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Hvad er vigtigst?
Hvad gør vi politisk og kender du svaret? Når Mette Frederiksen udskriver valg til folketinget, 
er vi klar på Nordfyn – og vil gøre en stor indsats for, at Dan Jørgensen får et godt valg.

Kasper fortæller om budgetforhand- 

lingerne, hvor Socialdemokraterne, Radikale 

Venstre og Danmarksdemokraterne valgte 

at forlade forhandlingerne. Læs side 3

Kim Johansen orienterer om arbejdet i 

regionsrådet. Læs side 4-5

Portræt af tidligere borgmester 

i Bogense, Arne Kruse.  
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Før stilhed kommer stormen

Side 2

Forandring larmer og heldigvis 

for det, for i larmen gemmer sig 

den egenskab, at vi forholder os 

til den situation, som vi står 

over for, på godt og ondt, i enig-

hed og uenighed.

Vi må ikke frygte larmen eller 

debatten. Den kan medføre, at 

vi i stedet må lytte og forstå den 

frygt eller frustration, der gem-

mer sig bag udsagnene, så vi 

kan tage hensyn og finde fælles 

fodslag, om den fremtid vi ger-

ne vil gå i møde.

Det kan være fristende at blive stående i larmen og kun tale om alt det, vi er bange 

for at miste, men bliver vi stående, mister vi orienteringen og glemmer hvorfor for-

andring kan være nødvendigt.

Når stormen raser, skal vi lytte, men vi må ikke blive stående uden at flytte os mod 

målet: En bæredygtig fremtid med plads til os alle.

Heidi Valentin

Formand for bestyrelsen
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Som gruppeformand med en baggrund 

som matematiker, så jeg frem til at kæmpe 

socialdemokratiske værdier igennem i 

budget 2023.

Udmeldingen fra bestyrelse og A-gruppen 

var klar. ”Vi skal kunne se os selv i budget-

tet, der skal være klare mærkesager priori-

teret, ellers er vi ikke med”.

Udgangspunktet for budgettet var et un-

derskud på 47 mio. efter at børne– og un-

geområdet i foråret allerede havde sparet 

hårdt. Derfor var det ikke let at se, hvordan 

alle ønskerne skulle finde vej i budgettet, 

men jeg var fortrøstningsfuld. 

I løbet af 10 dage sad alle syv partiers grup-

peformænd til forhandlinger. Mange af 

partierne er kun repræsenteret med en el-

ler to mandater, mens jeg sad med vores 

syv socialdemokratiske mandater. Morten 

Andersen har flere gange appelleret til 

samarbejde mellem V og A. Så jeg tænkte, 

at han nu havde muligheden for at sætte 

handling bag ordene.

Det viste sig hurtigt svært at finde opbak-

ning til vores investeringsstrategi – ”det 

koster penge at spare penge”. Vi ville gerne 

sætte handling bag ordene og investere 

stort i endnu flere tidlige og forebyggende 

indsatser på hele velfærdsområdet og kun-

ne se, at det ville sætte en stopklods for de 

kolossale udgifter vi så ind i, i de kommen-

de år.

 

V, O og C ville bare indføre yderligere be-

sparelser. Besparelser på såvel børne- og 

ældreområdet samt hele den grønne om-

stilling.

Jeg drøftede og delte dagligt udfordrin-

gerne med resten af A-gruppen. Partifor-

enings formand og jeg holdt meget sene 

teams-møder. Med til historien skal også 

høre, at jeg undervejs havde et stærkt sam-

arbejde med både de radikale og SF. 

Slutteligt stod udfordringen klart. Vil vi 

spare op mod 30 plejehjemspladser til for-

del for pasning i egne hjem.

Og her skal jeg måske indskyde, at vi selv-

følgelig bakker om, at alle bør få mulighe-

den for længst tid i eget hjem, så længe 

den tid er tryg, og ingen efterlades utrygge 

hjemme.

Valget syntes derfor let. Ville vi lukke pleje-

hjemspladser i en tid hvor vi får flere og 

flere ældre og den demografiske udvikling 

kun peger en vej. Nej! Så jeg tog mine ting 

og gik.

Pludselig blev det hele meget mere spæn-

dende. Kunne vi nu selv lave et budget i 

balance, finde de 47 mio. kr., holde os in-

denfor budgetrammen, og tilmed finde 

plads til investeringer, grøn omstilling og 

visioner.

Bo Jakobsen, Radikale og Nikolaj Vang, 

Danmarksdemokraterne rettede henven-

delse og ville gerne være med til at opstille 

et alternativt budget.

Men hvor får man lige hjælp, når man plud-

selig sidder tre nye kommunalpolitikere og 

kaster kommunens 2300 millioner rundt i 

et excelark. Heldigvis ligger der en skatki-

ste af erfaring gemt i den resterende A-

gruppe. Vi har folk med i alle udvalg, som 

alle bød ind med input fra fagudvalgene. 

Både Helle og Dorte har forhandlet budget 

før, og med Dortes økonomiske tæft, lyk-

kedes det os at komme i mål med et rigtig 

fint budgetforslag.

Et forslag der investerer massivt i forebyg-

gende indsatser, garanterer plejehjems-

pladser indtil der er lavet en forsvarlig ma-

sterplan for området, sætter turbo på den 

grønne omstilling og ovenikøbet sætter 14 

mio. kr. af til et budgetværn, hvis det skulle 

være nødvendigt. 

Som eksempler på konkrete tiltag, vil vi 

etablere flere solceller på de kommunale 

bygninger. Vi vil tilføre to mio. kr. yderligere 

til Center for læring og trivsel på børne- og 

ungeområdet. Penge der skal afhjælpe de 

lange ventetider til psykolog, udredninger 

samt støtte op om yderligere indsatser for 

ordblinde - og læsesvage børn og unge. 

Og endeligt vil vi bruge to mio. kr. i 2023 på 

at udtage landbrugsjord fra Fjordmarken, 

etablere et stort vådområde, som kan op-

samle kvælstof og CO2 og skaber biodiver-

sitet – så vi endelig kan genoprette Odense 

fjord. Måske kan vi endda være så heldig at 

den hvide stork kunne vende tilbage til 

Nordfyn, så ville vi måske også få løst pro-

blemet med det faldende børnetal…

Tak for samarbejdet omkring budget 2023. 

 

Budgetforhandlingerne 2023
Et opgør: ”Salamimetoden” eller ”Ansvarlige investeringer i velfærd og klima.”

Af Gruppeformand Kasper Solberg.
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Regionerne er på mange områder ramt af 

den stigende inflation, energipriser, sti-

gende priser på medicin, mangel på ar-

bejdskraft og stramme økonomiaftaler, 

som også har ramt mange andre områder i 

Danmark, og det har selvfølgelig ikke gjort 

de netop afsluttede budgetforhandlinger 

nemmere, for hvordan prioriterer man 

bedst muligt de midler, der er til rådighed, 

og hvilke områder har brug for en hjælpen-

de hånd. Jeg vil i de næste punkter komme 

lidt ind på, hvad vi har prioriteret højest, 

uden dog at sige, at vi derved er i mål med 

alle opgaver. 

Fremtidens sundhedsvæsen

Der er nærhospitaler på vej, senest er der 

ved at blive landet en aftale med en place-

ring i Middelfart, som jeg personligt er 

utroligt glad for, som en del af den politi-

ske styregruppe. Dette er en del af den na-

tionale pulje på kr. 4.0 mia. Vi kan konsta-

tere, at Region Syddanmark og kommuner 

formentlig allerede huser flere gode sam-

arbejder i sundhedshuse i regionen, som i 

praksis vil være nærhospitaler. Det skal ud-

bygges mest muligt og så tæt på borgerne, 

som det kan lade sig gøre.

Rekruttering og fastholdelse af personale 

er et meget vigtigt parameter for at sikre 

de nødvendige kompetencer og ud over 

de 70 mio., der allerede er afsat i 2022,  

nedsættes der et specifikt udvalg, der mål-

rettet skal arbejde med denne opgave. Det 

forventer vi os rigtigt meget af, også den 

del hvor man går fra, at man er uddannet, 

og til man starter sit arbejdsliv, at vi der lyk-

kedes med at fastholde medarbejderne i 

faget.

Der satses derudover på digitale løsninger 

og en bedre sammenhæng imellem region 

og kommunerne, så der bliver taget den 

nødvendige hånd om borgerne efter hos-

pitalsophold eller ved genindlæggelser.

Psykiatrien står højt på dagsordenen, bor-

gernes mentale trivsel og specielt de un-

ges mistrivsel skal kunne håndteres.

Klima

Vi ønsker en  mere grøn profil, men er også 

opmærksom på, at dette arbejde på nogen 

områder lider ligesom den private økono-

mi og hermed muligheden for ekstra mid-

ler til omstilling. Vi knokler alligevel videre 

med denne dagsorden både på sygehuse, 

institutioner og ikke mindst i den kollektive 

trafik, hvor vi har som mål, at vi gerne ser, at 

vores sygehuse på sigt bliver selvforsynen-

de med vedvarende energi i form af solcel-

leparker, solcelle overdækninger på p-plad-

ser og på bygninger og ikke mindst tænke i 

langsigtede bæredygtige løsninger.

Behandlingsefterslæb efter Corona

Vi kan med glæde notere, at sygehusene  

– trods de vanskelige vilkår – er på vej til-

bage mod et normalt aktivitetsniveau, 

samtidig med at der er igangsat venteliste-

afvikling, men der er dog fortsat risiko for 

tilbagefald af Corona i den kommende vin-

ter, som kan og vil presse med mange ind-

lagte patienter og højt sygefravær blandt 

personalet. 

Ambulance beredskab

Vi har de seneste år løbende styrket områ-

det med flere ambulancer, akutbiler, lig-

gende sygetransporter og stationer og har 

også stadig et særligt fokus på områder 

med lange responstider. Der har ligeledes 

været fokus på uddannelse af flere para-

medicinere, således at ca. 50 pct. af red-

derne hos Ambulance Syd i dag er uddan-

nede som paramedicinere. Det er en 

fantastisk udvikling og forbedring ude i 

landet også i yderområderne.

Dansk-Tysk samarbejde

Jeg sidder i dag i dette specieludvalg, som 

varetager en rådgivende funktion over for 

regionsrådet. Med det ønsker vi at styrke 

det Dansk-Tyske samarbejde yderligere, og 

sigter imod at styrke samarbejdet inden for 

kultur, grøn omstilling, digitalisering, sund-

hed og fødevarer i det dansk-tyske græn-

seland. Borgernes kendskab og lysten til at 

læse og skrive tysk skal forbedres markant. 

Tyskland er en af vores vigtigste samar-

bejdspartnere for hele Syddanmark, inden 

for vidensdeling, arbejdskraft og ikke 

mindst arbejdspladser på begge sider af 

grænsen, men også i forbindelse med en 

styrkelse af samarbejdet inden for grøn 

omstilling og klima. 

 

Interreg 6A endnu et EU samarbejde 

imellem Danmark og Tyskland

Jeg er netop blevet medlem af dette ud-

valg, som har base i Flensburg. Geografien 

dækker på dansk side Region Syddanmark 

og Region Sjælland, mens den på tysk  

side består af Kreis Nordfriesland, Stadt 

Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, 

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Stadt Neu-

münster, Landeshauptstadt Kiel, Kreis Plön, 

Kreis Ostholstein og Hansestadt Lübeck.

 

De to danske regioner samt de ni tyske 

Kim Johansen i Region Syddanmark
Af Kim Johansen, Socialdemokratiet, Region Syddanmark.
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byer og landkredse er alle programpartne-

re. I den 7-årige periode giver EU et tilskud 

på 94 mio. euro (ca. 700 mio. kr.), der skal 

omsættes i grænseoverskridende udvik-

lingsaktiviteter.

Vi støtter med enten 60 % eller 75 % af de 

samlede støtteberettigede udgifter ved 

projekter omkring styrkelse af forskning, 

bevarelse og beskyttelse af miljøet, frem-

me beskæftigelse og netværk på tværs af 

grænsen.

Kollektiv trafik:

Den regionale kollektive trafik er stærkt 

økonomisk udfordret af følgerne af CO-

VID-19 med færre passagerer og passager-

indtægter som følge, og som noget nyt 

også stærkt stigende omkostninger spe-

cielt til brændstof, bl.a. som følge af krigen 

i Ukraine. Dette presser de to regionale tra-

fikselskaber Fynbus og Sydtrafik, som vare-

tager den regionale transport for regionen, 

og vi ser ind imod et årligt underskud på kr. 

50 mio. de kommende år, hvis der ikke sker 

radikale ændringer.

Vi har hvert år samlet kr. 250. mio. til at 

dække den regionale buskørsel i regionen 

og som alle ved, har der været store passa-

gertab under Corona, og vi ligger nu på ca. 

80-84% af de tidligere passagerer i forhold 

til 2019. Dette kombineret med et stigende 

udgiftspres, ser vi imod nogle rigtige svæ-

re år, hvis der ikke tilføres yderligere penge 

fra staten til dette område. Et område som 

jeg anser som utroligt vigtigt i forhold til 

den grønne omstilling, minimering af pri-

vat bilismen og ikke mindst at give alle mu-

ligheden for at komme fra A til B, men jeg 

kan konstatere, at vi ser ind imod en kol-

lektiv trafik som skal og må nytænkes.

Øvrige fokuspunkter:

Fastholdelse af uddannelsesinstitutioner i 

yderområderne, arbejde i den lokale  

aktionsgruppe med tilskud til lokale tiltag, 

arbejde indenfor udvikling af kulturen i re-

gions Syddanmark og specielt trekantsom-

rådet, uddannelsesområdet og sikring af 

uddannelser også i yderområderne, Er-

hvervshus Fyn, hvor vi drøfter hvorledes vi 

bedst kan understøtte de Fynske virksom-

heder og regionale samarbejder bare for at 

nævne nogle af områderne.

Følg mig også gerne på min Facebook, 

hvor jeg vil holde jer opdateret, over hvad 

der sker i jeres område og region. 

AOF Odense / Nordfyn er klar til at modtage gæster ved Fjordens Dag 2022. 11. september, Klintebjerg.



Side 6

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Det er selvsagt kun statsministeren, der ved, 

hvornår der kommer valg. Alligevel er det 

nok ikke skudt helt forbi at antage, at det 

kan komme inden længe. Jeg glæder mig. 

Vi har haft ansvaret og regeringsmagten i 

mere end tre år nu, og der er sket meget. 

Det er godt, at vi nu snart får lejlighed til at 

stoppe op og spørge vælgerne, hvad de 

synes. Det vil rense luften og forhåbentligt 

medføre et nyt endnu stærkere mandat til 

regeringen fra befolkningen. 

Jeg tror, at vi vinder valget både pga. vores 

resultater, men også fordi vi har store am-

bitioner for fremtiden. 

Vi er kommet langt

Resultaterne først: 

Da vi overtog magten, var Danmark godt 

igang med at udsulte velfærdssamfundet. 

Pengene fulgte ikke med den demografi-

ske udvikling. Dvs. at når der kom flere æl-

dre og børn, så fik det offentlige ikke tilsva-

rende flere penge at bruge på børnehaver, 

hospitaler og plejehjem. Det ændrede vi. 

Nu er der sammenhæng i tingene, og selv 

om der selvsagt stadig er udfordringer, så 

tror jeg, de fleste glæder sig over, at vi i den 

grad har valgt at prioritere penge til velfær-

den. 

Den såkaldte Arne-pension - altså retten til 

tidlig tilbagetrækning - er et andet stort re-

sultat. De borgerlige var imod og kaldte 

det valgfup. De mente slet ikke, at det kun-

ne lade sig gøre at lave sådan en pension. 

Men det kunne det. Og vi gjorde det. 

Endelig er der det grønne område. Her var 

Danmark under de borgerlige regeringer 

raslet ned i de internationale ranglister 

over hvilke lande der er mest bæredygtige. 

Pinligt. Det har vi i den grad rettet op på. Vi 

er nu igen nr. et i verden, når det gælder 

den grønne omstilling. Det er godt for kli-

maet, miljøet og de mange grønne virk-

somheder, vi har i vores land. 

Som klimaminister er jeg mest stolt af den 

massive udbygning af vindkraft, vi har sat 

igang og som fx kommer til at betyde en 

femdobling ag vores havvindmøllekapaci-

tet. Det er stort!

Dertil kommer langt mere natur og urørt 

skov, renere drikkevand, mindre plastisk-

forurening og færre giftstoffer i vores na-

tur.  Alle gode grønne fremskridt.

Krisehåndtering

Vores regering har også været en krisere-

gering. Det har været en kæmpe udfor-

dring, som jeg mener, vi har løftet til dan-

skernes fordel.

Med statsministeren i spidsen har vi ført 

Danmark sikkert igennem Corona-krisen. 

Den var hård og berørte alle. Men vi klare-

de det sammen i Danmark. Jeg kender ikke 

noget sted i verden, jeg hellere ville bo un-

der den krise end i Danmark. Det kan vi 

være stolte af.

Se også på økonomien. Vi har en stærkere 

økonomi nu end inden krisen. Det vidner 

om, at vi har båret os klogt ad. 

Nu er vi i en ny krise. Krigen i Ukraine har 

også krævet resolut handling. 

Det nationale kompromis som statsmini-

steren lavede hen over midten af dansk 

politik som sikrer, at vi udbygger vores for-

svar og får styr på energisituationen samt 

hjælper vores venner i Ukraine, er virkelig 

vigtigt. 

Stolte men ikke tilfredse

Vi er altså kommet langt. Men vi har masser 

af visioner for fremtiden. Vi vil gøre Dan-

mark til et endnu bedre land. 

Velfærden skal styrkes. De ældre tages 

endnu bedre hånd om. Klimapolitikken 

skal helt i mål, og vi skal have endnu mere 

natur. 

Disse ambitioner plus mange flere glæder 

jeg mig til at folde ud og dele med jer i den 

kommende valgkamp. 

Dan Jørgensen med udsigt ud over Langesø. Dan er jo 

født i Morud, hvor forældrene stadig bor.

Klar til valg
Af Dan Jørgensen 
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Danmark fejrer EU-guldbryllup, hvilket er 

en glimrende anledning til at kigge tilbage 

på 50 års samarbejde – og på at rette blik-

ket fremad. Coronapandemien styrkede 

det europæiske samarbejde, men samar-

bejdet går for langt, når forslag om EU 

mindsteløn bliver fremsat.

Et blik tilbage 

Der er sket meget siden danskerne stemte 

ja til EF-medlemskabet den 2.oktober 

1972. EU er blevet en global aktør; Vi har 

tøjlet de store tech-virksomheder ved at 

stille dem til ansvar for, hvad der foregår på 

deres platforme, og vi har skubbet på den 

grønne omstilling i disse år. Da Coronapan-

demien ramte, lukkede medlemslandene 

om sig selv, og EU’s svagheder kom i fokus. 

Men det fik vi hurtigt rettet op på. Det stod 

klart, at der var brug for en fælles indsats. 

Fælles koordinering, indkøb af vacciner og 

den ekstraordinære situation førte til en hi-

storisk genopretningsplan. 

Putin håbede på at splitte EU, da han inva-

derede Ukraine – men han opnåede det 

stik modsatte! Vi står i dag stærkere sam-

men end før. I Danmark stemte 66% af be-

folkningen for at afskaffe forsvarsforbehol-

det. EU’s fællessanktioner viser, at vi står 

sammen om vores demokratiske værdier, 

og at vi støtter ukrainernes ret til at leve i 

fred uden krig. 

Den grønne omstilling går alt for langsomt, 

og invasionen har sat fokus på vores sår-

bare energiforsyninger. Alt for mange lan-

de har været dybt afhængige af Putins gas. 

Det går ikke, og derfor skal vi have sat hø-

jere og ambitiøse klimamål, hvor vi social-

demokrater forsat skal skubbe EU i en 

grønnere retning. For klimakrisen er en 

bindende opgave, som vi skal løse i vores 

tid. Både for at skabe nye stærke arbejds-

pladser og for klimaet. 

Et ægteskab er ikke uden uenigheder 

– EU’s mindsteløn 

Selvom EU-forholdet har vist sig solidt og 

stærkt, så skal EU ikke blande sig i løndan-

nelse. En lovbestemt mindsteløn kan 

svække vores danske arbejdsmarkedsmo-

del. Det kan vi som socialdemokrater ikke 

acceptere. Det er et principielt spørgsmål, 

som jeg mener, ikke skal bestemmes af EU, 

og det er en kamp vi forsat må tage i Bru-

xelles. 

Hvad skal der ske de næste 50 år? 

Vi går en afgørende tid i møde. Der venter 

mange store opgaver, som vi skal løse sam-

men i EU. Det er nu, vi skal handle, hvis vi 

skal nå EU-klimamålene i 2030. Desuden 

skal vi sætte hårdere ind mod skattely. EU 

skal for alvor tage kampen op mod svindel 

og bedrag i den finansielle sektor. Vi skal 

sikre, at virksomhederne ikke bare kan flyt-

te deres profit rundt og unddrage sig at 

betale skat. 

50 år med dansk EU-medlemskab
Af Christel Schaldemose
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I Socialdemokratiets valgprogram for peri-

oden 2022 til 2025 er der fokus på at opti-

mere med nye cykelstier i Nordfyns Kom-

mune både af hensyn til trafiksikkerheden 

for både børn og voksne, da det gerne 

skulle være trygt og sikkert at køre fra A til 

B.  

Herudover er der et sundhedsmæssige 

aspekt i at kunne motionere under sikre 

forhold til gavn for både krop og sjæl. 

Det er ret dyrt at anlægge cykelstier og ko-

ster i størrelsesorden 2,5 til 3 mill. kr. pr. km. 

hvilket vil være rigtig mange anlægskroner 

i Nordfyns Kommune. 

Derfor har man gennem de senere år be-

nyttet sig af at søge puljemidler/anlægs-

kroner fra statslige puljer, der typisk udgør 

ca. 40 % af anlægssummen. Denne mulig-

hed er med til at få anlagt flere cykelstier i 

Nordfyns Kommunen. 

Dette er faktisk lykkedes ret godt med de 

nu færdigbyggede cykelstier fra Søndersø 

til Morud og fra Skamby til Søndersø og fra 

Kappendrup til Hjadstrup samt fra Bred-

bjerg til Morud.

Der blev i budgetår 2021 søgt om et tilskud 

til stykket fra Søndersø til Bogense. Des-

værre fik kommunen afslag på denne an-

søgning. 

Der vil i budget 2023 blive afsat en pulje på 

ca. 6,5 mill. kr. til nye cykelstier i Nordfyns 

Kommune.

Teknik og Miljø udvalget indstillede i marts 

2022 at indgive en fornyet ansøgning til 

Vejdirektoratet, hvor det er muligt at få del 

i en pulje på 200 mill. kr. 

Ansøgningen omhandler strækningen fra 

Søndersø til Særslev anslået anlægspris 

20,5 mill. kr. og strækningen Særslev til Bo-

gense anslået anlægspris 21 mill. kr., så det 

bliver spændende at se om den giver et 

nødvendigt tilskud til anlægget af nye cy-

kelstier på denne strækning. Herud over 

mangler stadig strækningen gennem Sær-

slev by, som er anslået til at koste 12 mill kr. 

som så må indgå i en senere prioritering. 

Det er også besluttet at rette henvendelse 

til Odense Kommune om et møde angå-

ende muligheden for i fællesskab at få 

etableret en cykelsti fra Søndersø til Oden-

se. 

Det ville være rigtig godt at få etableret en

cykelsti hele vejen fra Odense til Bogense

af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Herud-

over vil det bidrage til den grønne omstil-

ling og motionen vil bidrage til ens velbe-

findende. Men anlægsprisen prisen taget i 

betragtning går der desværre nok nogle år, 

inden den løber hele vejen fra Bogense til 

Odense.

Vi Socialdemokrater i Nordfyns Kommune 

vil fortsat arbejde på at få optimeret hele 

cykelstinettet, med første prioritet på 

strækningen Søndersø til Bogense.

Cykelstier på Nordfyn i Nordfyns kommune
Hvor er vi aktuelt henne september 2022?

Af Gert Block Hættlein Rasmussen medlem af Social og Sundhedsudvalget og Erhverv, 

Kultur og Fritidsudvalget.

Cykelsti fra Bredbjerg, Foto Mogens Jørgensen.
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Det er ikke lykkedes plejehjemmene at 

bruge de tre millioner, der var afsat til at 

ansætte aftenvagter i 2022. Derfor frigives 

pengene, så de kan bruges andre steder i 

en presset plejesektor. Kasper Solberg 

frygter, at pengene bare vil blive brugt til at 

dække et i forvejen stort underskud.

Mangel på varme hænder i ældresektoren 

er et velkendt problem, som strækker sig 

ud over Nordfyns kommunegrænse. I bud-

getaftalen 2022-2024 aftalte kommunal-

bestyrelsen at give plejecentrene en øko-

nomisk håndsrækning på tre millioner 

kroner, der skulle hjælpe med at rekruttere 

flere aftenvagter.

Problemet er bare, at det ikke er lykkedes 

at finde nogen, der vil have et fast arbejde 

som aftenvagt på kommunernes pleje-

hjem, og derfor er pengene ikke blevet 

brugt. 

Kommunalpolitikerne besluttede derfor 

den 30. juni, at de tre millioner skulle frigi-

ves til plejehjemmene i stedet for at være 

øremærket til aften- og nattevagter. 

Det var dog ikke en enig kommunalbesty-

relse, der tog beslutningen om at frigive 

millionerne. Vi valgte i Socialdemokratiet 

at stemme imod, fortæller Kasper Solberg. 

Dækker et sort hul 

Gruppeformand for Socialdemokratiet på 

Nordfyn, Kasper Solberg ærgrer sig over, at 

det endnu ikke er lykkedes plejecentrene 

at finde aftenvagter, men han synes, det er 

for hurtigt at kaste håndklædet i ringen og 

frigive pengene til mere fleksibel brug al-

lerede nu. 

- Vi ville gerne give det så stort et skud i 

bøssen, at vi var sikre på, vi havde prøvet at 

bruge pengene til det, de var tænkt til. Der-

for ville vi give dem til oktober, så vi kunne 

se, om de ikke kunne bruge pengene på 

aften- og nattevagter, siger Kasper Solberg 

og fortsætter:

- Der jo masser af tomme huller at fylde 

pengene over i, og vi frygter, at når man 

udmønter de tre millioner kroner nu, så går 

det bare til at fylde det hul, der hedder un-

derskud på social- og sundhedsområdet. 

Det er ikke fordi, vi ikke synes, at andre om-

råder på social- og sundhedsområdet er 

vigtige, men nu havde vi givet håndslag 

på, at pengene skal bruges et andet sted.

Pengene udmøntes, så områdelederne i 

samarbejde kan disponere mere fleksibelt 

over dem, og der er vist ingen fare for, at 

pengene kommer til at stå og mugne.

Plejehjemmene har udfordringer med at 

bemande den eksisterende normering, og 

de har gennem flere år ikke kunnet over-

holde de eksisterende budgetter. Der er 

efter den seneste budgetopfølgning ud-

sigt til, at plejehjemmene samlet set øger 

deres underskud i 2022 med cirka to millio-

ner kroner.

Det skyldes blandt andet et utilstrækkeligt 

vikarbudget og et højt vikarforbrug. Kas-

per Solberg mener, at udsigten til ekstra 

aftenvagter er lange, så længe pengene 

frigives.

- Nu vil man give dem til lederne, men sam-

tidig siger man, at budgettet skal holdes, 

men når budgettet som udgangspunkt er i 

minus, så kommer de penge bare til at 

dække et underskud, uddyber han.

Rettidig omhu

Jane Yndgaard, Dansk Folkeparti siger til 

Ugeavisen Nordfyn, at det er rettidig 

omhu, at de tre millioner bliver frigivet net-

op nu. 

- Sidste budgetopfølgning viser desværre, 

at plejehjemmene samlet forventer at øge 

deres underskud i 2022 med cirka to millio-

ner kroner. Så pengene kommer desværre 

ikke kun til at blive brugt på aftenvagter, 

for det har ikke været muligt at besætte de 

stillinger. Der var et flertal, som sagde, at 

pengene skal ud nu, så vi giver områdele-

derne fuld tillid til at få mere ro på økono-

mien, siger hun.

Med pengene er det meningen, at der ikke 

oparbejdes mere gæld, og med dette får 

plejehjemmene mulighed for at bruge 

pengene, hvor de er særligt udfordrede.

- Pengene var der, men personalerne øn-

skede ikke at blive ansat i aftenvager. Vi vil 

have pengene ud til en mere fleksibel be-

nyttelse på plejehjemmene, hvor de i den 

grad er presset på økonomien, fortæller 

Jane Yndgaard.

Hun fortæller, at der har været store udfor-

dringer med at rekruttere medarbejdere, 

men hun påpeger samtidig, at administra-

tionen har arbejdet hårdt for og målrettet 

for at besætte de faste stillinger - og indsat-

sen har båret frugt.

- For et halvt år siden var der 42 ledige stil-

linger, og det antal er nu halveret. Men af-

tenvagten er ikke attraktiv at blive ansat i, 

fortalte Jane Yndgaard til Ugeavisen Nord-

fyn.

Plejesektoren er presset
Af Johnny Kristensen, social- og sundhedsudvalget i samarbejde med Erling Jensen.
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Arne Kruse.

Arne Kruse kommer fra et hjem, hvor det 

politiske arbejde betød meget. Hans far, 

Ejnar Kruse var borgmester fra 1954-1966, 

hvor Socialdemokratiet for første gang fik 

borgmesterposten. Ejnar Kruse havde nog-

le meget høje personlige stemmetal, og 

han blev en stærk borgmester, der bl.a. fik 

gennemført udvidelse af sygehuset og 

skolen.

Da en partikammerat flyttede fra byen 

midt i 1987, opfordrede Svend Jensen, der 

havde været borgmester i 16 år, Arne til at 

blive medlem af Socialdemokratiet. Arne 

var inden da medlem af kommunalbesty-

relsen valgt af TSG. Og her overtog han de 

tidligere udvalgsposter, Socialudvalget og 

Havneudvalget, der nogle år senere blev 

omdøbt til Teknisk udvalg. Første møde var 

i september 1987, hvor man var i gang 

med anden forhandlingerne af budgettet, 

så Arne var hurtigt i gang med svære for-

handlinger, men viste hurtigt sine gode 

forhandlingsevner. Som fælleslærerråds-

formand var han vant til, at der skulle ska-

bes løsninger.  

27 år i det politiske arbejde 

Fra 1990 – 98 var Arne gruppeformand og 

var til sin glæde medlem af Økonomiudval-

get. Franz Bernstorff Gyldensteen, Det 

Konservative Folkeparti var da borgmester.

Da Arne blev borgmester i 1998 oplevede 

han, at borgmesteren er født formand og 

skal vide alt om, hvad der sker i byen. Væ-

sentligt er jo, at der laves politisk handel. 

Ved forhandlingerne kunne jeg ikke en-

gang blive sur og gå min vej, siger Arne 

med et smil. Det er væsentligt, at der er 

gode embedsmænd, der kan give os de 

nødvendige facts. En ordentlig embeds-

mand blander sig ikke, lyder det fra Arne, 

der også fortæller, at første periode godt 

nok var hård. Han havde det første år ikke 

nogen kommunaldirektør. 

I 2007 da Nordfyns Kommune blev dannet, 

ønskede Arne Kruse ikke at blive borgme-

ster, da det jo var en væsentlig større op-

gave. Han syntes, at det efter ni år med 

borgmesterkæden var tiden til at drosle 

noget ned. Han blev dog i kommunalbe-

styrelsen frem til 2014. 

Bent Dyssemark, Venstre var borgmester 

fra 2007 – 2010, og Morten Andersen, Ven-

stre har siddet som borgmester fra 2010. 

Her havde der ellers været forventning om, 

Arne Kruse var den sidste borgmester i Bogense
Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Arne cykler 5-6 gange i ugen.
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at Jørgen Simonsen skulle overtage borg-

mesterposten, men han oplevede, at to 

partikammerater, Børge Nielsen og Ingmar 

Madsen fra Otterup valgte at lave aftale 

med Venstre og Morten Andersen. Uden at 

Jørgen Simonsen vidste noget, og han 

blev da sygemeldt og trak sig, og det med-

førte, at jeg fik en ny periode frem til 2014, 

men så var det også slut. Efter at have sid-

det i kommunalbestyrelsen i 27 år, synes 

jeg, at det var på tide at holde, fortæller 

Arne Kruse. 

Lidt politiske glimt

Årtusindeskiftet var meget, meget spe-

cielt. Vi vidste jo ikke, om hele det digitale 

system ville bryde sammen. Det var en om-

stilling til den nye verden, og vi brugte 

mange kræfter og penge på.

Vi havde i 1998 ikke nok bygninger til insti-

tutioner, og så var løsningen, at der blev 

leaset  træbarakker til SFO´er. Ren leasing 

med afdrag en gang i måneden. Træbarak-

kerne bruges stadig væk.

Brugen af træbarakker gav nogen mod-

stand fra de lokale håndværkere, der jo 

helst ønskede, at der blev bygget mur-

stenshuse, fortæller Arne Kruse.

Marinaen var med til at 

udvikle Bogense

Arne er jo opvokset i Bogense, og det bety-

der meget for ham, at der har været stor 

udvikling i byen. Marinaen startede i 1975, 

da Arne og Dora flyttede til byen efter at 

have boet i Nakskov.  Der var da godt 400 

pladser i marinaen, men det udviklede 

hurtigt, så der var en fyldt marina med 750 

skibe. Mange sejlere valgte også at flytte til 

Bogense, tæt ved deres båd. Marinaen var 

den bedste investering nogensinde i Bo-

gense, og da der blev lavet to camping-

pladser, kom der også mange turister, og 

da der også blev skabt et stort sommer-

husområde ved Skåstrup, fik Bogense en 

stor udvikling. Målet var 10.000 besøgende 

i marinaen, der dog ikke er nået endnu, for-

tæller Arne, der stadig følger med i, hvad 

der sker politisk. Han deltager fx gerne i 

partiets generalforsamlinger.

Tiden går nemt

Det er slet ikke svært at få tiden til at gå. Vi 

har sent fået børnebørn, og jeg læser en 

del. Jeg er nok sportsidiot. Cykler gerne 5-6 

gange om ugen en times tid hver dag. Dog 

om vinteren om formiddagen i Motions-

center, hvor der bliver cyklet en times tid. 

Altid på den samme cykel og så bliver der 

trænet øvelser for ryggen. Har tidligere 

spillet badminton og golf, men måtte hol-

de for fire år siden. Jeg skal først have en 

el-cykel, når jeg bliver gammel, smiler 

Arne. 

Arne er gift med Dora, og de kan fejre 

guldbryllup næste år. Ægteparret flyttede 

til Bogense i 1975. Arne der jo er opvokset 

i Bogense, var flyttet til Lolland, hvor han i 

Nakskov blev uddannet i en trælast og 

fandt Dora. 

Det blev dog ikke en livslang beskæftigel-

se inden for trælast. Arne blev uddannet 

folkeskolelærer og har været skoleinspek-

tør på Ore Skole og Klinteskolen. 

Sammen med sin afdøde lillebror tog Arne 

meget rundt og hørte musik, fx Paul 

McCartney, og han har 4-5 gange oplevet 

Rolling Stones. Bl.a. da bandet spillede i 

Horsens med 75.000 mennesker som til-

skuere.

Tak for de mange besøg …
Af Mogens Jørgensen.

AOF Nordfyn/Odense var igen med til at 

give besøgene ved Fjordens Dag en god 

oplevelse. Den 11. september kl. 10.00, var 

vi klar til at møde alle besøgene. Vi havde i 

AOF teltet godt besøg, og fik igen i år ud-

delt smagsprøver på svampesuppe. Svam-

pesuppen en valgt, fordi AOF arrangerer 

svampeture med én af Danmarks bedste 

svampekendere, Klaus Sørensen. Hvis el-

lers svampene vil blomstre, så går den før-

ste tur til Flyvesandet den 24. september, 

og hvis de ikke når at blomstre og blive klar 

til at plukke, til lækre 

svamperetter, så hen-

vend dig hos AOF, for 

vi kan lave flere svam-

peture senere på året. 

I AOF teltet var der 

indsamlet ca. 90 sten, 

som der blev malet 

lystigt på – og kreati-

viteten er stor. Vi ser-

verede for de besøgende AOF´s kursustil-

bud, for alle de seks kommuner vi er 

repræsenterede i, og naturligvis havde vi 

Kulturposten med. Heri er der en omtale 

og præsentation af nogle af de folkeoply-

sende aktiviteter. Bemanding i AOF teltet 

var medlemmer af AOF Odense/Nordfyns 

lokalrådet, suppleret med repræsentanter 

fra vore samarbejdspartnere. 

Jeg siger tak for besøget i vores telt – og på 

gensyn i 2023. Af 25 liter svampesuppe bli-

ver der mange smagsprøver, og vi fik næ-

sten ” udsolgt ”.

Der var mange besøgende i teltet. Foto af Niels Peter Kjeldsen.
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Det er en kerneopgave for AOF, at opfor-

dre dig til at gå i ”aftenskole”, så du kan 

begå dig. Fordi: den aktivitet og undervis-

ning vi udbyder er med til at give viden, er 

med til at formidle historier, er med til at 

oplyse om rettigheder og herved give 

muligheder for den dannelse, som hver 

tilegner sig ved at modtage syn og udsyn. 

Vi samarbejder med Socialdemokratiet, 

og vi har flere sammenfaldende interesser 

og synspunkter, som giver deltagerne i 

vores virke en nuanceret syn på egne be-

hov og ønsker. Vores palet af ” aftenskole ” 

foregår faktisk 24/7, altså alle dage, på alle 

tidspunkter, og hele året rundt.

Vi tilbyder sprogundervisning, det være 

sig tysk, engelsk, portugisisk eller polsk, 

på en måde så du kan begå dig, hvor du 

søger hen. Vi arrangerer svampeture, og 

gør en dyd ud af, at borgere der er udfor-

dret med f.eks. ordblindhed opnår hjælp 

til at kunne begå sig ligeværdigt i sit job 

og fritidsliv. Vi opsøger virksomheder, 

hvor vi i dialog med denne, tilbyder op-

kvalificering af deres medarbejder kom-

petencer, så når en kriselignende situati-

on måtte opstå, så kan evt. opsigelser og 

efterfølgende ledighed undgås. Ved at 

vedligeholde dine kompetencer kan du 

klare en krise.

Der er krav om fleksibilitet – og den udfor-

dring kan AOF Center Odense / Nordfyn – 

fra bro til  – levere løsningsforslag til. 

Det er en kerneopgave og helt centralt, af 

den Folkeoplysende aktivitet foregår i 

samtalen og i fællesskabet med andre. 

AOF støtter gode fællesskaber. Har du en 

ide eller et forslag til en undervisning, er vi 

klar til en samtale på: 6916 0600, mail: 

aof@aofcenterodense.dk

Vi arbejder 24/7, for AOF er folkeoplys-

ning på hjul, så ønsker du besøg, er vi klar 

til at rulle dig i møde, vi ses. 

Se nærmere: www.aof.dk/aftenskoler

/aof-center-odense

Jeg står gerne til rådighed for en aftale om 

et samarbejde. 

Mogens Jørgensen

Formand AOF Center Odense/Nordfyn

Er stærke samarbejdspartnere
Socialdemokratiet og AOF har også forskelligheder.

Vi er så klar! 

Vi har gjort os umage med at lave et inspirerende program for den kom-
mende aftenskolesæson. I kan bladre i det på vores hjemmeside, hvor I 
også kan tilmelde jer et væld af spændende kurser og foredrag. 

Vi glæder os meget til at se jer. Og husk at I finder os i Assens, Middelfart, 
Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg kommuner.  

Vi kalder det folkeoplysning fra bro til bro. 

3 stærke bud på gode aktiviteter: 

| aofcenterodense.dk | 69160600 |  

Børnenes Jul 
4.12.2022 
Slettens Skole, Otterup 

Ølbrygning 
30.10.2022 
Bogense Skole 

Kontakt os - Har I en god idé til et kursus, saml 6 personer med samme interesse, så 
opretter vi gerne kurset. 

Punch needle 
12.10.2022 
Havrehedskolen, Morud 

Og velkommen til efterårssæson 2022 


