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1. FORORD 

1.1. VELKOMMEN TIL LOKALLISTEN LOLLAND 

Lokallisten Lolland er Lollands nye tværpolitiske lokalliste til det kommende kommunalvalg. 
Lokallisten Lolland er en tværpolitisk liste, som ikke er bundet af landspolitiske bindinger og 
vi skal derfor ikke ligge under for nogen eller noget. Vi nyder den politiske frihed som en 
tværpolitisk liste giver, og vi glæder os til at bruge denne frihed til at udvikle Lolland.  

Lokallisten Lolland ønsker, at udvikle Lolland i en retning, hvor den næste generation hele 
tiden er i fokus. Den kan kun ske ved, at de folkevalgte politikere tør prioriterer i en tid, hvor 
pengepungen ikke er stor. Vi er i en situation, hvor vi skal have mod til at træffe 
beslutninger, som ikke kun kan mærkes her og nu, men som vil skabe vækst ad åre. Vi skal 
turde investere i vores egen fremtid. Vi kan ikke spare os ud af alle problemer. Det vil til 
tider være øretævernes holdeplads, men den risiko er vi klar til at tage. Vi har i for lang tid 
set folkevalgte politikere tage udgangspunkt i eget liv mere end at tage udgangspunkt i 
Lollands fremtid. Det vil Lokallisten Lolland gøre op med. Lolland trænger til nye kræfter og 
her byder vi os til. 

Hvad enten Danmark har haft en rød eller blå regering, så har vi aldrig fået noget 
forærende. Vi skal selv ud og tilkæmpe os retten til, at være ligestillet med resten af 
Danmark. Hvis ikke Lolland skal kobles af det øvrige Danmark, skal vi sikre et lokalt byråd, 
hvor hjerteblod og lokal stolthed er en del af værdi sættet. De landsdækkende partiers 
politiske programmer er centralt besluttet af personer primært bosiddende uden for Lolland 
og af personer, der er langt fra den virkelighed, vi befinder os i.  

Derfor er der behov for en lokalliste, der tager et lokalt udgangspunkt i sin politiske tilgang, 
hvad enten man måtte tilhøre den ene eller anden politiske fløj. 

Vi er røde, vi er blå og så er vi lollikker. 

1.2. HVORFOR ET POLITISK FUNDAMENT 

Uanset hvor de enkelte medlemmer af Lokallisten Lolland måtte stå rent landspolitisk har 
Lokallisten Lolland et godkendt politisk fundament som danner det fælles politiske grundlag. 
Det fælles grundlag er rygraden i Lokallisten Lollands politiske virke, og bliver derfor også 
udgangspunktet for de af Lokallisten Lollands valgte tillidsfolk i de forskellige politiske 
forums. Fundamentet kan kun ændres og godkendes på den årlige generalforsamling. 
Fundamentet skal som minimum indeholde en beskrivelse af listens værdisæt, vision, 
vedtægter samt overordnede politiske hovedoverskrifter.  

2. LOKALLISTEN LOLLANDS VÆRDIGRUNDLAG 

Lokallisten Lollands politiske værdier tager udgangspunkt i Lollands drømme, ønsker og 
behov. Lollands drømme, ønsker og behov kan kun defineres af borgerne selv og derfor skal 
Lokallisten Lolland være nærværende i sin politik og de grundlæggende værdier er derfor 
respekt – mod – nærvær og åbenhed.   

Lokallisten Lolland vil politisk sikre at visionerne mødes med virkeligheden og det kan kun 
ske ved, at involvere borgerne i den daglige debat om Lollands potentiale og 
udviklingsmuligheder. Alle medlemsmøder hos Lokallisten Lolland er derfor åbne møder, hvor 
alle kan deltage i de politiske debatter. Vi skal have respekt for forskellighed og turde mødes 
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med kritikere. Udvikling sker gennem åbenhed og vi skal have mod til at debattere den 
virkelighed som omgiver os. Hvis ikke den politiske dagsorden er nærværende med 
lokalbefolkningen, vil den ikke blive forankret og derfor heller ikke blive forstået.  

Forskellighed skaber forandring og udvikling, men ikke nødvendigvis enighed. Vi skal heller 
ikke være enige om alt, men det er vigtigt at prøve at skabe sine beslutninger på det bedst 
tænkelige grundlag og det kan kun skabes ved, at involvere flest mulige i de daglige politiske 
diskussioner. 

Derfor vil Lokallisten Lollands politiske program, nødvendigvis, hele tiden være i fokus og 
forandring. Det er vigtigt, at vi hele tiden kigger ud i fremtiden og får kombineret borgernes 
ønsker med virkelighedens muligheder. Kun derigennem sikrer vi, at vi ikke laver politik ud 
fra historien, men i højere grad ud fra fremtidens mange muligheder. 

2.1. VISION 

At bringe Lolland i centrum lokalt, nationalt og globalt. 

Kortere og mere tydeligt kan det ikke skrives. Lokallisten Lolland har ikke kun ambitioner 
om, at gøre Lolland kendt for landsdelens egne borgere. Vi ønsker, at sætte Lolland på 
verdenskortet, hvor vi vil være kendt for vores viden inden for landbrug, industri, grøn 
energi samt vores brede turistoplevelser. 

2.2. DET POLITISKE FUNDAMENT 

Lokallisten Lollands politiske udgangspunkt er ikke en lang bibel som der ikke kan ændres et 
komma i. Vi tror på, at dialog og åbenhed skal danne fremtidens Lolland og dermed skal et 
politisk program også have en vis fleksibilitet. Derfor er Lokallisten Lollands politiske 
program at sammenligne med et højhus. Programmet tager udgangspunkt i et solidt 
fundament, hvor etagerne bygges på i overensstemmelse med virkelighedens verden – med 
Lollands verden. 

Lolland mangler arbejdspladser. Hvis Lolland skaffes arbejdspladser er mange udfordringer 
løst. Dette statement kan formodentlig kun de færreste være uenige i. 

Det interessante er mere, hvordan gøres Lolland interessant for Europas virksomheder og 
hvordan gøres Lolland interessant for fremtidige tilflytter med de af fremtidens nødvendige 
kompetencer? Hvordan gør vi Lolland attraktiv for både nuværende og fremtidige 
virksomheder og hvordan sikrer vi virksomhederne kompetente medarbejdere? 

Med Femern forbindelsens komme, tilvejebringelsen af et nyt fængsel og med etablering af 
en ny Storstrømsbro har Lolland fået en enestående chance for, at sætte sig selv på 
verdenskortet og den chance skal udnyttes. Det kræver, at Lolland investerer i sin egen 
fremtid. Det kræver også en prioritering af Lollands sparsomme midler og det vil uundgåeligt 
bringe dele af vores velfærdsydelser under pres. 

2.3. GRATIS BUSTRAFIK TIL UNGE OG PENSIONISTER 

Gratis bustransport til unge under 21 år og til pensionister betyder, at alle har mulighed for 
at komme frem til arbejde, praktik, uddannelse eller fritidstilbud uden udgift for den enkelte. 
Det vil styrke vores uddannelsesinstitutioner, at vores unge er mobile og det vil bakke op om 
et fleksibelt arbejdsmarked. Samtidig vil det give den enkelte studerende, medarbejder eller 
familie et øget økonomisk spillerum som vil kunne gavne vores lokale virksomheder/butikker 
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gennem et øget forbrug. Ikke mindst vil gratis bustrafik være helt i tråd med den ”grønne 
linje” som Lolland ønsker at slå sig op på. Finansieringen vil næsten kunne findes inden for 
eksisterende ramme som Lolland bruges på offentlig transport. Allerede nu ved vi, at fleks 

trafik er en kæmpe fejl, og vil sprænge budgettet. Lad os lave en successhistorie i stedet for. 

2.4. ERHVERVSSTRATEGI 

Lollands industrivirksomheder bør laves som klynger, centreret omkring Holeby frem til 
afkørsel 48 samt industriområdet i og omkring Nakskov havn. På den måde sikres en 
fantastisk infrastruktur både til lands og til vands. Ingen opgaver vil være for store og vores 
virksomheder vil kunne profilerer af hinandens kompetencer. Hvad med havnen i Rødby? Der 
kunne måske også være gode muligheder efter tunnelbyggeriet. Vi tænker bare, at vi i 
Rødby ikke på forhånd må lægge os for fast på, hvilken rolle havnen skal have efter 
tunnelbyggeriet Med Lalandia i baghaven, fantastiske sommerhusområder, en ny strand med 
inddæmmet lagune osv. Kunne man snarere se havnen i Rødby som Nordeuropas største 
lystbådehavn eller som Europas største inddæmmede saltvands akvarium eller evt. noget 
helt andet. Vi tænker i hvert fald, at vi omkring Rødby Havn skal være meget kreative i 
vores ambitioner om fremtidige gøremål.  

Vi skal dog ikke alene kunne tiltrække nye virksomheder. Vi skal i høj grad også understøtte 
de mange virksomheder som vi har allerede. Derfor bør vi spekulere i, hvordan vi bedst kan 
understøtte dem.  

Det bør ske ved, at Lolland Kommune selv udbyder alt nybyggeri i fagentrepriser.  

Det kunne ske ved, at tilbyde virksomhederne tilskudsordninger ved omstilling til grøn energi 
og dermed give driftsbesparelser.  

Det bør ske ved, at vi støtter op omkring vores uddannelsesinstitutioner (eks. med gratis 
bustransport) så vi sikrer vores unge de kompetencer som virksomhederne efterspørger. 

2.5. BUSINESS LF 

Har fået til opgave, at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser på Lolland Falster. 
Og lad det være sagt med det samme - Lokallisten Lolland er noget skeptisk overfor den 
konstruktion. Vi er dog indstillet på, at Business LF skal have en chance for, at bevise sit 
påståede værd. Vi vil dog være meget opmærksomme når projektet skal evalueres. Business 
LF er ikke en billig løsning og derfor skal vi også stille store krav. Vi har ikke brug for flere 
små enkeltmandsfirmaer, vi har brug for, at større selskaber får øje for de mange 
muligheder Lolland giver, hvad enten deres produkter skal transporteres på land eller til 
vands. Vi tænker, at et alternativ til Business LF kunne være en ”lightudgave” som tager sig 
af promovering, agere ansigtet udadtil, turistsamarbejde på tværs af kommunerne samt 
have et virksomhedskonsulentkorps som opsøger alle virksomheder i Danmark med henblik 
på, at sælge området og vores arbejdskraft reserve. Det sidste ikke mindst fordi, at denne 
vil blive efterspurgt, når de store årgange fra 1940-50erne går på pension.  

Afslutningsvis vil vi gerne udtrykke vores bekymring ved, at arbejdsmarkedet, udvikling- og 
erhverv samt Femernforbindelsen er fordelt på 3 udvalg i den nuværende 
udvalgskonstruktion. Vi ser gerne i fremtiden, at et udvalg varetager disse samlede 
interesser for, at vi kan få en ensrettet og koordineret erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats. 

2.6. ÆLDRE OG SUNDHEDSOMRÅDET 
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På ældre og sundhedsområdet skal vi som udgangspunkt sikre 2 ting. 

 1. Faglighed og kvalitet i opgave-løsningerne 

 2. Sikre at flest mulige kan bo i eget hjem længst muligt 

Ved at have fokus på disse 2 ting værner vi også om nærhedsprincippet.  

Gratis bustransport ville også her være en kæmpe støtte. Med gratis bustransport vil det i 
højere grad være muligt, at få vores ældre borgere frem til genoptrænings-centrene samt de 
mange frivillige sociale klubber/foreninger som laver pensionist-tiltag. Til gengæld mener vi i 
Lokallisten, at når vi snakker plejehjem/plejeboliger så må kvaliteten stå over 
nærhedsprincippet. Vores ældre medborgere har fortjent, at få den bedst mulige behandling 
og det kan kun ske ved, at lave plejecentre/plejeboliger, hvor personalet samlet besidder de 
kompetencer som beboerne kræver. På den måde kan vi også sikre nogle attraktive faglige 
miljøer, som kan give vores kompetente personaler nogle gode arbejdsvilkår og dermed 
også give vores ældre løn som fortjent. I de senere år har vi set et tættere samarbejde 
mellem social og sundhed og social og psykiatri. Et samarbejde som vi synes på mange 
områder har givet frugt. Områderne har mange af de samme kompetencer og vi kunne godt 
se de 2 områder smelte mere ind i hinanden i fremtiden. 

2.7. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET 

Arbejdsmarkedsområdet er Lollands store akilleshæl. Området koster næsten 1/3 af Lolland 
Kommunes samlede budget! Og lad os se det i øjnene, det har vi ikke råd til og det er set fra 
såvel et økonomisk som et menneskeligt synspunkt. Lad os tage det økonomiske først. Nogle 
af de helt store udgifter findes i forbindelse med udbetaling af overførselsindkomster. At 
nogen er landet på førtidspension eller som fleksjobber grundet et hårdt arbejdsliv eller 
andre omstændigheder, hverken kan eller vil vi stille spørgsmålstegn ved. Folk skal ikke 
skældes ud for, at have givet til fællesskabet med personlige konsekvenser til følge.  

Men vi har simpelthen for mange på kontanthjælp og hvad der er mere skræmmende er, at 
antallet stort set ikke ændrer sig uanset om landet befinder sig i en høj- eller lavkonjunktur! 
Det betyder reelt, at der er rigtig mange som fastholdes i passivitet og hvad værre er, at vi 
konstant tilføre nye 18-årige til kontanthjælps-systemet. Det er simpelthen ikke godt nok. 
Hvordan kan vi stoppe ”tilførslen” af nye kontanthjælpsmodtagere? 

Hvordan kan vi mindske antallet af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i Lolland 
Kommune? 

Kunne dette lykkes, havde Lolland Kommune ingen økonomiske udfordringer. Det er et 
faktum. 

Der er dog heller ingen tvivl om, at en væsentlig årsag, hvis ikke den væsentligste er, at 
Lolland ikke har det økonomiske råderum der skal til for, at hjælpe de borgere der 
ulyksaligvis er landet i en situation som de ikke selv kan se sig ud af. 

Udfordringen er dog ikke af nyere dato og her har vi, i årtier, med stor tydelighed set, at 
hvad enten vi har haft en rød eller blå regering, så har ingen turde pille ved en af de 
væsentligste årsager til, at der findes ulighed blandt Danmarks kommuner. Nemlig, at den 
del af fællesskabet som omhandler samfundets mest udsatte, ønsker man ikke skal løses i 
fællesskab. Man lukker i stedet øjnene, og overlader det til den enkelte kommune. Her 
svigter de landsdækkende partier i høj grad. 
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Lokallisten Lolland vil gå foran i det her skisma. Vi skal have fundet en løsning på denne 
udfordring og Lokallisten Lolland vil bide sig fast i haserne på byrådets øvrige partier for, at 
der findes en fremtidig løsning på det her problem. Problemet skal løses for Lollands skyld 
men i særdeleshed for de berørte borgeres skyld. Alt andet er et svigt overfor alt og alle. 

2.8. AKTIVERING MED MENING - MENING MED AKTIVERING 

Aktivering skal give mening for den enkelte. Så enkelt kan det udtrykkes. Hvis ikke 
aktivering laves for at hjælpe folk videre, så har aktivering ikke længere nogen berettigelse. 
Lokallisten Lolland går ind for aktivering med mening, og det hvad enten man er 18 – 28 
eller 38 år. Det ønsker flertallet i Lolland byråd ikke! De ønsker ikke aktivering af folk over 
30 år. Hvorfor?......fordi de er over 30 år! 

Hvis aktivering skal give mening, så kan vi ikke selektere folk med baggrund i et 
cpr.nummer. Vi er ikke uenige i, at de yngste kontanthjælpsmodtagere skal have en høj 
prioritet, også den højeste, men det må og skal være den enkelte kontanthjælpmodtagers 
kompetencer som er afgørende for en jobplan og ikke alderen. Tænk sig, hvis man traf den 
samme beslutning om arbejdsløse, der er ved at falde ud af dagpengesystemet! 

Vi tænker i hvert fald, at al form for aktivering skal enten bringe folk tættere på 
arbejdsmarked eller bringe anden værdi ind i livet. 

Ud over de i forvejen kendte aktiveringstilbud ønsker vi aktivering, som kan give glæde til 
både udfører og modtager. Vi forstiller os derfor aktiveringsprojekter som havehjælp og 
snerydning til pensionister, ren by projekter, samarbejde med det frivillige foreningsliv og 
handelstandsforeninger som 3 eksempler på, hvordan kan give aktivering med mening eller 
hvordan man giver mening med aktivering. 

2.9. BØRN OG UNGE 

På børn og unge område springer især 2 ting i øjnene for Lokallisten Lolland. 
Folkeskolen/undervisning samt anbringelser uden for hjemmet. Derfor fylder de 2 ting også 
meget for Lokallisten Lolland. Det betyder ikke, at vi ikke har fokus på andre områder. Vi har 
bl.a. store ambitioner om, at ungdomsskolen skal spille en stor rolle i det forebyggende 
sociale arbejde og vi er stor tilhænger af at ungdomsskolen og musikskolen skal under 
samme tag for at kunne udbyde et samlet og rigt kulturtilbud. Vi synes dog, at de 2 
førstnævnte områder er af så stor betydning, at de fortjener et par ekstra ord. 

I Lolland kommune snakker alle om inklusion når vi taler om folkeskolen. Meget naturligt for 
diskussionen har fyldt meget i medierne og i de politiske debatter. I lokallistens øjne er 
debatten desværre kommet til at handle om for og imod, i stedet for, hvorfor og hvordan. 
For ingen kan som udgangspunkt have noget imod inklusion. Ordet giver sig selv. Det 
handler kort og godt om, at alle skal kunne være med og hvem har noget imod det! 

Men man har i Lolland Kommune helt glemt, at inklusion kun kan foregå og lykkes, hvis 
personalerne har de værktøjer som opgaven fordrer til rådighed. Man har helt glemt, at tage 
udgangspunkt i det enkelte individs udfordringer, begrænsninger og kompetencer. Det 
betyder, at man ikke alene svigter den person der skal inkluderes, men man svigter også det 
fællesskab som inklusionen skulle foregå i. 

I stedet har man fokuseret på budgettal og derfor er ”Lollands folkeskoles inklusionsprojekt” 
blevet et spare projekt i stedet for et lærings- og udviklingsprojekt. 
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”Danmarks bedste folkeskole” er ikke en vision, men en illusion. 

Når man diskuterer inklusion er man også nød til, at diskuterer eksklusion. Kan man blive 
ekskluderet i folkeskolen? Er det okay at nogen bliver ekskluderet? Kan man bruge 
eksklusion pædagogisk? 

Svaret er….ja  

Eksklusion eller delvis eksklusion kan faktisk godt være et værktøj i den pædagogiske 
værktøjskasse. Vi kender det fra sportens verden, hvor der gives et rødt kort til en spiller 
som ikke kan indordne sig under det regelsæt der spilles efter. Spilleren får en tænkepause 
af kortere eller længere varighed, hvor spiller, hold og træner arbejder med opgaven. Et 
lignende tilfælde kunne man sagtens forestille være tilfældet i en folkeskole.  

Måske er ovenstående ligning ikke helt sammenlignelig og så alligevel. 

Det er vigtigt at huske, at eksklusion kan være et brugbart pædagogisk værktøj, ikke mindst 
for den ekskluderede selv. 

Lokallisten Lolland har som udgangspunkt intet imod inklusion. Men det skal ske under 
respekt for alle. Elev, klasse og undervisere. 

Derfor skal der være:  

Alternative klasser/skoler til de elever som ikke kan følge en hel eller delvis normal 
undervisning - 

Der skal være 2-lærer/pædagog ordning i indskolingen - 

Vi skal have fjernet ledelseslag og genindført fuld handlefrihed for skoleinspektøren på den 
enkelte matrikel. 

Max. 24 elever pr. klasse - 

Der bør overvejes lektiefri folkeskoler mod oprettelse af obligatoriske lektiecafeer - 

For 9. og 10. klasse bør det samtidig overvejes, om der kunne være et tilvalgsfag som 
hedder - undervisning. Her kunne elever være et supplement til undervisning af de yngre 
klasser. 

Sidstnævnte forslag er tyvstjålet fra danske skoleelever, som har nogle fremragende tanker 
og forslag til fremtidens folkeskole som bør diskuteres og indføres i Lollands folkeskole. 

Lokallisten Lolland mener, at en finansiering af ovennævnte tiltag kan finansieres ved, at 
omlægge dele af motivationsvejledernes og AKTs indsatsområder. På den måde kunne man 
bruge de mange kompetencer som dette personale har, til en forebyggende indsats i stedet 
for en helbredende indsats. 

2.10. ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET 

I årtier har Lolland haft et alt for stort antal af børn og unge, som ikke kan bo hjemme hos 
sine forældre. Det vil selvfølgelig være ønskværdigt, hvis dette antal kan nedbringes. Det 
forebyggende arbejde skal derfor bygges op som en helhedsorienteret indsats, hvor der 
laves tværfaglige teams som både arbejder med børnene og med forældrene. Det kan laves 
inde for områdets eksisterende ramme, alene ved at omlægge indsatsen. Lokallisten Lolland 
vil ikke komme med en færdig model. Det skal vi bruge vores ansatte på BUC og 
ungeforvaltningen til. De har kompetencen og dermed den brugbare viden, der skal bruges i 
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udviklingen af nye forebyggende initiativer. Lokallisten Lolland vil dog gerne slå et slag for, 
at vi højere grad bruger PPR i den sammenhæng. 

2.11. HVAD GØR VI MED DE BØRN SOM SKAL ANBRINGES  

Uanset hvor mange og kvalitative forebyggende indsatser der end måtte være, så vil der 
være børn som ikke kan bo hjemme. Nu er det ikke muligt at komme med en færdig løsning 
der gælder for alle. Vi skal tage udgangspunkt i det enkelte barns udfordring. Men vi kan 
godt have en generel pædagogisk tilgang til hvordan vi godt kunne ønske os, at hjælpe de 
børn som ikke kan bo hjemme. For de mindste vil det være logisk at ind tænke plejefamilier 
som den mest anvendelige anbringelsesform. Det må dog bero på de udredelser og øvrige 
informationer som ligger til grund for anbringelsen. Vi tror dog på, at hvis vores plejefamilier 
er godt klædt på, så vil de samlet set kunne løse mange opgaver. 

I en del tilfælde er det dog ikke nok med anbringelser i plejefamilierne, hverken for 
plejefamilierne eller for barnet. Her snakker vi anbringelser i døgninstitutioner og på 
opholdssteder. Modsat på stort set alle andre områder har Lolland Kommune valgt, at 
udliciterer denne opgave til private aktører. Det står Lokallisten Lolland helt uforstående 
overfor. 

Vi tænker faktisk, at en sådanne opgave kunne løses sammen med Guldborgsund Kommune 
ved at have fælles anbringelsessteder med forskelligt indhold. Vi har i for lang tid set 
opholdssteder skumme fløden på disse opgaver. Som oftest med et underbetalt og ufaglært 
personale. Ikke desto mindre så har den månedlige anbringelsestakst været himmelråbende 
høj. Vi er 100 % sikre på, at disse opgaver kan løses billigere og med langt større kvalitet i 
opgaveløsningerne i kommunalt regi. Vi vil derfor opfordre til og arbejde for, at 
Guldborgsund- og Lolland Kommune sætter sig sammen, for at udvikle på et sådant tilbud. 
Guldborgsund har allerede opbygget et døgn- og familietilbud som logisk vil kunne danne 
grundlag for et nyt samarbejde på denne front. 

2.12. DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV 

Det frivillige foreningsliv har over de sidste 7 år oplevet store besparelser. Tilskuddene er 
blevet forringet og støttepuljerne minimeret. Især Maribos klubber har mærket disse 
forandringer. Men også på folkeoplysningsområdet har vi set, at sparekniven har gjort sit 
indtog. 

På lige fod med andre må fritidslivet selvfølgelig også holde for, når økonomien har meget 
tilbage at ønske. Men vi skal til at passe på, at det store frivillige arbejde der lægges i 
klubberne ikke får så umulige vilkår, at vi tapper de frivillige for lyst og energi. Og lige nu 
kører vi på grænsen. 

I Lokallisten Lolland er vi meget opmærksomme på det problem. Fritidslivet er vores billigste 
”institution”. Vi må ikke negligere, hvor stor betydning foreningslivet har for sundhed og 
udvikling af sociale kompetencer hos vores mange børn og unge. 

Lokallisten Lolland har derfor primært rettet sit fokus mod breddeidrætten. Vi skal støtte 
vores frivillige ved at sørge for at de fysiske rammer er til rådighed og i orden samt, at 
administrationen er minimal. I den forgangne periode er det lykkes at skaffe flertal for såvel 
en ny svømmehal i Nakskov og et nyt idrætsanlæg i Maribo. Det var ikke nemt, at skaffe 
flertallet, men det lykkes til sidst. Det er heller ikke billigt, men vi tror på, at pengene er 
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givet godt ud, hvis investeringerne gør, at flere unge som ældre kommer til at dyrke motion, 
og endeligt tilføres Lollands 2 store byer en stor værdi set i et tilflytningsperspektiv. 

Sidst men ikke mindst, så kan vi i fremtiden sagtens se muligheder for et styrket 
samarbejde mellem kommunen og foreningslivet. Vi kan forestille os SFO, lektiecafeer, SKT 
tilbud m.m. drevet af foreningerne. I Lokallisten Lolland er vi meget optaget af, at vi får 
brugt det frivillige foreningslivs ressourcer rigtigt uden at tappe vores ildsjæle for al energi. 

2.13. LOLLANDS FREMTID 

Den kommende erhvervspolitik bliver meget afgørende for, om Lolland skal bevæge sig imod 
positive tider. Siden Lolland Kommunes start har vi primært lavet politik ud fra, at skulle 
klare dagen og vejen. Vi har ikke taget de store politiske diskussioner om Lollands fremtid, 
og vi har ikke drøftet, hvilke visioner vi kunne have for den her pragtfulde landsdel. Den 
diskussion vil Lokallisten Lolland være garant for. 

Alle snakker om tunnelen til Femern som Lollands redning. Lokallisten Lolland tænker da 
også, at tunnelbyggeriet kan give et ordentlig boost til området, men vi frygter også lidt, at 
vi ikke har lært af historien. Vi skal passe på, at vi ikke satser hele butikken på en 
virksomhed eller et projekt. Det har vi set før og det er ikke løsningen. Vi skal derfor allerede 
nu begynde at kigge på, hvad der skal ske, når byggeriet til Femern er færdigt. 

Vi skal allerede nu have tankerne hen imod, hvad skal den næste generation leve af. Hvilken 
fremtid ønsker vi for vores børn og hvordan kunne vi godt tænke os, at leve vores otium. 

Det må være hovedspørgsmålene når de næste mange års politik skal besluttes. 

Lokallisten Lolland ønsker at deltage i dette arbejde. Vi ønsker, at være Lollands talerør i 
byrådet, til forskel for de landsdækkende partier som i højere grad er Christiansborgs 
talerør. I Lokallisten Lolland er det tilladt at synes, at udligningsreformen, politireformen, 
sygehusreformen, kommunalreformen er noget rigtig skidt, uagtet om reformerne er lavet af 
en rød eller blå regering. 

Vi ønsker nemlig, at repræsenterer Lolland for Lollands skyld. 

 

 

 

 

 

  


