
SF-ODENSE 
Arbejdsplan for SF-Odense 2022 

Den overordnede politiske opgave i 2022 bliver at fastholde og styrke SF’s profil både lokalt og på 
landsplan. Lokalt er hovedopgaven at sikre tæt politisk opfølgning af kommunal- og regionsvalget i 
november 2021:  

● Bestyrelsen igangsætter initiativer, der støtter op om rådmanden og byrådsmedlemmet i BUU for 
SF i Odense Byråd 

● Bestyrelsen tager initiativ til nedsættelse af relevante arbejdsgrupper, som kvalificerer politiske 
emner. Endvidere politikudvikling af SF’s mærkesager samt kvalitetssikring af information og 
anvendt materiale 

● Bestyrelsen sikrer den nødvendige koordination mellem baggrundsgruppe, byrådsmedlemmer og 
arbejdsgrupper 

● Bestyrelsen samarbejder med SF Fyn om opfølgning af Regionrådsvalget 
● Bestyrelsen vil opfordre ethvert medlem til at stille sine kompetencer til rådighed for partiet, 

herunder indgå i arbejdsgrupperne 

Byrådsarbejdet fortsætter: 

● SF har særligt fokus på ældre-handicap-psykiatri området via rådmandens arbejde, herunder 
implementeringen af den ekstra bevilling på 93 mill. kr til ældreområdet, som Byrådet har bevilget i 
2022   

● SF står bag SF’s byrådsmedlem i BUU i kampen for at implementere velfærdsprocenten og sikre, at 
forbedringer kommer børn, folkeskole, ældre og udsatte til gode. Samtidig er der fokus på, at de 
hidtil opnåede dele af velfærdsprocenten rent faktisk anvendes til de formål, der er blevet lovet.  

● SF kæmper for forbedringer af klima, miljø, natur og biodiversitet, herunder bynær natur og 
biodiversitet 

● SF kæmper for et generelt løft af folkeskolen, herunder udvidet brug af to-lærer-ordning 
● SF har fokus på, at minimumsnormeringer i daginstitutioner gennemføres og kommer børnene til 

gode 
 

Aktiviteter for medlemmer vil gennem 2022 blive prioriteret og gennemført i det omfang, det er muligt 
under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra myndighederne: 

● Gennem bestyrelsesarbejdet tages initiativ til medlemsaktiviteter og offentlige arrangementer, der 
har til opgave at understøtte politikudviklingen 

● SF Odense har fokus på forberedelser til folketingsvalg, som skal afvikles inden for 1½ år 
● SF Odense afholder tematiserede medlemsmøder  
● SF Odense deltager i 1. maj 2022 
● SF Odense arrangerer sommerfest og juleafslutning for alle medlemmer 
● SF Odense kommunikerer gennem hjemmeside og sociale medier 
● SF Odense udsender jævnligt nyhedsbrev til medlemmerne 
● SF Odense byder aktivt nye medlemmer velkommen og søger at rekruttere flere 
● Bestyrelsen vil tage initiativ til en opdatering af vedtægterne 

 



Samarbejde med andre organisationer: 

● SF Odense samarbejder med SF storkreds Fyn 
● SF Odense samarbejder med SFU Odense og SFOF Odense 
● SF Odense samarbejder i relevant omfang med fagforeninger, grønne organisationer og andre 

organisationer 
● SF Odense søger samarbejde med erhvervslivet med henblik på både uddannelses- og 

beskæftigelsesinitiativer 
 

 


