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Hen over sommeren 

Af Arne Mikkelsen 

Det følgende bliver nogle kommentarer til begivenheder som relaterer også til Odsherred. 

1. Tour de France. For første gang blev en del af ”Touren” kørt i Danmark. 2. etape gik 
bl.a. gennem Odsherred. Det samlede mange tilskuere, og bakkerne fra Asnæs Indelukke 

over Høve Stræde var tilskuer magneter. Stemningen var høj, og vejret var netop til publi-

kum. 

Sidste del af etapen over Storebælt har formentlig været afgørende for, at Danmark fik del i Tour de 

France. TV -billederne herfra med ryttere over broen er historiske. Det faktum at det endelige resul-

tat for løbet gav en dansk vinder - nemlig Jonas Vingegaard – har betydet, at cykelsporten pludselig 

var på størstedelen af danskernes læber. 

 

 

Danmarks statsminister Mette Frederiksen tog til Paris, og var med til at hylde Jonas Vingegaard. 

Det har desværre fået mange til, på Facebook og i dagblade m. m. at skrive nedladende om statsmi-

nisteren. Hun benytter sig af situationen. Hun skulle smides væk osv. Ja jeg har set værre ting. 
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Set fra min vinkel, så er det klart rigtigt, at statsministeren på vores vegne kommer og er med til at 

hylde sportshelten. Havde hun ikke vist den interesse, ja så havde de samme personer sikkert brok-

ket sig over det. At en stor del af en nation går i ”jubel” over en enkeltpræstation, det være sig fod-
bold, håndbold, atletik eller her cykelløb, det er en sag. Det er sådan, og selvom vi er få der ikke 

deltager i jubelen, så er det på sin plads, at rigets samlende figur viser sin interesse. 

2. Boligbyggeri: 

En faldende efterspørgsel efter Andelsboliger i Hørve har bevirket, at planer om at bygge en række 

af disse blev ændret til at bygge lejeboliger. 19 af sådanne er igangsat. Bygherren har formuleret be-

grundelsen for skift med, at folk hellere vil have deres friværdi ud i stedet for at investere dem i en 

Andelsbolig. 

Det faktum at Odsherred har en af landets laveste procentdel Almene boliger har her haft sin betyd-

ning. Det er typisk ældre borgere som efterspørger lejeboliger her. Når de sælger deres nu for store 

hus og har fået behov for færre m2, fællesskab og noget nemt med lave varmeudgifter og minimalt 

vedligehold, så opstår behovet. 

I SF prioriterer vi Almene boliger, men mener, der skal bygges også til unge familier, til studerende 

og til utilpassede (skæve boliger). 

 

3. Kultur hen over sommeren.: 

Jeg har ikke overblik over alle tiltag, men nævner et par stykker. I samarbejde med teatret, har der 

været en række gadearrangementer i Nykøbing, som var med til at live op. Jeg var så heldig at have 

børnebørn på besøg samtidig, og det var absolut succesfuldt. 

                                                                          

I den brede del af Algade 

optrådte 3 dygtige akroba-

ter. 

De ”spyttede bolde” fra 

mund til mund, de krav-

lede op og ned på hinan-

den og med et bræt som 

hjælp blev der vist flotte 

akrobatiske øvelser. 
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Der var naturligvis også Honkey Tonk og Folkemøde ved den Rytmiske højskole.  

Alt i alt må det siges (selvom jeg her glemmer en masse) at Odsherred sommeren igennem har væ-

ret aktiv og på ”Landkortet.” 

 

Som det frem-

går, var der stor 

interesse.  

Det Kongelige teater var på gæ-

steoptræden i Annebergparken. 

Kulturministeren bød velkom-

men til flere hundrede borgere 

der var mødt frem, og som ople-

vede brudstykker fra en række 

operaer. 
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                                                                          --- 

Valgtrommerne buldrer 

Hvornår mon valget udskrives.                                                AM. 

Efter at ”Minkkommissionen” har afleveret sin rapport, har støttepartiet Det Radikale Venstre lagt 

pres på regeringen. Udskriv valg eller vi stiller jer et mistillidsvotum. Valget kræves udskrevet se-

nest ved folketingets åbning den 4. oktober. 

Sofie Carsten Nielsen (formand for de Radikale) har meddelt, at partiet ikke kunne tilslutte sig de 

blås krav om en advokatundersøgelse af statsministerens rolle i ”Minksagen.” Så var der ikke noget 
flertal. Begrundelsen var, at kommissionen jo klart konkluderer, at Mette Frederiksen ikke kendte 

den manglende hjemmel for at kræve alle mink aflivet. Når de så alligevel vil have valg nu, er det 

fordi Frederiksen er egenrådig og ikke klart lægger en politisk linje hen over midten. På den måde 

sender hun en klar indbydelse til Venstre og Konservative om et samarbejde, samtidig med at Radi-

kale lægger stor afstand til Enhedslisten. Det er svært ikke at tænke, at det er fordi de Radikale ikke 

kom med i regeringen, at der nu lægges op til den ny linje væk for Centrum Venstre. At blå blok en-

tydigt har afvist et samarbejde hen over midten, lader ikke til at gøre indtryk. 

SF var også repræsenterede 

på det årlige høstmarked i 

Asnæs 

Her er 3 af bestyrelsens 

medlemmer foran SFs telt. 

Fra venstre: Mette Feenstra, 

byrådsmedlem 

Ulla Feldhusen og  

Gitte Henriksen, vores fol-

ketingskandidat. 

                      --- 

 Der var god kontakt til de 

mange besøgende. 
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Konservatives Søren Pape har været fremme og markere, hvad han mener den Blå blok skal stå for 

økonomisk. Det kan kort opsummeres således: 

 

 

Der er altså klart linet op, hvad modsætningerne er. De Konservative er ikke de mest reaktionære, 

så hvis de Radikale skal med i en Blå regering, så skal de formentlig også rumme Nye borgerlige og 

Liberal alliance. 

Vi har her i Odsherred fået en ny folketingskandidat. I det følgende skal fokus fortælle lidt mere om 

hvem hun er og hvad hun kan bibringe folketinget hvis / når hun vælges! 

Hendes navn er: 

Gitte Terp Henriksen 

Hun blev opstillet som nr. 5 for SF her i region Sjælland. Hendes endelige placering blev afgjort ef-

ter ny afstemning hvor hun stod på samme stemmetal som kandidat nr. 6. Her vandt hun. SF har 

sideordnet opstilling, hvilket betyder at de personlige stemmer afgør hvem der vælges. 

                                                                           

• Topskatte lettelser, 

helst helt afskaffe. 

• Sænkelse af aktie – 

og selskabsskat. 

• Kontanthjælpsloftet 

tilbage. 

• Nedsættelse af dag-

penge for dimitten-

der og indvandrere. 

• Bedre prioritering i 

det offentlige = ned-

skæringer. 

• Afskaffelse af Arne 

pension. 

Gitte er medlem af bestyrel-

sen for SF Odsherred. Hun har 

bevist hun besidder en fanta-

stisk energi, stor viden og vilje 

til at få realiseret vores poli-

tik.  

I det følgende et cv. 
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Politisk karriere 

1998-2000: Formand SF Farum 

1994-2004: SF’s hovedbestyrelse – landsorganisationen 

2000-2004: Folketingskandidat Rødovre/Herlev kredsen,  

2002-2004: SF’s centrale forretningsudvalg, Christiansborg 

2010-2013: Byrådsmedlem SF Furesø 

▪ Formand for Børn- og ungeudvalget,  
▪ Næstformand Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalget,  
▪ Medlem Kultur og Fritidsudvalget, Handicapudvalget, 
▪  Folkeoplysningsudvalget 

2010-2013: Bestyrelsesmedlem Farum Fjernvarme, for kommunalbestyrelsen 

2020- i dag: Medlem af SF i Odsherred, bestyrelsen 

2022: Folketingskandidat Kalundborg-Odsherred kredsen 

Uddannelse 

1992 Cand. Polit., Københavns Universitet 

1985 Exam.art. Scient. Pol., Århus Universitet  

1982 Student Rødkilde Gymnasium Vejle 

Professionel karriere 

2017 – i dag: Analytiker, Køge Kommune, borgmestersekretariat 

2015- 2017: Chefkonsulent, Ballerup Kommune, Økonomisk afdeling 

2002-2015: Cheføkonom, Akademikernes Centralorganisation 

1998-2002: Analytiker, ADAM – modelgruppen, Danmarks Statistik 

1996-1998: Kontorchef – Rigsombuddet, Statsministeriet, Færøerne 

1993-1996: Økonom – Skatteministeriet, Departementet 

1992-1993: Diplomat - Udenrigsministeriet 

1987-1992: Studentermedarbejder - Dansk Industri, De Økonomiske Vismænds  

sekretariat, 

Et værdigt liv – med visioner og løsninger 

Her nogle synspunkter fra Gitte 

 

Holdninger til et valg, der tegner til at blive 

det mest spændende siden 1975. 

 

Min beslutning om at stille op var et håb om 

at sætte visioner og viden i spil – med mit ind-

gående kendskab til fx dagen og vejen i Dan-

marks kommuner, kan jeg udfordre økono-

merne i Finansministeriet – for jeg kender de-

res tænkning.  

 

Hele set-up for forhandlingerne om kommu-

nernes økonomi skal ændres, hvis SF’s ønsker 
om frihed til skolerne, bedre velfærd og hjælp 

til udsatte grupper skal have en chance for at 

lykkes. Økonomien på ældreområdet kan reelt 

knække kommunerne – og derfor nytter det 

ikke, at KL skal gå tiggergang hvert år ved øko-

nomiforhandlingerne.  

 

For når pengene til de ældre er fundet – er 

forhandlingsviljen brugt op. Og der er ikke 

fundet een ekstra krone til alle andre formål.  

 

Ældreøkonomien kræver en særskilt strukturel 

løsning, som hele Folketinget kan bakke op 

om. En løsning der forbedrer arbejdsvilkårene 

for de ansatte, og sikrer nye uddannelser, 

hvor behovet er størst. Ellers bliver Region 

Sjælland fortsat tømt for unge – og hvad så 

med vores nære omsorg? 

Ældreøkonomien kræver en særskilt strukturel løs-

ning, som hele Folketinget kan bakke op om. En 

løsning der forbedrer arbejdsvilkårene for de an-

satte, og sikrer nye uddannelser, hvor behovet er 

størst. Ellers bliver Region Sjælland fortsat tømt for 

unge – og hvad så med vores nære omsorg? 

 

Psykiatrien i både kommuner og regioner er kol-

lapset 

5 opsigelser ud af 14 ansatte sygeplejersker på en 

special psykiatrisk afdeling taler sit eget sprog. De 

tilbageværende er presset i bund, og lægerne ta-

ler åbent om sammenbrud i hele landet. Vores 

unge mistrives og bi -polare taber på alle fronter, 

når de ubehandlede lukkes ud i vores stenhårde 

konkurrencesamfund.  

 

Gitte Terp Henriksen 
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Fritidsinteresser 

Motionsløb i Asnæs løbeklub, roning i Rørvig kajakklub.  

Naturelsker og vandringskvinde. 

 

Svaret er ikke passiv parkering et helt liv, men aktive indsatser i et nyt sammenhængende psykia-
trisk tilbud, uden økonomisk kassetænkning i kommuner og regioner. SF har fået lovning på en re-
form – men S nøler. Jeg tror, det handler om pengene dertil.  

Så lad SF hjælpe med det. Skattereformen i 2012 lettede topskatten med 5 mia.kr. – lad os indføre 
en ny mellemskat svarende til den daværende topskat – så får vi ca. 6-7 mia.kr. i kassen. Og det skal 
være nu – før krisen for alvor rammer hr. og fru Danmark – så får vi aldrig S med på den. 

En stemme på mig vil være en stærk stemme for udvikling i særligt de dele af landet, der økono-
misk og menneskeligt er hårdest ramt – og står overfor en skræmmende fremtid, hvis ingen lytter til 
os.  
 
Vi har ikke brug for en Kattegatbro til 150 Mia. kr. – men skal i stedet satse på bæredygtige investe-
ringer i mennesker, transport, boliger, iværksætteri, turisme, fødevarer, kultur og design. 
 

Fremtiden bliver svær, men vi kan godt! 
 

Her finder du mig på de social medier 

Facebook: Gitte Terp Henriksen | Facebook 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gitte-terp-henriksen-
2b4b251?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BaTdf-
gUGRQVuVMtpo2jpvoA%3D%3D 

Skriv eller ring til mig på: 

Email: gthenriksen@gmail.com 

Mobil: 25764452 

                                                             --- 

Her under en klar opfordring fra vores folketingskandidat: 

 

”Mød op på perronen.” 
 
Den kollektive trafik er livsnerven i vores samfund. Mange er fuldstændigt afhængige af at kunne 
komme med tog eller bus - når de skal i gymnasiet, på jobbet eller sygehuset. Hver tredje borger i 
Odsherred har ikke bil. 
 

https://www.facebook.com/gitte.t.henriksen
https://www.linkedin.com/in/gitte-terp-henriksen-2b4b251?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BaTdfgUGRQVuVMtpo2jpvoA%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/gitte-terp-henriksen-2b4b251?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BaTdfgUGRQVuVMtpo2jpvoA%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/gitte-terp-henriksen-2b4b251?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BaTdfgUGRQVuVMtpo2jpvoA%3D%3D
mailto:gthenriksen@gmail.com


 

9 

 

I den seneste tid har aflysninger og manglende information om ændringer været dagligdag for rigtig 
mange togrejsende på Odsherredbanen. Unge og ældre står på perronerne, men der kommer hver-
ken tog eller togbus. Der er ingen information.  
 
Hverken på Lokaltogs hjemmeside, på perroner eller stationer. 
Det svarer til at lukke et plejehjem eller en daginstitution ved at hænge et opslag op på hoveddøren 
med “midlertidigt lukket”. Bortset fra, at her er der ingen opslag.  
Både den politiske og administrative ledelse snorksover - og har åbenbart gjort det i lang tid. Det er 
dybt kritisabelt, og derfor har jeg bedt Lokaltog A/S om en forklaring.  
Et politisk valgt medlem af Movia - socialdemokraten Felex Pedersen - signalerede en vældig hand-
lekraft i weekendens aviser, hvor han “efterlyser” løsninger i både Lokaltog og Movia.  
Men sagen er den, at problemerne med manglende bemanding har været kendt i lang tid. At man 
har forsøgt at løse dem ved at uddanne flere togførere, og at sygefraværet nu er øget og forstærket 
problemerne skriver Lokaltog A/S i et brev til mig, som jeg fik i dag. Svære problemer som alle po-
litikere, der læser dagsordnerne burde kende til.  
 
Værst er det dog, at Lokaltogs informationssystemer øjensynligt er brudt sammen. Og at det ikke er 
en ny situation, for man arbejder skam allerede med at højne kvaliteten ved højtalerkald og skærme 
på stationen fremgår det af et svar.  
 
Brevet viser, at brugerne fortsat vil være nødt til at møde op på perronen i kulde og regn for at få at 
vide om der er et tog. Der arbejdes ikke med information så man kan planlægge i god tid og finde 
andre veje til sygehuset fra Nykøbing. De ældre må fryse.  
Mit bud er, at blev der informeret systematisk via hjemmeside mv, ville det hurtigt stå klart for alle, 
hvor meget pendlerne svigtes. Ikke kun her i området, men overalt i en region med landets største 
andel pendlere.  
 
Hvis det kræver en ny ledelse må det være sådan. Vi lever i en digital verden, og det er på tide at 
trafikselskaberne får skiftet daglig analog information ud med systematisk orientering via digitale 
platforme. Så vi har en chance for at planlægge os ud af kendte problemer. 
Mens der uddannes tilstrækkeligt med togførere. Den udfordring er til at forstå.  
Uddrag af svar fra Lokaltog A/S, 12.9.2022: 
 
“Lokaltog bestræber sig altid på at informere kunderne hurtigt og præcist, når der er er ændringer i 
driften. Det sker via vores driftscentral, der også sørger for bestilling af togbusser, hvis det er mu-
ligt. 
 
I forbindelse med de seneste aflysninger i Region Sjælland har der i nogle situationer været udfor-
dringer med at få informeret korrekt ved aflysninger og driftsændringer. 
 
Ændringerne bliver bekendtgjort via rejseplanen, på skærme og via højttalerkald. Lokaltog har 
imidlertid oplevet nogle tekniske problemer i nogle af vores systemer til trafikinformation, så de 
rette oplysninger ikke er kommet ud på alle de relevante platforme. 
 
Det beklager vi naturligvis, og der arbejdes på højtryk for at få disse systemopdateringer gennem-
ført, så risikoen for manglende information mindskes. 
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Lokaltog er derudover i gang med at opgradere på personalefronten og har ansat ekstra driftsassi-
stenter med fokus på fremtidig trafikinformation. Endelig er Lokaltog i gang med et projekt i samar-
bejde med Movia og DOT, hvor der arbejdes på at højne kvaliteten af trafikinformation netop ved 
højtalerudkald og skærme på stationer.” 
 
Gitte T Henriksen. 
 
 
  ·  

Nej tak til atomkraft!   GT Henriksen. 

 
I aftenens debat på DR2 meldte Dansk Industri klart ud. Det de anbefaler er at satse investerings-
mæssigt på vind og sol. Nu.  
 
Udmeldingen er vigtig fordi der er partier som nu forsøger at få støtte til atomkraft.  
Jeg mødte en ung nyudklækkede student i lørdags, som klart var inspireret af de borgerliges atom-
kraft overvejelser. Ren energi kaldte han atomkraften. Så det blev en meget fin men lang diskus-
sion. Hvor vi landede uenigheden på vurderingen af risikoen ved atomkraft -affaldet. 
 
Min påpegning af, at franskmændene har vurderet energi -krisen, og opgivet at se nybyggeri som en 
løsning, accepterede han. Det tager nemlig mindst 35 år at bygge et nyt a anlæg. Franskmændene 
prøver i stedet at få repareret eksisterende a kraft værker hurtigere.  
 
Lad os gå hovedkulds ind i den debat - de unge kender ikke ulykkerne og forhistorien.  
Aldrig mere Fukushima, Three Miles Island eller Tjernobyl. Nej tak til atomkraft, ja tak til vedva-
rende energi.  

 

                        

                                                                                --- 

PS: Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF har aftalt at pege på Gitte som byrådets ene af 2 med-

lemmer af Nykøbing fjernvarmeværks bestyrelse.  

Alternativ energi, især vindmøller 

Generel positiv tilslutning – men ikke i min baghave. 
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Der er altså tale om meget høje møller. Den 16. 09.  var der borgermøde om sagen indkaldt af An-
del. På mødet blev der udtrykt bekymring om det visuelle indtryk møllerne vil give. Det er klart, at 
så høje møller vil kunne ses fra kysten. (Som forhenværende sømand ved jeg, at man stående på et 
normalt skibsdæk kan se 9 sømil ud til kimingen / horisonten). 

Sagen har været drøftet i Vækst og Udviklingsudvalget og senere med deres udtalelse i Økonomiud-
valget. I 1. omgang handler det om holdningen til at iværksætte en forundersøgelse. Det er ikke 
kommunen men Energistyrelsen, der skal give tilladelsen, men Andel vil lægge meget vægt på, at 
forslaget har opbakning i byrådet. I den forbindelse kan jeg tilføje, at Andel jo er et selskab, der ejes 
af tilsluttede borgere, hvoraf en del jo er bosiddende i f.eks. Nykøbing. 

SF har som udgangspunkt været positive overfor forslaget! 

Heldigvis tyder det på, forslaget har en bred opbakning blandt befolkningen. På borgermødet var 
det især sommerhusejerne der var kritiske.  

Økonomiudvalget har svaret positivt på anmodningen om høringssvar. Svaret lyder således: 

” Odsherred kommune vil gerne anbefale havvindmølleprojektet, hvis det kan tilpasses sådan, at for-
undersøgelsen skal vise muligheder for projektet, hvor møller nærmest kysten (mellem 8-15 km) skal 
være mindre møller, som visuelt vil give en mindre påvirkning mod kysten. At faste anlæg trækkes 
tilbage fra kysten, f.eks. til arealer, hvor der tidligere er eksproprieret til spildevandsanlæg.” 

 

Det var Socialdemokraterne i udvalget som havde formuleret forslaget, men det fik enstemmig op-
bakning. Borgmester Karina Vincent har udtalt om forslaget til Nordvestnyt:  

Det er ” primært sommerhusejerne der er bekymrede for det visuelle udtryk. Det skal man tage al-
vorligt, men samtidig så skal man også tage et ansvar for den grønne omstilling. Derfor vil vi gå i 
dialog med Andel om at ændre det, så de forreste møller bliver lavere.  – hvis vi altså får lov at lave 
forundersøgelsen. ” senere påpeger hu: ”at håbet om lavere møller tættest på land ikke er et krav.” 

Andel har medsendt et 42 siders oplæg: ”Samfundsværdien af havmølleparken.” Over-
ordnet præsenteres det således: 

Af Arne Mikkelsen 

Energistyrelsen har bedt Odsherred kommune om at for-

holde sig til et forslag fra Andel (før SEAS / NVE), om at 

opføre en vindmøllepark nord for Klint. Andel vil ca. 8 -15 

km ud fra kysten rejse 39 havvindmøller, der hver skal have 

en højde på 256 m. 
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Der er mange forhold der tegner klart i 

retning af, at satsning på mere vind-

mølleproduceret el er et must. 

Klimakrisen er delvist menneskeskabt, 

og vi skal reagere og standse den nega-

tive udvikling, før det er for sent! 

At udbygning med vindmølle el også fri-

gør os fra Russisk gas, er ligeledes en 

positiv virkning. 

Danmark alene kan ikke standse den 

negative klimaudvikling, men vi har mu-

ligheden for at gå foran og vise verden, 

at det kan lade sig gøre at standse den 

negative udvikling! 
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Havmølle produceret strøm og strøm fra solceller. 

I de seneste måneder har el produceret via a – kraft været ført frem igen. Det har især været fra Nye 
Borgerlige, men også blandt de øvrige ”Blå partier” at kravet fremføres. Det problematiseres, at en 
vindmølle skal bruge materialer som i sin produktion udleder CO2. Her forbigås det totalt, at den 
cement mv. der skal bruges for at opføre et a- kraftværk, vil udlede betydeligt mere. At opførelsen 
vil tage omkring 30 år, tales der heller ikke om. 

Endelig gør a- krafttilhængerne opmærksom på, at der kan være perioder, hvor vinden ikke blæser, 
og hvor solen ikke skinner. Vil alt så gå i stå?  

Det sidste er reelt, men heldigvis er der flere løsninger iværksat eller på vej. 

El kan opbevaret i batterier, der bliver bedre og bedre til at lagre. Der er biler, skibe, tog m.m. som 
kører på el fra batterier. 

Endelig har man udviklet en teknik, som kan fremstille flydende brint. Der er store projekter som 
har igangsat udvikling omkring den mulighed. Hanstholm regner med, fra 2025 at kunne drive hele 
havnen (kuttere og anlæg) med flydende brint i stedet for gas eller olieprodukter. Teknikken er der. 
Den skal bare udbredes i stor industriel størrelse. 

Power to X kaldes det.  Det kræver store mængder af el at sønderdele vand i brint og ilt i den 
nødvendige målestok. Teknikken er gammel. Som fysiklærer har jeg i det små lavet processen 
mange gange (Jeg ved ikke hvorledes det kan gøres flydende. Det jeg kender var luftformigt.). Skal 
Power to X lykkes hurtigt nok, så kræver det meget el og mange forsyningsledninger frem til pro-
duktions – og anvendelsesstederne. Andel kan som stort og rigt forbrugerejet selskab være en uhyre 
vigtig faktor i den nødvendige omstilling. Også derfor er vores opbakning til projektet uhyre vig-
tigt! 

A – kraft i forhold til vind og sol mv. 

Hverken solenergi, vindenergi eller kernekraft udvikler CO2 i selve produktionen. Ser man dog på 
det samlet, så er resultatet ifølge FNs klimapanel og især her ”German Environment Agency” dog 
således, at A – kraft med opførsel osv. udleder betydeligt mere CO2 til atmosfæren end de vedva-
rende energiformer.  

Tilhængere af A-kraft siger, at det er en klimavenlig måde at skabe elektricitet på. Det er i det mind-
ste noget der kan anvendes, indtil vi har fået udviklet alternativerne. På sidste COP 26 klimatop-
møde blev det fremført fra mange sider. EU har endog vedtaget at der er tale om en klimaneutral 
energi. Spørgsmålet er, er der et reelt indhold i dette. 

Hvor meget CO2 producerer et A – kraftværk i sin ”livscyklus”? 

Der er forskellige tal på en sådan beregning, men de er ikke ret forskellige. WISE, der er en tekno-
logisk forskerinstitution fra Holland, har analyseret det således: 

Deres analyse fremgår her: 

https://www.dw.com/en/fact-check-is-nuclear-energy-good-for-the-climate/a-59853315 

 

 

https://www.dw.com/en/fact-check-is-nuclear-energy-good-for-the-climate/a-59853315
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                                                                               --- 

Budget 2023 med overslagsår for Odsherreds kommune 

Optakt og forløb frem til budgetforlig.                                                     AM 

 

Det er et nyt flertal, bestående af blå partier og støttet af Radikale, som skulle komme med oplæg til 
budgettet. De havde erklæret, at forløbet skulle være meget mere åbent end hidtil. Konkret skete det 
ved, at rykke processen frem til efter sommerpausen i juli. Det gamle byråd havde foretaget hørin-
gen før juli, og ud fra svar forhandlet et forlig på plads, med den tilføjelse, at en høring efter 1. be-
handlingen kunne ændre resultatet. De 2 behandlinger af budgettet fremgår af Styrelsesloven og lig-
ger i henholdsvis september og oktober. 

Det nye blev så reelt, at administrationens forslag til 1. behandling var en stort set gentagelse af 
budgettet for 2022 dog tilført de rettelser der fulgte af erkendte overskridelser i halvåret. Endelig 
kunne borgerne komme til et møde et par dage efter 1. behandlingen. På det møde deltog medlem-
mer af hovedudvalget og en borger. At borgerne skriftligt som mundtligt kunne komme med forslag 
var der ikke noget nyt i. 

Ud fra 1. behandlingens oplæg har budgettet været fordelt således: 

    

Økonomiudvalget 40 %, Børn, -unge og uddannelse 24 % og Social, -ældre og psykiatri 23 %. 

I SF gik vi tidligt i gang med at forberede vores deltagelse i denne budgetlægning. Forårets tilret-
ning af formodede driftsunderskud var ikke særligt velbegrundet og tydede på, at der manglede po-
litisk overblik. Derimod fik vi et udmærket talmateriale, som gjorde at vi kunne forholde os til prio-
riteringer mv. Vi nedsatte et budgetudvalg, som skulle være backinggruppe for Mette. Her deltog 
foruden hende Torben Kjeldsen, Gitte Henriksen og Arne Mikkelsen. Ulla Feldthusen blev senere 
med, og bidrog med sin viden om skole og alment byggeri. 

Udvalget udarbejdede et budgetforslag. Vi var enige om, at der skulle være balance mellem udgifter 
og indtægter, og vores udgangspunkt var materialet fra administrationen. 
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Forud havde vi offentligt foretaget nogle delforslag, der også blev indoptaget i budgetforslaget. 

1. En opfølgning af Social – og Forebyggelsesudvalgets beslutning fra oktober 2021 om selv-
styrende grupper i hjemme, - sygeplejen.  

Det blev startet med et læserbrev i Nordvestnyt af Arne. Her blev det problematiseret, at skønt ud-
valget besluttede at arbejde videre med et forslag, der netop gik på en ny organisering. var der siden 
ikke sket noget på området. Meldingen fra ansatte var, at man på papiret havde samlet hjemme – og 
sygepleje, men at sygeplejersker mødte i et rum og SSA /SSH i et andet og kommunikationen var 
svær. Samtidig blev det klart, at økonomien var håbløs. 

Mette Feenstra satte et punkt om sagen på byrådets Dagsorden: 

"Byrådet anmoder borgmesteren om at fremme en nødvendig omorganisering af kommu-
nens Ældre – og Sygepleje. 

Det skal ske af hensyn til både vores personale og de visiterede borgere. Byrådet finder 
det nødvendigt at få nedbragt sygefraværet blandt områdets personale. Vi konstaterer 
et for højt sygefravær, der hovedsageligt skyldes arbejdspres og et uhensigtsmæssigt ar-
bejdsmiljø. 

Analyser fra FOA og fra mange drøftelser i det foregående Social– og Forebyggelsesud-
valg m.m. viser nødvendigheden af: 

1. En fladere struktur, hvor indsatsen sker ud fra mindre selvsty-
rende teams, hvori indgår visitation, controllervirksomhed, 
kompetenceudvikling samt udførelsen af de praktiske opgaver 
overfor borgerne. 

2. Det aftales i teamet med en decentral leder samt centerledel-
sen hvilke skriftlige tilbagemeldinger, der skal udføres. 

3. Hvert team tildeles et område, der kan ændres over tid, hvis 
borgergrundlaget som efterspørger hjælp ændres væsentligt. 

4. De 3 afdelingsledere får en overordnet koordinerende rolle, 
men er i hovedsagen budgetansvarlige samt fagligt vejledende. 

5. Hvert team organiserer både dag, aften og nattevagt samt 
principper for ferie og uddannelsesplanlægning. 

6. Særlig opgaver som kræver speciel kompetence, kan udgået 
fra teams indsættes på tværs af områderne. Der aftales vilkår 
herfor med de respektive organisationer. 

7. Den ny organisation rulles ud snares men efter tætte drøftelser 
i MED – udvalg og med de faglige organisationer." 

Forslaget blev positivt modtaget. Det blev nævnt, at man var i gang og at vi løbe en 
åben dør ind. Da Mette så nævnede forslaget, som havde enstemmig opbakning fra okto-
ber forstummede den snak. 

Beslutningen der blev stillet af Michael Kjeldgaard (A) blev: 

”Byrådet besluttede, at der afholdes temamøde for Byrådet om ældreområdet, samt at 
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget arbejder videre med de i sagen nævnte temaer.” 
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Årsagen til at forslaget gik direkte i byrådet var, at SF jo ikke har et medlem i Social, -
ældre og psykiatriudvalget. 

Mette gik i pressen med uddybende kommentarer til dette forslag og til et forslag om at 
ændre i det øverste ledelseslag. Det forslag lød således: 

” SF foreslår en ny ledelsesstruktur som led i budgetforhandlingerne 

SF har fulgt den overordnede administrative styring af kommunen med stadig stigende in-

teresse. I vores ledelsestænkning lægger vi nemlig vægt på, at faglig ledelse bliver frem-

trædende, og at vi leder fra neden af. Både for at give medarbejderne mere ansvar og få 

færre ledelseslag, samt bevæge os væk fra silotænkning. 

Vi er nået dertil, at der er behov for at få ændret vores organisation og har derfor stillet et 

forslag om ny chefstruktur i budgetforhandlingerne. 

Vi foreslår helt konkret, at der ansætter fire direktører i alt, en kommunaldirektør og tre di-

rektører der skal være ansvarlige for henholdsvis; 

- Ældre, social og familie 

- Daginstitutioner, kultur, skole, unge og specialiserede områder 

- Tekniske område og fysisk miljø. 

Vi ønsker at nedlægge de nuværende centerledere, og kompetencen skal i stedet place-

res hos henholdsvis de nye direktører og afdelingslederne. 

Den nye struktur vil sikre, at der sidder faglig kompetente ledere for alle afdelinger, men 

samtidig at der er en række direktører der sidder med et overordnet syn på kommunen 

som helhed. På den måde kombineres input fra faglig indsigt og strategisk ledelse bedst 

muligt i en kommune af Odsherreds størrelse. 

Det vil samtidig medføre besparelser i ledelseslaget på 5 mio. kr.” 

Af historiske grunde indsættes det forslag vores budgetgruppe i 1. omgang udformede. 

Det blev genstand for drøftelser med Ø og S, samt senere med dele af blå blok og admini-

strationen. Det indsættes her: 

SF foreslår af besparelser: 

Emne Besparelse i mill. kr. 
 

1. Omlægning af ledelsesstruktur. Centerledere afskaffes, og 
deres kompetence lægges dels hos direktionen og dels hos 
afdelingslederne indenfor hver deres område. 
Der udnævnes 2 nye direktører, og ansvarsområderne for de 
3 (kommunaldirektøren fortsat overordnet): 
Ældre, social og familie 
Daginstitutioner, kultur, skole, unge og specialiserede områ-
der 

5 
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Tekniske område. Og fysisk miljø. 2 direktører a` 1,5 – 8 
centerledere. 8 mill. kr. – 3. 
 

2. Gennemfører struktur i Ældre / sygepleje som foreslået af 
SF. Forbedret arbejdsmiljø mv. giver som indregnet i budget 
2021. Blev aldrig gennemført. 
 

6 

3. 2 1/2 lederen i ældre / sygepleje og andet jf. notatet ”notatet 
bespar syge -hjemmepleje.” 
 

4,9 

4. Likviditet i forhold til 365 dages reglen ned til 90 mill. kr. 
Grundbudget 118 mill. kr. 
 

42, 8 mill. kr. 

5. Afdrag på lån. Grundbudget 48, 961 ned til 40 8, 961 
 

6. Leje af varmtvandsbassin  0,5 
 

7. Vi dropper kunstbane projektet, men bevarer til gengæld alle 
3 svømmehaller. Det går lige op. 
 

0,0 

I alt. 
 

68, 161 

 

”SFs prioriterede nye opgaver: 

Emne Udgift i mill. kr. 
1. Ny ledelse af små selvstyrende teams i Ældre / sygeplejen. 

Det er estimeret, og skal aftales, men der er ikke tale om et nyt le-
delseslag. I organisationen indgår både visitation og controllere. 
 

4. 

2. Sagstilgang specialiserede voksenundervisning. 2 
 

3.  Demenshus. Kommunens tilskud så der kan søges fonde. 2 
 

4. Fortsat social vicevært. Overføres fra blokken tilbage. 0,150 
 

5. Udviklingspulje for folkeskolen. Kan søges af skolens MED 
udvalg. 
 

2 

6. Fastholdelse bredt. Her i samarbejde med hovedudvalget. 
 

8, 5 

7. Almene boliger 125 stk. jf. forslag a`125.000  15 
 

8. Dræning af legeplads ved børnehaven i Egebjerg. 0,150 

I alt 33, 80 
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De resterede sparede beløb 34, 361 mill. kr. anvendes til klimatilpasning, her hovedsageligt til skov-

rejsning efter plan. 

Vi er åbne for en drøftelse af, om der skal tilføres 23 mill. kr. ekstra til hjemme / sygeplejeområdet 

på grund af skønnede stigninger i demografi og tyngde i plejen. Så er overskuddet ”kun” 10, 80 

mill. kr.” 

Det er klart, at SF med ”kun” et medlem måtte indgå kompromisser i de efterfølgende forhandlin-
ger. Der dukkede en del mindre forhold op, som blev indarbejdet og vores endelige forslag måtte 

reducere på flere områder. Trods dette stod det for os der fulgte forhandlingerne klart, at SF har fået 

en stor del af sine forslag indarbejdet i det budget, som SF sammen med de øvrige partier har tilslut-

tet sig. Budgetresultatet blev: 

 

 

 

” Odsherred den 22. september 2022 

Socialdemokratiet, Venstre, Nyt Odsherred, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og løsgænger Kim Burskov 
har dags dato indgået forlig om Odsherreds Kommunes budget for 2023. 
 
I budget 2023 er der ikke plads til store udvidelser. Udvidelserne på driften på 39,8 mio. kr. delvist 
finansieret af besparelser på 31,1 mio. kr. Der er aftalt anlægsudgifter for 70,3 mio. kr.  
Der er indgår lån på 11 mio. kr. 
Der er tale om et budget i balance, der ikke påvirker kassebeholdningen og sikrer en gennemsnitlig 
kassebeholdning på ca. 120 mio. kr. i hele budgetperioden. 
 
Drift: 
 
Alle partier er optaget af at tilføre midler til Social- Ældre og Psykiatriudvalget, så der kan skabes 
en bedre balance mellem budget og serviceniveau.  
I forbindelse med budgetprocessen blev der, på baggrund af de store budgetudfordringer og merfor-
brug det seneste år på Social, Ældre- og Psykiatriudvalgets område, bedt om en vurdering af, om 
udvalgets budget var retvisende. Der fulgte en administrativ anbefaling af at tilføre 23 mio. kr. til 
områdets budget. Partierne er enige om at området tilføres 26,7 mio. kr., fordelt med 10,6 mio. kr. 
til Omsorg og sundhed og 16,1 mio. kr. til Social og psykiatri. 
 
Behovet for at sætte handling bag ordene i forhold til den grønne omstilling og klimahandlingspla-
nen, naturpolitikken og sundhedspolitikken er italesat fra flere sider. 
Der afsættes 3,0 mio. kr. til initiativer i forhold til den grønne omstilling og klimahandlingsplanen 
og 17.4 udvalget for den grønne omstilling, indstiller overfor byrådet i henhold til initiativer beskre-
vet i klimahandlingsplanen. Der afsættes 3,0 mio. kr. på anlæg.  
 
Der er enighed om, at investere i solcelleanlæg på de kommunale bygninger, hvis den nuværende 
lovgivning ændres, således at det bliver muligt. Eksisterende lovgivning umuliggør dette. Flere 
kommune og KL er i dialog med regeringen om en lovændring. 
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Til at understøtte aktiviteter på natur og sundhed afsættes der desuden 0,75 mio. kr. til naturpolitik-
ken og 0,5 mio. kr. til sundhedspolitikken. 
 
Byggesagsområdet har gennem er årrække været udfordret af mange sager og alt for lange svartider. 
Det er partierne enige om, at ændre på gennem en markant forstærket indsats. Der afsættes 2,5. mio. 
kr. til  at sikre at sagsantal og ventetider er nedbragt til et niveau, som kan fastholdes fremadrettet – 
fra årsskiftet 2024 - med dén nuværende normering i afdelingen.   
 
Forstærket indsats i forhold til fastholdelse og rekruttering. Partierne ønsker at Odsherred kommune 
skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er stort fokus på medarbejdernes trivsel. Vi står overfor 
store udfordringer med at fastholde og tiltrække personale til ikke mindst de store velfærdsområder. 
Der er stor politisk bevågenhed på de forslag og initiativer der kommer fra Hovedudvalget og der er 
enighed om at afsætte et 3,5 mio. kr. at SOSU-elever kan tilbydes voksenelevløn fra de fylder 18 år.  
Vi har brug for de unge og der skal informeres løbende og målrettet om jobmulighederne på vel-
færdsområderne i Odsherred Kommune – på folkeskolerne, fgu og campus. 
 
Der afsættes 0,5 mio. kr. til indsats i forhold til fødevarer i Odsherred Kommune. Økonomiudvalget 
beslutter hvordan midlerne skal anvendes. 
 
Der afsættes 100.000 kr. til Fonden Geopark Odsherred til øgede aktiviteter. 
 
Der er enighed om at afsætte midler til drift af en kaffestue i Nykøbing på 150.000 kr. Der lægges 
op til et samarbejde med frivillige sociale aktører, f.eks.  SIND og/eller Kirkens Korshær. Udvalget 
gennemfører en borgerinddragende proces om løsningen.  
 
Der afsættes 150.000 kr. til at understøtte aktiviteter i forbindelse med at der udarbejdes en ensom-
heds strategi. Strategien udarbejdes i regi af et 17.4 udvalg 
 
Endelig er der enighed om at afsætte 4,0 mio. kr. til Folkeskolen. Pengene disponeres af fagudval-
get og anvendes til at sikre og udvikle gode tilbud til eleverne på vores skoler. Udvalget udarbejder 
nærmere beskrivelser af formålet med midlerne og hvordan der kan søges om tildeling. 
 
For at finansiere disse udvidelser gennemføres en række reduktioner: 
Med baggrund i Administrationsanalysen reduceres med 11,850 mio. kr., idet forslaget om 3 måne-
ders tilbageholdenhed ved ansættelse, rammereduktioner, og reduktion i konsulentydelser gennem-
føres. For konsulentydelsernes vedkommende er det i forhold til forslaget i administrationsanalysen 
forhøjet med 0,5 mio. kr. Derudover gennemføres en reduktion på 3 % af det administrative lønbud-
get, ved at reducere i antallet af lederstillinger og stabsfunktioner på centerniveau. De betyder en 
reduktion på 5,0 mio. kr.  
 
På Børne- og Uddannelsesudvalgets område reduceres med 0,5 mio. kr., som er en tilpasning af 
skolebefordringen. 
På Social, Ældre- og Psykiatriudvalgets område reduceres med 3,1 mio. kr., som øget samarbejde 
mellem Vasac og Siriusparken med 2,5 mio. kr. og en omlægning af § 85, som udgør 0,6 mio. kr. 
Indførelse af internt vikarkorps med 2 mio. kr. og bedre match mellem borgere og tilbud med 1 mio. 
kr. 
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Ligeledes er der enighed om, at reducerer lønfremskrivningen med 1/8, svarende til 3,441 mio. kr. 
som indgår i finansieringen af udvidelserne på dette budget. Yderligere 1/8 afsættes i en pulje, der 
kan udløses hvis det imod forventningen viser sig at lønudviklingen bliver større end det der nu ind-
går i budgettet.   
 
De seneste vintre har medført at vi ikke har anvendt vores budget til vintervedligeholdelse fuldt ud. 
På den baggrund foreslås efter samråd med kommunaldirektøren, at budgettet reduceres med 2,0 
mio. kr. 
Partierne er enige om, at afsætte 0,6 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024 til en fundraiser. Økono-
miudvalget udarbejder en fundingstrategi og ordningen evalueres senest efter 18 måneder.    
Partierne har drøftet de markante udgiftsstigninger på den kollektive trafik, grundet energipriser og 
faldende passagerantal. Partierne er enige om at fastholde den tekniske korrektion på 1,5 mio. kr. 
som er indarbejdet i budgettet for 2023 - og at der igangsættes et arbejde i fagudvalget om at til-
passe/reducere serviceniveauet for bestillingen vedr. 2024. 
 
Anlæg: 
Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af p-plads på Vangen. 
Der afsættes 0,4 mio. kr. til Nordre Strandvej til udgifter til rådgivning og for-projektering. 
Der afsættes 380.000 kr. til etablering af en sygeplejeklinik i Asnæs. 
 
Vi er på vej til at vedtage den strategisk-fysiske udviklingsplan, herunder at placere nyt fælles mu-
seum i Nykøbing. Der afsættes 0,3 mio. kr. til at gearing med fondsmidler, kan sikre at der laves en 
forundersøgelse for Museum. 
 
At virkeliggøre vores ambition om et nyt fælles museum i Nykøbing kræver, når vi som det er til-
fældet med Odsherred Teater og Borren i Højby, ønsker at skabe et fyrtårn i samarbejde med fonde, 
at vi afsætter mindst 1/3 af opførelsessummen i vores budgetter de kommende år. Ser er enighed om 
at afsætte 5,0 mio. kr. i 2024 og tilsvarende 5,0 mio. kr. i 2025. 
   
Vig Skole har behov for flere klasselokaler til undervisning fra august 2023. De to biblioteksfunkti-
oner sammenlægges for at skabe den nødvendige plads. Der afsættes midler til sammenlægningen 
af disse med 1 mio. kr. 
 
Der afsættes 8 mio. kr. til at til- og ombygge på Nykøbing Skole som følge af sammenlægningen på 
Billesvej. Der er en frigivet og ikke anvendt rådgivningssum på 1,2 mio. kr. i nuværende budget og 
der afsættes yderligere 29 mio. kr. i 2024, således at der til skolebyggeriet afsættes i alt 38,2 mio. 
kr. 
 
På baggrund af den fremsendte anmodning fra Nordvestsjællands Erhvervsuddannelser og Gymna-
sier er der afsat yderligere 5 mio. kr. til Campus i Asnæs. Behovet er begrundet i de store prisstig-
ninger og den investering vi nu gør for at sikre et godt fremtidigt ungdomsuddannelsestilbud i Ods-
herred, er helt afgørende for Odsherred.  
 
Der afsættes yderligere 902.000 kr. i 2023 til byfornyelsesaktiviteter. Der vil med det afsatte beløb 
kunne opnås et statsligt tilskud på 15,6 mio. kr. over 4 år, til projekterne i henholdsvis Nykøbing, 
Asnæs og Vig. 
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Der er enighed om at afsætte midler til en energipakke på henholdsvis 4 mio. kr. vedr. gadebelys-
ning og 1 mio. kr. vedr. en pulje til klima og energirenoveringer af klubhuse.  
Der gennemføres et renoveringsprojekt vedr. gadebelysning over 3 år. Omfatter udskiftning til LED 
og etablering af intelligent styring. Driftsreduktionerne indarbejdes fra 2024 og frem. Der anvendes 
4 mio. kr. i 2023 og der afsættes hhv. 7 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. i 2025. 
Puljen til støtte til klima- og energirenoveringer af klubhuse er på 1 mio. kr. og imødekommer et 
ønske fra Folkeoplysningsudvalget som også disponerer over puljen. 
 
 
Som supplement til eksisterende finansiering afsættes der yderligere 6 mio. kr. til etablering af cy-
kelstier.  
Fokus rettes mod primært to projekter: 

• at der sammen med Vejdirektoratets cykelstiprojekt langs rute 21 på Sj. Odde tænkes i at 
sikre cykelsti fra Odden Færgehavn til færgen i Rørvig 

• At der etableres cykelsti fra Vig til Asnæs 

 
Følgende indgår i en budgetaftale: 
 

• Byrådet understøtter en bevægelse mod - mere indflydelse på eget arbejde og fleksibilitet.  

• Der udarbejdes en boligpolitik og en bosætningsstrategi. Det sker i regi af et § 17 stk. 4 ud-
valg efter et kommissorium, som godkendes af Byrådet.  

• Der skal udarbejdes et oplæg til sammensætningen af det øverste ledelseslag, der indeholder 
et vilkår om at antallet af direktører og chefer samlet reduceres.  

• Stram økonomistyring og budgetopfølgning. Der fremsættes forslag til en ny model for bud-
getopfølgning,  

• Der skal arbejdes med at reducere vores driftsudgifter. Derfor skal udvalgene fremlægge 
forslag til f.eks. mulige sammenlægninger af tilbud på færre matrikler, således at vores byg-
ningsmasse kan reduceres. Økonomiudvalget udarbejder en oversigt, der kan ligge til grund 
for arbejdet og sikrer at der fremsættes forslag i perioden.  

Partierne bag aftalen er enige om, at hvis vi kompenseres gennem neutraliseringsordningen i 2023 – 
som er forventningen – så aftaler partierne hvordan disse midler i givet fald skal anvendes. En aftale 
kræver enighed i kredsen. 
 
 
 
Aftalen er tiltrådt af alle partier d.d., på nær Enhedslisten der senere be -eller afkræfter deres delta-
gelse.” (Enhedslisten har senere tilsluttet sig). 
 
 
 
 
                                                                     --- 
                                     

      



 

23 

 

                              .   

                                                                         --- 
 

 
 
 

En brik til at bekæmpe virkningen af Inflation 
Af folketingskandidat Gitte Terp Henriksen, kandidat for SF i region Sjælland. 
 

              

Inflation: Er gratis tog og bus i yderområderne en god løsning?  

I kriser er det dem uden uddannelse der først mister jobbet.  
Vi er på vej ind i en meget alvorlig krise, som ikke kun handler om strømudfald, men om drop 

i boligpriser, accelererende ledighed, butikslukninger og kunstigt høje fødevarepriser.  
Regeringens ide med at udskyde varme udgifter til senere betaling, løser intet for dem som 
ingen opsparing har, som bor til leje og må bruge stadig flere penge for at komme til uddan-

nelsen eller jobbet.  
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Vest- og Sydsjælland vil blive hårdest ramt, for her er de laveste indkomster, dem der pendler 

mest, de dårligst isolerede huse og de mindste pensionsopsparinger.  

Kaos og desperation kan meget snart være den følelse, der breder sig, og får SF ikke de andre 
partier til at indse behovet for målrettet hjælp i stedet for håndører til alle, vil højrefløjen bul-

dre frem i vores land, som aldrig set før. 

I stedet for større befordringsfradrag og lukkede busruter må løsningen være, at gøre al of-

fentlig transport tæt på gratis i yderområderne. Indtil krisen klinger af. Sætte flere vogne på 

togene, være klar med flere busser - så pendlerne kan fastholde job og uddannelse. Herude 

hvor presset er størst.  

Tre måneders gratis transport vil koste ca. 3 mia. kr. - et stort beløb, men intet mod hverken 
mink kompensationen på 16 mia.kr, eller de 45 mia. kr. i erhvervsstøtte under Corona.  
Det ville være målrettet hjælp, der oveni købet støtter den grønne omstilling - og måske kan 
overbevise flere om værdien af fælles transportløsninger i fremtiden. 

 

                                                

                                                          --- 

Leje af 6 ikke bevilgede pavilloner blev foretaget 
uden politisk indblanding eller orientering. 

                                                                                                                  AM. 

Der blev skrevet kontrakt uden at man tilsyneladende havde orienteret borgmesteren, 
kommunaldirektøren, eller udvalgsformanden. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160387535007430&set=a.10151604402982430&__cft__%5b0%5d=AZVvnjPFERtLk56iuiO14c9K1GMlNy6oOaOCAJ83fWSY286Pv1vikrAwb1YJYcgRNe3Q3_auuNnQfWMoodcn_EyS6X2caBllIWv3Lqd2SzjlLd1RD4m9Gug2TaBKWGiRo08YXxhYv9pm2h1PQB1_VPmZD-ObOFTLastoD5duVLoeMQ&__tn__=EH-R
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Hvem der konkret har underskrevet, står uklart, men kommunaldirektøren siger ifølge 
Nordvestnyt: ”Da jeg blev orienteret om situationen, var løbet kørt og kontrakten var 
underskrevet.” 

Odsherred kommune blev i august vidne til et helt usædvanligt tiltag. I juni måned 
havde byrådet efter sædvanlig behandling bevilget at leje 6 pavilloner til en pris af ca. 
2,3 mill. kr.  for 2,5 år. Så finder Center for økonomi -og ejendom samt skolernes le-
delse ud af, at behovet er 12 pavilloner. Det underskrives der så kontrakt på. Nu er pri-
sen fordoblet og lidt ekstra. Faktisk nye 2,3 mill. kr. i år og 2,2 mill. kr. i 2023. 

Årsagen til lejemålene er, at der er konstateret svamp i bygningerne i skolen på Grundt-
vigsvej. Derfor beslutter byrådet at samle Nykøbing skole ved afdeling A. Ladingsvej 
(Nordgårdsskolen). Planen er at bygge nyt, og at eleverne indtil det er gjort undervises i 
pavilloner. 

For mig står det klart, at der derved er foretaget en ulovlig handling. Man kan ikke som 
kommune afholde udgifter uden en bevilling – som skal gives af byrådet eller efter dele-
gation af et udvalg for et område. I det her tilfælde er sagen helt klar. Byrådet bevil-
gede leje af 6 pavilloner i juni. Forvaltningen lejer uden ny bevilling 12 i august. Her kan 
der ikke tales om god tro eller en fejlberegning. Der er tale om et klokkerent brud på 
forvaltning af kommunale midler. 

Ansvaret for dette er primært borgmesterens (øverste kommunale embedsperson), men 
også områdets forvaltningschef / centerchef. 

                                                             --- 

 

 

De 12 pavilloner er allerede 

taget i brug. Der er ligeledes i 

det ny budget taget højde for 

en ny tilbygning. Derimod står 

det åbent, hvad der skal ske 

med bygningerne på Grundt-

vigsvej. 

En ”borgmesterføler” om evt. 
at gøre pavillonerne perma-

nente har mødt massiv mod-

stand. Desværre er det en er-

faring, at sådanne bliver af 

længere varighed. 
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SF går til den kommende valgkamp med 16. forhand-
lingskrav.    

                                                                                                                                   AM.                 

Der er ikke tale om ultimative krav, men om pejlemærker for, om SF skal kunne deltage i en ny re-
gering eller evt. blive støtteparti for en sådan. 

       

 

Den grønneste regering nogensinde. 

1. Klimaneutral senest 2040 
2. Naturens lov – en biodiversitetslov, der skal sikre mere natur. 
3. Rent grundvand, rent hav og rene søer. 

Børn og unge i fokus. 

4. Minimumsnormeringerne skal bevares og udbygges i børnehøjde. 
5. Giv børn og unge ret til nærværende voksne, mindre pres i skole og under uddan-

nelse samt flere praktiske fag i folkeskolen. 
6. Ret til hurtig hjælp til børn og unge, der mistrives. 

Velfærden skal sikre tryghed og lige muligheder. 

      7.  Lige løn og flere kolleger skal sikre fremtidens velfærd. 
      8.  Kendte ansigter i vores ældrepleje – faste team. 
      9. En velfærdsreform for børn og voksne med handikap. 
    10. Et opgør med børnefattigdom. 
    11. Mindre brugerbetaling i sundhedsvæsenet. 
    12. Luk hullerne i det sociale sikkerhedsnet. 
    13. Skab et mere organiseret arbejdsmarked. 

Et stærkere demokrati med mere gennemsigtighed. 

14. Vi skal have en demokratilov. 

En langt mere usikker verden kræver nye prioriteringer. 
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15. Ingen flygtninge skal sendes hjem til usikre lande – vurderingen skal ske helt uafhængig af re-
geringen. 

16. Styrkelse af diplomatiet, de fredsbevarende indsatser, demokrati – og klimastøtte til udviklings-
landene samt styrkelse af cybersikkerhed. 

SF vil uddybe forhandlingskravene løbende frem mod valget. 

Opsummeret kan det siges: Hvis SF skal være støtteparti eller deltage i en regering, så skal væsent-
lige dele af de 16 punkter med i en aftale forud. Danmark skal gøres grønnere, der skal investeres i 
børn og unges trivsel, ældreplejen skal være værdig, og vi skal kunne levere en sund klode til de 
kommende generationer. 

                                                                --- 

Som jeg læser, så er der ligeledes tale om i overskriftsform, hvad SF vil arbejde for uanset om rege-
ringen bliver ”Rød eller Blå.” 

Det er således et signal fra SF om, hvorledes vi vil stille os til den i pressen ofte nævnte mulighed 
om en regering hen over midten. Det betyder ligeledes, at SFs deltagelse i en regering hen over 
midten, ikke bliver aktuelt med mindre partier som Venstre, Konservative eller Dansk folkeparti 
skifter program og retning. Det anser jeg for helt usandsynligt. En regering med deltagelse eller 
støtte som nu (Ø, B og F) mener jeg så er en regering hen over midten, idet Radikale jo klart på den 
økonomiske side signalerer traditionel borgerlig kapitalimødekommenhed. En sådan konstellation 
mener jeg kan være nødvendig, ud fra hvad alternativet kunne være.  

Bemærk: 

Fokus er et magasin som har basis i SF Odsherred. De artikler og holdningstilkendegivelser der er 
her, står helt for indsenderens ”regning,” og er altså ikke en partiforenings eller SFs holdning. Det 
er derfor alle artikler er signeret. Redaktøren (Arne Mikkelsen) skriver ofte AM. 

En stor del er den ansvarshavendes holdninger og analyser. Det er klart, at emner i fokus har været 
drøftet i partiforeningen, og det er også således, at redaktøren er partimedlem og har deltaget i de 
drøftelser som har været.  

                                                                --- 

Leder: 

Af Arne Mikkelsen. 

Den 4. oktober åbner folketinget. Det Radikale venstre har stillet regeringen et ultimatum. Enten 
udskriver Statsministeren valg, eller også vil de stille et mistillidsvotum til regeringen. 

I skrivende stund venter vi (herunder undertegnede) på, hvad der sker. Statsministeren holder kor-
tene tæt på kroppen. Hun har jo flere muligheder ud over at udskrive valg. Hun kan lade sig vælte, 
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og så bede om en Dronningerunde uden valg. Hun kan udskrive valg men sætte datoen sent i for-
året. Endelig kan hun så udskrive et valg til afholdelse om 3 – 4 ( 5 - 6) uger. 

Oppositionen og de Radikale har ikke noget fast alternativ. For de Radikale gælder det vel bare om 
at komme i en eller anden regering? Jeg kan ikke undlade at komme med nogle betragtninger fra 
afdøde Svend Auken: 

 

Altinget og DR Nyheder har fået lavet en undersøgelse over hvad Radikale vælgeres 2. valg ville 
være. 51 % vil stemme på enten S, Ø, Alt. eller F. 26 % ved ikke og resten ville gå til Blå Blok.  

Pia Olsen Dyhr (formand for SF) har i en artikel i Politiken (30.09.) skrevet om de politiske mulig-
heder således: 

”Hvad ville konsekvenserne så være af den regering over midten, som Sofie Car-
sten Nielsen og andre midterideologer drømmer så inderligt om? Jo en regering 
over midten ville betyde nedskæringer i velfærden, flere topskattelettelser og en ge-
nerel borgerlig økonomisk politik. 



 

29 

 

Og måske aller vigtigst ville den ikke være i stand til at løse den største krise af dem 
alle: Klimakrisen.” 

Jeg er klart sikker på, at hun har ret. Derfor er de Radikales ”regeringsliderlighed” dybt uansvarlig. 
Sammen med os og Enhedslisten indgik de en aftale vedrørende et forståelsespapir. Det har funge-
ret under yderst vanskelige forhold, og Socialdemokraterne har været ”tunge at danse med,” både 
når det gjaldt forholdet til ”de fremmede,” og når der skulle handles på miljøet. Trods dette har ud-
viklingen vist, at vi er kommet meget lagt og længere end nogen af de borgerlige har villet på soci-
ale, kulturelle og klimaforebyggende områder.  

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     AM 

 

Jeg håber at I er klar til at yde den nødvendige indsats. Der står rigtig meget på spil, så vi skal 
kæmpe for at Centrum Venstre bevarer flertallet. På den anden side af valget finder vi så grundlaget 
for en ny aftale for de fortsatte linjer mod bedre velfærd, et forsvar der kan løse de udfordringer vi 
står overfor, en større lighed, bedre sundhed og først og fremmest en klimapolitik der er ægte grøn!  

                                                                  --- 

 

 
 
 

 

Som skrevet før så buldrer valgtrommerne. 

SF er klar, og vi har stærke kandidater, der er rede til at få 

mest muligt igennem af vores politik. 

I dette nr. er optrykt de 16 punkter, som SF går til valg på.  I 

den nuværende desværre alt for anspændte situation, skal 

der ikke være nogen tvivl: SF vil sætte politikken før mini-

sterbiler. Når dette er skrevet, så er SF klar til at tage et nød-

vendigt ansvar også som ministre! 

Folketinget åbnede, som det skal efter 

grundloven den 04. oktober. 

Statsminister Mette Frederiksen holdt en, ef-

ter min mening stærk og visionær tale. Hun 

ville ikke udskrive valg, men antydede, at 

folketinget nok ville udsætte sig for me-

ningsbrydninger snart trods godt samar-

bejde. Efterfølgende fik hun sagt, at valget 

nok kommer snart! 


