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Til vore læsere!
Du sidder nu med det første blad i 2017 i hånden. Vi synes vi har fået samlet en række interessante artikler med relevant politisk
indhold, og det håber vi også, du synes. Vores generalforsamling i januar er overstået med et pænt fremmøde, og den var opstarten på et travlt valgår. Der var stort set genvalg over hele linjen, dog blev Bruno Staffensen kasserer i stedet for Jan Justesen,
som overtog Brunos plads i bestyrelsen. Klaus Hummelhoff er ny næstformand, men ellers er det det gamle hold, der fortsætter.
1. Maj festerne er lige om hjørnet, og det er alle spidskandidaterne, der kommer på banen her. Jeg håber i får tid til at kigge
forbi. Næste blad udkommer til efteråret, og det vil formentlig blive udsendt til alle husstande i kommunen i forbindelse med
valgkampen.
Med venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen
Foto Merete Faurskov.

Formand:
Socialdemokratiet på Nordfyn
Niels Henrik Nielsen
Svinget 25 5450 Otterup
E-mail: niels1741@gmail.com
Tlf: 6179 2716
www.socialdemokraterne-nordfyn.dk
Næstformand:
Klaus Hummelhoff
Lunde Bygade 42, 5450 Otterup
Tlf: 25562586
E-mail: hoff@email.dk

Generalforsamling 19. april
Vi afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. april. Vi er i
fuld gang med at lave strategi og aktivitetsplan for valgkampen, så vi kan
overtage borgmesterposten. Det vil vi orientere nærmere om her. Samtidig
skal vi også drøfte, hvordan vi får flest mulige til at bidrage med en indsats i
valgkampen, og der bliver mulighed for at bidrage med mere eller mindre på
mange forskellige områder. Vi skal have godkendt vores valgprogram for de
næste fire år, og her er de politiske udvalg i gang med at få opdateret vores
nuværende program, så vi kan få deres input indarbejdet. Kandidatudvalget
har været i gang med at finde kandidater siden efteråret, og dem skal vi også
godkende på generalforsamlingen. Samtidig skal vi have igangsat urafstemningen, med henblik på at få dem indplaceret på stemmesedlen.
Dagsorden og materialer bliver udsendt pr mail, så snart de er klar, og vi håber mange vil møde frem og deltage i debatten.

Kasserer og medlemsansvarlig:
Bruno Staffensen
Havrevænget 23, 5471 Søndersø
Tlf: 25778092
E-mail: brunostaffensen@saknet.dk
Informationsudvalg:
Bruno Staffensen
Jørn Elisiussen
Bente Egeskov
Birgit Poulsen
Tage Holm Larsen
Web redaktør
Jon Rasmussen
Redigering og layout:
Blæsbjerghus,
Erling Jensen, DJ
Blæsbjergvej 76, 5462 Morud
Tlf: 2164 7869
E-mail: ej@blaesbjerghus.dk
www.blaesbjerghus.dk
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Er Nordfyn på vej i den forkerte retning?

Af KIM JOHANSEN, Gruppeformand for Socialdemokratiet på Nordfyn, Formand for
arbejdsmarkedsudvalget.
Nordfyns Kommune arbejder igen og igen
imod lavere omkostninger og for måske at
få en “medalje” for at være den billigst drevne kommune i Danmark. Men tænker man
i den forbindelse på konsekvenserne for
medarbejderne, og den service vi yder
overfor borgerne?
Medarbejderne skal løbe hurtigere og hurtigere med det resultat, at sygefraværet
øges, og trivslen på arbejdspladserne forringes drastisk. Vi i Socialdemokratiet har i
flere omgange forsøgt at få sat både tidlig
indsats og trivsel på dagsordenen, men
det er kun i meget lille grad lykkedes, da
det koster penge at investere i første omgang, for sidenhen at få et udbytte, der
kommer borgerne til gavn.
Vi er kommet godt i gang med vores forslag til en investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet, hvor det nu viser sig, at
vi er på vej i den rigtige retning. Vi får flere
af vores borgere ud af offentlige forsørgelse, et sted hvor ingen mennesker ønsker at
befinde sig. Alle vil som det ultimative mål
gerne være selvforsørgende og undgå at
både kommune og stat blander sig i, hvad
man skal og ikke skal.
Dette har nu vist sig fra sin positive side,
ved at borgerne foruden råderet over eget
liv også bidrager positivt til den kommunale økonomi i sådan en grad, at investeringen allerede viser sig fordelagtig.
Det er vores mål også at implementere
denne strategi til de øvrige udvalg. Her
tænker jeg specielt på Børne og ungeområdet, som i den grad lider under de stramme vilkår, vi byder dem. Men ifølge formanden for udvalget Jens Otto Dalhøj,
Liberal Alliance lider de ingen nød. Men
det afhænger jo af hvilke øjne man ser
med, og hvilken dagsorden man har.

Skilteskov i Agernæs, hvilken vej er nu den rigtige?

Som jeg tidligere nævnte den billigste eller
den bedste, og så ved jeg nok, hvad vi ville
vælge.
Det borgerlige flertal viser sig nu igen fra
den uheldige side med forslag til den nye
budgetplan for 2018, hvor der skal beskrives for 15 mio i et katalog. Her skal alle udvalg bidrage ligeligt med input til besparelses emner, og arbejdsmarkedsudvalget
og Erhverv-kultur og fritidsudvalget er
denne gang blev pålagt hhv. 2.0 mio og 1.0
mio, som man skal beskrive, hvordan man
kunne spare på områderne. Derudover
rammes de øvrige udvalg ligeså meget.

mange prestigeprojekter rundt omkring
ikke heller investere i vores børn, unge og
ældre? Vil vi give dem, som ikke lige er som
alle andre, en ekstra håndsrækning?
Socialdemokraterne på Nordfyn går til forhandlinger hen over sommeren med det
mål at sikre vores fælles fremtid ved at investere i vores børn, som er den vigtigste
kilde til øget og fortsat vækst både i Nordfyns kommune men også ind i fremtiden.

Det er nu vi skal begynde at tænke
anderledes:
Er det det som vi ønsker? Er det det vi i virkeligheden vil huskes for i Nordfyns Kommune? Vil vi bare være billigst? Vil vi hellere være bedst? Og vil vi i stedet for de
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Kommunalpolitisk Topmøde i Ålborg
d. 16. – 17. marts 2017
Af ANETTE LYKKE JENSEN, medlem af Børn- og Ungeudvalget (A).
Tre politikere, Kim Johansen, Freddy Andersen og undertegnede deltog i Kommunalpolitisk Topmøde i Ålborg d. 16. –
17. marts i år sammen med vores
borgmester og kommunaldirektør. Det
var et stramt program, der blev indledt
med en tale fra formand for KL, Martin

Dam, der blandt andet talte om digitalisering, og at vi i dag er midt i et teknologisk
”Big Bang”, som udvikler sig med en ”ubegribelig” hastighed. Han talte om store
omvæltninger indenfor de næste 10 år.
Allerede i foyeren blev vi mødt med ny
teknologi indenfor genoptræning. Jeg

blev tilbudt at afprøve en mekanisme, der
skulle gøre det nemmere at genoptræne
muskler i nakke, skuldre og arme. Det var
en oplevelse i sig selv at blive udstyret
med 3D-briller og to stave og opleve en
virtuel verden på den måde. Men jeg må
indrømme, at fokus meget hurtigt bliver
rettet mod selve opgaven, og smerten i
skulderen fortrænges af konkurrencegenet, når først spillet kører. Det var en både
sjov og underholdende oplevelse.
På delegeretmødet om torsdagen havde
Mette Frederiksen et klart budskab med
til regeringen: 1000 ekstra medarbejdere
fordelt på fire regionale skattecentre skal
øge skatteindtægterne og genskabe borgernes og virksomhedernes tillid til skattevæsenet. Det var et budskab, der udløste klapsalver i salen, hvor de delegerede
socialdemokrater var samlet.
Fredag formiddag var der inviteret en
foredragsholder ved navn Alec Ross, teknologipolitisk ekspert og tidligere innovationsrådgiver for Hillary Clinton. Han skulle underholde med The Industries of the
future.
Han mener, at Danmark er godt i gang
med at blive digitaliseret og står ikke tilbage i skyggen, men han havde også et
kraftigt budskab til os om, at vi skal være
MEGET bedre til at uddanne vores unge
mennesker og lægge meget mere digitalisering og teknologi ind i undervisningen,
ellers kan det blive katastrofalt for os i det
lange løb. Hans ene budskab var, at udviklingen vil betyde, at det i fremtiden vil
være nogle helt andre kompetencer, der
vil blive efterspurgt. Det vil få stor betydning for arbejdsmarkedet og for indretningen af den offentlige sektor. Efter hans
fremragende indlæg blev han interviewet

Digital genoptræning. Foto Anette Lykke Jensen
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Så her er virkelig en magtpåliggende opgave. Vi har skolepligt i Danmark og haft
det siden 1814, hvor den første skolelov
blev vedtaget. Loven omfattede almueskolerne på landet og alle børn skulle
have syv års undervisning.
Så er spørgsmålet for mig: Hvordan kan
det være, at vi i dagens Danmark sender
så mange børn ud af skolen, som ikke kan
læse og skrive, når skoleloven har eksisteret i over 100 år? Hvad gør vi forkert? Hvad
skal der laves om?
For at Danmark ikke skal sakke bagud fra
resten af Verden, skal der kigges nøje på,
hvordan folkeskolen skal drives, og hvad
den skal indeholde.

Robot. Foto Anette Lykke Jensen

af Michael Kamper, journalist fra TV2, hvor
Michael Kamper ikke lagde skjul på, at
den teknologiske udvikling og uddannelse også hænger sammen rent økonomisk.
Efterfølgende var der fire forskellige workshops, hvoraf den ene var Fremtidens arbejdsmarked i Danmark.
I debatten blev der taget udgangspunkt i følgende emner:
Hvilke udfordringer og muligheder skaber forandringstendenserne for arbejdsmarkedet?
Hvordan kan kommunerne bidrage til at
sikre en kompetent og fleksibel arbejdsstyrke, der er rustet til fremtidens job?
Martin Dam, formand for KL, Per Christensen, formand for 3F og Jes Klarskov, adm.
Direktør i Dansk Erhverv, deltog i debatten med journalist Michael Kamper som
ordstyrer.
Det er for mig meget tankevækkende, at
alle tre kompetente herrer, hver især pegede på èn meget central ting, nemlig
dygtiggørelse af de unge i folkeskolen. Vi
skal blive bedre til at give den undervisning som gør, at alle unge kan læse, skrive
og regne, inden de forlader skolen til en
videregående ungdomsuddannelse.

Ny forbedret Forberedende Uddannelse til alle unge
Den 8. marts blev der afholdt et møde
mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Børn
og Ungeudvalget og Social og Sundhedsudvalget. På mødet drøftedes en rapport,
Bedre veje til en ungdomsuddannelse,
udarbejdet af en ekspertgruppe, som en
anbefaling til regeringen. Rapporten går i
sin enkelthed ud på at præsentere de væsentligste anbefalinger for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats
til børn og unge mellem 15 og 29 år.
Af eksperternes rapport fremgår det klart,
at de unge har mere end svært ved at agere i det kommunale system, da der er
mange forskellige aktører, der skal rettes
henvendelse til, og de forskellige aktører
har hver især en holdning til, hvad der er
bedst for den unge, og det kan virke som
om der mangler en tværgående koordinering af hvilket tilbud, der umiddelbart vil
virke bedst for den unge. Overgangen
mellem de forskellige instanser kan derfor
hurtigt komme til at virke uoverskuelige
og kan medvirke til frustration hos den
unge, som måske allerede her opgiver.
Derfor anbefaler eksperterne, at der i hver
enkelt kommune etableres en kommunal
ungeindsats, der samler vejlednings- og
støttefunktionerne i en central enhed.
Det anbefales også, at PPR (Pædagogisk,
Psykologisk Rådgivning) socialcentret og
jobcentret skal arbejde mere samlet om-

kring den unge. Der skal være en bedre
overlevering af de unge, så de bliver fastholdt i et uddannelsesforløb efter folkeskolen og på den måde oplever en smidig
overgang.
I Nordfyns Kommune er der etableret en
sådan ungeenhed, som arbejder for, at de
unge skal komme godt videre efter endt
skolegang. Enheden blev etableret i forbindelse med, at der i kommunen blev
oprettet et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg, som
har til hensigt at få alle unge på en videregående uddannelse efter endt 9. eller 10.
klasse. Så her er vi i vores kommune allerede et skridt foran.
Dette nye tiltag, Forberedende Uddannelse, skal bestå af tre linjer:
En almenlinje, en erhvervslinje og en produktionsskolelinje.
Samtidig ændres målsætningen for at få
flere unge i uddannelse. Lige nu er målsætningen, at 95 % af alle unge skal have
en ungdomsuddannelse. Det tal skal ændres til 100 %.
Når jeg tænker på, hvor svært det i dag
kan være at skulle vælge uddannelse,
grundet de mange muligheder der findes,
tror jeg på, at dette tiltag vil være den
unge (og deres forældre)en stor hjælp.
Det kan virke meget uoverskueligt at finde den rette hylde allerede i 8. eller 9.
klasse, og der er mange uafklarede
spørgsmål omkring selve uddannelsen.
F.eks. hvordan kommer jeg til uddannelsesstedet? Er jeg dygtig nok? Hvad skal
der mere til af viden? Hvem kan hjælpe
mig? Hvor skal jeg henvende mig for at få
mere viden? Hvordan søger jeg SU? Hvis
den unge oven i købet ikke har mulighed
for at få den rette hjælp hjemmefra, kan
det virke endnu mere frustrerende.
Jeg forventer mig meget af det nye tiltag
når det gennemføres og håber på, at
mange flere af vores dygtige unge mennesker oplever at få den hjælp, vi sammen
skal give dem i deres livs forår.
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Borgermøder i Otterup, Søndersø og Bogense
Vi har valgt at tage initiativ til at indkalde til
og afholde borgermøder i de tre byer. Formålet er at komme i tættere dialog med
borgerne og høre, hvordan de ønsker deres by skal udvikle sig i fremtiden, og vi håber at få en masse input, som vi så kan arbejde videre politisk med.
Det første møde blev afholdt i Otterup i
Kuplen den 13. marts. Mødet var annonceret i den lokale presse, og der var sendt
personlige invitationer ud til alle foreninger og interessegrupper i Otterupområdet
samt til alle vores medlemmer. Et fremmøde på næsten 60 deltagere var meget positivt, og vi fik også en god debat om mange
forskellige emner. Faktagrunden var netop
ved at blive ryddet, og der er nok ingen
tvivl om, at det gjorde sit til at mange mødte op.
Kim og Pia kom med et oplæg om, hvordan
de så på det, og hvad der blev arbejdet
med i øjeblikket. Derefter gik snakken de
næste par timer, og der kom mange forslag
om mange emner frem.
Der skal laves en plan for hele Torvet, nu
hvor Faktabygningen er væk, og der kom
mange bud på det. Lav en samlet løsning
med institutioner for børn på det grønne
område ved Sletten skole, så bliver der
mere plads i bymidten til udvikling. Planen
skal indeholde hele bymidten. Det er vigtigt med liv midt i byen af hensyn til forretningslivet. Der er alt for mange tomme
butikker i Jernbanegade og Bredgade.
Det grønne område bag biblioteket (Gregers plads) skal også med i planlægningen
- der er meget dødt her.
Geværfabrikken var også et emne. Nuværende og kommende aktiviteter i bygningen blev drøftet. Det er et verdensberømt
brand, som skal udnyttes meget bedre,
men der er behov for et tocifret millionbeløb, hvordan skaffes de?
Der mangler små lejeboliger i Otterup. Der
kom ønsker om mere almennyttigt boligbyggeri.

Der kom mange input fra de aktive mødedeltagere i Otterup.

Så er der endelig fri udsigt fra Torvet til Herrehuset og Henning Longets Vinhandel.

Geværfabrikken var et emner, der fyldte meget på mødet.
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Derudover blev skolerne, turisme og andre
emner vendt.
Mødet sluttede med en opfordring til alle
om at snakke om de positive ting i Otterup,
som der trods alt er mange af, og ikke tale
det ned hele tiden.
Det andet møde blev afholdt i Søndersø i
Tingstedet den 28. marts. Mødet var annonceret på samme måde, men fremmødet var meget skuffende. Kun 10-15 personer i alt incl. arrangører, og kun en enkelt
fra Søndersø by. Hovedgaden, bymidten
og Det gamle mejeri blev drøftet, men det
er vigtigt at vide, hvilken salgs by borgerne
i Søndersø ønsker. Er det bosætning eller
forretningslivet der skal satses på? Men
hvordan får vi borgerne i tale?
Der var også ønsker om bedre tilgængelighed for handicappede.

Tomme forretninger i Otterups bymidte, hvordan ændrer
vi det?

Det tredje møde afholdes i Bogense den 6.
april, men da er bladet gået i trykken, så
det må i høre om ved en anden lejlighed.
Vi skal herefter i gang med at gennemgå
alle de forskellige input, og finde ud af
hvordan vi kan bruge dem i det politiske
arbejde.

Aktivitetetskalender 2017
19. april
19.00
1. maj		
1. juni
18.00
14. august
18.00
11. sept.
18.00
16-17. sept.		
2. oktober
18.00
6. november
18.00
21. november		
4. december
18.00

Ekstraordinær generalforsamling.
1. maj fester Søndersø, Bogense og Otterup.
A gruppemøde Otterup rådhus.
A gruppemøde Søndersø rådhus.
A gruppemøde og medlemsmøde budget Bogense rådhus.
Kongres i Ålborg.
A gruppemøde Otterup Rådhus.
A gruppemøde Søndersø rådhus.
Kommunal- og regionsråds valg.
A gruppemøde Bogense rådhus.

2018
13. januar

Generalforsamling i Otterup.

10.00
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Status på Europol-forhandlingerne
Af CHRISTEL SCHALDEMOSE, medlem af Europa-Parlamentet (S).

Efterhånden kender de fleste danskere navnet Europol. Forkortelsen for det europæiske politisamarbejde i regi af EU.
Danmark stemte nej til at ændre forbeholdet til en tilvalgsordning. Og da Europols
juridiske grundlag netop er blevet revideret,
betyder det, at dansk deltagelse i Europol
stoppes af vores retsforbehold. Vores medlemskab ophører helt enkelt den 1.maj
2017, hvor de nye Europol-regler træder i
kraft.
Det er både ærgerligt og bekymrende for
vores sikkerhed. Derfor valgte Folketinget
at forsøge at finde en anden måde, hvorpå
Danmark stadig kan have en form for tilknytning til Europol.
Europol er kernen i det samarbejde, som
politimyndighederne i Europa har, når de
skal bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som terrorisme, børneporno, narkosmugling og lignende kriminelle aktiviteter.
Den kriminalitet, der findes i samfundet i
dag, er i stigende grad organiseret, og den
organiserede kriminalitet foregår ligeledes i
stigende grand hen over grænserne.
Alene af den grund, er det vigtigt for vores
sikkerhed, at vi fortsat kan tage del i det
europæiske politisamarbejde i en eller anden form.
Danmark er fx et af de lande, som hyppigst
anvender Europols databaser. Det er ikke
ualmindeligt, at dansk politi søger i databaserne op til 90.000 gange på et år.
Derfor kæmper vi benhårdt med at få en aftale i hus. Folketinget og regeringen hjemmefra, vi danske europaparlamentarikere
fra vores stol i Europa-Parlamentet.
For meget kort tid siden kom den endelige
juridiske tekst for den aftale, Danmark og
EU arbejder med. Helt grundlæggende kan
Danmark ikke længere fortsætte som medlem af Europol. EU laver i stedet en aftale
med Danmark om, at vi – svarende til et
land uden for EU – kan få en relation til Euro-

pol, som er: Uden stemmeret, uden indflydelse, men med adgang til europols vigtige
databaser. Denne adgang er dog også begrænset i forhold til, hvis man var medlem
af Europol. Vi får ingen direkte søgeadgang,
men skal igennem forbindelsesofficerer. En
model som kan være forældet om få år, når
teknologien er så langt fremme, at politiet
kan bruge databaserne direkte fra computeren i patruljevognen, når de skal tjekke
nummerplader, pas eller andre oplysninger.
Så vi står ikke med nogen optimal løsning
for Danmark og dansk politi. Når jeg alligevel støtter arbejdet og kæmper for at overbevise kollegaer i Europa-Parlamentet om
denne aftales vigtighed, så er det grundet,
at dét at vi kan få en relation til Europol
trods alt er bedre end ingenting. Men lov
mig, at I ikke står tilbage med den opfattelse, at det vi får nu, er lige så godt, som hvis vi
havde fået et ja til ændringen af retsforbeholdet. For det er det ikke.
Det springende punkt lige nu, for at sikre at
særaftalen kommer i hus, er tidsfaktoren.
Danmarks medlemskab af Europol stopper
pr. 1. maj 2017. Hvis ikke det også skal stoppe dansk politis mulighed for at søge i databaserne i europol, skal denne særaftale vedtages inden udgangen af april måned. Både
i Europa-Parlamentet og iblandt EU’s medlemslande. Lige nu ser det ud som om, vi når
det. Den sidste afstemning i EP er den 27.
april. Lige i tide til at døren ikke lukkes helt.
Når jeg tror, det kan lade sig gøre, skyldes
det, at der trods alt er goodwill at hente til
Danmark. En goodwill, der bygger på, at
Danmark generelt yder gode bidrag til
Europolsamarbejdet. Det skyldes formentlig også, at man gerne vil holde sammen på
et EU, som i forvejen kæmper med at finde
fælles fodslag blandt medlemslandene.
Men det er ikke kommet af sig selv. Der har
været forundring over, at behovet for denne
særaftale opstod. Danmark fik jo mulighe-

den for netop at vælge de elementer ved
retssamarbejdet i EU til, som man ønskede,
herunder Europol-samarbejdet. Set fra
mange i bl.a. Europa-Parlamentet virker
dette ejendommeligt, når EU har givet Danmark frit valg på alle hylder. Og nogle kollegaer er også mindre villige til at støtte os,
fordi de tænker Danmarks forbehold ind i
en kontekst med Storbritanniens exit af EU.
Eller sagt på en anden måde, i disse brexittider kan det være svært at vinde gehør for,
at EU’s medlemslande skal have lavet særaftaler om det ene og det andet. Det har fx
givet anledning til, at man i parlamentet har
luftet ønsker om, at Danmarks særaftale
ikke kan bestå til evig tid.
I skrivende stund er der stadig gang i forhandlingerne i parlamentet. Men jeg føler
mig overbevist om, at vi ender med at have
en særaftale om Danmarks forbindelse til
Europol i hus inden den 1. maj. Og jeg tør
også godt at spå om, at trods kritiske røster,
så vil et stort flertal ende med at støtte aftalen.

Besøg i EU 2012.
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Ambulance Syd

Af POUL ANDERSEN, medlem af regionsrådet og medlem af Tryghedsgruppens
Repræsentantskab.
Tak for jeres støtte til valget i Trygfonden. Jeg
er overbevist om, at jeg ikke var blevet genvalgt uden jeres indsats – tak for det .
Der skrives meget i medierne om manglende
ambulance dækning, både da Bios havde opgaven og nu hvor vores eget selskab Ambulance Syd har taget over. Det der ikke fortælles
er, at vi samtidig med udbuddet af ambulance
opgaven etablerede vores egen vagtcentral.
Vagtcentralens opgave er, og har fra starten
været, at koordinere ambulancerne i hele Region Syddanmark, og indsætte ekstra ambulancer hvis det er nødvendigt. Det er blevet
gjort, når det har vist sig nødvendigt. Bios har
været en oplevelse, ingen tvivl om det, men
udvalgsformandens udmeldinger har ind
imellem også givet nogle tilspidsede situationer i forhold til redderne. Jeg havde håbet, at
Venstre havde skiftet ham ud, da vi etablerede
vores eget ambulanceselskab – Ambulance
Syd. Vi har brug for ro og samarbejde i vores
nye selskab ikke konflikter med medarbejderne eller internt politisk.
Vi mangler desværre endnu at få udredt de
manglende lønninger til redderne, og evaluere udbuddet med Bios, når rapporten forelig-

ger. Det er vigtigt, så vi kan koncentrere os om
at videreføre vores eget ambulance selskab –
Ambulance Syd . Vi følger nøje udrykningstiderne (responstiderne) og de er på nuværende tidspunkt ligeså gode, som da Falck kørte
ambulancerne. Vi vil selvfølgelig løbende følge udviklingen og se på muligheden for at
forbedre og justere ambulance beredskabet.
Det er vigtigt fortsat at støtte oprettelsen af
frivillige grupper til førstehjælps- og hjertestarter uddannelsen, samt få dem og almen
praktiserende læger tilknyttet beredskabet
under vagtcentralen.
Vi har også tilknyttet en lægehelikopter stationeret i Billund, som betales af staten igennem
Regionen. Det kostede i 2016 26 mill. kr. som
er øremærkede og kun kan bruges til dette
formål. Lægehelikopteren må flyve hele døgnet hvis vejret er til det, og i 2016 fløj helikopteren i Billund 1250 ture. Herudover får vi lægehelikopter assistance fra Tyskland, hvis der
er behov for det.
Vi har i vores gruppe en løbende dialog om,
hvordan vi evt. kan gøre tingene anderledes
og bedre – det er for øvrigt det i har valgt os til.

Poul Andersen til 1. maj fest.

Ny formand i 3F Nordhøjfyn
Af RED.

Egon Pedersen sammen med Annette Christiansen og
Jesper Knudsen. Foto Svend Erik Poulsen.

3F Nordhøjfyn afviklede deres ordinære generalforsamling tirsdag den 14. marts på Vissenbjerg Storkro. Den nuværende formand
gennem mange år Egon Pedersen havde bebudet sin afgang med henblik på at blive efterlønsmodtager. Der var derfor lagt op til
nyvalg af ledelsen.
Valgene foregik i ro og mag, da der ikke var
modkandidater til nogen af posterne. Næstformand gennem en årrække Anette Christiansen blev valgt som ny formand, og Jesper
Knudsen blev ny næstformand.

Vi vil hermed takke Egon Pedersen for et
godt samarbejde gennem årene, og vi håber
det fortsætter på samme gode måde med
den nyvalgte ledelse. Vi ønsker dem tillykke
med valgene.
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Højskoledage på Nordfyns gymnasium
Af BRUNO STAFFENSEN, arbejdsgruppen bag højskoledagene.
Højskoledagene på Nordfyns Gymnasium
fandt som sædvanlig sted de 3 første dage i
skolernes vinterferie uge 7.
Programmet er som sædvanlig en blanding
af fysisk aktivitet, foredrag, musikalsk underholdning, sang, dertil behageligt socialt
samvær og endelig god forplejning.
Fra programmet kan nævnes:
Sjov og motion både mandag og onsdag,

historiker Jørn Buch fortalte om dansk identitet i en globaliseret verden, Anna Grethe
Bech om Ingeborg Munch – husmandskone, visesanger og livskunstner, Christian
Væver causerede muntert om livets muligheder ”findes der et liv efter de 65+, fængselsbetjent Tom Thomasen holdt et spændende foredrag om livet bag fængslets
mure, fhv. major Poul Nedergaard, tidligere
chef for Rulle Marie, fortalte indlevende om

bomberydderne og deres robot, Michael
Winckler holdt et musikalsk foredrag om sin
far Gustav Winckler, Otterup Harmonika
Band underholdt op til og under spisningen
onsdag, og det hele sluttede af med et brag
af en times koncert af Keld og Hilda Heick.
Og inden vi gik hjem var der traditionen tro
kaffe og lagkage.
Vi var 125 til 3 dage med langtidsvirkning.
Vi er i gang med at tænke uge 7 2018, vi ses.

Svigermor på vej til Kina, vi kan ikke få armene ned, med Otterup Harmonika Band.
Foto Bruno Staffensen.

Foto Bruno Staffensen.

Frikommune, Hvad er det?
Af KLAUS HUMMELHOFF, næstformand i bestyrelsen og
medlem af Landdistriktsrådet i Nordfyns kommune.
Som det måske er bekendt fra dagspressen
er Nordfyns Kommune blandt de 44 kommuner, som i årene 2016-2020 er udvalgt som
frikommuner.
Nordfyns Kommune er en del af et frikommunenetværk med overskriften ”Borgerinvolvering og samskabelse”.
De andre kommuner i vores netværk er Assens, Holbæk, Ringkøbing-Skjern, Slagelse
og Aarhus.
Vores status som frikommune betyder, at vi i
perioden 2016 - 2020 kan søge om fritagelse
fra gældende love og regler, hvis vi oplever,
at de spænder ben eller besværliggør borgerinvolvering og samskabelse i vores kommune.
Derudover bruges perioden til at se efter, om
der er noget i vores egne vaner, og den måde
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vi plejer at gøre tingene på, som står i vejen.
Spørgsmålet er så, om der er noget, der står i
vejen, spænder ben eller besværliggør borgerinvolvering og samskabelse her i Nordfyns Kommune?
Kommunen kan se nogle områder, hvor der
kan skabes et bedre samfund via borgerinvolvering og samskabelse, såfremt der kan
afskaffes eller gås udenom nogle regler og
love eller bare bryde vaner.
Borgerinvolvering og samskabelse, handler i
kommunens øjne mest om inddragelse af
frivillige, som hjælp og støtte til svage borgere og ældre.
Der er nedsat en tænketank, som skal komme med gode ideer, og det er muligt at byde
ind eller melde sig til, hvis der er noget man
brænder for.

Det er også muligt at komme med forslag,
som ligger uden for det valgte område. For
der er andre netværk, som har valgt nogle
andre områder at se på, så det er muligt, at
de har fokus på netop det, som er en barriere
for dig/os.
Som eksempel på det kan jeg nævne, at i mit
nærområde, Beldringe og Lunde, ligger Beldringe Lufthavn (H.C.A. Airport) i vejen for
nybygning og oprettelse af lejligheder i de to
landsbyer pga. støj. Selv om der ikke længere
er ruteflyvning, opretholdes et forbud.
Der er tomme huse og ejendomme, der kunne laves om til lejligheder, og der er byggegrunde, som ikke må bebygges. Lufthavnen
er ved at blive en stor arbejdsplads, så mon
ikke der var nogle, som var interesseret i at
bo tæt på.
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Kampen mod ulighed er værdipolitik
Af DAN JØRGENSEN, medlem af folketinget (S).
Når kommentatorkøbing taler om værdipolitik, refererer de næsten altid til udlændinge eller retspolitik. Men sådan
burde det ikke være. Der er også mange
andre politikområder, der handler om
værdier. Et af dem er spørgsmålet om,
hvor meget ulighed vi vil acceptere at
have her i landet.
Forskellene i dansk politik på det område
er tilmed til at få øje på. Vi har en statsminister, der forleden sagde i folketingssalen: ”Danmark har ikke et ulighedsproblem”. Heroverfor står min formand
Mette Frederiksen, der har gjort kampen
mod ulighed til en hovedprioritet.
Der er tre gode grunde til, at kampen for
et mere lige samfund har været vores
partis kamp i mere end 140 år.
For det første er ulighed et moralsk og
etisk problem. Det handler simpelthen
om, hvordan vi idealistisk set ønsker at
behandle hinanden. Vi socialdemokrater
mener, at mennesker hører sammen og
har et ansvar over for hinanden. Et ansvar, der er stærkest over for de svageste.
Det betyder, at vi kæmper for, at ingen
skal fødes ind i et bestemt livsmønster.
Det er simpelthen ikke rimeligt, at det er
dine forældres indkomst og sociale status, der afgør, hvordan du selv kommer
til at klare dig her i livet.
For det andet er ulighed et demokratisk
problem. Vi ved, at mennesker, der lever
på samfundets bund, ikke har samme
mulighed for at deltage i demokratiet og
øve indflydelse på fællesskabets beslutninger som andre. Vi ved også, at den tillid, der kendetegner det danske deltagerdemokrati og det danske samfund
som helhed, i høj grad bygger på, at vi
ikke har store skel i vores samfund. Hvis
uligheden vokser, hvis vi skaber et samfund med ”gated communities” både i
direkte og overført betydning. I så fald
forsvinder det danske tillidsbaserede
samfund.

Jeg tror i virkeligheden, at de fleste danskere vil skrive under på, at der er tre
gode grunde til at til stræbe et mere lige
samfund. Alligevel har vi en regering, der
ikke kan åbne munden uden at fortælle
hvor liberal og borgerlig den er. Og der
går ikke længe imellem, at den foreslår
nye ulighedsskabende tiltag. Senest er
det de allerrigeste boligejere, der skal
have en stor check af staten på samfundets bekostning. Men hele debatten om
topskattelettelser er jo det tydeligste eksempel på, at regeringen er helt galt afbalanceret. End ikke direktøren i Danske
bank kunne man få til at bakke op om
den ide.
Vi socialdemokrater mener selvsagt, at
regeringen går en helt forkert vej. Da vi
selv havde magten sidst gjorde vi meget
for at bekæmpe ulighed. Der kom markant færre fattige danskere, vi fik flere i
arbejde og uddannelse, færre mennesker blev sat på gaden, flere narkomaner
fik hjælp osv. Med andre ord; der skete
store fremskridt.
Alligevel vil jeg gerne indrømme, at jeg
tror vi kunne have gjort – og kan gøre
endnu mere. Først og fremmest skal vi
sige det lige ud; uligheden er et problem
i Danmark, og vi vil kæmpe med næb og
kløer, for at den bliver mindre.
Regeringen har afskaffet fattigdomsgrænsen som et redskab til at måle fremskridt og tilbagegang. Gør man det, forsvinder problemerne måske fra papiret,
men de forsvinder jo ikke ude i virkeligheden. Når vi får magten skal vi blandt
andet måles på – ikke om der kommer
flere dyre biler på gaden, som den nuværende regering gerne vil – men på om
flere får bedre muligheder for at skabe
sig et godt liv, om færre børn skal vokse
op i fattigdom og på om forskellen på
sundhedstilstanden i mellem indkomstniveauerne i Danmark bliver mindre.
Dan Jørgensen på banen.

Side 11

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

Festprogram 1. maj 2017 på Nordfyn
Morgenappel hos 3F, Sunekær 5 i Søndersø
8.00 ............	Kaffe, rundstykker, socialt samvær og talerne:
Velkomst v/formand Annette Christiansen.
Charlotte Vincentz Petersen, borgmesterkandidat S, Assens kommune taler.
Kim Johansen, borgmesterkandidat S, Nordfyns Kommune taler.
Søren Heisel, forbundssekretær 3F taler.

1. maj fest på Torvet i Bogense
12.00........... Vi mødes ved rådhuset i Bogense.
12.20...........Kim Johansen byder velkommen.
12.30...........Vi går med flotte faner og tappenstreg i optog gennem byen.
13.00...........Optoget og fanerne ankommer til festpladsen på Torvet.
13.30...........Taler: Keld Haurholm Nielsen, Enhedslisten.
13.45...........Taler: Kim Johansen, Socialdemokratiet.
14.15...........Auktion over billeder.
14.45...........Taler: Anne-Lise Sievers, SF.
15.15...........Vindere af amerikansk lotteri udtrækkes.
16.00...........Festpladsen lukker.
Rundt På Gulvet underholder på festpladsen hele eftermiddagen.
Vi har fået sponsoreret et flot maleri af Malene Hammershøj til auktionen og blandt andet
nogle flotte træskåle til lotteri.

1. maj fest på Torvet i Otterup
16.00 ..........Festpladsen åbner.
16.30...........Taler: Kim Johansen, Socialdemokratiet.
Der er musik og mulighed for at købe øl, vand og pølser.
Arrangører:

2 flotte træskåle til vores lotteri.

1. maj 2016 hos 3F.

