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Side 2

Så er det lykkedes at få det tredje blad i år færdigt og sendt ud til jer. Vi har samlet nogle forskellige politiske artikler med relevant 
indhold, men da bladet har en produktionstid, kan vi ikke altid få den sidste nye udvikling med. Når du læser dette blad, kender 
du sikkert Lars Løkkes nye regering. Han undgår formentlig et valg, ved at uddele nogle ministerbiler, og så er Anders Samuel-
sens krav pludselig heller ikke så ufravigelige mere. Atter et politisk kunstgreb fra Løkke, han er og bliver en overlever. Så nu 
bliver det nok kommunalvalget der kommer først. Næste blad udkommer sidst i april 2017, men nu skal vi lige nyde julen sam-
men med familien inden vi tager hul på et travlt valgår.  
Redaktionen ønsker alle vore læsere en glædelig jul og et godt nytår.
 
Med venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen

Inden vi holder juleferie, skal vi dog lige have forberedt vores general- 
forsamling den 14. januar. Vi afholder den jo på skift i de tre store byer i kom-
munen, og denne gang bliver det i Søndersø i Tingstedet på Søndersø råd-
hus. Du har fået en indkaldelse med en foreløbig dagsorden sammen med 
bladet her. Da det er et valgår, er der lidt flere ting end normalt på dagsorde-
nen. Vi skal blandt andet beslutte opstillingsform, skal det være sideordnet 
eller listeopstilling, hvordan indplacerer vi kandidaterne på listen, urafstem-
ning eller på en generalforsamling, og vi skal også drøfte vores valgstrategi 
og aktivitetsniveau i valgkampen. På kongressen i år blev partiets love  
tilpasset, og vi skal derfor også have vores egne love for partiforeningen 
gennemgået og tilpasset med ændringerne fra kongressen.
Vi arbejder også på at lave en opfølgning fra sidste generalforsamling på 
arbejdet med det nye principprogram. Partiet har jo som bekendt sat Dan 
Jørgensen i spidsen for dette arbejde, og han vil også hjælpe os med det 
denne dag. 
Vores generalforsamlinger plejer at være godt besøgt, og vi håber også i vil 
bakke op om den denne gang.

Indholdsfortegnelse:
Side 3-4:            Nye strammere regler i forbindelse med  
  JOBREFORM FASE 1 berører borgerne  
  på Nordfyn
Side 5:               AOF Odense Nordfyn
Side 6-7:             Løkke bygger om uden en plantegning
Side 8-9:            Workshop valgkamp
Side 10:      Kontingent
Side 11:  Aktivitetskalender
Side 12:           Valg til Tryghedsgruppen – Trygfonden  

Generalforsamling i Bogense januar 2016. 
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Regeringen (Venstre), Dansk folkeparti, Li-
beral Alliance og det Konservative Folke-
parti har den 18. November 2015 indgået 
en aftale om et kontanthjælpsystem, som 
efterfølgende i marts 2016 blev vedtaget i 
folketinget. En vedtagelse, som får store 
konsekvenser for visse grupper af borgere i 
Nordfyns kommune, som allerede har det 
svært. Jeg vil her prøve at gennemgå de 
vedtagne ændringer og konsekvenser for 
vores borgere.

Med kontanthjælpsloftet bliver der lagt et 
loft over, hvor meget en kontanthjælps-
modtager kan modtage i offentlige ydel-
ser. Målet hermed er at sikre, at flere men-
nesker på kontanthjælp kommer væk fra 
offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmar-
kedet i og med, at forskellen mellem den 
samlede offentlige ydelse og en indtægt i 
et lavtlønsjob vil blive større. Loftet omfat-
ter de kontanthjælpslignende (uddannel-
seshjælp og integrationsydelse) og bolig-
relaterede ydelser, men ikke børne- 
relaterede ydelser. 

Som eksempel vil ydelsen for en enlig med 
et barn falde fra kr. 9.700 til kr. 7.200. Et fald 
på hele kr. 2.500 om måneden hvor der 
skal betales husleje, pasning og pleje af 
barn etc…

225-timers-regel
Reglen indebærer, at kontanthjælpsmod-
tagere, der kan, skal arbejde mindst 225 ti-
mer inden for et år for at fastholde retten til 
den fulde kontanthjælp. Kravet skal under-
støtte, at kontanthjælpsmodtagere løben-

de har incitament til at bibeholde en til-
knytning til arbejdsmarkedet.

Ret til ferie
Aftalepartierne er også enige om at ændre 
retten til ferie fra fem til fire uger for perso-
ner, der har modtaget uddannelseshjælp, 
kontanthjælp eller revalideringsydelse i 
sammenhængende 12 måneder.
 

Antal omfattede af Jobreform fase 1
I Nordfyns Kommune er antallet af omfat-
tede af ændringerne med reformen på 761 
personer, fordelt som følger på ydelserne:
•  Kontanthjælp: 357
•  Uddannelseshjælp: 182
•  Integrationsydelse: 222
 
(Kilde: Jobindsats.dk, Antal personer. 
September 2016)

Af KIM JOHANSEN, Gruppeformand for Socialdemokraterne på Nordfyn, Formand for  
arbejdsmarkedsudvalget.

Nye strammere regler i forbindelse med  
JOBREFORM FASE 1 berører borgerne  
på Nordfyn

Kim tænker både på unge og gamle. Foto privat.
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Privat foto fra en tidligere valgkamp.

 Antal berørte af kontanthjælpsloftet
Styrelsen har i september 2016 udgivet en 
foreløbig opgørelse over hvor mange per-
soner, der i oktober måned vil få foretaget 
en reduktion af deres boligstøtte og/eller 
særlige støtte som følge af kontant-
hjælpsloftet. I Nordfyns Kommune drejer 
det sig om 136 personer. Dette kan have 
vidtgående konsekvenser både på deres 
boligforhold men også muligheden for at 
leve et anstændigt liv.
 
Andel og antal undtagne fra 225-timers 
reglen
Den skærpede rådighed betyder bl.a., at 
hver ægtefælle i et ægtepar og ugifte per-
soner skal opfylde et arbejdskrav på 225 
timers ordinært og ustøttet arbejde for 

ikke at få nedsat hjælpen efter at have 
modtaget hjælp i sammenlagt 1 år eller 
derover inden for 3 år. Dog er ugifte perso-
ner, der modtager integrationsydelse, ikke 
omfattet af 225-timers reglen.
 
Kommunen skal vurdere, om den enkelte 
omfattede af 225-timers reglen er undta-
get fra arbejdskravet. Det afgørende her er, 
om personen har begrænsning af sin ar-
bejdsevne, og om han eller hun ikke på 
nuværende tidspunkt kan opnå beskæfti-
gelse på det ordinære arbejdsmarked.
 
Det forudsættes, at følgende personer 
undtages fra 225-timers reglen, det vil sige, 
at de på forhånd ikke vil blive ramt af æn-
dringerne:

•  Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
•  Personer, hvor der er påbegyndt en pro-

ces med at forelægge sagen for rehabili-
teringsteamet

•  Personer under forrevalidering samt per-
soner, der modtager integrationsydelse 
under revalidering

  
Kommunernes andel af undtagne i alt lig-
ger mellem 17 pct. og 80 pct.. Nordfyns 
Kommune har undtaget 68 pct., svarende 
til 298 ud af 439.

Vi skal være meget opmærksomme på 
hvordan dette udvikler sig og hvilke konse-
kvenser det får, når først reglerne er blevet 
implementeret fuldt ud.
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AOF teltet på Fjordens dag i Klintebjerg. 

Den første aftenskolesæson sammen med 
Odense er nu i fuld gang, og der er igen la-
vet et fælles aftenskoleprogram for Nord-
fyn. Det går fint både med tilmeldinger og 
afholdelse af kurser. Vi har i bestyrelsen del-
taget i et fællesmøde med de andre afde-
linger på Fyn hos AOF Fyn i Svendborg. For-
målet var blandt andet at snakke om et 
tættere samarbejde mellem afdelingerne 
her på Fyn, og det bliver der arbejdet videre 
med. 

Vi har også været på besøg hos AOF Midt i 
Silkeborg, og hørt om hvordan de organi-
serer arbejdet og samarbejder med andre 
organisationer. En spændende dag, hvor vi 
fik inspiration med hjem til vores eget ar-
bejde.

AOF Nordfyn har gennem en årrække del-
taget i Fjordens dag ved Klintebjerg. I år var 
heller ingen undtagelse, men denne gang 

var så første gang som AOF Odense Nord-
fyn. En lidt blæsende dag, men det holdt 
tørvejr, så der var igen over 30.000 besø-
gende gennem pladsen i Klintebjerg. Vi 
delte telt med en husflidsforening, og plad-
sen var lidt trang, men alligevel havde vi 
næsten 400 gennem vores telt i løbet af 

dagen. Vi fik vist vores program frem, og vi 
fik også uddelt smagsprøver på svampe-
suppe og mjød. Begge dele noget man kan 
lære at lave på vores kurser. Vi havde også 
demonstration af flyvning med droner, og 
vi håber det kan skabe interesse, så vi kan få 
lavet kurser om droneflyvning.

Af Niels Henrik Nielsen, bestyrelsesmedlem.

AOF Odense Nordfyn
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Løkke har ry for at være en god politisk 
håndværker. Politik drejer sig jo blandt an-
det om at få magten og holde på den. Og 
det kan Løkke. Men politik er mere end det. 
Politik er også at analysere samfundet og 
herudfra udforme en politik, der er god for 
Danmark. Her halter det mere for statsmi-
nisteren.

Løkke har dygtigt taget magten i Danmark. 
Det er der ingen tvivl om. Han er robust og 
kompromisløs, når det skal til. Først måtte 
han tryne Kristian Jensen for at bevare 
magten i Venstre. Herefter husker alle sik-
kert, hvordan han ved selve folketingsval-

get skamløst råbte ’løftebrud’ efter Social-
demokraterne, hver gang han fik ordet. For 
derefter i samme sætning selv at levere 
løfter, som han ikke havde tænkt sig at hol-
de (»SU’en bliver ikke skåret«, »pensionen 
bliver ikke sat ned«, »der kommer en 
straksopbremsning af flygtninge« osv.)

De færreste vil nok kalde en sådan ageren 
sympatisk. Men effektiv er den, og blandt 
mediernes kommentatorer har det jo 
åbenlyst givet ham respekt.

Alligevel vil jeg gerne sætte spørgsmåls-
tegn ved, hvor god en politisk håndværker 

Løkke egentlig er. Nu er jeg ikke selv sær-
ligt ferm med en hammer i hånden, men 
jeg ved dog nok om den slags til at være 
klar over, at det grundlæggende altid er en 
god ide at have en plan, inden man går i 
gang med at bygge om.
Enhver god håndværker har selvsagt set 
husets plantegning, inden han går i gang 
med at rive vægge ned. Men ikke Lars Løk-
ke. SU’en og folkepensionen får med sa-
ven, uden at der ligger en samlet plan.

Løkke har ikke en eneste gang præsenteret 
en vision. Hvad er det helt konkret, han vil? 
Han har indkaldt til forhandlinger, men 

Løkke bygger om uden en plantegning
Af Dan Jørgensen, medlem af folketinget (S).

XXXXXXXXXXXXX



Side 7

Nr. 3 · december 2016 · 11. årgang

hvad er det for et problem, der skal løses?
Den danske velfærdsstat er ikke et hånd-
værkertilbud. Hvis Løkke studerede ’plan-
tegningen’ over det danske samfund, som 
den ser ud i dag, inden han begyndte at 
brække grundpillerne ned, ville han se, at 
Danmark er godt rustet til fremtiden. 

Takket være de reformer, som Socialdemo-
kratiet har medvirket til, er økonomien  
robust. Langt flere mennesker (ca. 200.000) 
vil være klar til at tage et job i de kommen-
de år. Det styrker økonomien.

Der er penge i kassen til vækst og velfærd i 
de kommende år. Helt uden yderligere til-
tag. Regeringens forslag om besparelser, 
der vil sende danskerne senere på pension 
og skære dybt i SU’en, handler altså ikke 
om at løse presserende problemer. Det 
handler kun om at skaffe penge til skatte-
lettelser.

Privat foto fra en tidligere valgkamp.

Vi Socialdemokrater ønsker en anden vej. 
En plan for fremtidens Danmark  

skal hvile på tre søjler.
Danmark skal blive dygtigere
Vi skal gennemføre en ambitiøs opkvali-
ficeringsreform, der giver ufaglærte løn-
modtagere adgang til gode job i de 
kommende år.

Danmark skal blive rigere
Der er behov for en målrettet vækst- 
reform, der, i stedet for skattelettelser, 
gør det lettere for virksomhederne at 
skabe nye arbejdspladser. Her skal vi 
satse på grønne jobs modsat regerin-
gen, der vil stoppe den grønne omstil-
ling og endda droppe allerede beslutte-
de vindmølleprojekter.

Danmark skal være retfærdigt
Vi skal gøre prioritere vores velfærds-
samfund, så omsorgen til de syge og  

ældre svarer til vores forventninger, og 
vi fra daginstitutioner til ungdoms- 
uddannelser giver unge bedre mulig-
heder for at forfølge deres drømme. Vi 
skal ikke skabe mere ulighed, men i  
stedet bygge videre på det fundament, 
at vi er et af de mest lige samfund i ver-
den.

Lad os håbe, at Løkke lytter til os. Lige nu 
sejler det i blå blok. Alle skændes med 
alle. Hvilke vægge skal brækkes ned til 
hvilken pris? Thulesen Dahl mener vist 
nok ikke, at det er så klogt at skære i vel-
færdsstatens grundpiller, men Løkke har 
lovet Samuelsen at gøre det, så hvad bli-
ver enden på miseren? Kaos.

Sådan går det, når man ikke har en plan.
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Kim Johansen I gang med sit oplæg.Oplæg fra Dan Jørgensen.
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Lørdag den 19. november var bestyrelse, 
kandidater og andre medlemmer samlet i 
Bogense for at påbegynde arbejdet med at 
forberede arbejdet frem mod næste års 
valg til kommune og region.

Dan Jørgensen og Kim Johansen holdt op-
læg om den politiske situation, erfaringer 

fra tidligere valg, og tanker om den kom-
mende valgkamp. 

Der blev arbejdet resten af dagen med de 
forskellige emner, og bestyrelse og kandi-
dater skal nu hjem arbejde videre med alle 
de tanker der fremkom fra mødedeltager-
ne. 

En spændende dag med konstruktive in-
put sluttede med Kirstens dejlige hjemme-
bag.

Workshop valgkamp 19. november
Af: Red.

Der blev arbejdet koncentreret hele dagen.
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Dit kontingent til partiet er sammensat af 
flere elementer. Der er kontingent til fore-
ningen, kredsen og partikontoret, der er 
halvårligt og årligt kontingent (alle nye 
medlemmer betaler årligt kontingent), og 
så er der også noget, der hedder fuldt  
betalende og nedsat kontingent. 

Nedsat kon-tingent kan du benytte dig af, 
når du bliver folkepensionist. Du skal søge 

om det hos din partiforening, det bliver 
ikke automatisk sat ned.

Kontingentets størrelse besluttes på den 
årlige generalforsamling. I nedenstående 
tabel kan du se hovedbestyrelsens vejle-
dende kontingentsatser for 2016 (de grå) 
samt de beløb du reelt betaler i år.

Når der ved kredsen står + 20 kr. er det for-
di, der opkræves penge til kongresfond og 
valgfond. 

Kongresfonden betaler de delegeredes 
fortæring, valgfonden siger sig selv, men er 
utilstrækkelig. 

Kredsen er Middelfartkredsen, der består 
af partiforeningerne i Middelfart, Strib og 
Nordfyn.

Foreningen finder, at det vil være en fordel, 
hvis du skifter til helårs kontingent (10 kr.), 
kontingentet opkrævet i foråret, du kan 
skifte ved at kontakte ovenstående på mail 

brunofyn@gmail.com, eller du kan selv 
kontakte partikontoret.

Det vil også være en fordel for foreningen, 
hvis du tilmelder dit kontingent til beta-
lingsservice, så vil dit kontingent på 440 kr. 
blive delt ud på 12 små bidder af 36,66 kr. 
pr. md. til budgetkontoen.

Sådan er dit kontingent til partiet 
skruet sammen
Af Bruno E. Staffensen, kasserer i Middelfartkredsen.

  Vejledende Nordfyn Vejledende Nordfyn
  helårligt helårligt halvårligt halvårligt

Foreningen Fuldt betalende 192 kr. 146 kr. 91,50 kr. 73,50 kr.

Foreningen  Nedsat kontingent 75 kr. 67 kr. 34 kr. 32 kr.

Kredsen Fuldt betalende 82 kr. 82+20 kr. 40,50 kr. 40,50+10 kr.

Kredsen Nedsat kontingent 51 kr. 51+20 kr. 25 kr. 25+10 kr.

Partikontoret Fuldt betalende 192 kr. 192 kr. 101 kr. 101 kr.

Partikontoret Nedsat kontingent 87 kr. 87 kr. 48 kr. 48 kr.

Kontingent i alt Fuldt betalende 466 kr. 440 kr. 233 kr. 225 kr.

Kontingent i alt Nedsat kontingent 213 kr. 225 kr. 107 kr. 115 kr.

Kontingentsatser 
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Aktivitetetskalender
9. januar  18.00 A-gruppemøde Bogense Rådhus.

14. januar  10.00 Generalforsamling Søndersø, Tingstedet.

30. januar  18.00 A-gruppemøde Otterup rådhus.

6. marts  18.00 A-gruppemøde Søndersø rådhus.

3. april  18.00 A-gruppemøde og medlemsmøde arbejdsprogram Bogense rådhus.

19. april  19.00 Ekstraordinær generalforsamling.

1. maj  18.00 A-gruppemøde 

1. maj  1. maj fester Søndersø, Bogense og Otterup.

1. juni  18.00 A-gruppemøde Otterup rådhus.

14. august  18.00 A-gruppemøde Søndersø rådhus.

11. september  18.00 A-gruppemøde og medlemsmøde budget Bogense rådhus.

2. oktober  18.00 A-gruppemøde Otterup Rådhus.

6. november  18.00 A-gruppemøde Søndersø rådhus.

21. november  Kommunal- og regionsråds valg.

4. december  18.00 A-gruppemøde Bogense rådhus.

I forbindelse med udsendelse af indkaldel-
se og dagsordener til A-gruppemøderne 
vil vi bestræbe os på at udsende dem på 
bestemte tidspunkter, så I på forhånd ved, 
hvornår I kan vente dem. 

Der bliver udsendt en mail med en fore- 
løbig indkaldelse 5 dage før, altså onsdag 
når gruppemødet afholdes mandag, og 
heri vil det fremgå, hvornår endelig indkal-

delse med dagsordenpunkterne vil blive 
udsendt.

Du har også selv mulighed for at se dem, 
når de bliver tilgængelige på kommunens 
hjemmeside. Du har så lidt mere tid til at 
læse dem og evt. stille spørgsmål til A 
gruppen på forhånd, som du så kan få be-
svaret på mødet.

På www.nordfynskommune.dk går du ind 
under ”se dagsordener og referater” i den 
grønne selv-betjeningskasse, og du kom-
mer så på politiker web. Her kan du trykke 
på abonnement og opret, så får du en mail 
når dagsordener og referater er tilgænge-
lige på hjemmesiden. Du kan selv vælge, 
hvilke udvalg du ønsker at få dem fra.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Af Red.
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I Januar 2017 er der valg til Tryghedsgrup-
pens Repræsentantskab i Region Syddan-
mark. Forsikringstagere i Tryg – og Tjene-
stemændenes Forsikring kan stemme til 
valget. 
Tryghedsgruppen er en selvejende virk-
somhed baseret på medlemsdemokrati. 
Repræsentantskabet administrer i valgpe-
rioden medlemmernes ønsker og interes-
ser. Medlemmerne vælger repræsentant-
skabet, som udpeger bestyrelsen og 
diskutere de overordnede strategier for 
Tryghedsgruppen.

Jeg genopstiller 
fordi jeg i mit hidtidige arbejde i  Trygheds-
gruppen har fået et indgående kendskab 
til gruppens arbejde og dens betydning 
for forsikringstagerne og for samfundet 
generelt. Jeg  er stadig blevet mere og 
mere overbevist om værdien af Tryg- 
fondens arbejde, hvilket jeg oplever, når 
jeg  har været ude og aflevere donationer 

som jeres repræsentant for Trygfonden. 
Førstehjælpskurser  og  hjertestartere  op-
hængt mange steder mv. vidner om Tryg-
fondens nyttige arbejde og stadige tilste-
deværelse i tryghedens, sikkerhedens og 
sundhedens tjeneste.

Selvom Danmark er et rigt og moderne 
velfærdssamfund, er der stadig områder, 
hvor en ekstraordinær indsats er påkrævet, 
og her gør Trygfonden en stor indsats. Det 
er vigtigt, at gruppens indsats prioriteres 
rigtigt, så de midler, der er til rådighed, til-
går de områder, hvor de gør størst mulig 
nytte. Jeg vil til enhver tid stå vagt og vær-
ne om Trygfondens sundheds - sikkerheds 
– og redningsidealer og kæmpe imod, at 
andre interesser skal få afgørende indfly-
delse i repræsentantskabet, således at ka-
pitalgrundlaget ikke bliver brugt til andre 
formål , der ikke har almenvellets interesse.
Det handler for mig om at være med til at 
give tryghed for borgerne i vores samfund.

Valg til Tryghedsgruppen – Trygfonden  
Af Poul Andersen, medlem af regionsrådet og medlem af Tryghedsgruppens 
Repræsentantskab.

•  Jeg vil fortsat arbejde for at Tryg-
hedsgruppen skal være en langsig-
tet ejer af Tryg.

•  Fortsat sikrer gode dækkende for-
sikringer med bonus ordning.

•  Fortsat investerer i sine kærneom-
råder, nemlig forsikring, sundhed, 
trafiksikkerhed og redning med  
respekt for vand (livredningstårne 
på de danske strand).

•  Fortsat viderefører sit arbejde med 
tilbud om førstehjælps – og hjerte-
starter kurser med opsætning af 
hjertestartere på udvalgte positio-
ner.

•  Fortsat støtter og styrker udsatte og 
sårbare gruppers tryghed, sundhed 
og sikkerhed.

•  Fortsat holder fokus på Tryghed i 
samfundet eksempelvis  med møder 
om Nabohjælp.


