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Valg, 

ud af 2021 og ind i 2022 med et nyt byråd. 

                                                                                                                                                       AM. 

Slutningen af 2021 blev præget af nyvalg til byrådet. For os i Odsherred betyder det et ”System-

skifte.” Vi er ikke med i en konstituering gældende for de kommende 4 år. 

Udbryderne fra Venstre har dannet en ny gruppe – Nyt Odsherred – og deres spidskandidat Karina 

Vincentz blev ved konstitueringen den ny borgmester. De borgerlige (Venstre, Nyt Odsherred, 

Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale og Nye Borgerlige) fik til sammen 13 mandater og Cen-

trum Venstre (Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti) 12. 

De Radikale har valgt side her, men indgik ikke formelt i den konstitueringsaftale som det nye fler-

tals øvrige borgerlige udarbejdede i løbet af 4 dage. 

                                                                           

 

De 5 partier var ved forhandlingerne repræsenteret af Karina og Gitte Egeskov. Begge fra Nye Ods-

herred.  

For undertegnede der deltog for SF sammen med Mette Feenstra, var det et tydeligt tegn på, at der 

var indbudt til en ”skueproces.” Der var ingen forventning eller ønske om en aftale. De 3 partier af-

viste da også at være deltager i denne konstituering. 

Papiret indeholdt formuleringer som: 

1. Der skal ikke ske skattestigninger eller indføres dækningsafgift. 

2. Der må ikke ofres mere end hvad loven kræver på integration, og Integrationsrådet skal ned-

lægges. 

Karina indbød først Enhedslisten og 

SF, og dagen efter Socialdemokraterne 

til et møde for at høre om vi kunne til-

slutte os deres konstitueringsaftale. De 

5 partier ville sælge deres aftale med 

hensigter som: 

• Det er muligt at tage forbehold 

for dele af aftalen. 

• Vi ønsker et bredt samarbejde i 

Odsherreds byråd. 

• Forståelsespapiret kalder de en 

ny retning. 

 

Odsherreds ny borgmester, 

              Karina Vincentz 
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3. Friskoler, friplejehjem og private pasningsordninger skal styrkes (underforstået på bekost-

ning af de etablerede kommunale ordninger). 

4. Vej -og Park skal ikke hjemtages. 

5. Ingen store vindmøller på land. (intet om biogas nord for Vig). 

6. Renovation skal ikke kommunaliseres. 

Der var dog også en række hensigter i papiret, som vi godt kan tilslutte os, hvis de bare realiseres 

ordentligt. Det er der så ikke noget bud på, og ej heller overslag for økonomi til deres udførelse. 

Besættelse af poster mv. 

Hensigten med det brede samarbejde blev belyst klart, da det ny byråd skulle besætte poster i byrå-

det. Det ny flertal tog alle formands – og næstformandsposter. Da de vil have et udvalg ud over den 

nuværende ordning, ville de finde midler hertil ved at skære i vederlag. Her friholdt de formands – 

og næstformandsvederlag, og foreslog det hele på vederlag til ”menige udvalgsmedlemmer.” Det 

går så entydigt ud over Centrum -Venstre medlemmerne. Nu er reglen, at det (i 1. omgang) er det 

afgående byråd, der beslutter vederlag. Vi besluttede at beholde de gældende takster. Reelt drejer 

det sig i alt om ca. 300.000 kr. årligt.  

SFs Mette Feenstra blev medlem af Børn, -Unge og Uddannelsesudvalget. 

                                                                   --- 
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Housing First i Odsherred 
 
Den 26. november er der blevet indgået en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, SF, En-
hedslisten og Kristen -Demokraterne om en markant omlægning af hjemløseindsatsen. I aftalen er 
der et øget fokus på boliger, og Housing First strategien skal være langt mere brugt i kommunerne 
end nu.  
 
Her i Odsherred har vi 5 “skæve boliger” som bruges til netop dette, og hos SF håber vi, at det nye 
byråd vil tage imod dette tilbud, og oprette flere skæve boliger, nu hvor der er økonomisk opbak-
ning til sådan en løsning.  
 
Det er vigtigt at have fokus på det brede tilbud inden for boligområdet. Vi skal sikre indførslen af 
Housing First-principperne, da al forskning på området viser, at kombinationen at en permanent 
bolig og en helhedsorienteret støtte med udgangspunkt i borgerens behov, sikrer et godt funda-
ment for den udsatte. Samtidig har vi her i kommunen en massiv mangel på almene boliger, og 
ved opslag på Odsherred kommunes hjemmeside kan man se, at “kommunen har et meget be-
grænset antal lejeboliger til udlejning”. I faktiske tal har Odsherred Kommune kun 57 pct. almennyt-
tige boliger sammenlignet med region Sjælland.  
 
Principperne i Housing First bygger på boligen som en basal menneskeret. Det kræver en respekt 
og menneskelighed over for alle borger og en forpligtelse til at arbejde med og støtte borgeren så 
længe de har et behov. Det kræver et udgangspunkt i borgerens behov og ikke mindst selvbestem-
melse. Derfor bliver det centralt at spørge borgeren “Hvad kan jeg gøre for dig?” og “Hvad har du 
brug for hjælp til?” Disse principper kræver et mindshift i det sociale system, der i dag bygger på 
mindst mulig indsats. Empati, værdighed, indføling og respekt beskrives som værende helt grund-
læggende i det sociale arbejde i Housing First. Kombineres den intensive støtteindsats ud fra 
ovenstående principper og den permanente bolig, viser forskning, at det er muligt at hjælpe 90 pct. 
ud af hjemløshed. 
 
Der er byggeboom i Odsherred kommune, men meget få af disse boliger er almene, og kommunen 
har ikke anvisningsret til noget af det nye der bliver bygget. Dermed afholder man alle de, der har 
mest brug for hjælp, adgang til netop den type hjælp, der ville gøre den største positive forskel. 
Samtidig vil en sådan indsats på sigt være af økonomisk fordel for kommunen. Ved at hjælpe ud-
satte og hjemløse er der større sandsynlighed for, at disse ikke ender på langvarig understøttelse, 
på psykiatriske afdelinger e.l.  
 
Det er altså ren win win.  
 
Mette Feenstra og Ulla Feldthusen  
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Ligeløn, historisk arv og sygeplejersker der har fået nok. 
Af Arne Mikkelsen 

 

Er der noget Centrum Venstre står sammen om, så er det den såkaldte ”Danske Arbejdsmarkeds 

Model.” Trods dette så viser bl.a. udviklingen med konflikter på folkeskole – og nu sygeplejerområ-

det, at der er en række forhold som modellen ikke er egnet til at rumme. Jeg vil påstå, at den mang-

ler nogle udviklingstrin. 

Historisk blev den Danske Model skabt i september 1899 efter en stor Lock out. Sultekrigen kaldte 

arbejderne den kamp. Resultatet blev at arbejderne fik retten til at organisere sig og indgå aftaler, 

mens arbejdsgiverne blev sikret retten til at lede og fordele arbejdet. Modellen gælder med visse 

ændringer stadig. Den er blevet tilføjet en hovedaftale, en lovbestemt forligsinstitution og et vold-

gifts, -arbejdsrets og tjenestemandsret system. Ligeledes er der aftalt regler for samarbejdsudvalg / 

MED udvalg og medarbejderrepræsentanter i bestyrelser over en vis størrelse. 

Den Danske Model er historisk skabt for at regulere forholdet mellem private arbejdsgivere og de-

res ansatte. 

Den Danske Model er historisk skabt for at regulere forholdet mellem private arbejdsgivere og de-

res ansatte. 

Der forhandles løn . og spilleregler mellem parterne med jævne mellemrum. Som oftest for 2 år ad 

gangen. Kan parterne ikke blive enige, kan hver af dem iværksætte strejke eller Lock out.. Dette sy-

stem er også blevet indarbejdet i det offentlige arbejdsmarked, der efterhånden udgør ca. 1 /3 af ar-

bejdsstyrken. Her er det blevet klart, at forholdet mellem arbejdsgivere (folkevalgte og ansatte le-

dere) og lønmodtagerne ikke er jævnbyrdigt. Hvis situationen udvikler sig til konflikt, så taber ar-

bejdsgiverne ikke penge. Der sker tvært imod besparelser. Hvis politikerne (arbejdsgiversiden) 

skønner at konflikten får samfundsskadelige virkninger, så kan arbejdsgiverne gå ind og gennem 

lovgivning standse konflikten og diktere vilkårene. 

Kamp for ligeløn eller?... 

 

Lige nu har vi oplevet, at folketinget har lovgivet for løn – og arbejdsvilkår for sygeplejerskerne ef-

ter at de først sagde nej til en aftale og siden et mæglingsforslag gennem urafstemninger.  

Det har medført en række udfordringer på deres arbejdsområder, og sygeplejerskerne udviser mang-

lende lyst til deres fag og modvilje med at påtage sig overarbejde. En del har opsagt deres stillinger 

i det offentlige, og har lades sig beskæftige gennem private vikarbureauer. Det sker under sam-

fundsforhold der skærper situationen. 

1. Verden hærges af en Coronapandemi. 

2. Løn og arbejdsforhold samt små årgange bevirker, at der ikke er tilstrækkelig søgning til sy-

geplejefaget. 

3. Moderne sygepleje kræver en stor specialisering. 

4. Tilliden til ”systemet” er lille, idet området er blevet lovgivet på plads 2 gange siden 80erne. 
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5. . Nedsatte kommissioner har intet kunne levere som imødekom de krav der er. 

6. Hvad er problemet. 

Meget konkret så mener DSR (Sygeplejerskernes fagforening), at deres løn er for lille i forhold 

til deres uddannelse og det arbejde der forventes af dem.  

Jeg er ikke overbevist om, at det er hele problemet. Der er en række andre forhold som spiller ind i 

sagen. Her er spørgsmålet om ligestilling en del af det der skal løses 

Nogle historiske forhold som ikke er tilpasset udviklingen. 

Efter slutningen på 2. verdenskrig begyndtes der en opbygning af Velfærdssamfundet. Til det for-

mål blev der uddannet og ansat en stor stigning af arbejdere i den offentlige sektor. Hvor den pri-

vate sektor efterspurgte mandlige arbejdere, så optog den offentlige sektor kvindelig arbejdskraft. 

Det er stadig således, at mænd fylder mest i den private sektor og kvinder mest i den offentlige. De 

store sektorer i den offentlige sektor er sundhedssektoren, uddannelsessektoren og den administra-

tive sektor. 

I stedet for at skabe et nyt fagligt system til den udvikling, blev grundideerne fra septemberforliget 

fundamentet i en hovedaftale for offentligt ansatte.  

Tjenestemandskommissionens forslag fra 1969 

I 1965 blev der nedsat en kommission, der skulle komme med et forslag til hvorledes de offentlige 

ansattes forskellige kategorier skulle indplaceres lønmæssigt. I 1969 kom deres forslag så, og det 

blev vedtaget som ramme af folketinget. Forud havde folketinget forlangt, at forslaget skulle frem-

komme med velbegrundede hierarki indstillinger. Kommissionen indrømmede det ikke var lykke-

des da de afleverede deres indstilling. Alligevel vedtog folketinget det og argumenterede med, at 

modellen var dynamisk og kunne ændres i takt med samfundsudviklingen. 

En sådan ændring har i al væsentlighed ikke fundet sted, i de godt 50 år der er gået siden vedtagel-

sen. 

Konkret for DSR’s medlemmer gælder det, at de blev placeret som nr. 7. på en skala med 40 ram-

mer, der hver har en række trin. (Op til 6 trin med 2, 75 % forskel pr. trin). 

Hierarkiet ser således ud: Modellen er udført af Institut for menneskerettigheder. 

 

- Fremgår på næste side som fig. 1: 

 

 

 

- Overlæger er i toppen på niveau 37. SOSU -assistenten helt i bund. 

Institut for menneskerettigheder har set på hvorledes kønnene er repræsenteret i de forskellige 

rammer. De deler således, at hvis 60 % er kvinder så er det kvindefag. Ligeledes hvis 60 % er 

mænd så er det mandefag. De har en neutral zone, hvis antallet er mellem 40 og 60 %. I 



 

7 
 

pyramiden er der sket en del forskydninger, men i 69 var de 4 øverste mandlige. I 2019 er det de 

3 første mens 4 og 5 nu er henført til neutral zone. Der er altså ikke sket en nævneværdig foran-

dring! 

 

Fig: 1: 

 

På det danske arbejdsmarked er der i dag en forskal på lønnen mellem mænd og kvinder på 13 %. 

Det til trods for, at kvinder har længerevarende uddannelse end mænd i gennemsnit. VIVE (før So-

cialforsknings Instituttet) har i 2019 i en analyse konkluderet ” At kvindefag er stadig lavtlønsfag. 
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Jo større andelen af kvinder er indenfor et fag, jo lavere er lønnen, og Det gælder især i den offent-

lige sektor.” 

Jeg har taget nogle tal fra analysen, som jeg ved har været brugt af DSR, når der har været drøftet 

skævheder i lønnen. 

De er så indsat i nedenstående graf fig. 2. Der er tale om indexisering, hvor top er 100 og bund 0. 

                      

 

Årsager og virkning. 

Der bliver givet mange forklaringer på, hvorfor kvinder generelt får lavere løn end mænd. En nær-

liggende forklaring har været, at kvinder anciennitetsmæssigt ”forsømmer mere end mænd,” fordi 

de føder børn og går på barsel. Ofte vælger de at blive hjemme for at passe syge børn og endog æl-

dre omsorgskrævende gamle. Det gør de statistisk set oftere end deres mænd. 

Hvis vi ser på sygeplejerskerne i forhold til politi – og lærere, så gælder det, at de i overenskomster 

har prioriteret familievenlige ordninger som fri på barns 1. (og 2.) sygedag, omsorgsdage mv. Lige-

ledes fik de historisk løn under deres uddannelse. Ingen af disse forklaringer holder dog i vore dage. 

De familievenlige ordninger er, specielt indenfor det offentlige blevet bredt udbredt. På det sidste 

lader det til, at en betydelig forbedret barsel for mænd er ved at være en realitet. 

Det er for sygeplejersker fremført, at de i deres aftaleforhandlinger har valgt tillæg til specialfunkti-

oner frem for mere på basislønnen. Realiteten her er, at udviklingen har krævet specialfunktioner 

der krævede udbredt kompetenceudvikling af de uddannede. Det blev så honoreret, men bag efter 

modregnede arbejdsgiverne det delvist i de ordinære overenskomster. Sygeplejerskerne har ikke 

kunnet komme igennem med at hæve grundlønnen. 

Jeg mener, de offentligt ansatte skal arbejde for en større udligning af lønnen blandt alle ansatte. 

Sammenholdet blandt de offentligt ansatte bliver alvorligt svækket, når kampen om løndelene bliver 

for dominerende. Kvindefag – og mandefag er ikke hinandens modsætninger, men klart hinandens 

forudsætninger for at lykkes. De der skaber værdierne skal også tildeles deres rimelige andel heraf. 
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Derimod er den voksende ulighed mellem lønarbejdende og kapitalforvaltere et både økonomisk  

men mindst lige så meget et demokratisk problem. Alene af den årsag er sygeplejerskernes kamp 

for en retfærdig løn med hovedvægt på kravet om ligeløn og en udvisken af skævhederne lønmæs-

sigt en positiv, støtteværdig og retfærdig kamp, vi skal bakke op om og støtte! 

                                                                                                              

 

 

 

    

                                                                     --- 

      

 Gitte Terp Henriksen·  
Med Arbejdstilsynets ”Straks påbud” på Herning hospital, hvor personalet knækker, 300-400 vagter 

ikke har kunnet dækkes hen over julen, er vi nu nået til et punkt hvor alle kræfter skal rettes mod 

sundhedsvæsenet. Udgangen på denne Corona krise, og sygeplejerskernes nødråb, må være et SF 

der siger fra. En lønkommission løser intet, når det der mangler er et sammenhængende sundheds-

væsen, med ressourcer der står mål med opgaverne, med nok læger, sygeplejersker, SOSUer, it folk, 

sekretærer og hvor sværhedsgraden i opgaverne løses ud fra faglige kvalifikationer.  

Hvis sygeplejersker serverer mad og skifter tøj på de ældre har de ikke også tid til omsorg og kor-

rekt medicinering. Hvis sosuansatte kan tage temperatur og blodtryk mv så skal sygeplejerskerne 

ikke gøre det. Og meget meget andet bør gentænkes i samtlige opgaveled. For presset vil stige og 

stige efterhånden som antallet af ældre over 85 år vokser i de kommende år. Samarbejdet mellem 

kommuner og region skal øverst i prioriteringen - vi skal have økonomien på plads så kassetænk-

ningen modvirkes og recirkulationen af medicinske patienter bringes til ophør! Der er så mange ste-

der hvor vi kan gøre noget, men fagkampene blokerer herfor.  

Derfor vil jeg foreslå ar SF går i front, og foreslår trepartsforhandlinger hvor ALT kommer i spil. Vi 

skal ikke ende med en privatiseret sektor fordi vi ikke tør diskutere løsninger. Hvorfor skal vi over-

hovedet have fem regioner og ikke kun en? Vi sparer en masse bureaukrati, vi får et fællesjournal-

system, en bestyrelse der står til ansvar og som hele befolkningen kan stemme på. Altså 

Kilder: 

Institut for menneskerettigheder: Kvindefag i historisk skrue-

tvinge. Redegørelse2019. 

Danmarks statistik: Stor forskel mellem mænd og kvinder 

findes primært blandt beskæftigede med høje lønninger. 

SFI: Et kønsopdelt arbejdsmarked. 

AM: Personlige erfaringer efter 32 år som faglig tillidsvalgt, 

og herunder 8 år som direkte deltager i overenskomstindgå-

else. (Medlem. DLF’s hovedstyrelse). 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/748330618636968/user/799287429/?__cft__%5b0%5d=AZXhuqo7PBOVbgYNqC8mtpxK2mBYu8wDjlO6nFMcrKyEbm14Ft2zNmxXEqVM7t3bqGZwS7gMnzyAIezFFyKKy0BFQG0SCEzNcU74ZyQlQ1EBF6SchDAvxZQAiyF0OOORF5JNkYTg_3Lujd_v7G_XjPdB0dwlfqic47AvWMWNhsCG6Pc1XIXvXM5JlzuHbEl2I-c&__tn__=-UC%2CP-R
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revitalisering af den demokratiske proces, og en styrket magt overfor medicinalindustrien der i dag 

spiller os ud mod hinanden. Dette er mit udspil, det er det jeg ser som en helt central opgave for os , 

vores rolle - og hvis ikke Socialdemokraterne kan se behovet så vinder de borgerlige næste valg. 

Med denne opfodring et ønske om et godt nytår til jer alle. 

                                                                                  

                                                                                   --- 

                                          

 

                 

 

 

 

 

                                                                     

 

                                                                                                                              

 

Gitte Terp Henriksen er 

medlem af SF Odsherreds 

lokale bestyrelse. 

Mette Feenstra blev valgt som SF Ods-

herreds nye byrådsmedlem. Ved konstitu-

eringen fik hun plads i : 

Børn, -Unge og Uddannelsesudvalget. 

FGU Nordvestsjælland, bestyrelsen. 

 

På et møde i regionen blev hun udpeget 

som medlem af KKR Sjælland. 

(Kommunernes Kontakt Råd, hvor regio-

nens 17 borgmestre deltager sammen 

med repræsentanter fra partier der ikke 

har mange borgmestre. SF har 2 repræ-

sentanter). 
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Framing = en udviklet form for løgn. 

                                                                                                  

 

Om sprog og handling – og om ansvar for konsekvenser. 
I øjeblikket kører der en meget interessant proces. Den er rettet mod den siddende regering 
og specielt statsministeren, og den er orkestreret af det borgerlige Danmark og de borgerlige 
medier. 
 
Den er interessant fordi det er et skoleeksempel på, hvordan man kan frame en ”debat” såle-
des, at den stort set er garanteret ét udfald – altså krone, jeg vinder/plat, du taber. 
 

Hvordan opnår man det. 
 
Første fase er at finde en ”sag”. Den kan være stor eller lille, men den skal kunne skille van-
dene og der skal være nogle ofre og en krænker. Sagsforholdet – altså sandhed og kontekst er 
lidt ligegyldig, for det skal kun bruges i opstartsfasen. Mink-sagen er et rigtig godt eksempel. 
 
Man starter med at beskylde krænkeren -. i dette tilfælde statsministeren – for alverdens for-
brydelser som grundlovsbrud, misbrug af militær og politi m.v. og man tillægger også krænke-
ren allehånde onde og luskede hensigter. 
 
Derved får man framet krænkeren – altså statsministeren – som en gemen forbryder uden at 
skulle besvære sig med at dokumentere sine påstande, for målet er nået. 
Billedet af forbryderen sidder nu fast og det er op til den, det går ud over at modbevise det. 
Med et slag har man indført omvendt bevisbyrde, og samtidig har man sat spørgsmålstegn ved 
hele motivet bag handlingen – igen uden nogen form for dokumentation andet end mavefor-
nemmelser. 
 
Når så dokumentationen kommer og viser, at der ikke er tale om en forbrydelse, så skifter fo-
kus. Nu drejer det sig ikke om, at krænkeren har krænket nogen, men måden hun ikke har ud-
ført sit arbejde. Det opnår man ved at stille urealistiske krav og ved at ”glemme” den kontekst 

Af Mogens Stig Møller. 

Formand for 

SF Odsherred. 
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-pandemien – som var ramme om og årsag til beslutningen, og som gjorde, at det var nødven-
digt at handle meget hurtigt. 
 

                       AM. 

Da det så går op for statsministeren – chefen - , at der er begået en fejl, så tager hun fat i den 
minister, altså den mellemleder, hvis ansvar det er at sørge for, at den slags fejl ikke sker , 
fordi han, ligesom alle andre mellemledere har et ansvar for, at hans afdeling lever op til sit 
ansvar – især når det tilmed står i Grundlovens §14 – og sørger for, at han tager sin afsked 
samtidig med, at hun oplyser Folketinget om det skete og får rettet fejlen. 
 
Der handler hun som enhver ansvarlig leder for enhver virksomhed. Hvis en topchef skulle gå, 
hver gang en mellemleder laver en graverende fejl, så ville der blive meget gennemtræk på de 
danske direktionsgange. Nu er hun framet som både en forbryder og en, der løber fra sit an-
svar – og der er ingen, der har rejst de pågældende påstande, der trækker noget tilbage. 
Da det så rent faktisk også er kørt efter bogen, så kommer tredje angrebsbølge. Nu drejer det 
sig om ledelsesstilen. Det er altså lederen, der har en skidt personlighed og som herser med 
sine undergivne. En sådan person er det ok at give øgenavne. Hvis man så samtidig kan mis-
tænkeliggøre hende ved at påstå, at hun ødelægger bevismateriale og generelt er løgnagtig – 



 

13 
 

igen uden nogen form for dokumentation – så bygger det ovenpå den tidligere framing, så 
øgenavne som slette-Mette er pludseligt helt i orden.  
 
Når det så viser sig, at der ikke er nogen dokumentation for, at der er slettet noget af relevans, 
så kommer fjerde angrebsbølge. Nu drejer det sig om ”tonen” i SMS -erne. 
Den er ikke pæn, forstås det – sjovt nok noget, der hævdes af folk, der i årevis har gjort grin af 
dem, der synes at tonen i f.eks. integrationsdebatten var lige hård nok. Det er altså et tydeligt 
eksempel på dobbelte standarder. 
 
På den måde har vi med fire enkle greb forvandlet en statsminister, der havde høj popularitet 
og troværdighed til en forbryder, der ikke tager ansvar, har en ”diktatorisk” ledelsesstil og 
som er grov i sin omgang med andre – uden at man har besværet sig med at dokumentere no-
get som helst. 
 
Det er et skoleeksempel på den form for framing, som højrefløjen i USA og Storbritannien har 
praktiseret siden Ronald Reagans dage – især med hjælp fra Robert Murdoch. 
Ideen er, at man skyder så mange udokumenterede påstande af som muligt, for der er allige-
vel aldrig nogen, der gider lytte til forklaringerne. 
 
Når så konsekvenserne af den slags manøvrer dukker op, som vi så det i torsdags foran mink-
kommissionen, så slår de borgerlige, der har igangsat og styret hele processen, syv kors for sig 
og hævder, at det kan de sandelig ikke have noget ansvar for. Ikke alene har de ansvar for det. 
De har igangsat processen, båret ved til bålet og de fremturer, selv med de konsekvenser det 
nu får. 
 
Hvorfor? Fordi magten er vigtigere end alt andet og alle kneb gælder. Etik og moral er begre-
ber, der kun italesættes ved festlige lejligheder. 
 
Det mest tragiske er, at enhver ansvarlig borgerlig regering – og her undtager jeg Lars Løkke 
Rasmussens regering – ville have ageret nogenlunde lige sådan. De ville have givet mindre til 
lønarbejderne og mere til erhvervslivet, men det var nok også det. 
 
De ville dog have én fordel, som rød blok ikke har. De ville have en langt mere ansvarlig oppo-
sition, der ikke ville være gået efter struben på regeringen midt under en krise. 
Af det kan vi udlede, at både som regering og som opposition er den røde blok mere ansvarlig 
end den blå blok – hvilket ikke kommer helt bag på mig. 

 

                                                                           --- 

Arne Pension – eller Tidlig Pension 

En beskeden men velfortjent håndsrækning til personer der ellers risikerer at gå 

ned før folkepensionen på grund af nedslidning. 

                                                                                             AM. 
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Den 21.12. 2020 vedtog et flertal i folketinget (S, Ø, O, Alt. og deres udtrådte og F. var for.  Imod: 

V, RV, KF, NB, LA) loven om Tidlig Pension. Den lov der i folkemunde er døbt Arne Pensionen.  

Loven er et forsøg på at udbedre den skade, der blev forvoldt da man reelt afskaffede efterlønsmu-

ligheden og forhøjede pensionsalderen. Loven er klart en social forbedring. Mennesker der er blevet 

nedslidte i en sådan grad, at de kun lige kan hænge på arbejdspladsen. Disse mennesker kan med 

pensionen vælge at stoppe 3 år før folkepensionsalderen. Det kan de uden sygemelding, resursefor-

løb og en masse undersøgelser.  De skal ”bare” kunne opfylde nogle formelle krav. 

I lovteksten er kravene oplistede. De vigtigste er: 

Hvis der er over 3 år til folkepensionen skal man have været 45 år på arbejdsmarkedet. 

Hvis der er 2 år så 44 års anciennitet og 1 år så 43 år. 

Perioder på dagpenge, i lærlingepraktik, på barsel, værnepligt, hyre på et dansk skib m.m. tæller 

med ved optjeningen. Senest 2 år før den tidlige pension skal man være medlem af en a – kasse. 

Det månedlige beløb man får i tidlig pension er 13.550 kr. (2020 niveau). Derfor opleves det, at ca. 

halvdelen af den gruppe der har fået tilkendt retten ikke bruger den (endnu). Beløbet er ikke meget 

højere end kontanthjælp, der for enlige i 2021 var 11.698 kr. 

I udvalgsarbejdet forud skrev Venstre bl.a. som deres begrundelse for at være imod: ” Vi er imod 

aftalen og lovforslaget, og det er der flere grunde til. For det første er aftalen ikke målrettet ned-

slidte danskere. I stedet får en udvalgt gruppe af danskere, der har været længst tid på arbejdsmarke-

det, mulighed for at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. For det andet gør aftalen Danmark fat-

tigere, meget fattigere. Regeringen skønner selv, at aftalen reducerer den danske velstand med 13 

mia. kr. i 2025, svarende til knap 0,6 pct. af BNP. Det er på ingen måde ansvarligt midt i en alvorlig 

økonomisk krise.” Senere i betænkningen skønner de, at ca. 10.000 arbejdsduelige vil forlade ar-

bejdsmarkedet som følge af loven. 

Tidlig pension bliver i folkemunde kaldt 

for Arne Pension. 

Årsagen er, at bryggeriarbejderen Arne 

Juhl blev brugt i Socialdemokraternes 

valgkamp for at få opbakning til pensio-

nen. 

Arne Juhl er i dag 62 år. Han har søgt og 

fået ret til Tidlig Pension, men mener ikke 

han endnu har råd til at benytte den. 

Han har fået udskiftet et knæ, og gennem-

levet en lungeoperation. Selv siger han, at 

retten er en god sikkerhed hvis helbredet 

helt svigter. 
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Der er konkret en meget lav arbejdsløshed i Danmark, og erhvervslivet har foreslået, at der åbnes op 

for at udenlandske arbejdere (udenfor EU) kan komme hertil og arbejde. Noget Mette Frederiksen 

jo åbnede delvist op for i sin nytårstale. 

Den tidlige Pension bliver så bragt ind, som den store uansvarlighed. Med NB Økonomi som kilde 

har jeg undersøgt, hvad pensionsrettigheden foreløbig har betydet i vores nærområder (jan 2022): 

                          

                           

46 % har alene erhvervet sig retten til Tidlig Pension, men har ikke sat den i gang, fordi de fortsat 

arbejder. Her ved begyndelsen af 2022 har 11.000 fået retten i hele landet. Til en slags sammenlig-

ning er der ca. 10.000 unge der ikke kan få praktikplads. Og der er stadig godt 100.000 jobparate, 

som ikke har fået job. For mig er det ret indlysende, at det arbejdsgiverne ønsker, det er flere ar-

bejdssøgende, så de kan få billigere arbejdskraft. Når de ikke efterspørger ledige på Jobcentrene (og 

det viser undersøgelser som VIVE har foretaget er tilfældet) og ikke vil søge arbejdskraften i EU, så 

skyldes det, at denne arbejdskraft ikke vil gå for ”sultelønninger.” At de Radikale i flere tilfælde 
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løber med på den historie skyldes nok, at de når det kommer til stykket, ikke er så sociale, men in-

derst inde mere! liberale,” forstået som afhængige af de riges nåde! 

                                                                   --- 

 

Så fik Dansk Folkeparti sin 3. formand. 

Søndag den 22.01. holdt Dansk Folkeparti ekstraordinært landsmøde. Partiets 3. formand skulle 

vælges, idet den hidtidige Kristian Thulesen Dahl havde meddelt han stoppede. Valget faldt på 

næstformanden Morten Messerschmidt, som fik ca. 60 % af de delegeredes stemmer. Her fra Ods-

herred havde byrådsmedlem Julie Jacobsen (der var delegeret) fortalt at hun stemte på MM.  

 

Julie Jacobsen 

   Pia Kjærsgaard 

Kristian T Dahl. 

Morten er klart den bedste. Når jeg har 

talt med ham, så har han lovet en 

større stemme til baglandet. Det glæ-

der vi os til. 

Morten er klart den mest nydelige af de 

opstillede. Og Kristian har svigtet mig.  

Derfor har jeg ikke været i tvivl om at 

give Morten min støtte. Nu håber jeg 

så, han tager mig med i ledelsen. 

Morten har intrigeret bag mig i min 

formandsperiode. Det har ikke gavnet 

partiet, og det har vanskeliggjort mit 

arbejde. 
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Her de 3 kandidater: 

Morten Messerschmidt                      Martin Henriksen                  Merete Dea Larsen 

Som det for os udenforstående så ud, så bringer valget ikke den ønskede samling og ro i partiet. 

                                                                       --- 

Vigtig reformpakke. 

SF kunne ikke undlade at deltage! 

SF er sammen med S, RV, DF og Kr. F forligs parter i et forslag til en reformpakke for Dansk 

økonomi. Aftalen har sit udgangspunkt i regeringsforslaget ”Danmark kan mere” fra septem-

ber 2021.        Af AM. 

                                                                           

Efterspørgsel efter arbejdskraft 

er en lykkelig situation. Alene 

den sidste måned kom 17.000 

flere i job. Hvad siger Cepos, ar-

bejdsgiverforeningerne og de 

borgerlige egentlig til, at vi har 

en jobfest uden samtidig at ind-

føre forringelser, som forsurer li-

vet for folk på overførselsind-

komster?   Karsten Hønge. Be-

skæftigelsesordfører for SF. 

Det er nu igen klart dokumente-

ret, at det ikke er lavere ydelser, 

men ledige jobs det handler om. 
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Med forslagets gennemførelse bliver en række af samfundets aktuelle udfordringer taklet. Aftalen er 

ligeledes et bidrag til det forståelsespapir, der dannede grundlaget for regeringsdannelsen. 

 I korte træk er de vigtigste dele af den 21 siders aftale: 

• Uddannelse, forskning og grøn omstilling for 4,5 mia. kr. 

• Dimittender får lavere dagpengesats efter 3 måneder. 

• Beløbsgrænsen for ikke EU borgeres garantiløn nedsættes med 75.000 kr. årligt. 

• Lavere afgift på grøn el. 

• Ingen modregning i pension på grund af partners indkomst. 

• En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. 

• En forhøjelse af første 3 måneders dagpenge for ledige der har været i job. 

Alene sænkelse af beløbsgrænsen er vurderet til at give 1200 jobbesættelser, som jo er hvad ar-

bejdsgiverne heftigt har efterlyst. 

Der er nogle knaster som skal overkommes. Hovedparten af blå blok vil ikke deltage, fordi der er 

tale om forhøjelse af dagpengene. Der er pt. 2 områder i planen, som ikke kan gennemføres før efter 

et valg. Nedsættelse af beløbsgrænsen er DF imod. Lavere dimittendsats er forligsbelagt. Begge 

dele vil ”Blå blok blokere.” 

Forligspartierne har aftalt at sætte det hele til afstemning i folketingssalen. Venstre, Liberal Alli-

ance, Konservative og Nye borgerlige har reageret ved at bebude deres eget forslag. Det bliver så 

uden dagpengeforhøjelse, og med endnu større lønkravsnedsættelse til ikke EU-borgere. 

SF har klart sagt, at den nedsatte dimittendsats er en del vi meget gerne havde undværet. Nedsæt-

telse af beløbsgrænsen er heller ikke en SF-sag, men en af de forhold vi må æde for at være med til 

at opfylde ”Aftalepapiret.” Det er altså en imødekommelse af de Radikale. 

Samlet er det vurderet, at pengene til grøn omstilling, hævede dagpenge og ophævelse af modreg-

ning i pensionerne langt overstiger de ubehagelige omkostninger. Den lavere el afgift håndteret rig-

tig, samt det forhøjede beskæftigelsesfradrag (i princippet et bundfradrag, selvom det jo desværre er 

procentreguleret.) er i situationen også positivt. 

For mig er der ikke tvivl om, at uden SF som deltager i forliget, så havde de positive dele været ud-

hulet gevaldigt. SF udnytter sine mandater optimalt, men deltager ikke i en alt eller intet aktion, 

hvor resultatet klart er givet som  i n t e t. 

                                                                               Indsat Facebook 26.01. 2022. 

                                                                                    --- 

Karsten Hønge nævner i en kronik hvorledes arbejdsgiverne kan hente mindst 87.000 nye dan-

ske medarbejdere. Og det vil være uden at medregne den reserve der er, hvis arbejdsgiverne finder 

praktikpladser, man tilbyder de handikappede, førtidspensionister og fleksjobbere de timers arbejde, 

som de vil kunne magte. 

Kort sagt så handler det ikke så meget om nødvendig arbejdskraft, som om at kunne dumpe lønnin-

gerne eller i det mindste styre lønpresset i en opgangstid. 

Frit fra ”Arbejderen den 25.01. 2022.” 
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Midten: Hvor politik går hen for at dø! 
(Jonathan Pie alias Tom Walker) 
                                                                                Mogens Møller: 

 

                                                                                                 

 

Det er værd at se lidt på. 

Vi har og har haft en række partier, der kalder sig selv midterpartier og taler om at samarbejde hen 

over midten. Lige i øjeblikket er det især Det Radikale Venstre og Moderaterne, der indtager den 

position. Men hvad betyder det? 

Erfaringerne både herfra og fra andre lande viser, at det som regel betyder en højreorienteret økono-

misk politik med skattelettelser til de bedst stillede, besparelser i bunden og forringet social sikker-

hed på den ene side, garneret med liberale kulturpolitikker på den anden side. Med andre ord; de 

rige får alle pengene og den snakkende klasse får den kulturelle magt. Den lavere middelklasse og 

lønarbejderklassen får ikke rigtig noget, men hvis de protesterer, er de enten grådige eller ukultive-

rede eller begge dele, og frem for alt vil de sætte landets konkurrenceevne overstyr. 

Men hvilken betydning har det i virkeligheden at tale om midten og definere sin politik som midter-

politik. Og hvordan finder man midten? 

Lad os prøve. 

I 1995 var GINI-koefficienten – et mål for indkomstulighed – i Danmark 21,5. 25 år senere er den 

29,7. Da en stigende GINI-koefficient betyder stigende ulighed, så der indkomstuligheden altså ste-

get c. 40% på 25 år. Hvis man på et tidspunkt i de 25 år skulle bestemme midten, så ville midten 

altså svinge mellem de to tal afhængigt af, hvilket år, der skulle symboliserer midten. 

I forbindelse med, at der var afskalning fra både La-

bour og Konservative i UK i 2019, lavede Tom Wal-

ker, der optræder som journalisten Jonathan Pie en 

lille video med titlen: 

”The Centre Ground: Where Politics Goes to Die!” 

Det er et udsagn, der er interessant, fordi der i den po-

litiske debat i Danmark er mantraer om ”at mødes på 

midten”, henover midten” og der samtidig er partier, 

der definerer sig som midterpartier.  

Men findes midten, og hvis den findes, er det så det 

faste punkt i politik, hvorfra verden bevæges? 

Eller er midten en fiktion, et flytbart mål, der minder 

mere om skatten ved regnbuens fod, som man aldrig 

kan nå? 
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I øjeblikket er der et forslag om at forøge dagpengene ved de første tre måneders ledighed. For at 

ville gå med til det kræver en række borgerlige partier skattelettelser, for så kan de ”mødes på mid-

ten”, når både lønarbejdere og de velbjærgede får en bid af kagen. 

Det lyder meget besnærende, indtil man sætter det ind i en historisk kontekst. 

Over de sidste 20 år er dagpengesystemet blevet drastisk forringet. 

Perioden er blevet halveret og optjeningstiden er blevet fordoblet, og samtidig er kompensationsgra-

den faldet fra 57% til 52% af en gennemsnitlig LO-arbejders løn. Det betyder, at den relative købe-

kraft i forhold til lønnen er faldet med 9%. 

At forlange skattelettelser som ”betaling” for at give en beskeden kompensation for den dramatiske 

forringelse af dagpengesystemet er ikke ”midterpolitik”, men klassepolitik. 

Det kan bedst sammenlignes med, at der er en, der hugger din tegnebog, men tilbyder, at du kan 

købe dit kørekort tilbage for 100 kr., og så prøver at sælge det som et midtsøgende kompromis. 

 

Men hvordan kan man få fremstillet den slags kontant klassepolitik som midterpolitik? 
Det kan man ved den rette framing og de rigtige narrativer. 
Det narrativ, det her drejer sig om bygger på frasen om, at ”det skal kunne betale sig at 
arbejde”. 
Frasen er i sig selv meningsløs, for med mindre man er fattig som en kirkerotte og ikke 
ejer noget som helst, så kan det altid betale sig at arbejde, for ellers skal man spise af sine 
aktiver. 
Hele ideen med dagpengesystemet var, at for at arbejdsgiverne skulle have et meget 
fleksibelt arbejdsmarked – adgang til hurtigt at hyre og fyre – så skabte man et 
kompensationssystem, der gjorde, at arbejdsløshed hverken var en økonomisk eller social 
katastrofe. Det var den daværende ”midte” - den midte, der gjorde at fagbevægelsen 
accepterede de mest liberale ansættelses- og afskedigelsesregler i EU. 
Samtidig accepterede begge parter, at arbejdsløshed var et samfundsproblem og ikke den 
enkeltes skyld og ansvar. 
I dag er vi meget langt fra den midte. På grund af 20 års kontant klassepolitik fra de 
velbjærgede har man ikke alene markant forringet forholdene for arbejdsløse, men man 

Det samme gælder hysteriet 
om Arne-pensionen, som er et 
beskedent plaster på 
destruktionen af efterlønnen, 
men som de borgerlige, med 
god hjælp fra det Radikale 
Venstre, prøver at lægge for 
had. Det er også ren og skær 
klassepolitik. 
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har samtidig fået flyttet ansvaret fra samfundet som helhed til den enkelte, der åbenbart 
ikke har den nødvendige markedsværdi. Så ”midten” er flyttet meget langt til højre, og af 
det kan vi udlede, at der ikke eksisterer en fast midte, men bare et midlertidigt og flytbart 
centerpunkt bestemt af det til enhver tid bestående styrkeforhold i klassekampen. 
De ideologiske ideer, som højrefløjen fremhæver, forsvinder sjovt nok også som dug for 
solen, når de skal til at virke i praksis. 
Hvis vi tager den nuværende diskussion om beløbsordningen i forhold til ikke-EU-
arbejdskraft, så er hele tankesættet om markedsmekanismerne, der ellers burde styre alt 
sært fraværende. 
Ved mangel på arbejdskraft burde lønningerne stige, men i stedet for at lade 
markedsmekanismen råde, så forsøger man at kortslutte den, når det drejer sig om prisen 
på arbejdskraft. Det pakkes ind i et narrativ om, at vi ikke har råd til, at vores 
konkurrenceevne forringes og landet så bliver gældsat ud i al fremtid. Det er nonsens. Vi 
har i årtier haft et overskud på betalingsbalancen – i øjeblikket omkring 8% af BNP – og 
det betyder, at vi har en udlandsformue på c. 70% af BNP. Vi har altså i øjeblikket et 
massivt underforbrug på 8% af BNP, og det betyder to ting. For det første ødelægger de 
de svage økonomier i resten af EU og for det andet betyder det, at der er plads til pæne 
lønstigninger, uden at betalingsbalancen kommer i fare. 
Der er også midler til at få alle de, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet, sluset ind på en 
rimelig måde. 
I 1970'erne talte vi også meget om farerne ved brain drain, altså det, at de rige lande 
stjæler uddannet arbejdskraft fra de fattigere lande  - uddannelser, som disse lande har 
betalt ud af deres begrænsede resurser - og derigennem er med til at fastholde dem i 
fattigdom. Det var en stor diskussion dengang, men den lader til at være helt forstummet, 
men hvorfor skal det være legitimt at stjæle andre landes uddannede i stedet for at 
uddanne vores egne? 
Er det rimeligt, at der arbejder flere sundhedsarbejdere fra Cameroun i Storbritannien end i 
Cameroun? 
Det er den verden, vi vil styrke ved at nedsætte beløbsgrænsen. Det er ikke midterpolitik, 
men ren og skær klassepolitik, og det drejer sig om løntrykkeri for at forhindre, at man er 
nødt til at betale mere for arbejdskraften.   
Hvordan er det lykkedes at komme igennem med den form for massiv klassepolitik under 
navnet midterpolitik uden af den samlede venstrefløj fra det kongelige danske 
socialdemokrati og ud samt den samlede fagbevægelse er helt oppe i det røde felt? 
Det skyldes mindst tre forhold. 
For det første er vi blevet udsat for en massiv framing – startende i USA i Reagan-tiden – 
om, at folk selv er skyld i arbejdsløshed, sygdom og andre sociale begivenheder, der gør 
dem fattige. 
For det andet – og det er den anden side af den samme framing – kan man tale om 
meritokratiets forbandelse, hvor alt, hvad du kan rage til dig, skyldes din egen fortjeneste 
og dygtighed og at du derfor ikke skylder samfundet noget. 
De to aspekter betyder, at både de fattige og de rige fortjener deres skæbne. Det ligger 
bl.a. bag Margaret Thachers herostratisk berømte bemærkning: ”There is no such thing as 
society”, så de velbjærgede har ikke andre forpligtelser overfor resten af samfundet end 
dem, de frivilligt påtager sig, mens de fattige fortjener deres skæbne. 
Det tredje forhold er, at fokus i de sidste mange år er flyttet fra den socioøkonomiske 
politik til de såkaldte ”værdikampe”, og at store dele af samfundet har brugt enorme 
mængder af energi på at forholde sig til hinandens fordomme i stedet for at tage sig af 
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samfundets reelle problemer. 
Hele indvandrings- og integrationsdebatten har i mange år været karakteriseret ved, at 
man har beskyldt hinanden for enten at være racister eller naive tosser, der ville udskifte 
befolkningen. Der er ingen tvivl om, at der findes personer i begge disse outrerede 
positioner, men hvis det samlet drejer sig om mere end et par procent af befolkningen, vil 
jeg være noget overrasket. 
De reelle problemer blev allerede tidligt fremhævet af venstrefløjen. Allerede i 1970 
fremsatte Hanne Reintoft et forslag i Folketinget om indvandringsstop, og den store del af 
venstrefløjens modstand mod EF skyldtes frygten for import af løn -trykkere. 
Samtidig var de borgerlige partier, og især Venstre, varm fortaler for yderligere import af 
arbejdskraft. 
Den debat, der i begyndelsen ikke handlede om indvandring, men om arbejdsmarkedet, er 
siden blevet forvandlet til en debat om kultur m.v. hvor fronterne så skiftede. Da store dele 
af venstrefløjen glemte grunden til deres oprindelige skepsis, så blev debatten i højere og 
højere grad en debat om kultur og etnicitet og ”ordentlighed” i stedet for om løn- og 
arbejdsforhold. 
Det var en debat, der passede den snakkende klasse fremragende, for det betød, at de 
kunne fremstå som progressive samtidig med, at de understøttede en stadig mere 
højreorienteret socio -økonomisk politik. 
Hvor efterlader det os? 
Der kan drages to konklusioner. 
Den ene er, at midten ikke findes som et fast punkt, men bare er en afspejling af 
klassekampens status. Midten er altså ikke et fast, men et flydende punkt, så ”henover 
midten” eller ”politik fra midten” betyder reelt bare, at status quo bliver det punkt, man 
definerer det fra – uanset om status quo var anderledes i dag end i går, og vil være 
anderledes igen i morgen, så kampen går fra at definere sine politiske mål og kæmpe for 
dem til noget langt mere ugennemskueligt – nemlig retten til at definere midten og 
derigennem få sine politiske prioriteringer stemplet som ”det normale” - altså det 
udgangspunkt, vi har for politikskabelse. De politikker, der tilsyneladende bevæger sig hen 
mod den fiktive midte, dør ikke, for de bevæger sig i realiteten ikke. De prøver i stedet at 
bevæge ”midten” derhen, hvor de selv er. 
Den anden er at klassekampen er en permanent tilstand i et samfund som vores. 
Der har været en tendens på dele af venstrefløjen til at glemme det og i stedet lade deres 
progressivitet alene bestemme af kulturelle forhold og værdikampe, og derved har de 
glemt at varetage den socio -økonomiske politik på en sådan måde, at lønarbejdernes 
interesser blev tilgodeset. Derfor har lønarbejderne i nogen udstrækning forladt 
venstrefløjen, for de blev hverken set eller forstået. 
 
At klassekamp er en permanent tilstand, selv om ikke al politik er klassepolitik, og at 
højrefløjen over de seneste 20 år har været langt bedre og langt mere målrettet i deres 
angreb på lønarbejderne og resten af befolkningen end venstrefløjen har været til at 
forsvare dem er noget, vi må lære af. Vi skal ikke frygte klassekampen, for i den dynamik, 
den skaber, ligger udviklingsmulighederne mod et bedre, mere retfærdigt og mere 
klimavenligt samfund end det, vi har i dag. 
Men vi har lang vej igen. 
                                                                   --- 
 

Skift i funktionen for SF Odsherred 
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Efter kommunevalget i 2021 er redaktøren af dette magasin – Arne Mikkelsen – ikke 

længere medlem af Odsherred byråd. Jeg fortsætter dog som medlem af partiforeningens 
bestyrelse, og som bagland for vores nyvalgte byrådsmedlem Mette Feenstra. 
 
SF Odsherred opstiller med partiliste til byrådsvalg, og vi var en enig partiforening, som 
opstillede Mette som nr. 1. Tekst og billede i den røde ramme har jeg kreeret og den blev 
lagt ud på Facebook.                                                            AM. 
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Endnu en minister går af for ikke at have efterlevet 

sandheden overfor folketinget 

                                                          AM. 

 

Nu forhenværende transportminister Benny Engelbrecht misinformerede og tilbageholdt vigtige 

klimatal for folketinget. Tal der kunne belyse CO2 belastningen vedrørende gennemførelse af den 

ca. 160 mia. kr. dyre infrastrukturplan. Hans forklaringer var, da en læk til fagbladet Ingeniøren 

afslørede, at der var beregninger, som trods efterspørgsel var benægtet at eksistere, blev afsløret, at 

tallene ikke var robuste nok til at offentliggøre. 

 

Det blev så for meget for Enhedslisten, der erklærede at have mistet tilliden til ministeren, men ikke 

til regeringen. Før mistilliden kom til afstemning, havde Engelbrecht valgt at søge sin afsked.  

 

En række eksperter vurderer overfor dagbladet Information, at beregningerne sagtens kunne være 

fremlagt. Professorerne Morten birkvad (SOU Livscykluscenter), Michael Hauschild (DTU) og 

Mikael Andersen (Århus universitet) fremfører, at klimaberegningerne med forbehold klart vil være 

bedre end ingen beregninger. 

 

Michael Andersen gør opmærksom på, at ved sidste års forhandlinger om landbruget, brugte 

politikerne tal for kvælstofudvaskning med en usikkerhed på helt op til 40 %. 

 

Enhedslisten afsagde sin ”dom” efter at have deltaget i et samråd med ministeren. Dette var indkaldt 

af RV, EL og SF. Ud fra det udmeldte ville RV og SF være nøjedes med at give Benny Engelbrecht 

”en næse” for sin mininformation. 

 

 

Benny Engelbrecht. 

Her er en klar klimaneutral plan for 

anlæg til 160 mia. kr. Den beskriver 

udvidelserne af kommende infrastruk-

tur. 

Alle beregninger der måtte modsige 

CO2 neutralitet findes ikke.  

Øee – de er ikke robuste nok til at de 

kan offentliggøres. 

Det gælder så også for anlæg af Kat-

tegatforbindelsen! ??? 



 

25 
 

Fra vores nyvalgte byrådsmedlem. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Efter en snak i bestyrelsen om aftalen, så vi os nødsaget til at sige nej tak til at være med i 

konstitueringen. Vi og jeg ønsker i vores fremtidige byrådsarbejde at kunne fremme vores SF – 

synspunkter på bedst mulig vis, og dette gør vi bedst ved at stå udenfor. Det fremtidige 

byrådsarbejde kommer til at kræve en bred dialog på tværs af partier og lister, og i det spænd finder 

vi forhåbentlig den bedste vej frem for Odsherred. 

 

Mit arbejde i byrådet frem over vil bære præg af de mærkesager som I også så i valgkampen. Jeg 

ønsker at have fokus på kernevelfærden, og sikre vores børn, unge og ældre en værdig behandling, 

uanset baggrund og formue. Vi skal sikre at vi fremover tager kloge, og til tider svære, klima-, miljø 

og naturvalg. Vi kan ikke vente. 

 

Jeg håber vi ses til medlemsmøderne og jeg ser frem til  at tage arbejdshandskerne på og komme i 

gang med 4 spændende år i kommunalpolitik. 

 

September efter valget i 2021. 

 

                                                                           --- 

 

 

 

Kære medlem af SF Odsherred 

SF Odsherred oplevede en rigtig flot 

fremgang siden sidste valg. Og meget af 

dette skyldes medlemmerne. Der skal der-

for lyde en tak til jer, tak for jeres deling 

af opslag, for opbakning og for at møde 

op med smil og spændende input når vi 

har mødtes på gader og stræder. Fortsæt 

endelig med det. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, 

at SF havde drømt om et lidt andet over-

ordnet udfald af valget. I week enden var 

Arne og jeg inviteret til en præsentation 

af det aftalepapir som Nye borgerlige, 

Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre 

og Nyt Odsherred har  arbejdet på. Stem-

ningen var rigtig fin, og vi fik en god 

snak. Dog kan det ikke komme bag på 

nogen, at papiret bar tydelige præg af de 

skrivende partier og deres ideologi. 

 

            Mette Feenstra,  
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Nej til at optrappe 
AM. 

 
 

 

 

 

 
Vi har i SF Odsherred drøftet den spænding, der er opstået i og med at Rusland har opmarcheret 

over 100.000 soldater på øvelse tæt op til Ukraines grænser.  

Som jeg ser det, er der mange facetter i den opståede konflikt. I 1914 invaderede Rusland Krim, der 

blev betegnet som en del af Ukraine, men som har et stort flertal af sin befolkning af etniske 

russere. Folkeretsligt er der ikke tvivl om, at annekteringen var et brud på denne ret. Ingen vestlige 

lande har accepteret det! 

 

Den provestlige holdning i Ukraine er tvivlsom. Landet kuppede en vestlig orienteret regering til 

magten i 2014, efter sammenbrud i forhandlinger om optagelse i EU. I den østlige provins Don 

Bass, hvor befolkningen er etnisk russisk, har man delvist frigjort sig. Her har der været kampe og 

en stor spænding. Usikkerheden er til steede. 

   - ”Vi har set underretninger om, at Ukraine har samlet mere end 120.000 soldater i 

konfliktområdet. Derfor frygter vi, at de kredse i Ukraine, der går ind for en militær løsning på 

problemet i Don Bass-regionen, er ved at få deres vilje,” siger Dimitri Peskov, der er talsmand for 

den russiske regering. NATO har sendt våben mv. til Ukraine. Her i Danmark benyttes situationen 

til at kræve øgede militær bevillinger. Set i disse lys, har partiforeningen sendt en tilkendegivelse til 

vores landsledelse og folketingsgruppe. 

NATO blev oprettet i slutningen 

af 40erne. Organisationen blev 

stiftet som en alliance mellem en 

række vestlige lande som bold 

værk mod Kommunismen. 

Da sovjet i 1989 (1991) brød 

sammen, valgte en række ikke 

russiske lande at søge ind i 

NATO. De første her var Est-

land, Letland og Litauen. 

Ukraine er ikke NATO land, men 

stærke kræfter der ønsker at blive 

det. Rusland føler NATO aggres-

sivt flytter stadig nærmere på. 
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08.02. 2022 

 

Ikke optrapning, men dialog og retning mod en løsning uden militær 
 
Der er en stigende spænding omkring Ukraine. Rusland har sendt store styrker til områder, 
der grænser op til Ukraine, og stormagterne mobiliserer. 
 
Det er naturligvis ikke acceptabelt, hvis Rusland invaderer Ukraine. Og her gælder der 
ingen historiske påskud. Skulle det ske, må Vesten reagere med meget skrappe 
sanktioner. Det første skridt vil være at afbryde handelssamarbejdet og herunder at 
afbryde Nord Stream 2. 
 
Vi mener, at SF's rolle i den situation skal være – sammen med andre fredselskende 
kræfter og andre små stater – at opfordre regeringen til dialog, nedtrapning og 
tillidsskabende foranstaltninger. 
 
SF skal opfordre regeringen til at udvikle parallelle løsninger som alternativer til krig. Det 
kan være initiativer via Nordisk Ministerråd og andre diplomatiske kanaler og samtidig at 
støtte medier som f.eks. Medusa, der stadig, selv om de er nødt til at sende fra Riga, har 
et velfungerende korrespondentnet i Rusland, med en særbevilling. 
 
Det må være i alles interesse at der findes en fredelig og langtidsholdbar løsning, som alle 
parter kan leve med, for alternativet kan være konstant hybridkrig i Ruslands nærområder, 
og det vil gøre, at samfund som Ukraine vil være i permanent krigstilstand og ikke vil få 
mulighed for at udvikle sig og fungere som et moderne demokratisk retssamfund. 
 
Et første skridt kunne være at indkalde til en høring på Christiansborg med deltagelse af 
danske og udenlandske eksperter om konfliktens baggrund og mulige løsninger. 
Der er på alle sider kræfter, der ønsker dialog og fred, og som ikke mener, at det er nok 
bare at optrappe konfliktniveauet. Vi opfordrer til, at SF aktivt ser den vej. Det ligger dybt i 
SF's DNA at arbejde for afrustning og at se på muligheder uden krig for hermed at yde en 
aktiv indsats for fred. 
For bestyrelsen 
 
Mogens Stig Møller                                               Arne Mikkelsen 
Formand                                                                Sekretær. 
 
                                                                              armi@nyka.dk 
 
Tlf. 6063 6748                                                        2984 5851. 
                                                                    --- 

Intern Co2-afgift Forslag til byrådsbeslutning fra Enhedslisten.  

SF Odsherred støtter det. 

mailto:armi@nyka.dk
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I den forbindelse ønsker Enhedslisten at stille forslag om, at Odsherred Kommune pålægger alle egne ind-

køb, investeringer, udgifter og indtægter en intern Co2-afgift, der svarer til produktets eller ydelses klima-

belastning. Afgiften er fiktiv, og skal være med til at træne os i at finde de bedste og billigste klimaløsninger. 

Afgiften er således heller ikke en afgift, som pålægges private eller virksomheder, men vil udelukkende 

være et regnestykke, der arbejdes med internt i kommunen. Middelfart Kommune har også indført en in-

tern Co2-afgift og Aarhus Kommune har vedtaget den og står overfor implementeringen.   

På denne måde får vi mulighed for at afprøve forskellige klimaløsninger og kvaje os, hvis det er det der skal 

til, inden vi står overfor reelle bæredygtighedskrav fra staten eller EU. Vi undgår således at stå i en bin-

dende situation og skulle finde de helt rigtige klimatiltag, og skal ikke bruge tid og penge på de løsninger, 

der ikke virker, for dem har vi afprøvet og forkastet mens tid var. 

Yderligere giver det mulighed for at kortlægge kommunens egne forbrugsmønstre og Co2-syndere, men 

også vores samarbejdspartneres. Det vil unægteligt skabe en øget bevidsthed om klimadagsordenen, for-

brugsmønstre og det vil være en mulighed for at gøre klima til en integreret del af arbejdet i kommunens 

organisation. 

Der er allerede en smule administrativ infrastruktur på plads til at lave beregningerne i Klimaplanen og 

dk2020 aftalen, som yder konsulenthjælp til Odsherred til området. 

Vi foreslår derfor at der, som start, indføres en intern Co2-afgift på 850 kroner pr ton Co2, for alle kommu-

nens indkøb og investeringer – Med en bagatelgrænse på 50.000 kr.  

Yderligere kan det overvejes om det skal tænkes ind i den kommende klimaplan. 

                                                                                                --- 

Her er så første nr. af vores magasin Fokus i 2022. Vi regner med at udkomme 4 

gange årligt. 

Vores hensigt er at skabe en platform for en fri debat. Vores vinkling er rettet med 

Centrum Venstre, men vi vil være åbne for alle indlæg. Vi retter Fokus mod det lo-

kale, men medtager også generelle (og borgerlige) synspunkter. Alene hvis injurie – 

og presseloven er udfordret, vil vi sige nej til indlæg. 

Derfor håb om at I finder indholdet interessant, og at I vil bidrage. 

 

Redaktionen. 

 

 

Amalie Petersen, EL. 

Klimakrisen står for døren. Hvis ikke i morgen, eller i næste 

uge, så er det helt sikkert at den viser sig snart. I den forbin-

delse er det også helt sikkert at der vil komme tiltag fra cen-

tralt hold, som skal til for at sikre, at Danmark og Odsherred 

kommer bedst muligt igennem krisen.  

 


