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blev et meget intenst,
travlt og vigtigt år os alle i
partiet og for mig som
Borgmesterkandidat til
kommunalvalget. Sammen
med mange dejlige og
ihærdige partifæller mødtes
en del af os talrige gange
gennem både
forberedelserne til
valgkampen og i selve
valgkampen. En stor tak skal
hermed indledningsvis lyde
for mange vigtige og
dejlige timer rundt om på
Nordfyn både inde og ude i
al slags vejr til alle jer, der
sammen med mig kæmpede

for et godt valgresultat.

Jeg glædede mig gennem
året over at knokle for at
sætte vores
socialdemokratiske
værdier på dagsordenen i
valgkampen. Vi fik sammen
lavet et glimrende
arbejdsprogram
og senere et ambitiøst
valgprogram.
Kommunalvalget i november
skulle helst føre til, at vi
fik flere mandater i
kommunalbestyrelsen end
dem, som vi har haft i denne
kommunalbestyrelses

2021
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periode 2018-2021.

Vores nordfynske
partiforening er en stærk
enhed, der repræsenterer
alle os, der deler
socialdemokratiske
grundværdier og
livsanskuelse. Derfor var jeg
særdeles glad at gøre
mit yderste for sikre et godt
valg til os. Målet var klart:
STØRRE POLITISK
INDFLYDELSE
i arbejdet i
kommunalbestyrelsen, de
tilhørende udvalg og
forskellige råd i de
kommende 4 år. Her på
Nordfyn skulle vi
selvfølgelig gå efter, at det
blev os socialdemokrater,
der kunne komme til sætte
hovedkursen de kommende
fire år.

Venstre har på landsplan
gennem året stået dårligt i
meningsmålingerne, mens
vi med Mette Frederiksen i
spidsen for regeringen stod
stærkt trods minksag og
andet, der ikke trak opad.
Og selvom
borgmesterposten ikke lå
lige for, skulle vi selvfølgelig
gå målrettet efter den. Alt
for længe har Morten
Andersen og Venstres blå
politik domineret på
Nordfyn.

Men valgresultatet til
kommunalvalget den16.
november 2021 blev for os
socialdemokratier her på

Nordfyn status quo med 7
mandater svarende til
28,1% af de afgivne
stemmer. Desværre var det
langt fra nok til
Borgmesterposten. Men
sammenlignet
med socialdemokratier i
andre kommuner, hvor
mange gik både lidt og
meget tilbage i forhold til
valget i 2017, var det et
udmærket resultat. Med et
lidt broget forløb med
skiftende
borgmesterkandidater og
partiforeningsformænd her
på Nordfyn op til valget, må
det på den baggrund
betegnes som en succes, at
vi bevarede helt præcist
samme valgresultat
som i 2017.
Valgresultatet betyder, at vi
igen er et oppositionsparti i
kommunalbestyrelses
perioden 2022-2025. Jeg og
de andre nyvalgte
kommunalbestyrelsesmed-
lemmer vil gøre, hvad vi
kan for at få indflydelse med
vore mærkesager og vise en
alternativ socialdemokratisk
vej for Nordfyn. Vi vil gøre,
hvad vi kan for at få
indflydelse gennem
samarbejdet med de andre
partier.

Jeg er meget taknemmelig
for mit flotte personlige valg
med 1.088 stemmer ud af
16.107 her på Nordfyn. Jeg
fik næsten en firedobling af
mit personlige stemmetal
fra sidste valg.

Det er næst flest stemmer af
samtlige kandidater efter
borgmester Morten
Andersen.
Igennem
kommunalvalgkampen
havde jeg brug for mange af
mine politiske,professionelle
og personlige erfaringer.

På det konstituerende
kommunalbestyrelsesmøde
den 2. december i den nye
kommunalbestyrelse blev
jeg tildelt posterne som 2.
Viceborgmester, formand
for
arbejdsmarkedsudvalget, og
jeg blev medlem af det
lovpligtige børne- og unge
udvalg.
Jeg går efter nytår ind i min
4. periode i den nordfynske
kommunalbestyrelse, hvor
jeg ser frem til det politiske
arbejde for borgerne de
kommende 4 år.
På arbejdsmarkedsområdet
glæder jeg mig meget til at
arbejde med vores vision om
at udfolde
arbejdsmarkedspolitikken
med henblik på at sikre alle
borgere mulighed for
uddannelse, job og
beskæftigelse herunder at
fastholde og integrere flest
mulige på arbejdsmarkedet.
Det og meget mere ser jeg
frem til at arbejde med i de
kommende 4 år.

Jeg havde håbet på, at den
grønne dagsorden havde
fyldt mere i valgkampen.
Sammen med SF og den

nyvalgte radikale må vi
sætte skarpere fokus på
klimaet og miljøet. Det er
der i den grad brug for her
på Nordfyn.

Til gengæld var der i
valgkampen stort fokus på
forholdene for vores
medborgere med
udviklingshandicaps. Der
var meget hjerteblod og
engagement blandt både
borgere og politikere. Et
område som jeg fortsat vil
kæmpe for.

Undervejs i valgkampen var
jeg også med til at fejre
Socialdemokratiets 150 års
fødselsdag – En milepæl i
partiets historie. Vi vil også i
de næste 150 år være med
til at styrke fællesskabet, og
derfor fortsætter vi kampen
for frihed og retfærdighed.

Bogense Rådhus fyldte 100
år den 23. juni 2021. Det
var for mange borgere en
vigtig lokal begivenhed.

Tusind tak til minister Dan
Jørgensen for god
opbakning til mig som
borgmesterkandidat i
valgkampen. Og tak til
minister Astrid Krag, som
jeg havde et godt besøg med
på
plejehjemmet Møllehaven,
hvor vi fik gode samtaler
med beboerne. Desuden var
jeg også inviteret til
minister Simon Kollerups
præsentation af regeringens
udspil til en ny model for

statsgaranti på boliglån.
Noget som vil betyde rigtig
meget i forhold til
bosætning i vores
landdistrikter.

Midt i valgkampen var der
budgetforhandlinger. Og det
var ikke let med Venstres
flertal.
Jeg underskrev på partiets
vegne det nordfynske
budget
for 2022 efter dage med
intense forhandlinger med
gruppeformændene i
kommunalbestyrelsen.

Et budget som havde
såvel positive som
problematiske elementer.
Men forud for
kommunalvalget var det et
flertals vurdering, at vi stod
os bedst i at være med i
budget 2022. I det
kommende år skal
vi grundigt debattere,
hvordan vi tackler budget
processen i 2023, idet langt
mere af det kommunale
budget fremover er lagt ud i
kommunalbetyrelsens

fagudvalg.

Ja, der var travlt i 2021,
men
et fantastisk spændende år.

Derfor glæder jeg mig til,
sammen med alle de mange
gode kræfter i vores vigtige
og dejlige parti, at være
med til at sætte kursen mod
at få maksimal politisk
indflydelse for
Socialdemokratiet i den
kommende
kommunalbestyrelses-
periode 2022-2025.

JEG KÆMPER FORTSAT
FOR ET RØDT og ET
GRØNT NORDFYN !

Med ønsket om et godt og
lykkebringende nytår for
Nordfyn, vores parti, og til
dig og dine kære.

Bedste hilsener
Helle Waagner
Borgmesterkandidat og
gruppeformand
Socialdemokratiet Nordfyn
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Gert Rasmussen:

Hjemmeværnets distriksudvalg

Vurderingsankenævn Fyn

Mogens Jørgensen:

Taksationskommissionen

(Statslig)

Sigridur Thorvaldsdottir:

Taksationskommissionen

(Komunal)

Bernt Nicolaysen:

Grundlisteudvalg

Johnny Kristensen

Handicaprådet

Landindvindings- og digelag

Brian Lebæk:

Hegnssyn

Repræsentant til vejsyn

Klimaråd, Nordfyns kommune

(Næstformand)

Det grønne råd

Arne Erlund

Vurderingsmand jvf. Mark- og

vefredslov

Dorte Schmidt:

Nordfyns erhverv og turisme

(NEET)

Nordfynske arkiver og museer

Idrees Haider

Folkeoplysningsudvalget

Kasper Solberg

Valgbestyrelse til kommunale valg

Valgbestyrelse ved valg og

afstemninger til EU og folketing

KKiimm JJoohhaannsseenn ii RReeggiioonn SSyyddddaannmmaarrkk
aaff KKiimm JJoohhaannsseenn
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Regionsvalg 2021 er
netop afsluttet og jeg kan
med tilfredshed se tilbage
på et fantastisk valg, med
3.823 stemmer, som
gjorde at jeg med 8. flest
stemmer i regionen, har
været så privilegeret at
blive valgt ind i det nye
regionsråd fra 2022-2025,
men det var også
samtidigt et farvel til
kommunalpolitik efter 20
år på Nordfyn.

Den 23. juni 2021 kunne
vi fejre 100 året på
Bogense Rådhus,
demokratiets hus og
samtidigt var vi to
partifæller Gert
Rasmussen og
undertegnede der som de
første på Nordfyn,
sammen med 2 andre blev
tildelt Ridder af
Dannebrogsordenen for
henholdsvis 24 år og 20
års tro tjeneste for
lokaldemokratiet.

Det er selvfølgelig med
vemod, men også med en
vis portion stolthed, at jeg
nu kan komme til at
arbejde med helt nye og
spændende områder.

Vi øgede vores antal af
medlemmer i regionen fra
10 til 12, hvilket vi er
yderst tilfredse med, men
sigtet er selvfølgelig

højere til næste valg om 4
år.

Hvis jeg skal kigge lidt
tilbage har det været en
hektisk og noget
anderledes valgkamp for
mit vedkommende.
Den startede i juni 2021,
hvor jeg af
Middelfartkredsen officielt
blev opstillet som kandidat
til regionsrådsvalget.

Det betød at jeg på godt og
vel 6 mdr. skulle formå
at blive et kendt ansigt i
Middelfart kommune
samt i resten af regionen,
men samtidig også få
spredt budskabet at jeg
ikke længere opstillede til
Kommunalbestyrelsen
i Nordfyns kommune

Det har været en svær
opgave og jeg kan
konstatere, at det ikke
lykkedes til fulde i
Middelfartområdet, imens
Nordfyn, Odense og de
resterende områder, var
over al forventning.

Jeg kan garantere, at alle,
de i næste 4 år, vil få rig
mulighed for, at stifte
bekendtskab med mig og
min/vores politik i det nye
regionsråd.

Hvis man kigger bredt på
regionsarbejdet, er der for

mig at se, ufatteligt mange
spændende og
nærværende områder som
berører jer borgere i
hverdagen: psykiatri,
uddannelse, læger,
sundhedsvæsen, kollektiv
trafik, kultur, erhvervs-
udvikling, sundhed
generelt, udvikling af
lokalområderne og meget
mere som der skal skabes
fokus på.

Vi har derfor i den
socialdemokratiske gruppe
drøftet, hvordan vi i den
kommende tid, kan udvikle
den socialdemokratiske
politik og samtidigt gøre
borgerne i hele region
Syddanmark interesserede
i den politik og de
beslutninger der træffes i
regionen.

Det er for mange
mennesker ikke
interessant, uagtet det
vedrører os alle på den ene
eller anden måde, samtidig
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med, at det er en
organisation med næsten
25.000 ansatte, som vi alle
ved lider af rekrutterings-
og andre problemer inden
for sundhedssektoren, ikke
mindst grundet Corona
pandemien.

Vi har derfor valgt en ny
gruppeledelse med Dan
Skjerning, Vejle, som ny
gruppeformand, Jeg Kim
Johansen, Bogense som
næstformand, Bente Gertz,
Fredericia, som sekretær
og Mette Witt Hagen som
politisk ordfører.

En konstellation jeg
glæder mig utroligt meget
til at arbejde med i de
kommende år.

Det nye regionsråd har
endnu ikke fastlagt alle
udvalg, men jeg kan
allerede nu oplyse, at jeg
kommer til at arbejde
inden for følgende
områder:

NNææssttffoorrmmaanndd ii uuddvvaallggeett
ffoorr rreeggiioonnaall uuddvviikklliinngg, som
beskæftiger sig med
helhedsperspektivet i den
regionale udvikling

Her skal arbejdes med en
revideret regional
udviklingsstrategi,
regionalpolitiske
problemstillinger i et
planperspektiv, udviklings-
og levevilkår, videns-
opbygning, kultur, infra-
struktur, kollektiv trafik,

og de større byers betydning
for vækst internationalt
samt det dansk-tyske
samarbejde

Udvalget skal desuden
beskæftige sig med ud-
dannelse og arbejdskraft i
regionen vha videns-
opbygning, samarbejde og
koordinering, myndigheds-
opgaver og tilskud på
uddannelsesområdet.

Udvalget beskæftiger sig
også med grøn omstilling og
klima (eksterne forhold) -
grøn omstilling i et regionalt
udviklingsperspektiv, hvor
der arbejdes i regionens
geografi og samarbejdes
med eksterne aktører i regi
af DK2020-partnerskabet.

MMeeddlleemm aaff ffoorrrreettnniinnggss--
uuddvvaallggeett, som svarer til
økonomiudvalget i
kommunerne, hvor alle
beslutninger skal igennem
inden de forlægges
regionsrådet.

MMeeddlleemm aaff §§1177,, ssttkk.. 44
uuddvvaallggeett, som er et
rådgivende udvalg overfor
regionsrådet, som ene og
alene skal tage sig af det
dansk/tyske samarbejde. Der
er tale om udviklingsarbejde
og styrkelse af grænse-
regionen i den nationale og
globale konkurrence om
talenter samt kvalificeret
arbejdskraft.

Mange af arbejdsområderne
passer perfekt ind i den

strategi som både
Socialdemokraterne i
Nordfyns kommune og
ikke mindst i Middelfart
Kommune har lagt.

Middelfart kommune har
oprettet et Klima,- Natur
og Genbrugsudvalg, som
skal arbejde ind i mange
af de samme dagsordner
og den bæredygtige tanke
som regionen.

Nordfyns Kommune står,
som mange andre
kommuner, med den
positive problemstilling,
at have en af de laveste
arbejdsløsheds-procenter
gennem mange år, men
deraf afstedkommer
selvfølgelig istedet et
rekrutteringsproblem for
mange virksomheder
herunder
sundhedssektoren.

Det stigende antal ældre
borgere i fremtiden, et
større behov for pleje og
omsorg og ikke mindst
det faktum, at vi også i
fremtiden bliver bedre til
at behandle og finde nye
og alternative
behandlings-former, gør
at vi i regioner og
kommuner bliver nødt til
at arbejde tættere
sammen om at finde
løsninger der tilgodeser
alle. Det er både nu og i
fremtiden endnu mere
vigtigt, at vi sikrer, at
opgaverne bliver lagt de
rigtige steder samt at
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gennem mange år, men
deraf afstedkommer
selvfølgelig istedet et
rekrutteringsproblem for
mange virksomheder
herunder
sundhedssektoren.

Det stigende antal ældre
borgere i fremtiden, et
større behov for pleje og
omsorg og ikke mindst
det faktum, at vi også i
fremtiden bliver bedre til
at behandle og finde nye
og alternative
behandlings-former, gør
at vi i regioner og
kommuner bliver nødt til
at arbejde tættere
sammen om at finde
løsninger der tilgodeser
alle. Det er både nu og i
fremtiden endnu mere
vigtigt, at vi sikrer, at
opgaverne bliver lagt de
rigtige steder samt at

Der er d. 10 december indvarslet
generalforsamling ved bestyrelsesformand
Bernt Nicolaysen

Generalforsamlingen er annonceret til
Lørdag d. 15. januar 2022 kl. 10.00
hos 3F, Sunekær 5, 5471 Søndersø
jf. foreningens vedtægter

Foreningen vil i den anledning være vært
for morgenmad fra kl. 9.30 samt en let
middag ca. kl. 12.

opgaveløseren bliver kompenseret økonomisk, så vi
ikke fortsætter ud af den tangent, hvor opgaverne
bliver skubbet rundt pga lokal kassetænkning.

Følg mig gerne på Facebook eller på min hjemmeside
www.kimjohansen.dk hvor jeg vil holde jer opdateret
om hvad der sker i jeres område og region.

Jeg vil samtidigt ønske jer alle en rigtig god jul og et
lykkebrnigende nytår.

Med venlig hilsen
Kim Johansen
Socialdemokratiet
Region Syddanmark




