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Mit første år som byrådsmedlem 

AC Hoxcer Nielsen, byrådsmedlem for 
socialdemokratiet i Varde Kommune 

Vejen er lang på SOSU-området - Men vi 
arbejder på sagen! SOSU-området meget 
vigtigt for os i den socialdemokratiske 
byrådsgruppe og vi arbejder benhårdt på at 
forbedre arbejdsvilkårene, for at sikre 
bæredygtighed i mange år frem. 

I januar måned startede vi med at 
problematisere de forhold som social og 
sundhedspersonalet arbejdede under i 
dagligdagen. Det var, i vores optik stærkt 
bekymrende, at man i Varde Kommune 
havde valgt at devaluere en hel faggruppe, 
ved ikke at anse deres kompetencer værende
væsentlige for ældreplejen. 

Vi foreslog derfor, at man kunne 
opkvalificere social- og sundhedshjælperne 
til at kunne varetage mindre 
sundhedslovsindsatser, for at skabe en større
harmoni på arbejdspladserne i kommunens 
ældreområde og anerkende hjælperne i 
deres faglighed. I foråret begyndte 
kommunen derfor, at tilbyde 3x3 timers 
kurser i netop medicinudlevering, 
øjendrypning og påsætning at 
kompressionsstrømper. 

Vi problematiserede, at kommunen ikke ville 
fastansætte hjælpere, og det havde vokset 
sig til et problem både for de dygtige 
hjælpere, men også fordi det er meget svært
at rekruttere assistenter. Vi anerkender, at vi 
skal have dygtige medarbejdere 
med de rigtige kompetencer. Men vi står 
også i en situation, hvor vi ikke kan og skal 
fravælge en hel fragruppe. Til vores glæde 
endte det med, at kommunen lige inden 
sommerferien igen begyndte fastansætte 
hjælpere. 

Vi er meget bevidste om, at vi ikke kan 
fremtrylle flere social- og 
sundhedsuddannede og derfor arbejder vi til
stadighed med, at forbedre arbejdsvilkårene 
og italesætte de udfordringer som vi ser. 
Ønsket for os er, at man snart får indført 
selvvalgt arbejdstid i hele kommunen og får 
kigget på, om opgaver kan fordeles mere ud 
over døgnet, så flere kan få mulighed for at 
gå op i tid og der er tid til at sikre omsorg 
og kvalitet i arbejdet.

I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat 
midler til at indføre ekstern supervision på 
ældreområdet i en projektperiode over 2 år. 
Vi glæder os meget til at høre hvad 
personalet har af oplevelser med den 
eksterne supervision som kan bruges på 
mange forskellige måder, men hensigten er, 
at det skal være med til at skabe mere trivsel.

Jeg ser meget frem til arbejdet i 2019, hvor 
vi vil have et stort fokus på alle 
medarbejderes trivsel i kommunen. 
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Husk
Dagsorden til den organisatoriske 
generalforsamling 27 februar 2019.

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Godkendelse af forretningsorden.

6. Valg af stemmetællere.

7. Bestyrelsens beretning.

8. Regnskab v/ kassereren.

9. Budget, herunder 
kontingentfastsættelse. v/kassereren

10. Fremlæggelse af Aktivitetsplan.

11. Indkomne forslag.

12. Valg til bestyrelsen samt supleanter

13. Valg af delegerede til kongressen

14. Valg af suppleanter til kongressen:

15. Valg af delegerede til 
Regionsrepræsentantskabsmøde

16. Valg af uddannelsessekretær:

17. Valg af folketingskandidat.

18. Eventuel.

Vi nærmer os folketingsvalget.

AF Niels Ole Bech.

Vi står rimmeligt godt i meningsmålingerne. Men 
vi ved alle at det er ikke nok at stå godt. Det som 
det drejer sig om, er at socialdemokratiet får 
stemmerne på selve valgdagen.

Det kan kun lade sig gøre, hvis vi alle gør en 
indsats for at det skal lykkes. Ved kommunevalget 
viste det sig, vi kan lave fremgang i Varde kredsen/ 
kommune. Den fremgang bør vi også videreføre til 
Folketingsvalget.

Vi bliver tit beskyldt af vore modstandere for vi 
ikke fremlægger noget politik. Bare i 2018 har vi 
fremlagt ”Retfærdighed og Realisme” (flygtninge- 
og integrationsudspillet), ”Danmark skal igen være 
en grøn Stormagt”,” Tid til Omsorg,”,” Nærhed 
tilbage”,”Altid på børnenes side”,” Et Skattevæsen 
vi kan stole på”,” Velfærd først”,” En stæk dansk 
Stemme i en global Medieverden”,” Gør gode tider 
bedre for alle”. Det kan godt ske jeg har glemt 
noget, men det viser bare vi rent politisk er klar til 
folketingsvalget. Jeg tror faktisk, vi når at komme 
med et udspil mere inden valget som vil vedrøre 
arbejdsmarkedet.

Der har været en sand strøm af bøger fra den 
socialdemokratiske folketingsgruppe. De to bøger 
jeg har haft tid til at læse i er ”Staunings Arv , 
viljen til et lykkeligt Danmark” af Dan Jørgensen 
og ”Den syge Kapitalisme” af Peter Hummelgaard. 
Begge bøger rammer noget i den 
socialdemokratiske ideologi og politik. De gør en 
klar over hvorfor det er så vigtig vi får et godt valg.

Valget i sin enkelthed er mellem to ting. Vil du give
skattelettelser til de få, eller vil du udbygge 
velfærdssamfundet for de fleste?

Lokalt drejer valget sig om centralisering eller 
nærhed. Siden Lars Løkke og de borgelige partier 
vedtog kommunalreformen i 2007 er der sket en 
stor centralisering. Der er blevet længere til den 
kommunale administration og skoler er blevet 
lukket eller lagt sammen. Antallet af plejehjem er 
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reduceret. Derudover er der sket en kæmpe 
centralisering på de regionale og statslige områder. 
Det er blevet sværere at fastholde eller skaffe læger
til vores område. Jeg tror mange går rundt og 
tænker det er mange ting det er blevet taget fra en. 
Det er en daglig kamp i landdistrikterne for at 
holde sig i live der. Det er klart at når der bliver 
længere til velfærdstilbuddene så begynder 
affolkningen i området. En anden ting der er sket er
at kommunale, regionale og statslige virksomheder 
har været underlagt en minimum 2 % besparelse 
hvert år siden kommunalreformen. Det har den 
betydning at kommunerne er blevet nødt til endnu 
mere centralisering.

Lige nu sker der en centralisering på turistområdet 
og i erhvervsudviklingen på landsplan. Det betyder 
vores område skal i unfair kamp med wonderfuld 
Copenhagen. Hvor vi før havde vores egen i 
samarbejde med vores nabokommuner. Det samme 
sker på erhvervs udviklingsområdet, hvor det var 
regionerne, sammen med kommunerne, som 
prioriterede indsatsen. Nu bliver det centraliseret i 
syv erhvervshuse. De huse, som bliver de 
nærmeste, er Århus og Haderslev, så kommer der 
en filial i Herning og Horsens. Nok et bevis på at 
Lars Løkke og den borgelige regering er de største 
centralister.

Vi har et kæmpe ansvar for at få vores område 
repræsenteret på Christiansborg. Jeg er klar til at 
tage kampen op. Desværre kan jeg ikke selv klare 
det hele. Derfor har vi brug for din hjælp i den 
kommende valgkamp. I en valgkamp er der både 
store og små opgaver. Bare en lille indsat fra din 
side kan flytte en del. Jeg håber at se og møde jer i 
den kommende valgkamp.

De bedste valgkamphilsner

Niels Ole Beck.

Mit første år som byrådsmedlem 
Af Birger Filskov

Birger: Det har været en spændende år som første 
gangs byrådspolitikker, man skulle til at sætte sig 
ind hvordan virker demokratiet i dette system, man 

tror at man har helt styr på inden man kommer ind i
politikken, men så finder man ud af at det er ikke så
enkelt endda, det handler mere om at finde sine ben
i denne verden og så se om man kan finde en 
fællesnævner sammen med gruppen i henhold til 
den politik som vi i gruppen lægger op til i byrådet.
Jeg sidder i Arbejdsmarked og Integrationsudvalg 
hvor vi i løbet af året har sat nogle nye 
målsætninger som gerne skulle give mening for 
vores borger, vi (A-Gruppen) er meget enige det 
handler om at sætte borgeren i centrum, vi har 
udfordret ministeriet med love hvor vi ikke syntes 
de er meget stramme, hvor man som lokalpolitikker
ikke kan se meningen med ideen i loven. Vi skal i 
gang med at finde fremtidens jobcenter en 
spændende opgave.

jeg er med i en styregruppe til den sammenhænge 
Kommunale ungeindsats som skal danne en ramme
om de unge hvordan vi fremmer uddannelse til 
erhvervsuddannelserne eller til arbejdsmarkedet, 
her har vi fokus på at det handler om tidindsats 
selvom lovgivningen siger at det er fra 13 år så 
mener vi man godt kan starte meget tidligere.

Produktionsskolen havde en vanskelig opstart i 
2018 men sluttede fint med mange elever, dette 
skyldes at skolen indgik samarbejde med Esbjerg 
jobcenter efter Esbjerg Produktionsskolens 
konkurs. Rent økonomisk var der mange spøgelser 
der var ude i medierne om, at Varde 
Produktionsskole også ville gå konkurs på grund af 
samarbejde med Esbjerg Produktionsskole med 
KUU ( kombineret ungeuddannelse) hvor Esbjerg 
var tovholder, Esbjerg stod for den økonomiske del 
som skulle dele tilskuddet til de produktionsskoler 
som de havde indgået samarbejde, de havde bare 
ikke delt tilskuddet ud inden sommerferien derved 
mente man fra ministeriets side at skolerne havde 
fået for meget i tilskud som de så skulle betale 
tilbage, det er der fundet en løsning på nu så skulle 
alle gerne være klar til 2019. Som bliver det år hvor
vi må sige farvel til Produktionsskolerne den 31. 
juli 2019, fra 1. august 2019 stater FGU 
(Forberedende Grunduddannelse) da der er indgået 
en bred aftale om at styrke unge indsatsen

 


