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SFs folketingsgruppe fra november 2022 

 

 

 

 

SF fik et rimeligt valg og gik frem med et mandat. I skrivende stund er det uklart, om ”det snævre 

røde flertal” kan benyttes til regeringsdannelse. 
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SF kort: 

SF står for Socialistisk Folkeparti – SF er et moderne grønt venstrefløjs-
parti, et folkeligt socialistisk parti, stiftet i 1959. 

SF opfatter alle mennesker som ligeværdige. Den enkeltes frie og alsi-
dige udvikling skal være både målet og midlet for hele samfundets ud-
vikling. Alle mennesker skal derfor have frihed til og mulighed for at rea-
lisere det liv, de ønsker, med respekt for andres frihed, samfundet og 
naturen. 

SF ønsker at gennemføre en grundlæggende forandring af Danmark, 
Europa og verden, baseret på solidariske værdier. SF vil samle den 
brede befolkning i en alliance for forandringer, der udvider demokratiet, 
styrker fællesskabet, fremmer lighed og sikrer bæredygtighed. Målet er 
et socialistisk samfund, der på bæredygtigt grundlag skaber størst mulig 
velfærd, velstand, frihed og flest muligheder for alle mennesker. 

SF bekæmper undertrykkelse og ulighed baseret på økonomi, uddan-
nelse, religion, kultur, køn, etnicitet, seksualitet og handicap. Alle men-
nesker skal sikres lige rettigheder og muligheder. 

SF er et både visionært og realistisk parti. Vi ønsker en markant anden 
politisk retning i Danmark, og vi søger indflydelse og går pragmatisk til 
det politiske arbejde. 
SF har 15 medlemmer af Folketinget, 2 medlemmer af Europa-parla-
mentet, 168 medlemmer af kommunalbestyrelserne og 14 regions-
rådsmedlemmer. 
 

          SFs landsformand Pia Olsen Dyhr. 
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Angreb på velfærdssamfundet – eller??? 

Tanker under regeringsforhandlingerne 

 

Fra Gyldendals røde fremmedordbog:  

Reform = forandring (til det bedre). 

Reformatio in pejus (latin)= ændring til det værre. 

Af Arne Mikkelsen (red). 

Når dette Fokus udkommer, har vi nok en ny regering. Den er formentlig dannet på baggrund af en 

aftale / et program. Altså en aftale mellem de involverede partier om, hvorledes de vil styre lovgiv-

ningen i de næste godt 4 år. 

Fra borgerlig side, har det lydt, at der er behov for nye reformer. Ellers vil Danmark blive væsent-

ligt fattigere. Det sker, samtidig med at vi oplever store prisstigninger på dagligvarer, på varme, el 

og på energi til transportmidler. Samtidig buldrer en inflation hen over landet med en styrke, så løn-

ningerne overhovedet ikke kan følge med. Det er naturligvis forhold, som en ny regering (i samar-

bejde med folketing og kommuner) skal forholde sig til. 

Reelt er det erkendt, at vi samtidig står overfor et ”must,” vedrørende at handle på klimakrisen. Det 

haster med at få implementeret de tiltag, der skal realisere den vedtagne 70 % reduktion af klima-

gasser til atmosfæren. – og dermed en historisk svær omstilling af vores nuværende produktions – 

og forbrugskultur! 

SFs forkvinde Pia Olsen Dyhr har udtrykt det således: ”Det er ikke champagne, charterrejser eller 

nyt cykeltøj, folk må give afkald på. Det handler om regninger så store, at folk risikerer at gå fra hus 

og hjem.” 

I skrivende stund kender jeg ikke resultatet af regeringsforhandlingerne. Et resultat der jo vil få stor 

indflydelse på, hvorledes de her skitserede problemer kan løses. Ud fra meldingerne i valgkampen 

og de historiske erfaringer står følgende til overvejelse. De blå partier har samstemmende agiteret 

for: 

1. Et større arbejdsudbud = arbejderne skal vente længere før de kan gå på pension. Dagpenge-

perioderne skal yderlig forkortes og dagpenge / kontanthjælp skal nedsættes. 

2. ”Arne pensionen” skal afskaffes. 

3. Mest muligt af fællesskabets velfærds -og uddannelsestilbud skal privatiseres (Udbyderne 

skal kunne tage profit ud af et tilbud). 

4. Topskatten skal mindskes, eller helst helt afskaffes. 

5. De sidste rester af efterlønsmuligheder skal slettes. 

6. SU skal beskæres, og helst omlægges til lån. 

 

▪ Kort sagt så skal de rettigheder som fagbevægelsen gennem tiderne har tilkæmpet sine med-

lemmer og samfundet forringes eller helt væk. 
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Det er klart, at jeg i beskrivelsen her over, maler et for generelt og ikke helt entydigt billede af Blå 

Bloks reformønsker. Der er forskelle partierne imellem, Dog er det helt klart, at ”blokken” generelt 

ikke ønsker reformer, men ”reformatio in pejus.” Deres begrundelser herfor er forskellige, men re-

sultatet hvis de lykkes med det, er klare forringelser for menigmand og en øget ulighed! 

SF er gået til valg på, at indløse ægte reformer. Vi fremlagde 16 forhandlingskrav, der er sammen-

fattet således: 

✓ Den grønneste regering nogensinde. 

 

✓ Børn og unge i fokus. 

 

✓ Velfærden skal sikre tryghed og lige muligheder 

 

✓ Et stærkere demokrati med mere gennemsigtighed. 

 

✓ En langt mere usikker verden kræver nye prioriteringer. 

 

Uddybningen af de 5 overskrifter blev bl.a. bragt i sidste nr. af Fokus (nr. 22). 

De aktuelle udfordringer vi står overfor, vil kræve meget. Der er den globale opvarmning og den 

uhæmmede rovdrift på naturen. Det kræver intensiverede og konkrete svar og handling nu! 

Krigen i Europa (Ukraine) der ud over de lokale ødelæggelser medfører en forstærkelse af den alle-

rede igangsatte inflation. For den fattigste del af befolkningen truer det med at skabe en kynisk nød. 

At lade det ske, kan vi som et rigt samfund ikke tillade. Der skal findes måder, så vi som samfund 

kan spænde et net ud under de svageste. Et net som ingen behøver at falde igennem! 

 

FH Fagbevægelsens 

Hovedorganisation 

En ny regering skal løfte, ikke skabe ulighed. 

En ny regering skal være ambitiøs med reformer, ikke de gammeldags, 

som gør mennesker fattigere ved at skære i ydelser, men med intelli-

gente reformer, der sikrer flere faglærte og professionsuddannede. 

Løsningen er ikke at klemme de sidste blodsdråber ud af dem, som har 

slidt og slæbt hele livet! 

Formand Lizette Risgaard. 



 

6 
 

                         

 

De igangværende regeringsforhandlinger har vist sig at være en hæmsko for det nødvendige sikker-

hedsnet. Regeringen er formelt et forretningsministerium. Dronningen har efter anbefaling fra fol-

ketingets flertal bedt fungerende statsminister undersøge muligheden for at danne regering. Konkret 

kan folketinget godt vedtage nye love, men praksis er, at før der er dannet og udnævnt en ny rege-

ring, så kan embedsværket ikke medvirke. Det kan godt administrere en evt. lov folketinget vedta-

ger, men kan ikke udføre opgaver for ministrene. Det er i alle tilfælde således Mette Frederiksen har 

valgt at tolke situationen. 

Konkret betyder det, at der ikke kan skabes flertal for love, som folketinget endnu ikke har fået fær-

digbehandlet.  

Et eksempel på, at ”sikkerhedsnettet” ikke fanger de svage: 

Folketinget har vedtaget en lov, der udløber med udgangen af februar. Den har bevirket, at personer 

der har ramt kontanthjælpsloftet eller er på Integrationsydelse ikke kan få ordningen forlænget. Det 

kan betyde, at nogle af samfundets mest udsatte ikke kan købe nødvendig medicin og få 3 måltider 

mad om dagen. Den ekstra ydelse er ”kun” 718 kr., men undersøgelser har vist, at disse penge i den 

periode loven har virket, har haft en stor social og velfærdsmæssig betydning. Det er vigtigt, at vi 

sikrer at nødløsninger under inflation og dyrtid kan virke. Vi skal sikre at sikkerhedsnettet virker. 

Vi skal ligeledes sikre, at Danmark bliver det grønneste land i verden. Skal en strategi herfor lyk-

kes, kræver det, at den almindelige dansker kan se sig selv i bestræbelserne. Her skygger den store 

og desværre voksende ulighed for udsynet. Almindelige mennesker skal føle og tro på, at vi alle ef-

ter evne deltager i den nødvendige forandring af levevis. Den kollektive trafik skal være billig og 

må ikke svigte. Det skal være muligt i et lille land som Danmark, at komme fra A til B næsten lige 

så let og hurtigt som i privatbil kørsel. De borgerliges ”det skal kunne betale sig at arbejde,” skal 

NFS Grundtvig 

1820 
Fra ”Langt højere 

bjerge.” 

Og da har i rigdom vi drevet 

det vidt, når få har for meget 

og færre for lidt. 
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efterleves ved, at fagbevægelsen får mulighed for at sikre, at gabet fra kontanthjælp / dagpenge og 

til mindstelønnen bliver tilpas stor. Og det skal ske ved at hæve lønnen.  

 

 

SF bliver kritiseret af Enhedslisten og Alternativet, fordi vi endnu ikke har forladt forhandlingerne 

om en regering hen over midten. De to partier er ude af forhandlingerne. Det mener jeg er ærgerligt. 

Det er to partier der står for en forbedret velfærd og knokler med at fremme den grønne omstilling. 

Det er klart en fejl af statsministeren at sende dem uden for forhandlingerne. At Radikale ikke er 

sendt ud er et dårligt tegn. De har skabt valg i utide, og de stemte imod at sikre en forlængelse af 

særydelsen til de svageste. Konservative, Liberal Alliance og Moderaterne signalerer modvilje mod 

de bærende velfærdsforhold, så de burde også udelades. Her efter kan det så afsøges, om Venstre 

”har så meget røv i bukserne,” at der kan dannes en regering som bevarer og styrker velfærden sam-

tidig med, at kampen mod klimaforandringerne intensiveres, så vi mindst når den 70 % reduktion 

som klimaloven tilsiger. 

 

Der har været en række sonderinger og nu også konkrete forhandlinger. Landsledelsen har været 

indkaldt, og skal ind igen i morgen. Der er en tæt dialog med partiforeningerne. Lokalformænd m.fl. 

blev orienteret på dialogmøde, og Jacob Mark holdt informationsmøde digitalt, og har lovet at følge 

op. 

Personligt føler jeg mig tilfreds med den lagte strategi. Det er det politiske grundlag, der afgør hvil-

ken rolle SF skal spille frem over. Det kan være som deltagere i en regering, som støtteparti eller 

som erklæret opposition. Konkret er det vel Socialdemokratiet der afgør hvilken rolle SF skal have. 
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For en regering der vægter lighed, velfærd og den grønne omstilling håber jeg, de vælger Centrum 

Venstre. Om venstre vil være en del heraf, afgør de selv! 

                                                                         --- 

 

Kommentar på Facebook kort efter regeringens dan-

nelse og udsendelsen af dens Grundlag. 

                                                                                                            

 

I ugen der nu snart er gået, har Danmark fået sig en ny regering bestående af Socialdemokraterne, 

Venstre og Moderaterne (S, V, M). Det krævede en længere forhandling, før de fik aftaler og frem-

tidsplaner på plads. 

Ud fra de meldinger vi hørte under processen samt det nu offentliggjorte resultat, er jeg glad for at 

SF trak sig fra det selskab.! 

Gennemgående er beskrivelsen af landets udfordringer fyldestgående, men der er forkerte – eller 

manglende handleanvisninger i et alt for stort antal. Hovedudfordringerne beskrives som en Klima-

krise, en Inflationskrise, en Trivselskrise og en Naturkrise. 

Heldigvis er der nogle gode takter i grundlaget, og dem forventer jeg, at SF vil forholde sig positivt 

til. Så er der en række hensigter uden økonomiske anvisninger eller konkret handleanvisning. Her 

må Venstrefløjen kunne samles med reelle og funktionsdygtige anvisninger. Endelig er der en 

række uacceptable ”tidsler,” som beskriver ”De blås usolidariske tankegange.” De udspringer af, 

hvad SFs Lisbeth Bech – Nielsen kalder: Studehandler, samtidig med at hun fortæller hvad ordet 

oprindelig betød. Nemlig fra handel med kastrerede tyre. Det billede passer fint på de omtalte ”afta-

ler.” 

I grundlaget hedder det bl.a.: ”Regeringen vil samlet set nedbringe de danske skatter og afgifter. ” 

Det sker ved topskattelettelser, nedsat arveafgifter, og dårligere social velfærd. 

- Den buldrende inflation rammer landets udsatte borgere hårdest., og de bliver samtidig be-

skåret mest. 

Det er uværdigt for et rigt samfund som vores!  

En lyseblå regering med et mudret 

grundlag. 

-Så er det tid at samle alle de svage 

igen! (Carl Scharnberg). 

 

AM 



 

9 
 

Ikke en gang den aftalte (men ikke realiserede aftale) fra sidste periode, om at forlænge støtten til de 

fattigste børnefamilier, har S fået med i aftalen.  I aftalen står der kryptisk: ” de økonomiske for-

skelle må ikke blive for store,” 

På side 29 i grundlaget står der: ” Klimakrisen er vor generations største udfordring.” 

Svaret herpå er at nedsætte endnu en ”energikrise stab.” Den skal så komme med forslag til hand-

ling. Hvem sagde Syltekrukke?” 

Vi skal have en CO2 afgift også på landbruget, men hvornår og hvor meget står hen i det blå. Nye 

energiparker skal derimod være markedsdrevne og private.  Intet om at hjælpe dem i gang. 

Lokalt i SF Odsherred vil vi drøfte, hvad der skal gøres for at forbedre den fremlagte plan. SF er 

heldigvis forligspart i en række forlig.  Vi vil gennem vore folketingsgruppe foreslå gennemarbej-

dede forslag. Vores magasin Fokus vil orientere herom (Lægges ud på hjemmesiden). Næste nr. ud-

kommer den 20. januar. 

Situationen kalder på handling nu. Den ny regering sylter den nødvendige grønne omstilling og 

nedskærer en nødvendig velfærdspolitik. Den er på vej tilbage til begrebet Konkurrencestat. Det har 

vi prøvet med Thorning og Corydon, og det var ikke godt! 

Kastrerede tyre duer ikke til udvikling. Højest til at sikre stilstand. Der var andre muligheder, som 

så ikke blev udnyttet. 

Derfor kalder situationen på handling fra og på Venstrefløjen! 

                                                                         --- 

Ny i SFs Landsledelse. 

 

 

                                                                                                

 

Mogens Stig Møller er formand for SF Odsherred. 

 

Perspektiver for udvik-

lingen i SF. 

Interview med Mogens om arbej-

det i Landsledelsen 
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Vi har haft et landsmøde i marts, hvor Odsherreds lokalformand Mogens Stig Møller blev valgt ind 

i Landsledelsen. For denne gælder følgende: 

Landsledelsen fastlægger hovedlinjerne i partiets politik, lægger over-
ordnede rammer for partiets organisatoriske arbejde, fastsætter budget 
og medlemskontingent og forelægger årsregnskab for landsmødet – alt 
sammen inden for rammerne af landsmødets beslutninger. 

Landsledelsen er partiets højeste myndighed mellem Landsmøderne. 

Landsledelsen samles mindst 10 gange årligt. Landsledelsesmøderne 
er åbne for tilhørere. Dagsorden og mødested offentliggøres 7 dage før 
mødets afholdelse. Landsledelsen består af formanden, 10 medlemmer 
valgt i storkredsene og 16 medlemmer valgt af landsmødet. 

Fokus har haft en samtale om det fremtidige arbejde, her set fra Mogens´ synspunkt. 

AM: Hvorledes var strategien for at få dig valgt? Vi er jo et udkantsområde, så det må jo have kræ-

vet et stort ”benarbejde?” 

MSM: En væsentlig faktor var kampagnen for at forhindre en fast forbindelse over Kattegat, eller i 

det mindste forhindre at SF går med på en sådan. Vi har jo haft drøftelser herom i regionen, som har 

bakket op om vores synspunkter, og vi fik skabt alliancer med mennesker fra hele landet, dog nok 

mest fra berørte områder. Her i blandt den delegerede fra Samsø, Ulla Holm, der blev indvalgt som 

storkredsmedlem i Landsledelsen. 

Vi slog også på, at den faglige profil skulle skærpes, og det faglige arbejde styrkes. Formanden for. 

fagligt Landsudvalg, som også er regionsformand (Michael Graakjær), blev ligeledes valgt til 

Landsledelsen. Jeg er i øvrigt også med i Fagligt Landsudvalg, så her har der været et fint samar-

bejde. 

AM: Nu har du været med i nogle måneder. Hvordan oplever du samarbejdsklimaet? 

MSM: Faktisk meget positivt. Omgangsformen er venligt lyttende. Jeg oplever ingen forsøg på at 

nedgøre hinanden, og vi har en udtalt vilje til at finde løsninger. Altså et godt forum at arbejde i. 

AM: Er det et udtryk for, at SF nu er mere enigt og samlet, end det har været længe? 

MSN: På en lang række områder så ja! 
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Med Pia i spidsen er det slået fast, at vi er et ”Centristisk parti.” Vi går ind for grundlæggende sam-

fundsforandringer. Dog vil vi sikre, at der ikke kun er det lange lys på, men at vi også tager den 

nære daglige politik alvorligt. Hertil kommer en enighed om, at der skal gøres noget for at modvirke 

klimakrisen. Vi er enige om, at uligheden skal begrænses, og at den mistrivsel som børn – og unge, 

men faktisk også deres forældre oplever, er en fundamental udfordring, der skal klares. Dette arbej-

der vi så for at skabe politiske løsninger for.  

Vi er langt hen enige om, hvad der må gøres. En bredt favnende analyse siger, ”at samfundet kører 

for hurtigt.” Et forhold med baggrund i Neo – liberalismen og synspunktet at penge er den eneste 

reelle værdimåler. Vi mener, den holdning og de kulturer den bærer, skal ændres. Altså skal der 

skabes en stor flade af fælles holdninger og fælles virke, kombineret med en klar vilje til at opføre 

os ordentligt overfor hinanden. 

AM: I valgets sidste partilederdebat fremlagde Pia SF som et moderne socialistisk parti. Mon hun 

mente, et parti med evnen til at se sammenhængen mellem det lange sigt og hverdagens udfordrin-

ger? 

MSM: Det er et emne, vi har arbejdet noget sammen om, Michael Graakjær og jeg. Vi forsøger at 

skabe en noget mere sikker plan for, hvordan vi kan frigøre 50.000 unge til arbejdsmarkedet. Det er 

unge i ”udkantsområder, der bliver hængende uden noget perspektiv for deres fremtid. De hænger 

ud i deres opvækstområde uden arbejde og uden et uddannelsesperspektiv. En årsag hertil er, at de 

er meget lidt mobile. 

En forbedret folkeskole er et andet element. Vi skal have de bedste lærere til at undervise de svage-

ste elever. En dygtig lærer fungerer som en spillende træner! Man skal sætte sig ved siden af den 

svage elev, ellers sker der ingen fremgang. Ens udgangspunkt skal være, at opgaven kan vedkom-

mende løse! Ikke at nu får du en svær udfordring. Den vigtigste faktor er, at få opbygget elevens 

selvtillid. Derfor skal vi have et opgør med de adaptive tests, hvis virkning jo er, at bekræfte ele-

verne i, at de er dumme. Det skal gøres bedre! 

Samtalen sluttede med nogle betragtninger vedrørende situationen i Odsherred efter kommuneval-

get. Hvordan får vi samarbejdet med Enhedslisten og Socialdemokraterne til at fungere optimalt. 

Den drøftelse og problematik vil Fokus nok vende tilbage til. 
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SF Odsherred repræsenteret i 2 centrale arbejdsudvalg. 

                            

      

             Arne                                                    Mogens    

 

Landsledelsen har nedsat en række udvalg, der skal fungere som skal være med at kvalificere SFs 

politik  

Udvalgene skal levere oplæg, input og sparring for folketingsgruppen og byrådsmedlemmerne. Ud 

fra kommissorier bidrage med oplæg og workshops på nationale ”træf.” Skal medvirke til at synlig-

gøre partiets politik og arbejde på de respektive områder. Der er pt. 12 udvalg, hvori SF Odsherred 

er repræsenterede i de 4. 

Mogens S Møller: Udvalg for Ideologisk udvikling. (Formand) Mogens er desuden medlem af 

Landsledelsen og af Fagligt Landsudvalg. 

Arne Mikkelsen: Socialudvalget. 

Af øvrige udvalg skal nævnes:  
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Udvalg for børns trivsel, Uddannelsesudvalget, Udenrigspolitisk udvalg, Miljø / klima og -naturud-

valg, Kulturudvalget, Sundhedsudvalget, Udvalg for IT og teknologi, Udvalg for økonomisk politik, 

Udvalget for grøn mobilitet og transport og Økonomiudvalget. 

                                                                  --- 

Anmeldelse: 

                                                    

Klimakrisen er vor generations største udfordring. Det er indledningen til SVMs program ”Ansvar for Dan-

mark,” i deres afsnit om ”Ambitiøs Klimahandling.” 

Regeringen skriver selv, at den har sat ” de mest ambitiøse klimamål for Danmark nogensinde.” 

I programmet beskrives der en række årsager til de udfordringer vi står overfor på grund af de menneske-

skabte klimaforandringer. Vores rovdrift på naturen og vores forbrug af fossile brændstoffer nævnes. 

For at kunne leve op til en række målsætninger, regeringen har opstillet for at imødegå udfordringerne, fo-

reslår programmet nedsættelse af en ”Energikrisestab,” der skal styre en ret uklart formuleret indsats. 

Alternativet kom i folketinget, og deres klimaordfører Theresa Scavenius har skrevet en meget læseværdig 

om end pessimistisk bog om klimapolitikken. Bogen er denne artikels emne. 

Bogen argumenterer for nødvendigheden af en ”Klimastat.” som afløsning af den eksisterende statsopfat-

telse, som er Theresas beskrivelse af Konkurrencestaten. 

Anmeldt af AM. 
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Theresa Scavenius´ baggrund er, at hun trods sine kun 37 år har været politisk aktiv længe. Og at hun pro-

fessionelt har klimapolitik som sit forskningsområde (Aalborg universitet – undervisningscampus i Køben-

havn). 

Den her behandlede bog er ny – udkom sidst i 2022. I bogen når Theresa frem til, at ideologien for Konkur-

rencestaten ikke kan bruges i en virkningsfuld klimapolitik.  Kort definerer hun det således: ” EU og med-

lemsstaterne bruger deres politiske apparat og magt til at gøre staten i stigende grad markedsorienteret og 

konkurrenceunderstøttende frem for regulerende og beskattende.” Herved bliver klimapolitikken markeds-

gjort. Konkurrencestaten ser hun som en modsætning til Minimalstaten, der jo oprindelig var ideologien for 

Neo. liberalismen og de udviklinger som Chok – doktrin og efterfølgende ”frie markedskræfter medførte. 

For Neo – Liberalismen er tesen, at der skal være så lidt stat (fællesskab) som muligt. ”Der er ingen fattige 

der bliver udnyttet af rige kapitalejere. Der er kun enkeltindivider, som enten arbejder hårdt, eller er 

dovne.” 

Konkurrencestaten derimod skal sikre konkurrenceevnen (for deres stat) ved at hjælpe aktørerne på mar-

kedet. Tesen er, ”at når det regner på præsten, så drypper det nok lidt på degnen.” Altså er stor ulighed ok, 

hvis bare det fælles resultat vokser. 

                             

Theresa argumenterer for, at Konkurrencestaten som model ikke er egnet, hvis vi skal løse Klima-

krisen. Hun mener, at der her er tale om uanvendelig populisme. 

På kort sigt er det mest profitabelt at anvende ikke klimavenlige metoder og resurser. (Nye broer, 

motorveje, olie, gas private biler, fly, kunstgødning mv.). Det skyldes det simple faktum, ”at de ikke 

klimavenlige produkter har fordelen af allerede at være alle steder. De private markedsaktører vil 

derfor fortsætte med at udskyde deres klimainvesteringer, til de bliver tvunget til at foretage dem.” 

Theresas løsning er, Klimastaten. 

Hun fremfører, at ansvaret for at modvirke klimakrisen ikke som nu skal ligge hos borgerne og 

virksomhederne, men hos staterne. Markedsøkonomien skal frigøres fra en række forhold. På 

samme måde, som vi har accepteret at børnearbejde og slaveri ikke må være et konkurrenceparame-

ter, så skal en række klimapåvirkere trækkes ud af markeds -førelsen. De skal gøres til moralske 

konkurrencefri anliggender. Vi skal oprette en meget skarpere skelnen mellem markedets og statens 

opgaver. 

Og her smelter 

isen 
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Theresa Scavenius hæfter sin argumentation op på 3 punkter inspireret af filosoffen S.C. Daney og 

en tolkning af FNs charter for rettigheder. 

1: Menneskets ret til livet. Enhver person har ret til ikke vilkårligt at få berøvet sit liv. 

2. Menneskets ret til sundhed. Alle mennesker har en ret til at forvente, at andre mennesker 

ikke handler for at skabe alvorlige trusler mod deres helbred. 

3. Menneskets ret til basale livsfornødenheder. Alle mennesker har ret til at forvente, at 

andre mennesker ikke handler for at fratage dem muligheden for adgang til basale livsfornødenhe-

der. 

For at sikre efterlevelsen af disse rettigheder, skal det samfundsmæssigt sikres, at det er forkert / 

ulovligt at krænke disse rettigheder. 

Bogen er på 147 sider plus et noteapparat. Theresa argumenterer fint for sine synspunkter. 

Jeg er ikke helt enig i hele den argumentationskæde der er fremført, men hendes hovedargumenter 

er det svært ikke at anerkende som gyldige. Der er tale om en vigtig og velargumenteret bog, som 

kan være et væsentligt positivt element for udviklingen af en holdbar Klimapolitik, som kan ændre-

virkeligheden, som den tegner sig nu! 

                                                                          --- 

 

Udpluk af sager fra Odsherreds byråd - og omegnen. 

 

Baeshøjgård og varmtvandsbassin. 

Vi har i Odsherred et plejecenter der ejes af OK – fonden men med driftsaftale med kommunen. Det 

hedder Baeshøjgård og ligger i Vig. Centrets servicearealer / bygning ejes af kommunen. I disse er 

der et Varmtvandsbassin, som har været foreslået midlertidig lukket i budgetforhandlingerne. Noget 

byrådet dog afviste. 

De stigende udgifter til energi har dog bevirket, at udgiften til at drive bassinet har været stigende. 

Administrationen gentager forslaget om at ”Ældre – Social og Psykiatriudvalget” træffer beslutning 

om, at lukke bassinet og lade besparelsen medvirke til udvalgets budgetoverholdelse. Det er estime-

ret, at denne handling vil give et provenu på 420.000 kr.  

Varmtvandsbassinet bidrager til, brugernes sundhed og trivsel og en opretholdelse af generel livs-

kvalitet. SF har jo foreslået, at ikke visiterede borgere kunne betale for benyttelsen, på samme vis 

som det sker i vores svømmehaller. Det har været afvist administrativt, men uden reelle begrundel-

ser. 

Udvalget valgte heldigvis at vi bevarer bassinet. Samtidig besluttede det at der skal skabes et sepa-

rat indgangsparti, så brugerne ikke forstyrrer borgere der bruger det nærliggende kommunale dag-

hjem. Også en beslutning, der følger op på hvad byrådet i sidste periode besluttede. 
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2 årige budgetter. 

Der har været en føler fra borgmesteren om, at vi skal indføre 2 årige budgetter. Begrundelserne har 

mest været, at det kræver meget arbejde at lægge budget for hvert år. Det er jo besnærende, idet re-

geringens plan jo er at bespare på de administrative opgaver. Et forsigtigt forslag her er, at der vil 

bespares således (Udregnet efter den fremlagte plan ”En regering i arbejdstøjet.”: 

 

 Regeringsgrundlag og kommunalt pres.  
Hvad vil en realisering af regeringsgrundlaget betyde for et pres på kommunale besparelser.  

 

Skal balancen oprethol-

des, vil der mangle mindst 

12,7 mia. kr. Og dette er 

en meget forsigtig bereg-

ning. Den reelle udgift vil 

formentlig være ca. 6 mia. 

højere. F.eks. regner Fi-

nansministeriet med en 

samlet besparelse på 3 

mia. kr.  på udmeldt admi-

nistration. 
 

2023 - 2030, mia. kr.  
 
En tommelfingerregel er, at 1 
mia. kr. nationalt er mindst 6 
mio. kr. i Odsherred. 

Udmeldt besparelseskrav 
administration  

2,3  

Manglende p/L regulering 
fordelt.  

1,6  

Specialiserede socialom-
råde  

5,6  

Nære sundhed. Ny org.  2,4  
GDPR-licenser, specialun-
dervisning mv.  

0,8  

I alt  12,7  
 

Kommunestyrelsesloven kræver at hvert år regnskabsmæssigt afsluttes. Formentlig vil et 2-årigt budget 

derfor skulle hvile på en dispensation. Traditionelt har 2. behandling af næste års budget foregået i okto-

ber. Her indsat uddrag fra styrelsesloven: 

§ 36. Kommunens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

§ 37. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomi-
udvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. 

Stk. 2. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af 
økonomi- og indenrigsministeren. 

Stk. 3. Forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag, der er endeligt vedtaget af økonomiud-
valget, offentliggøres, når forslaget er tilgængeligt for kommunalbestyrelsens medlemmer. 

  
Vi har ikke drøftet SFs holdning færdig, men jeg mener ikke, det vil være hensigtsmæssigt at 

have flerårige budgetter i den nuværende situation. Ligeledes er argumentet om besparelse ikke 
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acceptabelt. Administrationen skal følge udviklingen og gøre op hver måned. Tilretning skal ske i 
forhold til aftalerne mellem finansministeriet og KL op til sommeren. 

                                                                                   --- 

Ny direktør i Odsherred. 
 
I budgetfasen havde SF stillet forslag om en 3. direktører, som skulle have hovedansvar for hele 
velfærdsområdet. Der er nu ansat en ny direktør: 
 

                AM.                                                           
 
 
 
 
Denne styrkelse af direktionen er helt nødvendig.  I vores forslag indgik, at vi samtidig afskaffede 
centerledelsen, og lod afdelingsledelserne overtage ledelsesfunktionerne her. Gerne med en styr-
kelse, men 4 ledelseslag i en organisation som Odsherred har vi ment er ”Overkill,” og i virkelighe-
den besværliggør det tværfaglige nødvendige samarbejde. Det har borgmester og flertal så ikke 
villet følge. 
 
Ulla Gramstrup kommer fra en lederstilling i PA Consulting ( er et professionelt servicefirma, der 

arbejder med offentlige, private og tredje sektors organisationer). Kommunaldirektør Claus S Mad-

sen udtaler til Nordvestnyt i forbindelsen med ansættelsen: ”Når vi har valgt Ulla, så er det ikke 

mindst fordi hun igen og igen i forbindelse med sin flotte toplederkarriere har udvist strategisk ud-

syn og opnået stærke resultater.” 

 

At der er behov for dynamisk ledelse og tværsektoriel tænkning (og handling) er helt klart. Herfra 

skal lyde et velkommen og et ønske om at den ny direktør vil lykkes med opgaven! 

                                                                               --- 
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Faldende børnetal og Odden skole. 
 

Odden skoles fremtid har været drøftet indgående i Børne, - Unge -og Uddannelsesudvalget. Årsa-

gen er, at der har været et stærkt faldende børnetal. I dag har skolen elever fra 0 -6. klasse, men der 

er i alt kun 28 elever. Det har så, uden nogen foreløbig beslutning, været drøftet om ”mellemtrin-

nene” (4. – 6. klasse) skulle flyttes til Nykøbing. 

 

Det har fået forældregruppen op på mærkerne. De vil overbevise politikerne om, at en beslutning 

om at flytte mellemtrinnene vil være en kæmpe fejl. Forældrene fremfører, at en flytning vil med-

føre en ekstra klasse i Nykøbing, og således ikke være en besparelse. At lukke mellemtrinnene vil 

ligeledes reelt betyde, at man lukker skolen. De nævner, at der jf. Kommunens 10 årige Perspektiv-

plan står, at Odden er et område med vækstmuligheder. Hvis skolen lukkes vil ”den vækst blive 

umuliggjort!” 

 

Vi har i SF Odsherred drøftet forholdet. På mødet i slutningen af december blev følgende besluttet: 

 
” Ud fra en erkendelse af, at skolen er udfordret på grund af stærkt faldende børnetal. Et antal på 8 ele-

ver i skolens 4,-5,- og 6 klasser til sammen, er uholdbart på sigt.  

SF foreslår derfor, at der nedsættes en arbejds -gruppe med 2 fra udvalget, 2 personalerepræsentanter, 2 

fra skolens forældrekreds (kan være medlem af skolebestyrelsen) 2 elever og 1 fra administrationen. Af-

delingslederen fungerer som sekretær.  

Arbejdsgruppen skal inden 1. april 2023 aflevere forslag til, hvorledes skolen kan fortsætte. Som hoved-

regel skal skolen kunne køre indenfor en gennemsnitlig økonomi, som det er gældende for Odsherreds 

skolevæsen.  

Arbejdsgruppen skal drøfte klassedannelse, særordninger som evt. må kræve dispensation fra gældende 

regler mv.  

På baggrund af arbejdsgruppens tilbagemelding træffer udvalget på førstkommende møde en beslutning 

om, hvorledes skolen skal fortsætte.”  

 

Forhandlingerne trak ud, og forslaget blev ikke stillet i januar. Vi besluttede dog at fastholde beslutnin-

gen, men nok ikke tidsterminen april. Derimod en holdning for at bevare skole og mellemtrin. Vi frem-

sendte en tilkendegivelse til Nordvestnyt således (det har været bragt): 

 

    
 

 

 

Skolen er en vigtig brik i lokalsamfundet 
 
Der er i disse dage meget debat om Odden skole, og hvordan fremtiden skal se ud. Der er sat fokus 

på det lille elevtal, og der har været nævnt ideer om at flytte mellemtrinnet til Nykøbing. 
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En stærk og engageret forældregruppe og lokale beboere, er gået sammen for at tydeliggøre, hvor 

vigtig skolen er for lokalområdet. De har foretaget undersøgelser, lavet lokale initiativer for at sætte 

Havnebyen ”på kortet” og inviteret Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget på dialogkaffe. Der er 

en bred opbakning til skolen, og mange spændende, kreative og anderledes tanker i forhold til at ud-

vikle og fastholde skolen i byen. De gode initiativer skal vi give plads til, og bakke op om.  

 

Et forslag fra SFs side er, at vi i kommunen medtænker skolen som mulighed for afholdelse af kom-

munale møder og konferencer, eventuel forplejning bestilles lokalt og på den måde kan udgifter til 

eksterne konferencefaciliteter holdes nede. 

 

Der er ingen tvivl – vælger man at flytte mellemtrinnet, vil det være ensbetydende med en lukning 

af skolen. Men ikke kun en lukning af skolen, det vil også forringe byens mulighed for positiv ud-

vikling og tilflytning. Rent økonomisk vil det betyde faldende huspriser, mindre lokal handel, da 

forældre kan tænkes at handle der hvor de alligevel skal hente deres børn i andre byer, færre mulig-

heder for fritidsaktiviteter, da børnene vil have svært ved at nå det og meget mere. 

 

Odsherred er en helt særlig sammensætning af små lokalsamfund, og få større byer - og det skal vi 

sætte pris på og bevare. Det er også ensbetydende med, at vi skal fastholde et godt skoletilbud i 

Havnebyen. Et tilbud til de børn der bor der lige nu, og de børn og børnefamilier vi ønsker at til-

trække i fremtiden. 

 

I SF Odsherred mener vi, at skolen skal bestå, og at der både skal være indskoling og mellemtrin. 

For børnenes, forældrenes og lokalsamfundets skyld. 

 

For SF Odsherred 

Mette Feenstra, byrådsmedlem for SF 

Mogens Stig Møller, formand for SF Odsherred 

 

 

 Anmeldelse:  
 

Jacob Mark: Fartblind. 
 

SFs folketingsmedlem Jacob Mark har netop fået udgivet bogen ”Fartblind.” 

Jeg havde lejlighed til at erhverve den fra Bog – og Idebutikken Smedegade i Holbæk. 

 

                                                                                                

Mit eksemplar af bogen sig-

neret af forfatteren. 
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I den butik havde Jacob sat nogle timer af til at signere bøger og tage imod den ret lange kø af bor-

gere, som havde købt den. 

 

                           
 

Bogen handler om Jacobs valg til folketinget i 2015. Hans karriere der. Hans af stress fremkaldte 

sygdom og derfor tvungne orlov, samt det at vende tilbage efter en øjenoperation og mange gjorte 

erfaringer. 

 

Bogen handler også om en dygtig, men meget følsom person, der næsten kun kender ordet ja når 

opgaverne melder sig og tårner sig op!  Et forhold der ender med han må sygemeldes i 7 måneder 

og næsten er ved at miste sit syn. 

Bogen er skrevet med stor indføling, og fornemmer jeg en hensynsløs ærlighed. Selv skriver Jacob i 

forordet, at bogen ikke er politisk, men til gengæld er den dybt personlig. 
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Jeg oplever nu ikke at bogen er u -politisk, men det må så være et spørgsmål om hvad politik er. Jeg 

mener politik er om hvordan mennesker opfører sig overfor hinanden og naturen, og om hvad denne 

opførelse fører med sig af handlinger for hver enkelt. 

 

Bogen handler bl.a. om, hvordan en ødelæggende optimerings – og perfekthedskultur kan ødelægge 

menneskelige relationer. 

 

I grove træk er bogen en beskrivelse af, hvordan Jacob langsomt men sikkert bygger op til sit sam-

menbrud. 

 

Den handler også om næsten at blive bortvist fra sit studie, om angstanfald før vigtige debatter, og 

ikke mindst om at finde kærligheden i form af hans nu forlovede Kristina – Holbæks unge borgme-

ster. 

 

Jeg vil stærkt anbefale at få læst bogen. Den siger på godt og på ondt meget om det svære at være et 

engageret menneske i det 21. århundrede. 

 

Uden at forsøge at gengive bogens indhold her nogle citater fra den. 

 

Pia Olsen Dyhr:” Jeg vil gerne have du bliver min nye gruppeformand, Jacob. Du er ung og har me-

get at lære endnu, men jeg tror partiet har brug for det.” 

 

Om holdningen til integration: ”Der må være plads til et parti på venstrefløjen, der er stramt når det 

er nødvendigt, men som også stadig tror på internationalt engagement, solidaritet og på at integra-

tion kan lykkes, hvis vi gør en indsats. Et tydeligt rødt parti mellem Socialdemokratiet og Enhedsli-

sten.” 

 

På vej til angstanfald for rullende camera fortæller han om et ”feberindlæg” i Tv’s Debatten, efter at 

Socialdemokraterne har stemt for at Lock oute lærerne i KL (2018). SF har derimod stemt nej til 

Lock Out i KL. Jacob skriver: ” Mit hjerte hamrer stadig afsted. Jeg er syg. Men jeg er fuldstændig 

blændet af den sag, der er mit hjertebarn, og årsagen til at jeg gik ind i politik, nemlig folkeskolen. 

Da DR Debatten senere på dagen spørger, om jeg vil være med i aftenens udsendelse, der handler 

om Lock Outen og skolereformen, takker jeg ja. Det her er ikke bare en vigtig sag – det var under 

den sidste Lock Out, jeg besluttede mig for at stille op til folketinget, fordi jeg var så vred.”  

 

I sidste kapitel: ”Den svære tilbagekomst, og sømanden der sejlede hjem.” 

”Jeg siger ikke, at jeg ikke kan tage det interview eller debatten eller konferencen. Jeg siger at jeg 

ikke vil. Hvis jeg gør alt det, de vil have mig til, bliver jeg syg igen, og jeg vil ikke være syg.” 

 

Jeg vil ikke gå tættere ind på indholdet i bogen. Min opfordring er: anskaf den og læs den selv! På 

mig har den gjort et stærkt og positivt indtryk. Man får både energi og livslyst af at læse den! 

                                                                                                                                        AM. 

                                                                            --- 

 

Afskaf Store bededag for at fremrykke militær oprustning. 
- Klart brud på etikken vedrørende aftaleoverholdelse. 
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Regeringen (SVM) har i folketinget fremsat et forslag om, at Store bededag skal slettes. De kobler 

det i deres fælles program ”Ansvar for Danmark” sammen med et ønske om en hurtigere militær 

oprustning end tidligere aftalt. Det fremgår af programmet således (side 36): 

 

       
 

”Regeringen vil derfor fremrykke udfasningen af det varige løft af udgifterne til 

forsvar og sikkerhed med 2 prc. Af BNP fra 2033 til 2030 svarende til 4,5 mia. 

kr.  mere end forudsat i det nationale kompromis, om dansk sikkerhedspolitik. 

Danskerne bidrager til vores sikkerhed ved at afskaffe en helligdag.” 
 

Den beslutning er taget uden overhovedet at forhandle med de parter på arbejdsmarkedet, der jo 

”har” overenskomsterne. Overenskomsterne er jo udviklet med en forårshelligdag. Det er ligeledes 

sket hen over hovedet på de partier, som ikke er med i regeringen, men som indgik ”Det Nationale 

kompromis,” der skulle sikre at vi senest i 2033 opfyldte NATO-målet om at bruge 2 % på forsvar. 

 

I nyere tid har vi før indgået et nationalt kompromis. Nemlig omkring aftalen om EU – forbehold. 

Juridisk gælder, at et flertal i folketinget kan ophæve de resterende forbehold, men her har man 

holdt aftalen, og alene ændret hvis en folkeafstemning sagde ok til det. Ved en afstemning om Euro 

og senere Retsforbeholdet sagde danskerne nej, og for nylig sagde vi ja til at ophæve forsvarsforbe-

holdet.  

En af 3 plakater som 

Fagbevægelsens Ho-

vedorganisation FH 

har udsendt til perso-

ner, der har underskre-

vet en anmodning om 

at kræve folkeafstem-

ning vedrørende slet-

ning af Store bededag. 

Den er fulgt af en op-

fordring til at få flere 

underskrivere. 
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Det som nu er ved at ske, er således et groft tillidsbrud overfor de aftaleparter man har haft! 

 

Økonomer om virkningen: 

Den virkning som afskaffelsen af en helligdag postuleres at få, betvivles af en række økonomer. Det 

økonomiske råds formand – Overvismand Karl – Johan Dalgaard undsiger bl.a. virkningen. Han på-

peger, at finansministeriet når sit resultat ved at manipulerer med de hidtil gældende regneregler. I 

et svar til Jyllands Posten har finansministeriet skrevet, at de ikke har eksempler på en varig effekt, 

hvis arbejdstiden forhøjes.  Overvismanden siger i den sammenhæng til Politiken: ”Det er højest 

usædvanligt. Normalt er det nemlig sådan, at hvis man ikke kan vise en empirisk effekt – altså fra 

tidligere tilfælde med, at det virker – går man ud fra, at det ingen effekt har.” 

 

Professor i økonomi (EM) Jesper Jespersen er her i samklang. Han påpeger, ”at et øget arbejdsud-

bud kræver en højere disponibel realløn.” Dette har været reglen i årtier, men nu benyttes der helt 

modsatte regneregler, for derved at nå det politiske mål. 

 

SF er sammen med alle de øvrige partier udenfor regeringen imod at afskaffe Store Bededag. SF 

Odsherred vedtog på sit januarmøde, at vi mener partiet skal tilslutte sig kravet om en § 42 folkeaf-

stemning om sagen, hvis regeringen vedtager sit forslag. Det har vi sendt frem gennem Mogens 

Møller til Landsledelsen, hvor han jo er medlem. Foreløbig har SF ikke truffet endelig beslutning 

om sin holdning. 

 

                       
 

Kampvogne for en bededag?       Indkøb i Israel – Nej! 

 

Som en udløber af bestræbelserne på at styrke forsvaret, har Forsvarets Materielforvaltning indstil-

let, at vi skal købe nye ”kanoner ” i Israel, til erstatning for det materiel, vi har sponsoreret til Ukra-

ine. Argumentet er, at Israel kan levere hurtigere end andre leverandører. Desværre er der langt ind i 

SFs rækker tillid til forklaringer fra de etablerede forvaltningsgrene. Det udbredes som om, dansk 

forsvar overhovedet ikke har noget forsvar.  Forsvaret brugte i 2021 35,1 mia. kr. Det ny forlig vil 

betyde, at vi i 2030 vil bruge 52,5 mia. kr. Af materiel har vi 13.000 køretøjer, 60 skibe, 140 fly og 

helikoptere og 700.000 andre våben. Dette fra et hurtigt Google opslag. 

 

Jeg mener, vi i SF skal drøfte, hvad vi vil deltage i omkring forsvaret. De ved tilsyneladende ikke 

hvad pengene bliver brugt til i materielforvaltningen, eller hvad materiellet skal kunne. 
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Om regeringen og seniorernes forhold 
Af Mogens Stig Møller. (lokalformand). 

 

                                                                                                
 

Den nuværende seniorpension betyder, at folk, der er nedslidt – i sig selv et hæsligt udtryk 

om mennesker, der har arbejdet et langt liv – kan gå fra 6 år før pensionsalderen med en 

ydelse, der er på niveau med førtidspensionen, som er på 19.360 kr. for enlige og 16.457 

kr. for samboende. 

 

Den nye Arne + pension betyder, at man kan gå fra 3 år før med en ydelse på. c. 15.000 

kr. om måneden. 

 

Det vil sige, at man ikke alene forringer ordningen med 4.360 kr. om måneden for enlige 

og 1.467 kr. for samboende – man skal også blive 3 år længere på arbejdsmarkedet. 

Den anden forringelse er en forringelse af efterlønnen. Man fjerner seniorjobordningen, 

der har betydet, at man kunne regne med at få et job de sidste 5 år før efterlønnen, hvis 

man var arbejdsløs. Ordningen udløser et tilbud om et seniorjob i den kommune, hvor man 

bor til overenskomstmæssig løn, hvis man opfylder betingelserne og betaler efterlønsbi-

drag. 

Det rammer op mod 250.000 mennesker, og vil stille seniorer dårligere på arbejdsmarke-

det. 

Jeg har lidt ondt af alle de mennesker, der har stemt på Socialdemokratiet ud fra den ide, 

at det var et lønarbejderparti, for det lader ikke mere til at være tilfældet. 

Der var engang at partiet opfattede sig som ”de fattiges værner, og de riges ris”, som 

Jeppe Aakjær skrev om Peter Sabroe i digtet ”Den Fattiges Blad” fra 1909, men det er vist 

gået i glemmebogen. 

 

Hvis nogle led af den illusion, at afskaffelsen af 

Store Bededag er den eneste forringelse for 

lønarbejderne, ja så kan de godt tro om igen. 

Der er to andre markante forringelser på vej. 

Den første drejer sig om seniorpensionen, der 

nu bliver slået sammen med Arne-pensionen. 
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Et værdigt liv. 

Gitte T Henriksen SF. 

 

 

 

Vi er nødt til at gentænke hele social og psykiatriområdet fordi behovene er uløseligt forbun-

det. Når man fylder 18 starter al sagsbehandling forfra som om man intet fejlede! Og handi-

cap som sclerose og bipolar skal afdækkes påny og samtidigt indpasses i systemer for arbejds-

løse der ingen mening giver. 

Helhedslovgivning er vejen frem og samarbejdet mellem kommuner og regioner ændres fra kasse-

tænkning til reel understøttelse. I kommunerne skal journalsystemerne ændres så borgerne sik-

res muligheden for fuld kronologisk indsigt og overblik i al journalisering fra første kontakt. 

Socialrådgiverne har også brug for dette værktøj, der med samtykke kan give hurtigere og me-

get bedre indsigt, og dermed bedre hjælp og aflastning. Der skal flere ressourcer til gene-

relt så der bliver bedre tilsyn med bosteder og dagtilbud - økonomien på botilbud skal underlæg-

ges en statslig myndighed med økonomi som faglighed - ikke jurister. Så kan vi frigive flere mid-

ler til indsatserne. Og få en reel kontrol og indsigt i de beregnede takster - ingen myndighed ta-

ger ansvar for beregningen og revisionen af dem. 

                                                                                                  --- 

Nærhospital i Odsherred 

Allerede i november 2021 rejste SF i Social – og Forebyggelsesudvalget krav om administrativt at 

forberede en etablering af et Nærsygehus i Odsherred. Vi foreslog at det kunne etableres som en ud-

videlse af den ramme, Sundhedscentret i Nykøbing udgør. Baggrunden var, at regeringen havde be-

budet at oprette 20 nærhospitaler, for at tage presset fra de etablerede Supersygehuse. Vi gjorde 

Hvad er dine mærkesa-
ger i forhold til menne-
sker med handicap, herun-
der mennesker med kro-
nisk eller psykisk sygdom? 
At behandlingen af disse sygdomme ressource-

mæssigt stilles helt lige med behandling for so-

matiske sygdomme. Vi skal have realise-

ret alle dele af den psykiatri-

ske 10 års plan, så psykisk syge med psyko-

ser ikke afvises på de Psykiatriske skade-

stuer pga manglende plads. 
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opmærksom på, at der i regionens forretningsudvalg var startet drøftelser om principper for place-

ring samt en procesplan for dialog med kommunerne.  

Udvalget tilsluttede sig SFs oplæg om at igangsætte en afklaring af, hvorledes et nærhospital skal 

udvikle sig. Når regeringen melder ansøgningskriterierne ud, skal vi være klar med en ansøgning. 

Den ansøgte plan ”Sammen om sundhed” skal indgå i det videre arbejde. 

Efter valget har det tilsyneladende ligget stille indtil den 04. 10. 2022. Her fremkom et forslag til 

ansøgning om Nærhospital i Odsherred. I sagsfremstillingen fremgår der bl.a. en række argumenter 

for, at Odsherred er egnet (et velfungerende Sundhedscenter, en særlig udsat borgergruppe, pres i 

sommerperioden m.v.). Indstillingen om gennem Økonomiudvalg og byråd at godkende en indstil-

ling om at indgå i en dialog vedrørende Nærhospital blev vedtaget enstemmigt. 

Udvalget besluttede en tilføjelse: ”At det skal tilkendegives, at kommunen også lægger vægt på de 

kompetencer, erfaringer og potentialer, som Odsherred har med den virtuelle lægefaglige behand-

ling.” 

Det besluttede forslag kommer ikke i Økonomiudvalg eller i byrådet. Derimod sender borgmesteren 

et brev til regionen om, at kommunen alene ønsker den tilføjede virtuelle del som et samarbejde 

med regionen. 

Det er jo klart et brud på reglerne for kommunal styrelse. Sagen skulle som besluttet gennem Øko-

nomiudvalg og byråd i sin fulde tekst. Denne ”ulovlighed” har fået Michael Kjeldgaard (S) til at 

sende en klage til Ankestyrelsen. Det passerede er, som jeg ser det et brud på alle skrevne som 

uskrevne regler, og kan være med til at stille Odsherred dårligere end nødvendigt. 

                                                         --- 

Bakkegården og ulovlig adfærd fra vikarside. AM. 

Ifølge Politiken har der på den sikrede Ungdomsinstitution Bakkegården (Ungdomsfængsel) fore-

gået helt uacceptable forløb. Vikarerne har smuglet hash, og piller ind til beboerne, og sammen med 

dem holdt nogle ”vilde” fester. Ligeledes har de forsynet  beboerne med mobiltelefoner (noget der 

er mod reglerne på stedet), så de indsatte kunne aftale, hvorledes de kunne betale af på deres gæld 

til personer udenfor Bakkegården. Vikarerne er rekrutteret fra bureauet ”Vikar specialisten,” der 

meddeler, at de har hyret disse gennem en underleverandør. Lederen af stedet forklarer situationen 

med, at det er meget svært med fast personale. 

Formanden for Social – og Sundhedsudvalget i regionen er Tina Boel fra SF. Hun har dels udbedt 

sig en redegørelse, og hun bebuder en undersøgelse! 

                                                                                     

Den sag har undret 

og overrasket mig.  

Det politiske ni-

veau skal jo straks 

underrettes om 

den slags. 

 

 

 

Det må være helt klart, at personalet på en 

sikret institution skal være uddannede og 

være personer som samfundet kan regne 

med udfører deres opgaver. 

Beboerne på Bakkegården er ikke de stær-

keste i samfundet, og derfor skal forhold 

som de beskrevne umuliggøres! 
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Læreruddannelse på højskolen i Vallekilde. 

Her ved redaktionens slutning forlyder det, at professionshøjskolen Absalon arbejder 

med at få et læreruddannelsesafsnit på højskolen i Vallekilde. Læreruddannelsen blev 

i 2014 lukket i Holbæk til stor skade for rekrutteringen i hele Holbæk, Odsherred og 

Kalundborg området. Det er derfor med stor begejstring, vi modtager budskabet, 

selvom der i 1. omgang kun bliver tale om 30 studerende.    

 

 

Der er tale om en nyskabelse på området. Det 1. år skal eleverne bo på skolen, hvor-

efter de kan rykke ind i ungdomsboliger eller på kollegier i uddannelsesområdet. Det 

giver så også muligheden for, at elevernes praktikophold vil foregå her. 

Ifølge en opgørelse, regner man med at mangle 2300 lærere i region Sjælland. Det 

her initiativ er spændende, men overhovedet ikke nok. 

           
                                                                                                                                                                                                               

 

                                                         

SF holder Landsmøde 1. og 2. april 2023 i Kolding. Mette Feenstra, Torben Kjeldsen og Arne 

Mikkelsen er delegerede. Mogens Møller er ligeledes delegeret i kraft af sit Landsledelses medlem-

skab. 

 

Frihed. Fællesskabet skal udvide vores 

muligheder, for ung som gammel. Ikke be-

grænse. Derfor ja til udvidede muligheder, 

fælles ansvar, men ikke længere arbejdstid 

end nødvendigt.    

Bevar Store Bededag.      

 


