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Kommunalvalget 2017 i Lolland Kommune 

1. Nej tak til fordeling af elendigheden, ja tak til  
    kommunalt oprør 

Lolland Kommune fungerer i dag på linje med de øvrige kommuner som et lydigt 
redskab for staten. Regering og Folketing stiller krav om effektivisering, lægger loft 
over kommunale udgifter via den såkaldte budgetlov og har nedsat den statslige 
godtgørelse (refusion) af overførselsindkomster til Danmarkshistoriens laveste sats 
på 20 pct., som foreslået og vedtaget af Helle Thorning Schmidt regeringen. 
     
Hertil kommer at Lolland Kommune siden krisen i 2008 har været ramt af  
befolkningstab og store ændringer i befolkningssammensætningen. Kommunen 
modtager forholdsvis mange borgere på overførselsindkomst med små indtægter 
(kun omkring 1/3 af vore nye borgere er selvforsørgende), der er tiltrukket af lave 
huslejer, mens vi samtidig erfarer afvandring af velbjærgede borgere og unge under 
uddannelse, som ikke vender tilbage. 
     
Den såkaldte kommunale udligning, der skulle sikre, at alle borgere i Danmark ved 
den samme kommunalbeskatning får samme muligheder for velfærdsydelser er 
brudt sammen. Udligningen beregner vore sociale udgifter ud fra antallet af 
offentligt forsørgede, men den tager slet ikke højde for de faktiske sociale udgifter. 
Vi modtager således mange familier, hvis medlemmer kræver en særlig social og 
sundhedsfaglig indsats. 
    
Alt dette indebærer, at de årlige budgetforhandlinger i Lolland Kommune handler 
om, hvordan sparekniven skal svinges. Lolland Kommune har ikke blot skåret ind til 
benet men ind i benet – og er begyndt at afmontere velfærd. Nu kører der slet ikke 
busser i Nakskov i weekenden, nu er Ungdomskollegiet for sårbare unge med 
behandlingskrævende diagnoser under afvikling, nu er vores borgerservice under 
afvikling, vi lukker og slukker foreningslokaler og plejehjem i landområderne. 
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Når de andre partier svinger sparekniven, siger Enhedslisten: vi kæmper for social 
genopretning. Vi vil et kommunalt oprør. Vi kæmper for en retfærdig social 
udligning, hvor staten refunderer 100 pct. af en række sociale ydelser, som 
kommunerne ikke har en kinamands chance for at ændre på. Her må det store 
samfund til lommerne. Vi kræver statsfinansiering af førtidspension og 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager. Vi arbejder for, at Vandkantsdanmark 
(Bornholm, Lolland, Odsherred, Kalundborg, Langeland, Jammerbugt m.fl.) slår sig 
sammen i et vedholdende oprør mod den geografiske ulighed. 
    
Vi deltager derfor kun i kommunale budgetforlig, der indleder en social 
genopretning – f.eks. finansieret via midler fra generøse anlægsudgifter og i yderste 
nød skattestigning, indtil en social retfærdig udligning har set dagens lys. 
 

2. En tryghedsskabende og mangfoldig Ældresektoren 
Omsorgen for de ældre er i frit fald i Lolland Kommune. 
Der er i årevis sparet massivt på området. Statens ældre- og værdighedsmilliard har 
derfor blot rakt til at dække de værste huller i budgettet. Vi står over for et stort 
genopretningsarbejde, hvis vore ældre og deres pårørende skal kunne følge tryghed 
og få tilført livsfylde. Følgende krav anser vi for uomgængelige: 
 

• Ja tak til rengøring hver anden uge, nej tak til rengøring hver tredje uge i 30, 
40 eller 50 minutter. 

• Alle ældre skal have hjælp til at skrive indkøbsseddel og bestille varer efter 
behov – ikke som nu blot 4 minutter én gang om ugen. 

• Det skal være muligt at komme i seng også efter kl. 23.00 og den fornødne 
natbemanding være til stede. 

 
Også området for demente er blevet udsultet. Her er behov for et umiddelbart løft: 

• Personalenormeringen skal kraftig udvides 
• Aflastningen af pårørende til dement ægtefælle i hjemmet skal øges fra 3-4 

timer om ugen til 6 timer. 
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Enhedslisten er stærk modstander af et nyt, stort plejecenter i Nakskov, der 
indebærer unødig centralisering og nedlæggelse/udsultning af lokale plejecentre.  
Vi arbejder i stedet for at energirenovere de eksisterende plejecentre og gøre dem 
dementvenlige med den fornødne udenomsplads. For vore ældre medborgere er 
det af vital betydning, at de kan forblive i deres lokale miljø, hvor deres familie, 
venner og bekendte bord. Rejsen fra Bøgevænget i Holeby til Nakskov kan være 
rigtig lang – mentalt set. 
 
Enhedslisten er modstander af privatisering, hvad enten den tager form af 
brugerbetaling til f.eks. vaskeservice, udlicitering af hjemmepleje eller ved at 
indsætte fremmede fonde som byg- og driftsherre af vore plejehjem. Vi arbejder 
lokalt og på landsplan for, at enhver form for tvangsudlicitering afskaffes. Vi finder 
det absurd, at det offentlige både skal klare sine egne medborgere og stå parat med 
et sikkerhedsnet, når det private firma  går konkurs eller slet ikke kan levere den 
lovede ydelse. I sidste nævnte tilfælde risikerer man at havne i opslidende 
retstvister. 
 
Vi ønsker i stedet en offentlig ældresektor præget af tryghed og mangfoldighed i 
borgernes nærmiljø med et højt og attraktivt serviceniveau tilført en 
klippekortsordning som ekstra flødeskum. 
 

3. Børn og skole området 
Lolland Kommune har store og krævende opgaver at løfte på det forebyggende 
børneområde, inden for daginstitutioner og på folkeskoleområdet. Hver måned 
modtager vi nye familier, hvis børn har komplekse problemstillinger.  
 

3.1. Udbyg daginstitutioner – led i en forebyggende  
og tidlig indsats 
Enhedslisten ønsker en tidlig og forebyggende indsats, når det gælder truede børn. 
 
 Vi arbejder for 
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• at der med udgangspunkt i de lokale skoler og lokale daginstitutioner  
iværksættes en forebyggende og tidlig indsats over for truede familier og børn 
med sundhedsplejerske og daginstitution som det afgørende 
omdrejningspunkt.  

• at alle forældre med børn op til 3 år får tilbud om at deltage i forældrekurser 
for at få redskaber til at håndtere en hverdag med børn. De yderst opløftende 
erfaringer med ”De utrolige år – for forældre med børn 1-3 år” (samarbejde 
mellem Børne- og ungerådgivningen, Familiecentre Toftegård og 
Sundhedstjenesten) skal fastholdes og almengøres. 

• At alle sårbare familier tilbydes en helhedsorientere indsats 
• At  vuggestuepladser udbygges  
• At dagplejemødre og deres børn tilbydes et stigende antal aktiviteter sammen 

med daginstitutionsbørn. 
 
Enhedslisten ser vuggestuer og børnehaver som den optimale løsning, fordi de 
rummer mulighed for en alsidig og forebyggende indsats med flere voksne i spil. 
 

3.2. Folkeskolen – et aktiv for alle 
Folkeskolen i Lolland Kommune er udsultet, alt mens de private daginstitutioner og 
private skoler har vokseværk. En tredjedel af alle elever søger nu den private 
løsning, som kommunen er tvunget til at medfinansiere. 
   Folkeskolen skal i vort område løfte mange forskellige elevgrupper – ofte med 
store udfordringer. Det kræver en både socialpædagogisk og faglige indsats, som vi 
har begrænsede ressourcer til at løfte under de nuværende økonomiske forhold. 
Ondt bliver værre, når den borgerlige regering ved de sidste to finanslove har øget 
statsstøtten til de private skoler. 
 
Enhedslisten ønsker at styrke den fælles folkeskole. Vi finder det vigtigt, at børn fra 
forskellige samfundslag beriger hinanden. Derfor ønsker vi en massiv indsats til gavn 
for folkeskolen: 
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• Der er behov for et to-lærersystem i klasser med elever, der fordrer en 
socialpædagogisk indsats. Vi taler efter vort skøn om mindst x antal nye 
stillinger. 

• Der er behov for at give vore elever flere ekskursionsoplevelser. Der må 
oprettes en øremærket pulje hertil.  

• Det er vores mål, at der på alle folkeskoler oprettes kantiner med alsidig og 
nærende kost. 

• Vi arbejder for, at der kommer selvstændige bestyrelser og selvstændig 
ledelse til hver matrikel. Jo tættere vi kommer på dette mål, jo bedre. Den 
foreslåede struktur med to centre og 2x2 bestyrelser ledsaget af 
underliggende forældreråd er ikke groet i vor have. 

• Enhedslisten arbejder for, at folkeskolen med udgangspunkt i lærernes 
erfaringer får mulighed for at tilbyde nye og attraktive løsninger.   

• Enhedslisten slås for at konsolidere overbygningen for de ældste elever i både 
Rødby og Horslunde. 

 

4. Socialpsykiatrien skal genoprustes 
Lolland Kommune har haft og har stadig på store områder en velfungerende 
socialpsykiatri, som frem til budget for 2017 er gået nogenlunde fri af sparekniven. 
Vi har f.eks. tvangfrie værestedstilbud med høj tilfredshed (Teglgården, 
Kirsebærhuset, Skomagerens Hus), vi har tilbud for mennesker med fysiske og 
psykiske funktionsnedsættelser, som er kommet ind i en god gænge (A-hus Fuglse), 
vi har BO- og Rehabiliteringscenter Søndersø, og vi har den sociale virksomhed 
Lolland i Nakskov med tilknyttet landbrug, der tilbyder specialpædagogisk arbejde 
og omsorg , og vi har hidtil haft velfungerende botilbud og gode arbejdspladser for 
de ansatte.  
    Budgettet for 2017 har imidlertid ikke blot reduceret bostøtte for sindslidende og 
udviklingshæmmede men også betydet en afmontering af Ungdomskollegiet for 
unge mennesker med en særlig diagnose. Står det til Enhedslisten, skal den 
skadelige og helt uacceptable besparelse på over 10 mio. kr. over for de mest svage 
borgere fjernes. Jo før jo bedre. 
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5. En værdig integration 
Enhedslisten vil arbejde for en værdig integration fra dag ét. Dette indebærer 

• at vore nye borgere skal screenes som hele mennesker. Både deres fysiske og 
psykiske tilstand samt deres uddannelsesmæssige baggrund skal afdækkes. 

• at screeningen alt efter individuelt behov ledsages af en social, psykiatrisk og 
uddannelses-samt beskæftigelsesmæssig indsats. I dag underbetones den 
sociale og psykiatriske indsats, ja er undertiden helt fraværende.. 

• at vore nye borgere får tildelt en mentor, der kommer ud i hjemmene. 
• At vore daginstitutioner og skoler er opmærksomme på tolkningsproblemet 

og kan rekvirere den fornødne tolkningshjælp.  
 

6. Socialområdet –syge skal fredes 
Den 31.1.17. blev en kvindelig kontanthjælpsmodtager (gift med 
kontanthjælpsmodtager) i Lolland Kommune frataget sin kontanthjælp, fordi 
vedkommende ikke havde arbejdet 113 timer inden for det sidste halve år. Kvinden 
havde været syg i over 2 år med kroniske smerter. 
    
Det er en del af den socialpolitiske virkelighed i Danmark og i Lolland Kommune. 
Syge kan sendes i arbejdsprøvning, syge kan sendes i sengepraktik, syge kan risikere 
nedsat kontanthjælp eller få frataget denne, hvis de begge er på kontanthjælp.. 
    
Det er ikke Lolland Kommune, der bærer hovedansvaret herfor. Det er Helle 
Thorning regeringens ansvar. Denne regering tog initiativ til en dramatisk 
nyfortolkning af arbejdsevnebegrebet, som kom til udtryk i en stribe nye love vedr. 
førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp i 2013 og 2014. Herefter 
kan man kun få førtidspension, såfremt det ”er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke 
kan forbedres” (jf. lov om social pension § 16 st.2.) I bemærkningerne til loven står 
der, at ”arbejdsevnen er noget, der kan og skal udvikles i en konkret sammenhæng”.  
Med åbne øjne vedtog et flertal med Thorning Schmidt regeringen i spidsen, at 
arbejdsevnen SKAL udvikles  næsten for enhver pris– også selv om man har 
skavanker eller er syg. Sengepraktik blev et nyt begreb i det danske sprog. 
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Kommunerne skal blot udføre gældende lovgivning, lyder en betragtning. 
    
En anden betragtning lyder, at kommunerne i kraft af deres kendskab til lovenes 
virkninger på levende mennesker har en særlig forpligtelse til at 
pege på lovgivningens 

• Umenneskelige følger 
• Irrationelle følger. Ingen har gavn af at pine syge mennesker. 
• Administrere lovgivningen så humant som vel muligt. 

 
Enhedslisten vil derfor arbejde for: 

• at syge og forfulgte borgere står frem med deres problemer i offentligheden 
• at alle, som risikerer at blive ramt af 225 timers kravet, får tilbud om et 

arbejde 
• at alle aktivitetsparate (de er jo netop ikke jobparate) fritages fra 225 timers 

reglen. Lolland Kommune fritager 43 pct., andre kommuner som Herlev, 
Hvidovre og Ålborg omkring 80 pct. 

• at der i videste omfang gives midlertidigt tilskud til husleje, indtil kommunen 
kan anvise en billig bolig 

• at ressourceforløb, som lovgivningen kræver, men som reelt 
ikke giver nogen mening, bliver så lidt indgribende over for borgeren og så lidt 
ressourcekrævede for kommunen – f.eks. gennem kulturtilbud og tilbud i 
samspil med foreningslivet efter eget valg. 

  

7. Nej tak til tvangsaktivering, ja tak til målrettet uddannelse  
og overenskomstdækket arbejde 

Enhedslisten er imod tvangsaktivering/meningsløs aktivering.  Vi er imod, at 
personer i aktivering underminerer overenskomstdækket arbejde i butikker, på 
fabrikker og i det offentlige. Og vi vil forhindre, at arbejdsgiverne kan bruge frygten 
til at forringe arbejdsvilkår og lønforhold.  
    Derfor slås vi på landsplan for uddannelses- og jobgaranti til alle jobparate – hvad 
enten de er på dagpenge eller kontanthjælp. Ingen skal miste dagpengene uden at 
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være blevet tilbudt job eller uddannelse, alle skal have let og ubesværet adgang til 
en a-kasse. 
 
   Med dette perspektiv i baghovedet vil vi lokalt slås for 

• At aktiverede i Lolland Kommune fra dag 1 tilbydes mulighed for 
kompetenceløft, der kan godskrives ved senere faglig uddannelse. Vi skal nå 
frem til en situation, hvor de jobparate kan se et klart lys for enden af 
tunnelen – dvs. et kompetenceløft på et fagområde, hvor den pågældende 
har engagement, og hvor der er udsigt til arbejde. Det kan være inden for det 
grønne område, men det kan også være inden for byggeri og metal.  

• At effekten af aktivering dokumenteres 
• At alle syge fritages for aktivering til fordel for en sundhedsfaglig og socialt 

baseret indsats. 
 

8. Plads til alle unge 
De fleste unge i Lolland Kommune tager en faglig uddannelse (Celf) eller går på 
gymnasiet. Men Lolland Kommune har også en alt for stor gruppe unge, som 
udelukkes fra en ungdomsuddannelse på grund af den nye erhvervsskolereform 
med adgangskrav på mindst 2, eller fordi de har ondt i livet. Vi har i skrivende stund 
mindst 500 18-25 årige, som befinder sig i en afmægtig situation, som står uden 
uddannelse og ikke er klar til et job. Enhedslisten arbejder derfor på: 

• at alle disse borgere udredes/screenes omhyggeligt og tilbydes den fornødne 
social- og uddannelsesmæssig indsats. 

• at alle disse borgere tilbydes individuel, skæddersyet hjælp. I Silkeborg har 
man en såkaldt uddannelsesgarantiskole, der sikrer, at hver eneste borger får 
hjælp til at komme i gang med et uddannelsesforløb. 

• at kommunen gør maksimalt brug af de alternative uddannelser, der leder 
frem mod at blive erhvervsassistent jf. Erhvervsgrunduddannelse (EGU), 
Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ProduktionsskoleBaseret 
Erhvervsuddannelse (PBE). EGU er et 2 årigt forløb med særlig vægt på 
praktik. Alle kan optages. Efter afsluttet forløb kan man lettere få job som 
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tillært/ufaglært, man kan få adgang til erhvervsskole eller man kan om 
fornødent komme i A-kasse til dimittendsats. 

 
Enhedslisten vil arbejde for, at de fornødne praktikpladser til EGU fremskaffes. Alle 
arbejdsgivere, som Lolland Kommune kommer i berøring med, skal oprette EGU 
elevpladser. 
   Selv efter gennemførelse af en sådan screening, vil vi formentlig stadig have en 
betydelig gruppe af helt unge mennesker, som har brug for et døgntilbud, hvor man 
gennem et tæt fællesskab får udviklet ikke blot faglige men også personlige og 
sociale kompetencer til at mestre dagligdagen: En intensiv læringscamp er én 
mulighed, en projektorienteret produktionshøjskole, hvor dagligdagens dannelse 
kædes sammen med færdigheder i at drive produktionsvirksomhed f.eks. et gartneri 
med dyrehold er en anden mulighed. 

 
9. Kultur- og fritid 

 

9.1 Fritidsliv 

Lolland Kommune har et blomstrende fritids- og foreningsliv. Vi har en stribe af 
idræts-, fritids- og kulturtilbud, herunder musikskoleaktiviteter, der sikrer vore børn 
og unge mennesker udfoldelsesmuligheder. 
Skal vi fastholde og udvikle dette fritidsliv, skal fødekæderne være i orden og sikre 
lige adgang for alle borgere til fritid og kultur – formelt og reelt. Vi er modstander af 
alle former for såkaldte bygningsoptimeringer, der indsnævrer borgernes 
muligheder for fri udfoldelse f.eks. vender Ø sig kraftigt mod nedrivning af 
gymnastikbygningen i Holeby skole, der danner ramme om et blomstrende 
foreningsliv. Enhedslisten har derfor som mål 

• At alle børn og unge skal have mulighed for at deltage gratis i mindst to 
fritidsaktivitet. Indtil dette mål er nået, ønsker vi puljen for støtte til børns og 
unges fritidsaktiviteter kraftig udvidet. Alle med behov herfor skal have 
mulighed for at få dækket kontingent og personligt udstyr. 

• At der i alle vore bysamfund og oplandslandsbyer, herunder også Dannelunde, 
er et kommunalt drevet borgerhus med idrætsfaciliteter finansieret af 
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fælleskassen. Vi er opmærksomme på, at vi er langt fra dette mål, 
kommunens største by Nakskov mangler således et borgerhus. Alt dette 
understreger blot endnu engang, at kampen for 100 pct. statsgodtgørelse af 
alle kommunale udgifter, som vi ikke selv kan påvirke (førtidspension og 
indkomstoverførsel til aktivitetsparate) er en simpel nødvendighed. 

• At udviklingspuljer til fritids- og kulturaktiviteter udvides. 
 
Enhedslisten hilser med tilfredshed, at kajaksporten i Maribo og kraftsporten 
(vægtløftning, styrke- og frivægtstræning)  i Rødby Motionscenter arbejder for at 
kunne varetage uddannelsen som trænere og instruktører på højt niveau. 
Enhedslistens mål er at kunne etablere et bachelorniveau begge steder med blandt 
støtte fra kommunen jf. 11. 
 

9.2 Et biblioteksvæsen der danner ramme om  
et levende demokrati 
Biblioteksvæsenet i Lolland Kommune er skåret ned til sokkehullerne. Værst er det 
gået ud over Maribo, der i dag kun har åbnet tre gange om ugen – i både Nakskov og 
Maribo er biblioteket lukket om lørdagen. 
Enhedslisten vil en helt anden vej. 
 
Vi ønsker et biblioteksvæsen, der er rammen om kulturelle aktiviteter for børn, unge 
og voksne – og som rækker hånd til alle borgere, der har behov for at kunne 
navigere i en digitaliseret verden i både Nakskov, Maribo og Rødby/Holeby.  Vi er 
langt fra dette mål. De første helt nødvendige skridt til genåbning af et anstændigt 
biblioteksvæsen lyder: 

• Umiddelbar genindførelse af den personlige betjening i Nakskov og Maribo 
i alle ugens dage, herunder mulighed for vejledning i digital betjening. 

• Kurser i informationssøgning, herunder navigering i rollen som borger på 
nettet. 

• Udvidede aktiviteter for børn, unge og voksne (børneteater, foredrag, 
litteraturaftner, strikkeaftner og anden form for husflid, samspil mellem 
bibliotek og daginstitutioner, formidling af fagbøger og faglig viden) 
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•  Opbygning af samtalerum og udstillingsrum 
 

10. Nej tak til privatisering og udlicitering, ja tak til 
medarbejderdemokrati 
Enhedslisten er modstander af udliciteringer og privatiseringer. Når det offentlige 
overdrager styringen til de private, mister fællesskabet indflydelse og risikerer at få 
påført ekstra omkostninger. Enhedslisten har således fra dag ét været modstander 
af den private organisation OK-Fondens indtog i kommunens ældrepleje. Først skulle 
den overtage driften af plejehjemmet Margretecenteret i Maribo, dernæst  skal OK-
Fonden, hvis det står til Venstre og Dansk Folkeparti, optræde som bygherre og 
driftsherre på et overflødigt, nyt plejecenter i Nakskov. Enhedslisten er tilsvarende 
modstander af udlicitering af Park og Vejs opgaver. 
    
Enhedslisten arbejder i stedet for at vore offentlige medarbejdere 

• Løbende tilbydes efteruddannelse 
• Får mulighed for at berige hinanden på tværs af de enkelte afdelinger og 

arbejdspladser 
• Får mulighed for at udfolde deres kreativitet til gavn for et godt arbejdsmiljø 

og borgerne i Lolland Kommune ved at komme med nye løsninger 
• Medarbejderforsamlinger skal have udtale- og høringsret i spørgsmål, der 

vedrører de ansatte. 
 

11.  Et udvidet borgerdemokrati 
Enhedslisten kæmper for  

• Alle borgere i Lolland Kommune har krav på en ordentlig borgerrådgivning. 
Den nuværende borgerrådgivning  på to lokaliteter under ydmyge forhold 
med begrænset åbningstid er under al kritik.  
 

Enhedslisten arbejder for 
• At udvide åbningstiden med mindst fire dage om ugen 
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• At sikre alle borgere mulighed for at tale i et rum om strengt personlige 
forhold 

• En borgerrådgiver. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens udvalg og 
forvaltning, behandler spørgsmål og klager fra borgerne i relation til offentlige 
ydelser, varetager en whisleblowerfunktion og optager sager af egen drift. 
Flere kommuner bl.a. Nykøbing F. og København har en borgerrådgiver. 

• De udsattes råd. Rådet er med til at gøre de udsatte gruppers forhold og 
interesser synlige og øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til 
orde og få indstillingsret til byrådet. Rådet kan bestå af sociale 
hjælpeorganisationer (Frelsens hår, Redbarnet, Røde Kors) og 
brugerorganisationer. Blandt andet Aarhus Kommune og Thisted Kommune 
har oprettet De udsattes råd. 

• Lokalråd. Der bør åbnes for, at vore oplandslandsbyer og bysamfund kan 
oprette lokalråd med høringsret og indstillingsret til kommunen, såfremt 
500/1000 borgere i området ønsker det. Som led i en offensiv 
landdistriktspolitik med øje for aktiv bosætning finder vi det oplagt at få 
oprettet lokalråd. 

 

11. Nye studiemiljøer efter ungdomsuddannelserne 
(bacheloruddannelser)  
De regerende partier i Lolland Kommune – Socialdemokratiet, Venstre og Dansk 
Folkeparti – vedtog i 2016 at reducere antallet af byrådsmedlemmer fra 31 til 25. De 
antager at befolkningstallet vil forblive på godt 42.000 mod tidligere 50.000 (2001) 
og 46.000 i 2010. Derfor skal vi have færre til at regere i kommunen lyder 
ræsonnementet. Det er en udemokratisk vej og en sortsynet vej. De regerende 
partier accepterer tilsyneladende blindt, at de fleste unge efter endt 
ungdomsuddannelse forlader kommunen uden at vende tilbage. 
   Enhedslisten vil en anden vej. Vi vil skabe aktiv bosætning og fremdrift. 
 

Uddannelser – led i en aktiv bosætning 
Vore nærmeste kommuner Guldborgsund og Vordingborg har bacheloruddannelser. 
Lolland Kommune har ikke sådanne muligheder. Derfor skal vi i gang med at 
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etablere bacheloruddannelser, som led i en aktiv bosætningspolitik ( i samspil med 
et VE-samfund med energilagring i fælleskabets eje , og omlægning af landbruget til 
100 pct. økologi med produktion af højtforædlede lokale råvarer over en bred kam). 
Målet er et stigende indbyggertal og en alsidig sammensat befolkning. 
   
 Lolland Kommune skal virke som en initiativtagende og koordinerende kraft  til 
fremme af nedenstående uddannelser: 

• Vi skal som led i Femern byggeriet etablere diplomingeniøruddannelser i 
Nakskov med praktikantpladser på Femernbyggeriet som 
omdrejningsbyggeriet. Det kan handle om bygningskonstruktører, elektro- og 
software området men også efter indvielsen om miljøovervågning  og 
inspektion af tunnelens driftssikkerhed. Erfaringerne fra et af verdens mest 
bemærkelsesværdige byggerier i sin art skal udnyttes af lokalsamfundet – og 
ikke udelukkende af internationale koncerner. 

• Vi skal med udgangspunkt i de succesrige erfaringer vedrørende træning og 
uddannelse af kajakroer i Maribo udvikle en træningsuddannelse og en 
instruktør uddannelse med sigte på High level coach. Dette indebærer, at man 
i Maribo skal kunne tage fra niveau 1 til og med niveau 5 inden for det 
såkaldte IPP system ledsaget af instruktør niveau 1, 2 og 3. Har man bestået 
f.eks. IPP3 har man adgang til at læse/træne på instruktørniveau 2, har man 
bestået IPP4 har man adgang til til læse/træne på instruktørniveau 3. I dag 
kan man tage IPPi Maribo 1-2 men med snarlig mulighed for et lidt højere 
niveau takket være en nyansættelse. Et frø er sået. 

• Model Maribo kan udbredes til andre sportsgrene. Rødby Motionscenters 
ønske om at blive et center, hvor alle kan komme og dygtiggøre sig inden for 
kraftsport og i denne forbindelse blive et certificeret uddannelsessted for 
trænere bør således fortsat støttes med kommunale midler. Hidtil har det kun 
været erhvervsskolen CPH West i København , hvor man via det offentlige 
system kan nå et bachelorniveau. Enhedslisten vil arbejde for, at der bliver 
indført et tilsvarende niveau i Rødby.  

• Vi skal sikre, at studerende på Kunstakademiet kan udfolde større projekter i 
Lolland Kommune under henvisning til enestående miljøer herfor (hvor lys og 
vand brydes) på linje med f.eks. Skovsnogen Artspace, der er et 25 hektar 
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stort udstillingssted under åben himmel i en vestjysk skov 25 km. syd for 
Herning, som benyttes af Kunstakademiet 

 
Alt dette kommer ikke af sig selv. Men der findes et lysende forbillede fra en 
kommune i udkanten. I maj 2016 indviede man i Kalundborg en ingeniøruddannelse 
for diplomingeniører i biokemi. Nøglen til at tiltrække sådanne uddannelser er 
praktikantpladser for studerende. 
 
Hvad bør der gøres?     
Situationen er kompliceret efter at praktisk talt alle uddannelsesinstitutioner er 
blevet ændret til selvstændige enheder med en begrænset politisk styring. Men det 
er muligt at etablere nye uddannelser, som tilfældet for Kalundborg viser. 

• Vi skal sikre, at Femern Bælts entreprenører ikke blot får indskrevet lære- og 
praktikpladser men også praktikantpladser i de sociale klausuler. Vi har 
anmodet vore folk på Christiansborg om at rejse dette spørgsmål over for 
transportministeren. Vi opfordrer også andre partier hertil. 

• Vi skal sikre, at University College Sjælland (UCSJ) i samarbejde med en 
ingeniøruddannelse (DTU og/eller Via University College i Horsens) bliver gjort 
interesseret i sagen.  

• Vi skal sikre at Regionen giver grønt lys herfor. 
• Vi skal sikre, at den relevante minister til sidst godkender projektet (som 

næppe er et problem, hvis alle øvrige aktører giver grønt lys). 
• Vi skal sikre at Lolland Kommune vil handle som den koordinerende faktor og 

indkalde de berørte parter. 
• Vi skal sikre at Lolland Kommune vil etablere relevante bygninger og 

studiemiljøer. 
 
Når det gælder kajakuddannelse på højeste niveau er sagen lidt lettere. Maribo er i 
forvejen et  aktiv på området. Men også i dette tilfælde er det vigtig, at kommunen 
handler som en koordinerende myndighed. Det samme gælder samarbejdet med 
Kunstakademiet, hvor aktørerne bag Dodekalitten bør inddrages. 
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12.  Omlægning til 100 pct. vedvarende energisamfund 
- til gavn for produktion, blivende jobs og fællesskab 

Enhedslisten-Lolland ønsker at Lolland Kommune overgår til et fællesejet 
vedvarende energisamfund, hvor der findes løsninger for lagring af vedvarende 
energi, og hvor  vedvarende energianlæg kommer lokalbefolkningen til gavn.  

Vi arbejder ud fra følgende principper: 

• at al energi fremstilles fra vedvarende energikilder (sol, vind, bølgeenergi, 
geotermi, jordvarme) 

• at den vedvarende energi kan lagres 
• at den vedvarende energi er i kommunalt eje eller lokalt foreningseje  
• at der arbejdes for energieffektivisering 
• at al vedvarende energi kommer alle borgere til gavn  

For at fremme denne målsætning siger Enhedslisten-Lolland 

Ja tak til vedvarende energikilder, nej tak til biomasse som en permanent løsning  
• at kystmøller og møller på havet nyder fremme 
• at der indføres et stop for flere møller på land  bortset fra husmøller på 

niveau med husstandsmøller, der f.eks. kan drive varmepumper til og til 
fællesejde anlæg. 

• at anlæg til udnyttelse af solenergi (solfangere og solceller) fremmes 
• at der eksperimenteres med bølgeenergi så denne energi kan udnyttes 

samfundsmæssigt 
• at der eksperimenteres med lagring af energi jf. nedenfor 
• at biomasse kun indføres i en overgangsordning og såfremt det er 

bæredygtigt i forhold miljø, arbejdsmiljø og klima under kontrol af en 
tredjepart.  

• at biomasseproduktion altid må vige for fremstilling af lokale, økologisker 
råvarer 

 
Lagring af energioverskud 
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For at sikre optimal udnyttelse af den vedvarende energi er det nødvendigt at finde 
en løsning på lagring af den vedvarende energi med minimalt tab eller intet tab. 

• lagring i form af varmt vand og i kombination med store varmepumper 
• lagring i form af brint i kommunale biler, busser, færger og tog - -f.eks. 

Lokaltog. 
• lagring i eldrevne kommunale biler, offentlige busser 
• lagring i batterier 

 
Ja tak til fælleseje af energiproduktion og energilagring, nej tak til 
vindmøllebaroner 
Enhedslisten ønsker, at produktion af vedvarende energi kommer alle borgere til 
gavn. Dette indebærer 

• at VE anlæg drives af kommunens selskaber eller er i lokalt laugseje 
• at VE lagringsanlæg indebærer kommunal deltagelse – og i videste omfang 

sammen med andre energiselskaber i regionalt eller kommunalt eje 
 
Energieffektivisering til gavn for lokalsamfundene 
Det vedvarende energisamfund indebærer, at der satses på energieffektivisering af 
bygningsmassen. Dette betyder, at kommunen er forpligtet til at sikre 
energieffektivisering af offentlige bygninger og inspirerer til indførelse af nul-
energihuse – også i vore oplandslandsbyer og dermed ligestillede samfund. Derfor 
skal der vedtages en plan for 

• energirenovering i superligaen i offentlige og foreningsejede bygninger 
• offentlige flagskibe i form af f.eks. et CO2 frit-vaskeri på Krogsbølle 
• Etablering af lokale energisamfund, der udnytter erfaringerne fra 

”energilandsby Horslunde”, som blev afsluttet i 2012. Her lykkedes det at 
energirenovere 40 huse, energirenovere Nordvestskolens Ravnsborgafdeling, 
skabe jobs til lokale håndværkere og styrke foreningslivet. Sådanne erfaringer 
skal fastholdes og udvikles. 
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13. Omlægning til 100 pct. økologi og et alsidigt natur- og 
kulturlandskab. 

Omlægning til et alsidigt økologisk jordbrug, der tilgodeser biodiversiteten, baner 
vejen for økologiske råvarer, lokal forædling, nye turismeperspektiver – og blivende 
lokale jobs. 

Enhedslisten vil fremme denne udvikling ved at arbejde for 

• at bortforpagte al offentlig jord til økologiske producenter 
• at oprette økologiske frugtlunde ved at beplante offentlige jorde. 

Pilotprojektet i Holeby skal videreudvikles. 
• at etablere oaser på tomter fra nedrevne huse til gavn for lokale 

borgergrupper, turister og friluftsfolk. 
• at fremme nye naturparker  
• at styrke cykelturisme og kombinationer af bil og cykelturisme med 

netværk af cykelruter ledsaget af oaser med shelters og 
opmærksomhedspunkter. 

• at lade det fælleskommunale køkken og offentlige institutioner gøre brug af 
lokale, økologiske råvarer.  

• at virkeliggøre hensigtserklæringen i kommunens aftale med HOFOR vedr. 
salg af lokale råvarer i hovedstadsområdet. 

• at afsøge muligheden for at etablere en Økologisk Omstillingsfond efter 
Samsø modellen, der sælger folkeaktier og opkøber jord til bortforpagtning til 
idérige landmænd, der brænder for økologi. 

• at indføre model Ballerup. På linje med Ballerup kan kommunen tage initiativ 
til en almennyttig, erhvervsdrivende fond, som igangsætter økologisk gartneri 
og et mindre landbrug. Kommunens repræsentanter i fondens bestyrelse skal 
udgøre et mindretal og fondens aktiviteter må ikke virke 
konkurrenceforvridende. Fonden kan få status som en registreret 
socialøkonomisk virksomhed. 

 

 


