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Side 2

”Vi er stolte af den danske model”

- men har vi egentlig været gode nok, til selv at benytte den?

Vi har ved generalforsamlingen d. 5. marts lovet jer, at vi vil se 

organisationen grundigt igennem og mit første spørgsmål til 

jer er: ”Har vi været gode nok, til selv at repræsentere det trygge og gode fælleskab, 

som vi mener foreningslivet repræsenterer?

- og er vi lykkedes med at indfrie jeres forventninger til den demokratiske samtale, 

som vi står for?

Der er ingen tvivl om, at jeres politikere har kæmpet hårdt i jeres ånd ved beslut-

ningsbordet!

- men det er vores ansvar i bestyrelsen, at det socialdemokratiske budskab når frem, 

og vi ønsker ikke, at det kun når frem til jer, vor loyale og trofaste medlemmer: Det 

skal ud, hvor det kan gøre en forskel og inspirere til forandring, helt ned i den nord-

fynske muld.

Sammen står vi stærkere, og der er ingen tvivl om, at vi har brug for, at skabe tæt-

tere forbindelse med jer, men vi har også brug for at knytte bånd med de foreninger 

og organisationer, som vi deler synspunkter og fodslag med.

Det er vores ansvar, at Nordfyn kender vores stemme og ved, hvad vi står for.

Den opgave vil vi kæmpe for at leve op til, men tilgengæld, håber vi, at I vil vise os 

den tillid at I vil stille os til ansvar næste år, når vi afgiver vor beretning, så vi kan raf-

finere processen og kontinuerligt forbedre os.

Heidi Valentin

Formand for bestyrelsen

Indholdsfortegnelse:
Side 2: Nyt fra formanden

Side 3: Generalforsamlingen 
 Nyt fra gruppeformanden

Side 4-5: Arbejdsmarkedsudvalget, Helle Waagner

Side 6-7: Regionsrådet Kim, Børne- og ungeudvalget

Side 8: Børne- og ungeudvalget, Christel Schaldemose

Side 9: Første medlem af kommunalbestyrelsen med indvandrerbaggrund

Side 10: Vandværket Hoffmansgave Brian 
 AOF

Side 11: Dan Jørgensen

Side 12: Cykelsti Bogense – Odense 
 Tur til Christiansborg 
 Annonce – arrangement i Søndersø
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Coronaen havde jo drillet, så der ikke kun-

ne afvikles generalforsamling i januar MEN 

lørdag den 5. marts kunne vi mødes i 3F´s 

lokaler i Søndersø.

Der har været en større reportage på hjem-

mesiden.

Det første kvartal er gået, og det kunne pas-

sende være en lejlighed til at gøre status på 

opstarten i den nye kommunalbestyrelse.

Ovenpå valget, stod det klart, at vi skal fin-

de en rolle som kommunalbestyrelsens 

mindretal, og partiets bestyrelse lod det stå 

meget klart, at opgaven skal være at mar-

kere os stærkere som opposition til den lin-

je Venstre i høj grad dikterer i Nordfyns 

Kommune.

Vi arbejder derfor på at etablere en stærk al-

liance mellem Socialdemokratiet, SF og de 

Radikale, da der oplagt er en række områ-

der vi deler interesser og synspunkter om-

kring.

Denne alliance skulle gerne resultere i, at 

vælgerne til næste valg kan se at der eksi-

sterer et reelt og bedre alternativ til den en-

keltmandsledede kommune Nordfyns 

Kommune i dag er.

Vi kigger ind i en række områder, hvor det 

bliver nødvendigt at finde og pege den so-

cialdemokratiske vej i den kommende tid. 

-  Fastholdelse & rekruttering på tværs af 

flere områder

-  Indsatsen for at redde og genoprette fjor-

den

-  Det specialiserede socialområde, herun-

der udviklingen af egne tilbud via til-

budsviften.

-  Det nordfynske skoleområde, hvor res-

sourcetildelingsmodellen snart skal evalu-

eres, og hvor en skolestrukturdebat ven-

ter.

-  Et lavt biodiversitets-index, og udfordrin-

gen med at blive en mere grøn kommune 

med mere natur.

 

Med de udfordringer og underprioriterede 

områder, fandt vi det rigtigst at stemme 

imod den økonomiske politik Venstre lagde 

på bordet. En politik hvori kommunen bru-

ger yderligere 10 mio. kr. på at afdrage 

gæld. Det har vi ikke råd til, når hele vel-

færdsområdet er i knæ.

Vi har et stærkt valg- og arbejdsprogram i, 

hvilket vi tager afsæt for beslutninger, men 

der bliver også behov for løbende at disku-

tere nye veje efterhånden, som de viser sig. 

Vi havde eksempelvis ikke forudset en så 

stor tilstrømning af nye borgere i kommu-

nen, som Ukrainekrisen desværre har gene-

ret. De skal være hjerteligt velkomne, og vi 

gør alt, hvad vi kan for, at de føler sig vel-

komne, for kort eller lang tid!

Jeg håber, at flere af jer socialdemokrater vil 

bidrage til at finde den rigtige vej i de udfor-

dringer, vi står overfor. Det gør I ved at skri-

ve til os i A-gruppen, eller ved at møde op til 

vores åbne gruppemøder, forud for alle ud-

valgsmøder.

Vel mødt.

Nyt fra gruppeformanden
Af Kasper Solberg - gruppeformand og medlem af B&U og økonomiudvalget.

Generalforsamlingen
Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Bernt Nicolaysen var sygemeldt, så Heidi Valentin læste 

hans sidste beretning op. Ved valget blev Heidi valgt som 

ny formand.

Dorte Schmidt deltog også i generalforsamlingen, men 

virtuelt, der jo ikke var en hindring for, at hun kunne 

komme med gode kommentarer.
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I forbindelse med konstitueringen efter 

kommunalvalget i november 2021 blev jeg 

formand for arbejdsmarkedsudvalget i 

Nordfyns Kommune. Som politisk leder for 

arbejdsmarkedsområdet sætter jeg, sam-

men med arbejdsmarkedsudvalget, retnin-

gen for forvaltningens arbejde. Og som ud-

valgsformand samarbejder jeg tæt med 

forvaltningsdirektøren og chefen for ar-

bejdsmarkedsområdet.

Arbejdet i Arbejdsmarkedsudvalget har sit 

omdrejningspunkt i Nordfyns Kommunes 

jobcenter, som ligger i Søndersø, hvor det 

fylder det meste af stueetagen på rådhu-

set, idet afdelingen beskæftiger ca. 80 med-

arbejdere. 

Min dialog med medarbejdere omfatter 

økonomien i kommunens beskæftigelses-

indsats og organisering. Derudover er om-

råderne under mit udvalg jobrådgivning for 

forsikrede ledige, virksomhedsservice, 

fleksjob, indsatser for kontanthjælpsmodta-

gere og ledige i ressourceforløb, sygedag-

pengeområdet, rehabilitering teamets ind-

satser og pensionsudvalg m.m.

Således er arbejdsmarkedsudvalget et 

bredt og stort område. Og rigtig mange 

borgere på Nordfyn kommer i løbet af livet i 

berøring med Jobcenteret i længere eller 

kortere perioder.

Da jeg i november 2021 blev formand 

for Arbejdsmarkedsudvalget, var vores 

samfund og mange arbejdspladser stadig 

præget at corona-situationen med mund-

bind, tests, afspritning, og at vi skulle holde 

afstand. På trods af corona, stod vi i begyn-

delsen af 2022 i en god situation med histo-

risk lav arbejdsløshed her på Nordfyn. 

I skrivende stund (03.04.22) er arbejdsløs-

heden så lav som 2,4%. Udviklingen i syge-

dagpengesager er meget positiv fra, at vi 

havde ligget både højt i forhold til lands-

gennemsnittet og også i forhold til sam-

menlignelige fynske kommuner. Det går 

den rigtige vej. I begyndelsen af februar 

2022 havde vi således en situation i arbejds-

markedsforvaltningen, hvor vi pga. den 

lave arbejdsløshed her på Nordfyn tog hul 

på en historisk chance for at få styrket ind-

satsen omkring borgere, der har ligget 

længst væk fra muligheden for job og be-

skæftigelse med henblik på at støtte og 

hjælpe dem og deres familier i job eller be-

skæftigelse af det omfang, det er muligt for 

dem. Og jeg er endvidere særligt optaget af 

at støtte vores medborgere med psykisk 

sygdom. 

I mit arbejde som politisk leder for 

arbejdsmarkedsområdet tager jeg 

afsæt i vores socialdemokratiske vision, 

som er:

”At kommunens arbejdsmarkedspolitik sik-

rer alle borgere mulighed for uddannelse, 

job og beskæftigelse”.

Arbejdsmarkedsområdet på Nordfyn
- lige nu og i de kommende fire år.

Af Helle Waagner

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune,

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet (A)



Nr. 1 april 2022 17. årgang

Side 5www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Samt vores mål om: ”At fastholde og integre-

re flest mulige på arbejdsmarkedet”.

Hertil kan jeg nævne fem indsatser, jeg sær-

ligt har i fokus. (Se også Socialdemokrati-

ets arbejdsprogram). Disse har jeg strate-

gisk også ladet indgå i arbejdsmarkeds- 

udvalgets introduktionsprogram med hen-

blik på, at vi sammen får sat den rette politi-

ske kurs fra start. 

Områderne er:

1.  at sikre alle en mulighed for at blive en 

aktiv del af arbejdsmarkedet blandt an-

det ved job på særlige vilkår.

2.  at vores unge i Nordfyns kommune rustes 

til en fremtid på arbejdsmarkedet - enten 

via uddannelse eller via arbejdserfaring.

3.  at den tværkommunale indsats på Fyn 

styrkes imod det bedste match imellem 

borger og virksomhed.

4.  at de udsatte grupper skal understøttes 

med en helhedsorienteret, individuelt til-

rettelagt beskæftigelsesindsats, der kom-

bineret med virksomhedsrettede forløb 

sigter mod indtræden på det ordinære 

arbejdsmarked.

5.  at forvaltningerne fremadrettet samar-

bejder om at sikre den manglende ar-

bejdskraft til social- og sundhedssekto-

ren.

Disse fem politiske fokusområder styrer den 

dagsorden jeg, som udvalgsformand, sæt-

ter i mit samarbejde med forvaltningsdirek-

tøren og chefen for arbejdsmarkedsområ-

det. 

Ovenstående vigtige arbejde er igangsat 

og fortsættes, samtidig med at vi i kommu-

nen har fået en kæmpe uventet opgave: For 

den 24. februar fik vi beskeden om, at Pu-

tin og Rusland havde invaderet Ukraine. Det 

bragte direktørerne, medarbejderne, ar-

bejdsmarkedsudvalget og mig selv som po-

litisk leder for arbejdsmarkedsområdet i en 

ny situation, hvor vi lige pludselig har fået 

en stor opgave, som vi ikke i skrivende 

stund kender det fulde omfang eller tids-

perspektiv af. Vi har stort fokus på at sikre 

gode rammer for de ukrainske flygtninge, 

som kommer til Nordfyn. 

Og derfor bruger dygtige medarbejdere 

under mit udvalg meget tid på at finde boli-

ger og jobs samt at samarbejde med børne- 

og unge området om institutionspladser, 

skole, sprogundervisning m.v.

Jeg har som politisk leder for arbejdsmar-

kedsudvalget sat retningen, at vi selvfølge-

lig skal gøre alt, hvad vi kan for de mange 

især kvinder og børn, der er flygtet hertil i 

denne tragiske situation. 

De fleste af os nordfynboere er meget be-

rørte af den ulykkelige krigssituation i Ukra-

ine. Og jeg forventer, ligesom den Socialde-

mokratiske regering, at vi ikke undgår, at 

det har en pris for os alle både økonomisk, 

men også på nogle velfærdsområder. 

Men jeg har også stort fokus på, at vi ikke 

må svigte vores egne borgere.

Det er og bliver således en stor opgave i ar-

bejdsmarkedsforvaltningen og en vanske-

lig balance omkring bedst mulig udnyttelse 

af de ressourcer og kompetencer vo-

res mange dygtige medarbejdere på ar-

bejdsmarkedsområdet har. 

Jeg har også som formand fokus på at ar-

bejdsmiljøet ikke skal lide, selvom der er 

travlt. Begynder medarbejderne at søge an-

dre steder hen, er vi ilde stedt.

Arbejde og beskæftigelse er vigtig for livs-

kvaliteten i vores gode velfærdssamfund. Vi 

står pga. krigen i Ukraine i en ekstraordinær 

situation på arbejdsmarkedsområdet på 

Nordfyn, hvor jeg som politisk leder gør mit 

bedste for, at vi kan give god hjælp til de 

ukrainske flygtninge samtidig med, at vi sik-

rer de bedst mulige rammer for vores egne 

nordfynske borgere. Jeg arbejder målrettet 

på sagen og følger situationen tæt…..
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2022 er netop startet og allerede de første 

måneder ser vi imod nogle store udfordrin-

ger i Region Syddanmark.

Lægevagten:

Lægevagten i Fredericia, Varde, Ribe, Brø-

rup, Middelfart, Faaborg, Ringe, Rudkø-

bing, Assens og Fanø er stadig ikke eksiste-

rende på trods af Corona restriktionerne er 

afsluttet, alligevel holder lægerne fortsat 

10 af regionens 21 konsultationssteder luk-

ket.

Fra politisk side følger vi dette utroligt tæt, 

og jeg vil sige, at vi fra vores side er helt 

klare i vores udmeldinger. Vi skal og vil be-

vare lægevagterne i det antal, som vi har i 

dag, det er en af de fundamentale rettighe-

der for alle borgere uagtet, hvor man bor, 

at man kan komme til vagtlæge også selv-

om man bor uden for en af de helt store 

byer.  Halvdelen af alle vagtlæger har været 

lukket for patienter i næsten to år: de sva-

geste borgere risikerer at blive sendt på 

langfart, det er på ingen måde acceptabelt.

Det kalder vi lighed i sundhed.

Psykiatrien:

Psykiatrien er under pres, og der er alt for 

lange ventetider. Det vil vi over det kom-

mende halve år kigger dybere ned i. Vores 

børn, unge og ældre har krav på at kunne 

få den rette behandling uden at skulle ven-

te i årevis. De seneste tal viser, at de unge 

stadig venter på den rette behandling på 

trods af vedtagelsen omkring gratis psyko-

loghjælp, forlænget ventetid kan føre til at 

skaden måske blevet så stor at det er svært 

at rette den op, og det er på ingen måde 

acceptabelt. Det glade budskab er dog, at 

Sundhedsudvalget skal bevilge 2.5 mio. kr. 

til ansættelse af psykologer på alle hjerte-

afdelinger, så håber vi bare, at vi kan re-

kruttere nok psykologer til arbejdet.

Vi ved, at risikoen for angst og depression 

er højere hos hjertepatienter end borgere i 

almindelighed. Det må vi naturligvis tage 

alvorligt, og derfor håber jeg naturligvis på 

opbakning i udvalget, og efterfølgende re-

gionsrådet.

Januarpakken:

Vi vedtog i januar at tilføre ekstra 70 mio. 

kr. årligt til varig lokal løndannelse på sær-

ligt vagtbelastede områder med specifikke 

forslag til tillæg m.v. til udvalgte faggrup-

per. 

Vi har vedtaget Januarpakken, og dermed 

flere penge til lokal løndannelse, er et af 

initiativerne i en samlet indsats for at styr-

ke rekruttering, fastholdelse og arbejds-

miljø på sygehusene til gavn for både pa-

tienter og medarbejdere. Vi kan ikke med 

lokal løndannelse tilgodese alle medarbej-

dere og områder. Men med pakken forsø-

ger vi at hjælpe der, hvor de største udfor-

dringer er. Og det er typisk områder med 

aften-, nat- og weekendarbejde, og hvor 

mange akutte patienter sætter meget 

snævre rammer for at tilpasse driften, når 

bemandingen er udfordret.

Et forslag som blev modtaget med meget 

forskelligt fra de fagområder, og vi aner-

kender da også, at der er mange medarbej-

dere og områder, som ikke bliver omfattet 

af Januarpakken, der skal ses som et sup-

plement til de centrale overenskomstfor-

handlinger:

Fynbus:

Kollektiv trafik er stadig under pres og på 

mit første møde i Fynbus bestyrelsen blev 

der forelagt en spareplan på årligt kr. 15. 

mio. da Region Syddanmark efter flere års 

underskud har bedt selskabet om at rette 

op på økonomien på den ene eller anden 

måde, enten beskære i driften eller sikre 

tilgang i busserne. Jeg ved godt, at det har 

været nogle rigtigt svære år for den kollek-

tive trafik med et Letbanebyggeri siden 

2017 i Odense, som har resulteret i væsent-

ligt forlængede rejsetider og herefter Co-

rona, som har givet de seneste udfordrin-

ger.

Fynbus har fået støtte af staten svarende til 

passagertal 2019 men på trods af dette har 

regionen de seneste to år skudt ekstraordi-

nært kr. 20 mio. ind i selskabet, og der er 

stadig ikke udsigt til, at vi kommer tilbage 

til de seneste års fine passagerantal. (Fyn-

bus modtager årligt kr. 120. mio. fra Regio-

nen)

Der er påbegyndt en proces med de be-

rørte kommuner Assens, Faaborg Midtfyn, 

Nyborg, Kerteminde og ikke mindst Oden-

se hvor samtlige ruter lander.

Vi er fortrøstningsfulde og håber på, at vi 

ved fælles hjælp kan få endnu flere passa-

gerer tilbage ved at gøre den kollektive tra-

fik endnu mere attraktiv, og det gøres ikke 

ved at beskære afgangene, der skal tænkes 

nyt og den proces er igangsat. 

Økonomiske nøgletal:

Vi har netop udgivet vores seneste nøgle-

tal for de syddanske kommuner herunder 

også Middelfart, hvor man kan følge udvik-

Kim Johansen i Region Syddanmark
Af Kim Johansen, Socialdemokraterne på Nordfyn.



Side 7

Nr. 1 april 2022 17. årgang

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

lingen inden for nogle meget væsentlige 

områder.

Indbyggerprofil, befolkningsudvikling, 

pendling, sundheds, uddannelse, ind-

komst etc. Det er givtig læsning for alle 

også i forhold til og op imod de øvrige 

kommuner evt. på Fyn eller Trekantsområ-

det. Går det godt i kommunen, bliver vi 

flere eller færre også i de mindre byer, og 

hvordan er helbred og sundhedstilstand 

generelt.

https://regionsyddanmark.dk/

regional-udvikling/analyser/kontur

Klima: 

Hel klima dagsordenen arbejdes der med 

dagligt i udvalget for regional udvikling, 

men som ny elbilsejer ser jeg dog stadig 

nogle alvorlige fejl og mangler i den natio-

nale lade netværk, ikke mindst i de store 

byer hvor processen har været på standby 

grundet lovgivningsmæssige tvister, der 

skal sættes skub på processen, så også alle 

dem som bor i tæt befolkede områder (her 

er koncentration af forurening fra privat bi-

ler størst) også får samme mulighed som 

parcelhusejerne. 

Den kollektive trafik er så småt på vej i sam-

me retning og imod 2025 genforhandles 

de nuværende kontrakter igen, og der hå-

ber vi på at både teknologi og vilje er til-

stede.

Derudover arbejdes der med rent drikke-

vand, generationsforureninger (oprens-

ning fra tidligere tids miljøsvineri) råstof-

udvinding og meget mere.

Ambulancer:

Ambulanceberedskabet er også under 

pres med mangel på medarbejdere. Det er 

en stigende udfordring, som vi til stadig-

hed kigger på, kan vi organisere os ander-

ledes, nye typer uddannelser, bemanding 

og responstider.

Vi må erkende, at det er på dette område, 

at vores trivsel er den dårligst, og det er vi 

forpligtet til at gøre noget ved.

Region Syddanmark er inddelt i fire delaf-

taler: Fyn, Trekantsområdet, Sydvestjylland 

og Sønderjylland.

I delaftale for Fyn er der placeret ambulan-

cer i Assens, Bogense, Fåborg, Glamsbjerg, 

Kerteminde, Nyborg, Odense C, Odense 

Dalum, Otterup, Ringe, Rudkøbing, Sallin-

ge, Svendborg, Ærø og Årup. Der er akut-

lægebiler i Odense og Svendborg og akut-

bil i Rudkøbing.

I delaftale for Trekantsområdet er der pla-

ceret ambulancer i Ejby, Fredericia, Give, 

Kolding, Middelfart, Vejle og Egtved. Der er 

akutlægebil i Kolding.

I delaftale for Sydvestjylland er der placeret 

ambulancer i Billund, Bramming, Esbjerg, 

Fanø, Grindsted, Oksbøl, Ribe, Varde, Vejen, 

Ølgod og Holsted, Der er akutlægebiler i 

Esbjerg og akutbil i Rødding, Agerbæk og 

nr. Nebel.

I delaftale for Sønderjylland er der placeret 

ambulancer i Haderslev, Løgumkloster, 

Skærbæk, Sønderborg, Kruså, Toftlund, 

Tønder, Vojens og Aabenraa. Der er akutlæ-

gebiler i Sønderborg og Aabenraa og akut-

bil i Tinglev.

Jeg er nu påbegyndt mit arbejde i de fleste 

udvalg og råd, og det er utroligt spænden-

de, selvom jeg må erkende, at der er en 

MEGET stejl læringskurve.

Følg mig gerne på Facebook eller på min 

hjemmeside www.kimjohansen.dk hvor 

jeg vil holde jer opdateret over hvad der 

sker i jeres område og region. 

Jeg har fået mange spørgsmål vedr. det 

omdiskuterede børne- og ungeområde 

(B&U), som har startet året ud med lidt af 

en økonomisk lussing.

 

Jeg vil i dette skriv forsøge at redegøre for 

problemstillingerne. 

På første B&U møde d. 11. januar, redegjor-

de forvaltningen for, at udvalget mangler 

ca. kr. 20. mio. i 2022. Et beløb der primært 

dækker over tre ting.

1 )  En for lav prissætning på anbringelser. 

Ca. kr. 10 mio.

2)  Et underskud på Langebyhus. Ca. 5 mio.

3)  Et behov for en pulje til at dække ekstra 

anbringelser i 2022 (ca. 5 mio.)

Ad 1) Anbringelsesområdet er præget af 

alles kamp mod alle, hvorfor private aktø-

rer har kronede dage.

Fortsætter side 8

 

Kære kammerater
Af Kasper Solberg - gruppeformand og medlem af B&U og økonomiudvalget.
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Vi har de sidste mange uger set, hvordan 

Ruslands invasion af Ukraine har destrue-

ret familier og bragt massive ødelæggelser 

med sig i Ukraine. Senest har skræmmen-

de billeder af en massakre i byen Butja lidt 

uden for Ukraines hovedstad Kyiv ramt vo-

res aviser. Helt forfærdeligt og umenneske-

ligt.

Der er efterhånden slet ikke i tvivl om, at 

der for altid vil være et før og et efter, at Pu-

tin startede krigen i Ukraine. Og det står 

klart, at vi i hele Europa står i en ny og for-

andret sikkerhedssituation. Det er en situa-

tion, der kræver, at vi handler efter en ny 

virkelighed.

Det er derfor det rette at gøre, at vi nu får 

mulighed for at stemme om forbeholdet d. 

1. juni 2022. Tiden kalder på, at vi rykker 

sammen, og bidrager til den fælles mod-

stand overfor et Rusland, der vil udnytte 

alle chancer til at skabe splid i Europa. Den 

mulighed må vi ikke lade stå åben for ham.

Vi skal vise med et ja til at afskaffe forbehol-

det, at Danmark er en del af det europæi-

ske samarbejde om demokrati, fred og sik-

kerhed - og derfor må vi også tage ansvaret 

på os, tone rent flag og signalere, at vi står 

fuldt ud på EU’s side, når det gælder om at 

sikre fred og sikkerhed i det europæiske 

forsvarssamarbejde.

Når udviklingen i Europa kalder på, at vi bi-

drager til vores europæiske fællesskab 

uden forbehold på forsvarsområdet, må vi 

gøre det. Derfor stemmer jeg ja til at afskaf-

fe forbeholdet d. 1. juni.

Afskaf forsvarsforbeholdet
Af Christel Schaldemose.

Flere af de børn, der i dag anbringes, kun-

ne have glæde af at komme i aflastning el-

ler i plejefamilie, men det er uhyre svært at 

finde plejefamilier. Pt. er der fire ledige ple-

jefamilier i hele Danmark!

Allerede i efteråret råbte Dorte Schmidt op 

om, at budgettet blev lagt ud fra en for lav 

baseline. Dvs. en for lav gennemsnitspris 

pr. anbringelse. Men desværre blev det 

ikke taget alvorligt og ændret i budgettet. 

Derfor står vi i dag, med en udfordring på 

børne- og ungeområdet, da kommunens 

økonomiske politik foreskriver, at vi skal 

dække underskud i eget budget. Jeg har 

problematiseret at en så stor besparelse, 

svarende til ca. 1% af kommunens økono-

mi, i virkeligheden burde gå tilbage i KB og 

at vi, såfremt vi ikke kan komme i mål in-

denfor rimelige besparelser, bør genåbne 

budget 2022. 

Ad 2) I 2019 besluttede kommunalbesty-

relsen af styrke den tidlige forebyggende 

indsats, bl.a. ved at ansætte en række per-

sonaler som har afhjulpet børn og familier 

og derfor sparet kommunen evt. anbrin-

gelser. Problemet er, at denne indsats blev 

finansieret ud fra en forventning om, at 

kommunen samtidigt ville spare et ukendt 

antal anbringelser. En forudsætning der 

ikke har vist sig at holde stik. Udviklingen 

de seneste år peger entydigt på flere og 

flere anbringelser, hvorfor det ikke har væ-

ret muligt at realisere et overskud til at 

dække denne indsats. 

Derfor har B&U slæbt en underskud med 

siden 2019, som blot er blevet større og 

større. Børne- og ungeudvalget har derfor 

bedt økonomiudvalget dække dette un-

derskud på ca. 5 mio. kr. samt de 5 mio. kr. 

fra ovenstående pkt. 3). Penge der skal ta-

ges af budgetreserven. 

Det efterlader B&U med en opgave hvor vi 

skal finde 10 mio. kroner.

Det er vigtigt at sige, at det bliver meget 

svært at finde så mange penge på et i for-

vejen økonomisk presset område. Mange 

tiltag tager lang tid før, der kommer en 

økonomisk gevinst, ligesom det ikke er sik-

kert der reelt bliver en besparelse i 2022. 

Så alt i alt, tror jeg B&U kommer ud af 2022 

med et underskud ligesom sidste år, og 

derfor er det endnu vigtigere, at vi tør stille 

hårdt mod hårdt i de kommende budget-

forhandlinger, så vi ikke endnu engang un-

derprioriterer et sårbart område.

Det er vigtigt for os i Socialdemokratiet, at 

vi tager hånd om de i forvejen sårbare an-

bragte børn og unge, ligesom det er vig-

tigt at bevare et stærkt incitament for at 

være plejefamilie for børn fra Nordfyns 

Kommune. Plejefamilierne løser en kæm-

pe opgave, og de løser den ovenikøbet bil-

ligere end mange af alternativerne. 



Side 9

Nr. 1 april 2022 17. årgang

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Idrees Haider stillede første gang op til 

kommunalbestyrelsen i 2017, hvor Social-

demokratiet fik syv mandater, og hvor Idre-

es blev 1. suppleant. Ved valget i 2021 fik 

partiet også syv mandater, og Idrees fik nu 

sjette flest stemmer og kom som den før-

ste med indvandrerbaggrund ind i kom-

munalbestyrelsen. Han er medlem af ar-

bejdsmarkedsudvalget, hvor Helle også er 

medlem.

- At jeg stillede op til kommunalvalget i 

2017 skyldes Kim Johansen, der kontakte-

de mig. Han sagde, at han havde bemær-

ket, at jeg var TR hos Vej og Park Nordfyn 

kommune og også havde taget initiativ til 

foreningen ”Mangfoldighed på Nordfyn i 

2015. Kim kunne lide min måde at være på, 

og mit netværk i indvandrermiljøet gjorde, 

at Kim opfordrede mig til at blive medlem 

af Socialdemokratiet og stille op til kom-

munalvalget, fortalte Idress, da jeg talte 

med ham i lokalet hos 3F i Søndersø, hvor 

han om søndagen den 3. april havde haft 

møde med vennerne fra ”Mangfoldighed 

på Nordfyn”.

- Jeg kommer jo fra Pakistan. Når der var 

valg, stemte jeg ikke, hvad er meget almin-

deligt i Pakistan, da mange ikke stoler på, 

at tingene fungerer demokratisk. Det er 

kun 51 %, der stemmer i Pakistan.

Jeg kom til Danmark i 2000. Var så heldig at 

møde Monica på Cypern, hvor jeg arbej-

dede som tjener på en restaurant, og det 

var kærlighed ved første blik, så jeg måtte 

flytte med til Danmark, hvad jeg aldrig har 

fortrudt. Vi boede først i Odense, senere i 

København, men flyttede i 2002 til Fyn, 

hvor vi først boede i Skamby og fra 2010 i 

Søndersø, hvor vi stadig bor. Vi har fået tre 

børn. Yousaf på 20 år, Zaki på 11 år og Aliza, 

der er seks år. 

Fra 2003 blev jeg ansat ved Fyns Amts vej-

væsen, og arbejder efter kommunalsam-

menlægningen ved Vej og Park Nordfyn. 

Fra 2010 blev jeg AMR = Arbejdsmiljøre-

præsentanten. Der var kampvalg. Ved val-

get var der opstillet to, og begge kunne jeg

slet ikke stemme på, så jeg spurgte for-

manden, om jeg også kunne stille op, og 

han skrev mig straks på listen, og jeg fik

flest stemmer. 

Fra 2014 blev jeg TR.

I 2013 blev Vej Park Nordfyn kåret som 

årets arbejdsplads i Danmark. 3 F stod for 

kåringen, og det var derfor helt uforståe-

ligt for mig, at Vej Park i 2014 blev udlicite-

ret. Jeg kontaktede borgmesteren og hav-

de også et møde med Socialdemokratiet, 

hvor jeg gav rede for min forundring. Kun-

ne ikke forstå, at det kunne lade sig gøre, 

når arbejdspladsen var så velfungerende. 

Ja – det er nok her, at Kim har lagt mærke til 

mig.

Det er tidskrævende at være medlem af 

kommunalbestyrelsen, men jeg er meget 

glad for det. Det betyder meget for mig, at 

have en tæt kontakt til mit netværk, og ud-

gangspunktet er altid at have respekt for 

medmenneskerne, lyder det fra Idrees, der 

er 49 år har rundet de 50 år, når dette blad 

udkommer. 

Som medlem af Kommunalbestyrelsen og 

Arbejdsmarkedsudvalget er jeg rigtig glad 

og ser frem til de næste 3½ år. Jeg vil ar-

bejde hårdt og gøre mit bedste for den 

kommune, som jeg bor i. I godt fællesskab 

med mine partikolleger og partiprogram, 

vil jeg gøre mit bedste for borgerne i Nord-

fyn.

Første medlem af kommunalbestyrelsen med 
indvandrerbaggrund
Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.
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Da Teknik- og Miljøudvalget, første gang så 

ansøgningen om den store udvidelse af 

staldene på Hofmansgave, var jeg nær-

mest forfærdet alene over størrelsen og 

placeringen. At bygge så store produkti-

onsbygninger så tæt på Odense Fjord og i 

et så attraktivt og bevaringsværdigt områ-

de, virker helt forkert.

Men med Venstres velvilje – og stemmer, 

blev projektet sendt i høring og senere en-

deligt vedtaget.

Jeg forstår stadig ikke, hvordan man kan 

synes at det er en god idé.

Den sårbare natur ved Odense Fjord, vil 

helt sikkert blive påvirket af en så stor pro-

duktion og herlighedsværdien omkring 

det smukke og historiske Hofmansgave, vil 

lide ubodelig skade ved sådan et kæmpe 

byggeri.

Hvordan det øgede husdyrhold påvirker 

miljøet, er der sagt og skrevet meget om 

andre steder, men hvis vi vil sikre natur, 

miljø og rent drikkevand, er der nogle helt 

grundlæggende problemer, vi skal gøre 

noget ved i Nordfyns Kommune.

Landbruget har en principiel ret til at udvi-

de, hvis det er nødvendigt for bedriften.

Vi kan ikke nægte, men har mulighed for at 

diktere en anden placering.

Denne ret skal kommunen i langt højere 

grad benytte sig af, og derved forhindre at 

stalde og gyllebeholdere placeres i sårbar 

natur og bevaringsværdigt landskab.

Kommunens administration er alt for er-

hvervsvenlig i sin behandling af ansøgnin-

ger og lokalplaner.

Det er nødvendigt, at man varetager natur- 

og miljøinteresser som det vigtigste, og 

først derefter tager hensyn til erhvervet. 

I flere tilfælde har kommunen nærmest 

rådgivet om, hvordan man kommer lettest 

omkring en restriktiv lovgivning i forbin-

delse med vurdering af belastningen af 

miljøet. Det er ikke meningen.

Jeg mener, at det i dag må være kommu-

nens fornemmeste opgave at passe på na-

turen og borgerne.

Landbrug og erhverv skal også have gode 

vilkår, men det skal være på naturens be-

tingelser.

I dag behandles sager om udvidelser og 

nybygning af stalde og gyllebeholdere 

mm. kun politisk, såfremt der gives afslag. 

Det giver – primært borgerlige – politikere 

mulighed for at omstøde et afslag, som 

kommunen har givet på grund af miljø-

hensyn.

Vi andre, mere miljøvenlige, fratages deri-

mod muligheden for at forhindre projek-

ter, som vi anser for uhensigtsmæssige i 

forhold til natur, miljø og lokalområde.

Det skal laves om, så vi politikere får umid-

delbar indflydelse på sager, hvor der gives 

dispensationer eller som ikke er helt afkla-

ret i forhold til omgivelserne. 

Vi vil have mulighed for at tage ansvar og 

passe på vores natur og miljø.

Hos AOF har vi fokus på de gode fællesska-

ber. Hver især kan vi noget, men sammen 

kan vi meget!

Der er mange grunde til at følges. Det kan 

være for at dyrke en fælles interesse, for at 

blive klogere, for at lære nyt, for at bevæge 

sig eller noget helt femte. Hos AOF byder vi 

ind med lidt af det hele, der skal være no-

get for enhver smag og for enhver alder.

Gennem de sidste par måneder har vi gen-

nemført workshops for pædagoger og 

børn i kommunes børnehaver. Emnet har 

været Yoga og De 17 Verdensmål. Tilbud-

det er blevet meget positivt modtaget. Det 

er vi så glade for. Arbejdet med Verdens-

målene er nemlig vigtigt for AOF, og vi 

tænker dem også derfor ind i mange af vo-

res aktiviteter.

I Folkeoplysningsloven står der, at aften-

skolerne skal være med til at sikre aktivt 

medborgerskab. Det er en af vores kerne-

værdier. Vi byder derfor også på en bred 

vifte af gode aktiviteter, der sikrer, at alle 

har mulighed for at deltage. Det kan man i 

fritiden, men kan også få kompetenceløft, 

der kan foregå i arbejdstiden, endda uden 

at det koster virksomheden penge. Det kan 

for eksempel være undervisning i dansk, 

matematik, IT eller engelsk. Vi har også gra-

tis tilbud til personer, der er ordblinde.  I 

forbindelse med Sprogense Festivalen er 

der netop fokus på at skrive og læse. Derfor 

deltager AOF naturligvis med en stand 

både fredag og lørdag, hvor vi fortæller om 

de muligheder, der er for at få hjælp og 

støtte. Vi håber, at du kigger forbi. Det bli-

Hofmansgave med mere
Af Brian Lebæk.

Gode fællesskaber finder du i AOF
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Da onsdag blev til torsdag den 24. februar 

2022 invaderede Rusland nabolandet 

Ukraine. Fra den ene dag til den anden 

blev vores verden forandret. Et fredeligt 

demokratisk land er under angreb og på ny 

har vi måtte acceptere, at der er krig i Euro-

pa. 

Jeg er helt sikker på, at læseren af dette 

blad har haft samme følelse af fortvivlelse 

og frustration, som jeg. Hvad jeg håbede lå 

bag os i historien, kan vi nu læse om hver 

dag i aviserne og følge på TV-skærmen: 

Ødelæggelse, civile drevet på flugt. Kri-

gens grusomhed. Midt på vores kontinent.

Men hvor Putin måske havde regnet med, 

at Ukraine ville lade sig underkaste i løbet 

af kort tid og resten af verden se på i chok, 

tog han fejl. Hvor lederne i Kreml troede, at 

de kunne splitte landene i Europa imod 

hinanden, har vi samlet os. Hvor den russi-

ske præsident troede, at den ukrainske for-

svarsvilje var lille – har den vist sig at være 

stor. Og hvor Moskva har tænkt, at tusind-

vis af ukrainske flygtninge ville undermi-

nere opbakningen til sanktioner mod Rus-

land i modtagelandene – har det modsatte 

været tilfældet. 

Der er ingen tvivl om, at når vi ser på, hvor 

mange flygtninge der kan komme fra Ukra-

ine, vil det have konsekvenser for vores 

samfund. Det bliver ikke nogen nem op-

gave. Men opbakningen og velviljen fra 

den danske befolkning har været enorm. 

Og det lover godt for de udfordringer, der 

ligger foran os. 

For opfindsomheden og hjertevarmen har 

været slående – ikke mindst også på Fyn. 

Hvad end det har været den ene eller an-

den form for støttearrangementer, eller cy-

kelløb der indsamlede penge til de ukrain-

ske flygtninge, har det været slående, hvor 

stor en indsats, mange gør. Men det er 

også en svær tid, vi står overfor. 

Det er det også, når det kommer til spørgs-

målet om, hvordan vi som land og i EU skal 

håndtere Putins aggression. EU og Vesten 

har allerede gennemført de hårdeste sank-

tioner nogensinde – og der er villighed til 

at gå videre, hvis det er nødvendigt. Det 

kommer ikke uden omkostninger. Det ser 

vi ikke mindst i forhold til energipriserne. 

Derfor har regeringen af to omgange 

blandt andet gennemført en varmecheck, 

der er en håndsrækning til de, der har det 

allersværest som følge af de stigende pri-

ser. Men flere har det hårdt.

Omkostningerne står bare ikke mål med 

alternativet. At lade stå til og se væk, mens 

en ubarmhjertig aggressor forsøger at un-

dertvinge sig et frit folk. Det vil knæsætte 

en helt ny verdensorden, som ikke hører 

hjemme nogensinde og slet ikke i 2022.

Europa og Danmark er i øjeblikket afhæn-

gig af russisk gas. Det skal vi væk fra. Og 

det skal gå hurtigt. I det hele taget er den 

grønne omstilling en stor del af svaret på 

mange af de geopolitiske udfordringer, vi 

står overfor. For med den grønne omstil-

ling og mere vedvarende energi kommer 

vores reelle uafhængighed. Så svaret er 

ikke at bremse den grønne dagsorden. 

Tværtimod er svaret at styrke den. 

Putin forregnede sig
Af Dan Jørgensen, MF (S)

ver hyggeligt med musik, foredrag, quiz og 

gode snakke. Nedenfor får du tre gode bud 

på kurser. Skal vi følges?

Hatha yoga med flow 

Yoga hjælper dig med at skabe balance og 

velvære - både i krop og sind. Der er fokus 

på styrke, smidighed, kropsbevidsthed og 

åndedræt. 

Start: 10.5.22, kl. 17.00. Slettens Skole 

Se: 

https://aof.dk/kurser/motion-og-beva-

egelse/yoga-og-meditation/aof-center-

odense-nordfyn/6022104158/hatha-yoga-

med-flow/25645/

Frisk med fisk

Vil du gerne servere andet end bare fiskefi-

let? Vi prøver andre slags fisk, lærer om til-

beredning og tilbehør. Vi laver grundsau-

cer og forsøger os med hollandaise.

Start: 28.5.22, kl. 14.30. Havrehedskolen

Se:

https://aof.dk/kurser/mad-og-vin/

madlavning/aof-center-odense-

nordfyn/6022119004/frisk-pa-fisk-laer-at-

lave-laekre-fiskeretter/15865/

Virksomhedsbesøg på Lykkeslund 

Bioenergi

Se hvordan der udvindes Co2 neutral og 

100% sporbar biogas af gårdens egne pro-

dukter såvel som restprodukter fra lokal-

området. Kom med på en rundvisning og 

hør om processerne, produkterne og per-

spektiverne i denne form for energiudvin-

ding. Pris: 30 kr. inkl. kaffe & kage.  

1.6.22, kl. 18.30, Otterup 

Se:

https://aof.dk/kurser/oplev-din-by/

rundvisninger/aof-center-odense-

nordfyn/6022210200/

virksomhedsbesog-pa-lykkeslund-

bioenergi-v-otterup/15206/
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Vejdirektoratet har i 2022 afsat 200 mio. 

kr. til Pulje for cykelprojekter. I puljen kan 

der ansøges om tilskud til cykelstiprojek-

ter, og der gives tilskud på op til 50 % af de 

godkendte tilskudsberettigede omkost-

ninger. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 

28. marts 2019 en revideret Stiplan 2018-

2021 i Nordfyns Kommune. I forbindelse 

med godkendelsen blev strækningerne 

mellem Søndersø-Særslev og Særslev-Bo-

gense prioriteret. 

Udvalget ser positivt på en prioritering af 

strækningen Søndersø - Odense, som un-

dersøges nærmere for så vidt angår Oden-

se Kommunes engagement i stræknin-

gen. Vi glæder os over, at trafiksikkerhed 

for bløde trafikanter, vægtes højt i den 

politiske dagsorden af Nordfyns Kommu-

ne. Håber en ansøgning til vejdirektoratet 

imødekommes, så Odense & Nordfyn bin-

des endnu bedre sammen med cykelstier. 

Vi er meget tilfredse med cykelstien mel-

lem Morud og Bredbjerg, der blev indviet 

i 2021. Dagligt er der ret god trafik på 

strækningen.
Mogens Jørgensen

Socialdemokratiet Middelfart, arrangerer 
en bustur til Christiansborg den 7. maj 
2022. 
Afgang ca. 7.30 fra Middelfart, opsamling i 

Nr. Aaby og Vissenbjerg.  Vi skal besøge 

Dan Jørgensen i Folketinget, besøge arbej-

dermuseet og det ” Røde Hav ”.

Tilmelding, til 
efter princippet først til mølle ..

Med venlig hilsen

Mogens Jørgensen

Tlf. 2855 4611

Mail: mijoergensen@outlook.dk

Cykelsti Bogense til Odense
Af referat fra møde i Teknik- Miljø udvalget den 9. marts fremgår det at:

Bustur til Christiansborg


