslaget faldt. 

 Ændringsforslag nr. 2 fra Socialdemokratiet: 

Udvalget ønsker at udvikle en strategi og en handleplan for, hvorledes en halvårsnorm og indførelse 

af 4 dages fleksibel arbejdsuge kan indføres for området Omsorg og Sundhed. 

  

Modellen skal være gennemdrøftet i medarbejdergrupperne. Den skal konstrueres, så både borgere, 

medarbejdere og udvalget, som arbejdsgiverrepræsentanter, kan se fordele ved den. 

  

Processen indledes med, at der indbydes til møde mellem administrationsrepræsentanter, repræsen-

tanter for Dansk Sygeplejeråd (DSR) og FOA. 

  

Modellen skal senest forelægges for Social- og Forebyggelsesudvalget inden juli 2021. Udvalget 

inddrages løbende i processen. 

  

Afstemning: 

For: Socialdemokratiet og SF 

Imod: Venstre og Odsherred Listen 

Forslaget godkendt. 

 Ændringsforslag nr. 3 fra Venstre 

Venstre vil gerne undersøge mulighederne for at indføre en 4 dages uge arbejdstid samt undersøge 

medarbejdernes holdning til en års- eller halvårsnorm, dette forudsætter en grundig høring blandt 

medarbejderne. Samtidig skal det elektroniske bookingsystem af ledige vagter op og køre. 

 Afstemning: 

For: Venstre og Odsherred Listen 

Imod: Socialdemokratiet og SF 

Forslaget faldt. 

  

Ændringsforslag 2 blev godkendt. Venstre begærende sagen i Byrådet via Økonomiudvalget. 

 

Økonomiudvalget ændrede indstillingen til byrådet således: 

”Byrådet anmoder Hovedudvalget om at igangsætte en proces for en dialog om en model for fleksi-

bel arbejdstid på området for Ældre og Omsorg. 
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I det forslag til kommissorium for arbejdet med fleksibel arbejdstid, som fremsendes til Økonomi-

udvalgets godkendelse, skal indgå en undersøgelse af medarbejdernes holdning til års eller halvårs-

norm.”  Det forslag fik det samlede byråds opbakning. 

 

I min fremlæggelse for byrådet, hvor jeg også begrundede hvorfor Økonomiudvalgets forslag var 

spiseligt for SF, fremhævede jeg, at en halv -eller helårsplan jo er aftalestof. Ingen af parterne kan 

diktere en løsning! Det betyder, at begge parter skal kunne se fordele ved en aftale. Kommunens ge-

vinst vil være bedre service for borgerne og en smidigere planlægning. Medarbejderne skal have 

nogle indrømmelser for at vise smidighed. Det var omkring dette forhold, jeg gerne ville i en direkte 

dialog med medarbejderne. Administrationens forståelse her, er alene at sende et brev til FOA, hvor 

de spørger om en holdning til en årsnorm. Det blev ikke taget op i Centerudvalg eller andre fora, så 

derved er et negativt resultat givet på forhånd. At administrationen i sin sagsfremstilling bringer et 

referat fra Ringsted om drøftelser vedrørende årsnorm for det pædagogiske personale. Kommunens 

udspil indeholder forslag om en grundplan, varslingstid og tilbud om, at vikarer der virker uden af-

brydelse over 3 måneder bliver fastansatte. 

 

Hvis jeg var medarbejder og skulle forhandle på et sådant grundlag, ville svaret blive klart nej. Der 

er jo intet incitament til at indgå en aftale. Som minimum skulle summen af løn til vikarbureau 

indgå. Her ud over en ”overnormering,” som kan dække det meste sygdomsfravær. Personer der har 

nedsat tid, men går over den aftalte tid får fra 1. time overtidsbetaling osv. Den ramme som fleksibi-

liteten skaber, skal naturligvis komme medarbejderne til gode. 

 

Ovenstående er ikke et fyldestgørende referat fra mødet, der alene i Sagsfremstilling fyldte 54 

sider uden bilag. Et fremtidigt væsentligt punkt, som vi kommer til at drøfte, og som startede 

på mødet er ”Kommuneplan 2021 – 33.” 

                                                                          --- 

Danmark i balance 

                                                                                                         

 

I en årrække har der været fokus på besparelser i det of-

fentlige. Centralisering har været en hovedbestanddel af 

denne besparelse og dette har skævvredet landet. Især 

landdistrikterne har stået for skud, de har fået færre folke-

skoler, færre politistationer, færre uddannelsesinstitutioner 

mv.  

Denne tendens er langsomt ved at ændre sig - heldigvis - og 

her ligger et kæmpe potentiale for at skabe et Danmark i 

balance.  

 

Af Mette Feenstra  

                                                                   Foto af Deniz Altindas på Unsplash 
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Jeg bor i Odsherred, et landdistrikt i Danmark. Jeg har valgt at bosætte mig her af mange grunde; her er 

højt til loftet, på alle planer. Jeg har mindre end 10 minutter til skov, strand, fjord, ”bjerge”, sø, og det hele 

er et paradis for børn og voksne.  

Desværre oplever Odsherred, som så mange andre landdistrikter, en række udfordringer med både at fast-

holde og tiltrække nye borgere. Jeg har fået mulighed for at læse SF’s kommunalpolitiske landsud-

valgs udkast til udspil på landdistriktsområdet, og her ser jeg flere spændende tiltag. Jeg vil her 

fremhæve et par af de punkter, som jeg mener er gavnlige for landdistrikterne, herunder også Odsherred 

og Region Sjælland.  

Lokalt servicecenter 

SF lægger op til, at der oprettes lokale servicecentre. Et lokalt servicecenter er et sted der f.eks. kan huse 

jobcenter, bibliotek, medicinudlevering, politi mv. På denne måde sikres den borgernære velfærd, og man 

sikre at alle, uanset hvor de har valgt at bosætte sig, ikke skal ud på hele eller halve dagsrejser når de skal 

have fat i det offentlige. Disse servicecentre vil have begrænsede åbningstider, og i de timer hvor lokalerne 

ikke bruges som servicecenter, står de til rådighed for lokalbefolkningen. Her kan der være mulighed for 

fællesspisning, kulturarrangementer og meget andet, kun fantasien sætter grænser.  

Landdistriktsmæssige konsekvenser 

Når der i dag stilles et lovforslag, skal der ses på en række konsekvenser af det stillede lovforslag, bl.a. øko-

nomiske og miljømæssige konsekvenser. Som det er i dag, står der, at de landdistriktsmæssige konsekven-

ser bør vurderes, men SF ønsker denne ordlyd lavet om til skal vurderes. Der skal være en sammenhæng i 

Danmark, og i fremtiden er det vigtigt også at se på, hvilke konsekvenser et lovforslag har for landdistrik-

terne. Alt for længe har fokus været på centralisering, især omkring storbyerne, og denne centralisering har 

udpint landdistrikterne. Derfor skal ordlyden ændres, så ministerier og lovstillere tvinges til at inddrage de 

landdistriktsmæssige konsekvenser.  

Et nærværende sundhedsvæsen i hele landet 

Flere steder i landet har borgerne meget langt til nærmeste sygehus, og der opleves mangel på læger i 

mange landdistrikter. Også her har SF også en række bud på, hvordan vi sikrer os, at afstandene bliver lidt 

mindre. Der skal være fokus på flere ambulancer og akutbiler. Redderne skal så vidt muligt uddannes til pa-

ramedicinere, så de hurtigst muligt kan give den bedste form for behandling på ulykkesstedet. 

Mangel på læger er også noget vi er nødt til at adressere, og her er der også mange gode forslag fremme til 

at imødegå dette.  

Derudover skal der ses på den såkaldte hybrid-læge ordning, en ordning der giver læger mulighed for at 

være halvdelen af tiden på klinikken og den anden halvdel af tiden kan bruges på forskning eller på et hos-

pital. På denne måde får lægen mulighed for at udvikle sig fagligt, og dette kan gavne både læge såvel som 

borger.  

Uddannelsessystemet skal hænge sammen i hele Danmark  

Dette punkt har især været et fokus for mig. Her i Odsherred er der meget begrænsede muligheder for ud-

dannelse for vores unge mennesker, og dette medfører at mange af de unge rejser væk, få i en kortere pe-

riode, mange for altid.  

SF vil øge tilskuddet til de decentrale uddannelsestilbud, så der kan fastholdes et bredt tilbud af uddannel-

ser i store dele af landet. Der skal også være mulighed for støtte til at oprette uddannelser i områder, der er 

særligt underforsynet med uddannelsestilbud og bestemte former for arbejdskraft. Jeg har tidligere argu-

menteret for, at jeg ønsker vi får flere uddannelser til lokalområdet. Man kunne starte med 
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pædagoguddannelsen, det er den mest søgte uddannelse i landet. Ifølge BUPL har kun 54% af de ansatte i 

Odsherreds daginstitutioner en pædagogisk uddannelse, BUPL anbefaler at tallet er minimum 80%. Det ville 

altså både kunne skabe arbejdspladser, i form af bl.a. undervisere og administration, det ville hjælpe med 

at fastholde de unge mennesker der ønsker at uddanne sig til pædagog i området, og det ville kunne højne 

den pædagogiske kvalitet i vores daginstitutioner, og forhåbentlig derigennem medvirke til at tiltrække nye 

borgere til kommunen. 

Bedre mulighed for at bevare lokale skoler 

Rundt omkring i landet har mange lokalsamfund oplevet, at skoler er blevet lukket. Faktisk er der sket et 

fald i antallet af folkeskoler på 20% fra 2007-2016.  

En af de måder SF mener vi kan bevare de lokale skoler er at oprette en særlig pulje, som lukningstruede 

skoler kan søge. Pengene skal bruges på at gøre skolen attraktiv for lokale og tilflyttere, f.eks. gennem fokus 

på to-lærertimer, særlige turbohold eller noget helt tredje.  

Samtidig skal privat- og friskoler have mulighed for at blive en folkefriskole, Det vil sige en skole, der er en 

del af det kommunale fællesskab, får et tilskud svarende til kommunens gennemsnitlige udgift pr. folkesko-

leelev og har samme frihedsgrader som friskolerne, men som ikke må afvise børn i skoledistriktet, og som 

ikke må tage brugerbetaling.  

Landdistrikterne skal være attraktive at bosætte sig i 

Når man i dag skal ud og købe hus, er der områder i Danmark hvor det er betydelig nemmere at låne penge 

til hus end andre. Især i landdistrikterne kan det være svært at låne, det kan medføre, at folk er tvunget til 

at tage dyre banklån o.l. for at kunne købe hus. Dette skal modvirkes gennem en oprettelse af et særligt 

realkreditinstitut med statsligt indskud.  

Når man er bosat i landdistrikterne, så findes der i mange af disse huse oliefyr. Oliefyr som der vil være 

mange grønne gevinster ved at udskifte – men fordi man bor i landdistrikterne, kan det være svært at få lov 

at låne til en udskiftning. SF ønsker at gøre det muligt for kommunerne at tilbyde varmepumper, dette vil 

også hjælpe mange kommuner med at opnå den ønskede mål om mindre CO2-udledning.  

Dette var et par nedslag i det udkast til udspil på landdistriktsområdet der arbejdes med lige nu, og alt i alt 

synes jeg der er mange rigtig spændende tiltag, på mange fronter. Et Danmark i balance er et Danmark med 

lige muligheder, uanset hvor i landet man vælger at bosætte sig.  

                                                                                           --- 

                                                                               

 

Mette på SF’s landsmøde i 

Kolding. 

Marts 2020. 
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Første store redegørelse om ulighed i Danmark. 

Af Arne Mikkelsen. 

  

 

 

 

Redegørelsen kan hentes på finansministeriets hjemmeside, og jeg vil ikke her forsøge at gøre rede for alle 

betragtninger mv.  Den indeholder en række grafer og et omfattende talmateriale. Der er tale om en dybt-

gående analyse, der har som hensigt at Kaste nyt lys over uligheden i Danmark. 

I sin udgang konstaterer analysen, at mange velstående lande har udviklet stigende grad af formuefor-

skelle. Analysen forklarer 2 målemetoder der giver noget forskellige resultater, men ikke så det kan elimi-

nere hovedtendensen. 

1. Ginni – koefficient. 

2. Palm – rationer. 

Hovedtendensen er klar. Forskellene har udviklet sig således, at forskellene er vokset med ca. 8 % fra 1994 

til 2018. Altså i løbet af 24 år. Tendensen vurderes at fortsætte. 

Der gives en række forklaringer på, hvorfor den udvikling er der. Ligeledes beskrives, at forhold som valg af 

livsstil mv. ikke har den afgørende betydning. Nogle vælger at arbejde mere end andre. Sådanne valg kaldes 

ikke afgørende, men det gør ”ikke frivilligt trufne valg” som: køn, talent, held / uheld, ulykker, sygdom, arv, 

miljø etc.  

Det præciseres at De nordiske lande i verdenssammenhæng er relativt lige lande. Det siger dog nok mere 

om den generelle tilstand end om forholdene her.  

Der er en række forhold oplistet, som forklaring på at vi i den rige verden oplever en stigende ulighed. Uden 

at gå i forklaringsdetaljer skal jeg opliste hovedårsagerne: 

Den økonomiske vækst er meget stor i den målte periode fra 1994 til 2018. Det har betydet en del, da folk 

ikke har følt nedgang. 

Finansministeriet har her i slutningen af 2020 udgivet 

2 omfattende redegørelser på hver over 200 sider. 

1: Økonomisk redegørelse (statusrapport). 

2. Ulighedsredegørelsen. 

Den om ulighed er ny. Udgivelsen blev besluttet af 

regeringen, RV, EL, Alt og SF i forbindelse med afta-

len om finanslov for 2020. 

Ud fra de meldinger jeg har, var det især SF’s Lisbeth 

Bech – Nielsen der stædigt fastholdt behovet for re-

degørelsen, selvom Danmark jo angivelig har en stor 

relativ lighed i indkomstdannelse og lige muligheder 

for en række sociale udviklinger. 

I redegørelsen beskrives det omstændigt hvorledes regnemeto-

derne fungerer. 
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Aktieindkomster, arvedele, afkast af egen bolig, forskel i uddannelse og relativ mindre overførselsudgifter 

har ligeledes haft afgørende betydning. 

 

    Skemaet her over taler et tydeligt sprog. Begrebet decil betyder 10 del. Altså er befolkningen delt i 10 

grupper. Det fremgår, at den rigeste tiendedel (10 decil) ejer halvdelen af den samlede formue. 7 /10 dele 

af befolkningen ejer 18 %.  Den sidste 10. del er gældsat.    

Analysen belyser også andet end formueforhold. Her kan nævnes forskelle i livskvalitet (der er ikke noget 

der tyder på, at rige har større tilfredshed end personerne i decil 7 -4.). Det er tilsyneladende først med 

gruppen der har en lavindkomst, at dette slår igennem. Gruppen er karakteriseret ved at have en indkomst 

under 50% af meridianindkomsten (Udregnet meridianindkomst: 50% er over og 50 % er under gennem-

snittet for hele befolkningens formue). Det er ligeledes også her den helt store forskel i levetid viser sig. 

Kan det så ikke være lige meget med de store indkomstforskelle? 

Nej, for den ophobede rigdom hos relativt få (og der er stor forskel mellem den rigeste 10. del og resten i 

decilet 10).   Det giver de rigeste store fordele i politisk indflydelse, og det mener jeg er urimeligt i et demo-

krati. I analysen falder det i øvrigt i øjnene, at der findes for omkring10 mia. kr. såkaldte unoterede aktier. 

Sådanne aktier kan ikke vurderes for beskatning. En måde at få skabt en større lighed på, er ved at beskatte 
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formuer over en vis størrelse. Den hidtil førte politik har faktisk nedsat denne skat. Et mål for en Centrum 

Venstre politik skal være: 

• Formueskat og højere skat på al aktieindkomst m.m. til topskatteydere. 

• En langt mere effektiv skattekontrol og lukning af skatte huller. 

• Omlægning af arveafgiften med lidt højere beskatning af meget store arvesummer. 

 

Uddannelse er beskrevet som den vigtigste vej til en større lighed. I Danmark er der fri og lige ad-

gang til uddannelse. Vi har dertil et SU-støttesystem, der er unikt i verden. Til trods for dette, så har 

vi i det sidste årti haft ca. 18 % af 22-årige borgere, som ikke har fået en kompetencegivende ung-

domsuddannelse. Der er tale om en sammensat gruppe, og der er mange forskellige årsager til den 

manglende uddannelse, men de socialt betingede er betydelige. I redegørelsen hedder det: 

 

Der er altså udfordringer nok. Skal vi skabe en fortsat større lighed, så skal de socialt betingede for-

skelle mindskes. Det må klart være en af Centrum Venstres største udfordringer og kommende op-

gaver. 

                                                                   --- 

Kandidat til det kommende regionsvalg 

 

 

Efter en urafstemning er det 

afklaret, i hvilken række-

følge SF’s kandidater bliver 

opstillet til det kommende 

valg i november. 

SF Odsherreds lokalformand 

Mogens Stig Møller 

Bliver anbragt som nr. 3 på 

listen. 

Partiforeningen opfordrer til 

at støtte ham. 
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Vi skal videre. 

                                                                             

 

Det er starten på et nyt år. 

Man kan jo ikke lade være med at tænke en masse over livets gang i det gamle år, men Vi skal videre. 

 

Natur og miljø.  Klima, Grøn omstilling. Vi er nød til at få gang i arbejdet med at rette op. 

 

Vi bor i et lille land! Hvad kan vi gøre?   

Vi kunne jo stå sammen om det nødvendige arbejde. Vi er allerede sammen i SF Odsherred. Og sammen i 

Odsherred kommune. Vi bor i Danmark. I Europa. Og et sted på Jorden 

Har vores lokale politikere gang i nogle projekter? 

Et kik på Kommunens hjemmeside kan få enhver til at ryste på hovedet og opgive totalt. Hvis ikke man 

spørger 100% korrekt får man hundredvis af svar der ikke har noget som helst at gøre med det man søger 

efter. 

Vel! Noget kommer da frem. På Odsherred kommunes hjemmeside står der bl.a.:  

Vi skal have mere natur. Første skridt i den retning er fredningen af Skamlebæk sletten. Vi 

vil udarbejde en Naturpolitik, der understøtter bæredygtig drift af naturarealer og fremmer 

biodiversitet.  

Miljø og bæredygtighed har fået nyt fokus med nedsættelsen af 17.4 udvalget for grøn om-

stilling. Vi vil løbende tage initiativer til et grønnere Odsherred. Elementer er flere cykel-

stier, dyre- og insektvenlig beplantning og vedligehold. 

SF Odsherreds sekretær Ejnert Sø-

rensen har gjort sig nogle tanker 

her ved årsskiftet. 

Det er starten på et nyt år. 

Man kan jo ikke lade være med at 

tænke en masse over livets gang i det 

gamle år, men Vi skal videre. 

Natur og miljø.  Klima, Grøn omstil-

ling. Vi er nød til at få gang i arbejdet 

med at rette op. 
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Byrådet godkendte på sit møde den 28. april 2020 kommissoriet for og sammensætningen af §17, 

stk. 4 udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling. 

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. Her under afklare, hvordan arbejdet med FN’s verdens mål 

kan indgå i arbejdet med bæredygtig udvikling og grøn omstilling. 

Det er ikke let at se om der er fundet penge til arbejdet med at finde løsninger, til at udføre 

nødvendigt arbejde. 

Miljø og klimaudvalget nævner ikke om tiltag. 

 

Er der afsat økonomi til at gøre noget? 

 

                                            2021       2022       2022       2023       2024 

Miljø- og Klimaudvalget    57.844    57.844    57.844    57.844    57.844 (1000 kr.) 

måltal (årets)                          0000    0000          0000    0000       ?  

 

I Odsherred kommune skæver man til initiativer i Lejre Kommune. F.eks. FN´s 17 verdens-

mål.l. 

Hvem er ansvarlig i Odsherred kommune? 

 

I SF Odsherred vil vi følge udviklingen og påvirke beslutningerne i tråd med SF´s politik. 

 

Som medlem kan du være med til at påvirke. 

 Følg os på Facebook. : https://www.facebook.com/SFOdsherred 

 

Og vores Hjemmeside:  https://sf.dk/partiforeninger/sf-odsherred/ 

 

 

Her under FNs 17 Verdens mål. Det er svære men nødvendige mål som vi udfordres på. 

 

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=175590&ItemId=175628
https://www.facebook.com/SFOdsherred
https://sf.dk/partiforeninger/sf-odsherred/
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SF vil have en grøn kickstart!! 
Se mere:  

http://sf.dk/wp-content/uploads/2020/10/200930-groen-kickstart_v2.pdf 

 

--- 

SF Odsherreds lokalformand om sammenligninger og udligning.  

Til dem der meget har skal mere gives- og…     Matt. evangeliet.   

                                                                                                

Mogens Stig Møller: 

 

Her hentet fra en debat på Facebook. 

http://sf.dk/wp-content/uploads/2020/10/200930-groen-kickstart_v2.pdf
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Selv om vi nu har fået ændret lidt på den kommunale udligningsordning, er debatten tilsyneladende 

ikke slut endnu. 

 

Borgmesteren i Gentofte, Hans Toft fra de konservative, kører i øjeblikket en annoncekampagne om 

de onde udligningspartier, der udplyndrer hans skolelærere og sygeplejersker for deres surt tjente 

penge. 

 

For at komme sig over dette slag har de måttet hæve kommuneskatten til 23,63% i 2021, og det vil 

efter Hans Tofts udregning koste de stakkels mennesker 5.780 kr. om året i merskat. 

Det er selvfølgelig trist, men hvor trist er det egentligt? 

 

Efter denne udplyndring skal borgerne i Gentofte betale hele 23,63% i kommuneskat, 0.4% i kirke-

skat og 16 o/oo i grundskyld. 

 

Udbytterne i f.eks. Odsherred slipper med kun 26,30% i kommuneskat, 0.98% i kirkeskat og kun 34 

o/oo i grundskyld. 

 

En sygeplejerske med en nettoindkomst efter fradrag og arbejdsmarkedsbidrag på 300.000 i Gen-

tofte skal betale hele 72.000 i kombineret kommune- og kirkeskat, mens den samme sygeplejerske i 

Odsherred ville slippe med kun at betale 82.000. Det er da for groft!!! 

Så vil vi straks høre om, at det er meget dyrere at bo i Gentofte, fordi boligpriserne er så meget hø-

jere. 

 

Det er delvis rigtigt. Kvadratmeterprisen på almene boliger - i den udstrækning de forefindes i Gen-

tofte kommune - er ikke væsentligt dyrere end i Odsherred. Et rækkehus på 92 m2 i Gentofte kom-

mune - Vangede - koster 6.673 kr. om måneden, mens et tilsvarende rækkehus i Odsherred kom-

mune - Asnæs - koster mellem 5.672 kr. og 7.027 kr. om måneden. 

Ejerboliger er dyrere, men til gengæld er værdistigningen voldsomt meget større i Gentofte end i 

Odsherred. 

 

Et hus til 1 mio. kr. i Odsherred i år 2000 vil i år 2020 være steget med 55% til 1,55 mio., mens et 

tilsvarende hus i Gentofte til 1 mio. kr. i 2000 på de samme 20 år ville være steget med 210% til 

3,09 mio. kr., altså godt og vel 1,5 mio. mere i skattefri indkomst. Vi kunne selvfølgelig lette "byr-

den" ved at opkræve skat af disse skattefri gevinster, men det vil nok ikke være muligt at gennem-

føre. 

 

Det er altså lidt svært at have så fantastisk ondt af, at også folk i Gentofte skal bidrage til, at vi har 

et Danmark, der hænger sammen. 

 

Det er selvfølgelig slemt at have landets højeste udskrivningsgrundlag pr indbygger. Det er 388.832 

kr. i 2020 efter Indenrigsministeriets nøgletal. Det tilsvarende for Odsherred er 196.308 kr. pr ind-

bygger - eller rundt regnet det halve. 

 

Debatten er altså ikke forbi, men selv om det ikke er os, der har åbnet den, så skal vi nok sørge for 

at have vores argumentation på plads, for den vil garanteret komme til at spille en rolle ved kommu-

nalvalget, selv om det ingen indflydelse har på selve udligningsordningen, der er landspolitisk. 
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Fokus´ udfordring til SF Odsherreds bestyrelse: 

SF har jo valgt at være støtteparti for den Socialdemokratiske regering under Mette Frederiksen. På 

en række vigtige felter, er vi nok det støtteparti, der er tættest på regeringen. 

Reelt har det betydet, at vores indflydelse også (på godt og ondt) er betydelig. SF har sikret flere 

penge til velfærd, en acceptabel kommunal udligningsreform, en decentral politireform, en lov om 

aflivning af mink og et midlertidigt forbud mod at holde mink, minimumsnormeringer og en finans 

– og grøn skattereform m.m. 

Vi har ikke fået en ren SF-politik igennem, men som jeg oplever det, har vi fået sat nogle afgørende 

”fingeraftryk.” Der er en hård kamp forude, men vi har en indflydelse, der gør en stor forskel! 

Jeg vil bede dig, som medlem (eller suppleant) af bestyrelsen for SF Odsherred at give en tilbage-

melding på følgende spørgsmål: 

1: Er en sammenkædning af en solidarisk socialpolitik hvor der rettes op på det borgerlige styres 

forringelser, og en samtidig satsen på en grøn omstilling ansvarlig. Alternativt kan vi jo prioritere 

det ene af emnerne. 

2. Kan det accepteres, at vi er med i ”den grønne skattereform,” selvom vi ikke fik den ønskede 

CO2 beskatning, men måtte nøjes med, at ”kursen er sat,” samt at næste udbudsrunde for afsøgning 

efter mere olie i Nordsøen, er aflyst. 

3. Efter beslutningen om at aflive alle mink erkendte regeringen, at den formentlig havde manglet 

hjemmel hertil, før processen blev sat i gang.  

Nogen i Blå blok mener, at Mette Frederiksen i den sammenhæng skal for en rigsret anklaget for 

Grundlovsbrud. SF har stemt mod at udtrykke mistillid til hende i den sag.  Mener du, højrefløjens 

ageren er et reelt forsvar for demokrati og Grundlov, eller er det et forsøg på at finde ”hår i suppen,” 

i mangel af en alternativ politik i forhold til regeringen? Eller? 

4:Evt. korte bemærkninger til forhold i det forløbne års politik. 

 

Mette Fenstra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Der må ikke herske nogen tvivl om, at den 

grønne omstilling, samt klimakampen, er så abso-

lut noget af det vigtigste vi kan og skal beskæftige 

os med i de næste mange år. Vi har i mange år le-

vet over evne, har brugt løs af jordens ressourcer – 

og nu ser vi konsekvenserne. Konsekvenser vi 

ikke længere kan ignorere, eller undlade at reage-

rer på. Polarisen smelter, vi oplever i højere grad 

”vildt vejr”, hedebølger, øget nedbør osv. Det er 

noget der kommer til at påvirke alle, uanset alder, 

køn, indtægt osv.  
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Når det er sagt,  

så er det også vigtigt at vi husker på, at vi i denne tid er medmennesker. Danmark har længe levet 

højt på, at vi har haft et velfungerende velfærdssystem, som mange har tillid til. Dette velfærdssy-

stem har gjort os til et rigt land på mange områder, og denne rigdom og velfærd skal vi klart værne 

om. Vi er blevet rige af, at vide vores børn og unge er sikret en uddannelse. Vi er blevet rige af, at 

vi aldrig behøver kigge i pengepungen hvis vi har brug for at komme til lægen eller på sygehuset. 

Vi er blevet rige af, at virksomheder, lokale såvel som internationale, her i landet har kunne finde 

veluddannet arbejdskraft. Vi er blevet rige af at vide, at hvis uheldet er ude og vi har brug for særlig 

hjælp en periode, så er der hjælp at finde, uanset om det er med at finde job, økonomisk eller noget 

helt tredje. Dette system skal og må vi bevare og fastholde på en god og solidarisk måde – de brede-

ste skuldre kan sagtens bære det tungeste læs, for de vinder også selv på det.  

Solidarisk velfærd og grøn omstilling er ikke modsætninger.  

 

2: Som udgangspunkt mener jeg at politik er kompromiset kunst – og med det mener jeg, at jeg 

grundlæggende er glad for at vi er med, og jeg ved at der sidder stærke og gode kræfter på Borgen, 

som gør alt hvad de kan for at hive i en mere grøn og klimavenlig retning alle steder de kan.  

Når det så er sagt, så er vi nødt til at understrege, at klima og de grønne tiltag er dybt nødvendige. 

Jeg er ikke helt enig i, at ”det ikke må blive dyrere at være dansker”. Vi er nødt til at se på hvad det 

koster os nu, for hvis vi venter meget længere, risikerer vi også at regningen bliver tilsvarende hø-

jere.  

3: Hele denne sag er så kompleks og rodet. Jeg sætter stor pris på, at der er kommet indrømmelser 

så hurtigt, og det er anerkendt, at processen ikke har været den kønneste. Dette skal dog ses i rela-

tion til den ekstreme situation vi står i lige nu, og den store risiko som mutationen i sig selv var. 

Folkesundheden var det absolutte mål i den beslutning, og det har jeg forståelse for.  

Jeg har en oplevelse af, at minkbranchen bliver fremhævet som en meget stor del af den danske 

økonomi, skønt flere undersøgelser viser, at der i størstedelen af tilfældene var underskud, og at 

mange af farmene desuden ikke var ejet af danskere.  

Det er dybt beklageligt, at mennesker er blevet ramt på deres livsgrundlag, og der skal selvfølgelig 

være en form for erstatning. Når det så er sagt, så skal erstatningen også være realistisk i forhold til 

erhvervet, som i sig selv ikke var helt bæredygtigt.  

Derudover mener jeg grundlæggende, at minkfarme helt burde forbydes – det har intet med dyrevel-

færd at gøre, og flere lande omkring os har allerede taget konsekvensen og har forbudt det helt. Det 

bør Danmark også gøre.                                   --- 

 

 Mogens Stig Møller:    

                                                             --- 

1: Sammenkædningen af en forsvarlig socialpolitik og den 

grønne omstilling er ikke bare ansvarlig. Den er i realiteten 

den eneste mulige politik. Hvis ikke vi får løst de socialpoliti-

ske udfordringer – herunder den stigende ulighed – får vi ikke 

et flertal af befolkningen med på en grønne omstilling. Vi kan 

ikke løse problemerne hver for sig, eller vi kan godt løse nogle 

socialpolitiske problemer uden at tage fat på den grønne om-

stilling, men det kan ikke holde i længden. 
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Vi kan til gengæld ikke komme i mål med den grønne omstilling, hvis folk ikke opfatter byrdefordelingen 

som rimelig. Så vil protesterne og uroen blive alt for stor, og den grønne omstilling vil blive upopulær. 

 

2: Politik er det muliges kunst, og på en række områder indenfor den grønne omstilling er vi 

kommet længere, end jeg havde turde håbe ved årets start. At udbudsrunden i forhold til 

Nordsøolien er blevet stoppet, er i sig selv en kæmpesejr, og at vores mangeårige kampagne 

mod generationsforureningerne endeligt har båret frugt er et kanon -resultat. Vi har også 

opnået resultater på en række andre miljøområder. CO2-skatten er selvfølgelig vigtig, men 

vi har fået andre gode resultater – og CO2-afgiften skal nok komme, når enigheden er så 

stor.  

 

3: Langt hen ad vejen er det et borgerligt stunt. Selvfølgelig er der sket en fejl, og det har da 

også kostet en minister hans post, men jeg tror ikke, at det her kan bære en rigsretssag. For 

at der kan være tale om en egentlig strafbar handling skal der være tale om et fortsæt. Der er 

ingen tvivl om, at regeringen ville have fået sin hjemmel, og jeg tror, at det var en blanding 

af en centraladministration, der længe har været overbebyrdet, og nogle politikere, der blev 

grebet af panik, fordi frygten var et nyt Wuhan, der ville have kostet eksport og 

arbejdspladser. De borgerlige har hele tiden ageret bagsædepassagerer og mandagstrænere, 

og det er selvfølgelig ikke særligt tilfredsstillende, men de har skiftevis argumenteret for, at 

der skulle lukkes mere op eller mere ned – lidt ude af sync med smittetallene. Dertil 

kommer, at man kunne mistænke folk i Venstre for at bruge nødvendigheden af at kunne 

føre en evt. rigsretssag mod MF til en gang for alle at få sat Inger Støjberg skakmat – uden 

direkte at skulle ekskludere hende for partiskadelig virksomhed. Intet parti kan i længden 

leve med, at næstformanden modarbejder formanden for at hyppe sine egne private 

kartofler. 
 

4: Vi har fået meget igennem i finansloven, herunder en fremrykning af 

minimumsnormeringerne. Der er også kommet en udligningsordning, som er bedre end 

ingenting, men som langt fra har givet kommunerne i yderområderne det, vi kunne ønske os. 

Der er stadig fokus på udkantsområderne, og det vil være væsentligt at holde fast i det i det 

kommende år. 

                                                   --- 
 
 

Ved foden af 2021af Arne Mikkelsen 

                                                                                                            

 

2020 var præget af Corona pandemien, og det tyder 

desværre på, at også det nye år vil tage pandemien 

med sig et godt stykke vej. Der er dog andet der 

også vil fylde i 2021. I det følgende vil jeg opremse 

nogle af de forhold, jeg mener vil få stor betydning. 

 

Red. 
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1. Der skal være valg til byråd og region i november. I SF Odsherred er vi tæt på, at kunne ud-

melde et program for vores kommunale prioriteringer, samt hvem der opstiller for offentlig-

heden.  

 

2. På alle niveauer i samfundet skal vi gøre en indsats for at nå det besluttede mål om at have 

nedbragt CO2 udslippet med 70 % senest 2030. Hovedindsatserne her bliver: 

a. Overgang overalt til en mere bæredygtig energi. (Vind, solvarme, fjernvarme, jord-

varme, biogas, teknologiske nyskabelser som brintpiller, oplagring af CO2 som fast stof 

(– f.eks. ved forvitring. Caco3 = kedelsten er en sådan binding til fast stof) mv. 

b. Skovrejsning, vild natur. 

c. Omlægning / mindskning af vores kødforbrug. 

d. Opgør med køb -og kasser kulturen.  

Den kamp vil det være afgørende at vi vinder! 

 

3. Specielt et område som Odsherred oplever en befolkningssammensætning, hvor væksten går 

i retning af flere ældre. Det stiller nogle specielle krav til vores fællesskab. Vi skal støtte 

hinanden, så også de ældre i stor udstrækning forbliver en resurse og en aktiv del af samfun-

det. 

De som ikke kan klare hverdagen uden hjælp, skal støttes af fællesskabet. Politikken er, at 

man skal kunne blive længst muligt i eget liv. 

En del af de ældre rammes af demens. Odsherred har vedtaget en god plan for, hvorledes vi 

bedst muligt støtter arbejdet for og med de demente medborgere. Planen skal rulles fuldt ud! 

Følgende punkter skal i det arbejde prioriteres:  

a. Støtte til den dementes pårørende. Forslaget om at få etableret en fælles Base (et de-

menshus) skal realiseres. Samarbejdet med pårørende grupper som f.eks. Livsgnisten 

skal udbygges og styrkes. 

b. I nært samarbejde med de ansatte skal ny -organisering og samling af hjemmepleje / sy-

gepleje rulles ud! De sidste rester af New Public Management (BUM – model mv.) skal 

erstattes af en decentral styring og arbejdstilrettelæggelse med tillid til medarbejderne 

som det bærende princip. 

 

4. Et stort problem i hjemmeplejen er angiveligt, at organiseringen medfører at de plejekræ-

vende borgere får hjælpen af for mange skiftende personer. Specielt i sommerperioden, hvor 

ferieplaner og bemanding har krævet vikarer i stort omfang, sker det at utrygheden hos de 

berørte borgere stiger. Særligt i 2020 har jeg som formand oplevet en markant stigning i 

henvendelser fra pårørende, som ikke har fundet vores indsats i orden. Det har der desværre 

været grund til, selvom erkendte fejl løbende forsøges rettet. 

Den problematik arbejdes der målrettet på at få klaret. Det er et område, som i den kom-

mende budgetfase vil blive prioriteret af SF. 

 

5. Jeg valgte at stemme imod, da vi i byrådet drøftede en vedtægtsændring for medlemskab af 

Pumpelaget for Lammefjordens bestyrelse. Forslaget gik på, at ejerne af området kunne lade 

sig repræsentere i bestyrelsen af deres ansatte. Jorden ejes i dag fortrinsvis af en kapitalfond, 
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og ejerne ”orker” ikke selv at forvalte et pumpelag. Formentlig aner de ikke hvad det er? SF 

(og Enhedslisten) ønsker gennemsigtighed også vedrørende ejerforhold omkring Lamme-

fjorden... 

Fondskapitalisme og ugennemsigtige ejerforhold er reelt en demokratisk misdannelse. Spe-

cielt de opblomstrende store ”Svinefabrikker” udgør en udfordring af natur og dyrevelfærd. 

De ejes ofte af ”usynlige” kapitalfonde. Både produktionsforhold og skattekontrol bliver 

derved vanskeliggjort. Det sidste er ikke sagt i den sag.   

 

6. Situationen for vores handikappede medborgere er fortsat udfordret. Jeg har bl.a. her i Fokus 

redegjort for problemer, når en handikappet fylder 18 år, og dermed støttemæssigt overgår 

til nye regelsæt. Det er klart, at en fødselsdag ikke bevirker et ændret behov for fællesska-

bets støtte. En del af udfordringen her kræver lovændringer for at løses optimalt, men vi skal 

også kommunalt skærpe tolkning og positiv realisering af administrationen. 

 

7. Vi fik ændret skolestrukturen i en mere decentral retning. Dog har vi stadig en samling af 

skoler i både ”syd og nord,” hvor flere afdelinger er fælles om en leder. Det er uhensigts-

mæssigt, og der er eksempler, hvor nødvendige tiltag strander, fordi den budgetansvarlige 

har savnet det nødvendige overblik. 

 Vi skal genskabe en struktur, hvor både kompetence og ansvar bliver sammenfaldende. 

 

8. Et flertal i byrådet vedtog at afvise behandlingen af et forslag stillet af EL, RV og SF. Det 

lød: 

”Odsherred Kommune er parat til at hjælpe med at løse den uhold-
bare situation for syriske børn i Moria-lejren. Vi kan tage imod flere 
flygtningebørn eller flygtningefamilier, såfremt flygtningebørnene 
opnår asyl her i Danmark.” 
 
Vi mener ikke et flertal lovligt kan afvise at behandle et sådant forslag. Derfor har vi klaget 

til Ankestyrelsen. Som vi læser det, skal byrådet behandle de forslag, som nogle medlemmer 

aftaleretligt beder om at få optaget. Det må være byrådet, som kan udtale at kommunen vil 

kunne modtage flere kvoteflygtningebørn. Derfor kan det være et byrådsanliggende.  

Ankestyrelsen har skrevet således til byrådet: 

 

”Hvis det ikke på grundlag af forslagets ordlyd kan afgøres, om sagen lovligt kan behandles 

af kommunalbestyrelsen, fordi der i forbindelse med forslagets behandling kan træffes en 

lovlig beslutning, kan forslaget dog ikke afvises. 

Hensynet til at undgå begrænsning i medlemmernes adgang til at udøve deres forlagsret taler 

for, at der alene må være en snæver adgang til at afvise sager fra dagsordenen. Dette må 

også ses i sammenhæng med, at medlemsforslag ikke har eller kan forventes at have en helt 

klar og utvetydig affattelse. Afgørende må være, om der inden for rammerne af dagsordens-

punktet vil kunne træffes en lovlig beslutning (Skr. Af 3. november 1993). 

Vi beder om at få byrådets udtalelse inden to måneder.” 

 

Flertallet afviste at have begået fejl, mens vi foreslog at byrådet skulle indrømme dette. Nu 

venter vi spændt på Ankestyrelsens kendelse. 
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En række kommuner: København, Fredensborg, Frederikshavn, Hillerød, Holbæk, Næstved, 

Odder, Randers, Ringsted, Rødovre, Rudersdal, Sønderborg og Syddjurs har vedtaget udta-

lelser, der ligner det forslag vi ville stile. 

 

9. Da jeg i aftes satte mig for at se TV avis (d. 06.01.) må jeg indrømme, at programmet fik 

adrenalinen i gang. Trump havde forud for senatets formelle godkendelse af valgresultatet 

holdt sin tale om at sejren var frastjålet ham, samt opfordrede til at stoppe de mennesker der 

i senatet nu formelt skulle bekræfte valgresultatet, men var forrædere. De skulle stoppes! 

Det fik så folkemængden til at storme kongresbygningen. På skærmen oplevede vi kaotiske 

scener. 4 mennesker omkom, og mange blev sårede. 

 

Det bevirkede Udgangsforbud og militær sættes ind for - alt for sent! - at forsvare det ameri-

kanske demokratis hellige haller mod en voldsparat skare, gejlet op af en tyran, der ikke har 

andet end sin egen magt i sin hensigt. I dag har kongressen efter en evakuering bekræftet 

valgresultatet. Det er så på tide at komme videre! 

 

 

 
 

 

Her fra redaktionen ønskes alle læsere af Fokus 

Godt nytår 

                         

 

 

 

Som det forhåbentlig 

fremgår, så er der nok 

at tage fat på i det ny 

år. 

Heldigvis er der også 

meget der lykkes, og vi 

har alle ansvar for at 

det sker! 


