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Dit valg – Lollands Fremtid 

 

Konservative Lolland arbejder for en positiv udvikling og fremtid for Lolland Kommune, 

hvor der bl.a. gives støtte til de unge familier under og efter graviditeten, 

børnefamilierne kan trives, vores børn og unge kan udvikle sig, hvor vores ældre og 

svage kan bo og færdes i tryghed og er sikret omsorg og pleje. Vi vil værne om miljøet 

og klimaet og skabe gode rammer for erhvervslivet, derunder landbruget. 

Denne udvikling og fremgang kommer ikke af sig selv. På for mange områder ligger 

Lolland Kommune for dårligt placeret på diverse lister og i statistikker – og i enkelte 

tilfælde på en allersidste plads. Der skal derfor arbejdes målrettet af både kommunale 

og private kræfter for at opnå den bedste udvikling for vores område. 

Det er konservativ tankegang – det er konservativ politik. 

Etableringen af Femernforbindelsen giver Lolland nye muligheder, som vi skal have 

mest muligt ud af, både under og efter etableringen. 

Dette valgprogram giver vores bud på, hvor vi ser udfordringer – og dermed opgaver 

der skal løses, og i hvilken retning vi ønsker, at vores kommune og fællesskab skal 

udvikle sig. 

Hvis du er enig i disse holdninger, bør du stemme konservativt ved kommunalvalget 

den 16. november 2021. 

 

Det er dit valg – det er Lollands fremtid, det handler om. 

Henrik Jacobsen, spidskandidat – Maribo                                                    

Anna Arnecke – Nakskov                                                                               

Anne Hopkins – Græshave                                                                           

Martin Stentebjerg – Holeby                                                                                

Klaus Møller – Nakskov                                                                                   

Roman Smigielski – Holeby                                                                                

Erik Poulsen – Rødby                                                                                             

Lars Buhl – Rødby 
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Familier og børn: Børn er vores fælles fremtidsfundament 

 
Børnene er fundamentet i Lollands fremtid.  

 

Konservative Lolland mener, at børn har krav på en sikker og tryg opvækst. 

 

Konservative Lolland vil arbejde for, at svage og socialt udsatte familier og enlige 

kvinder hjælpes allerede under graviditeten, i tiden efter fødslen samt i tiden derefter.  

Det er vigtigt, at børnene oplever en tryg opvækst med voksne der præger barnet 

positivt, således at barnet oplever, at der er behov for det i en større social 

sammenhæng. Konservative Lolland bakker op om den hjælp, der ydes af 

organisationer som for eksempel Homestart, der støtter familier. 

 

Konservative Lolland vil arbejde for at kvinder i problematiske parforhold har 

mulighed for at søge hjælp til sig selv og deres barn. 

 

Konservative Lolland bakker op om at sikre barnets tarv ved at barnet kan 

tvangsfjernes. 

 

Konservative Lolland bakker op om at sikre barnets tarv ved at kunne 

tvangsbortadoptere barnet ved fødslen.  

 

Konservative Lolland mener der skal være et børnekrisecenter, hvor børn selv kan 

henvende sig 24 timer i døgnet, i fald de bliver udsat for eksempelvis vold eller overgreb 

i familien. 

 

Konservative Lolland mener, at et godt familieliv er et stærkt udgangspunkt for en god 

tilværelse. Vi lever i en tid med meget forskellige familiemønstre. Nærhed og samvær 

betyder rigtig meget, såvel i kernefamilien som hos den enlige forælder eller i andre 

familieformer. Derfor vil Konservative Lolland være med til at skabe rammen om et 

godt familieliv, og det indebærer også muligheden for deltidspladser i institutioner eller 

pasning på andre tidspunkter end de allerede fastlagte. 

 

Børn af indvandrere og flygtninge skal have mulighed for personlig udvikling på samme 

måde, som danske børn. Konservative Lolland mener, at det skal gøres klart for 

indvandrerforældre, at hvis deres børns fremtid skal være i Danmark, skal de sørge for 

at deres børn lærer flydende dansk, og kender dansk kultur. Det kan opnås ved at 

børnene går i vuggestue/børnehave. 
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Konservative Lolland mener, at dette senere kan medvirke til at nedsætte antallet af 

unge der tidligt kommer på kant af loven. Konservative Lolland bakker op om et styrket 

SSP-samarbejde mellem skolen, kommunen, politiet – og familierne. Vi skylder 

børnene, familierne og samfundet at få de, der er ved at ødelægge deres fremtid, til at 

komme tilbage i et uddannelsesforløb.  

 

 

Skoler: Børn har krav på kvalificeret skolegang  

 

Konservative Lolland vil at Lolland skal være en kommune med forståelse for de 

krav skoletiden og den videre uddannelse kræver, og med plads til hver enkelt. 

 

Konservative Lolland vil fortsætte arbejdet med at have egen pædagogisk ledelse på 

hver skolematrikel og med bestyrelse, der har ansvar for den enkelte skole. Alle skoler 

skal have egen leder, som er ansvarlig for skolen, og som forældre, elever og personale 

kan henvende sig til ved behov. 

 

Vi bakker op om skolebestyrelser med indflydelse på de principper og fremtidsvisioner, 

som skolen skal arbejde efter. Den faglige udmøntning af de vedtagne principper for 

den enkelte skole ligger hos skolens ledelse. 

 

Konservative Lolland vil inddrage elever og unge i beslutningsprocessen, hvorved vi 

sikrer ansvarlighed og kvalitet i beslutningen. 

 

Konservative Lolland vil arbejde for at sikre eleverne de bedste forudsætninger for 

god indlæring. 

 

Det er vigtigt for Konservative Lolland, at der er mulighed for at holddele elever med 

særlige behov i enkelte perioder, så der kan skabes ro og stabilitet både for den enkelte 

elev og for klassen. 

 

Konservative Lolland sætter hensynet til faglighed højt. Vores folkeskole skal danne 

grundlag for at give vores elever det bedste afsæt til den videre uddannelse. 

Undervisningen skal give den enkelte elev såvel faglig viden samt opøve de 

færdigheder, de skal bruge i deres videre uddannelse. 

 

Folkeskolen skal forberede eleverne til det liv, de vil møde efter skolen, hvorfor 

undervisningen skal give eleverne basal forståelse af hverdagsøkonomi, så de bedre 

kan styre deres egen økonomi som voksne. 
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Konservative Lolland vil arbejde for klassestørrelser på mellem 20-22 elever. Det vil 

give mulighed for at nå ud til alle elever i undervisningen. Samtidig kan det være med 

til at tiltrække uddannede lærere til vores kommune. Inden for enkelte områder skal en 

faglig kompetence på specifikke fag kunne sidestilles med en læreruddannelse. 

Eksempelvis inden for musik, natur- og teknik og håndværksfag.  

 

Konservative Lolland vil arbejde for at styrke SSP samarbejdet. For os er et godt 

familieliv grundlaget for en god tilværelse. Nærvær og samvær betyder rigtig meget, 

såvel i familien som hos den enkelt forælder. 

 

For Konservative Lolland er det forældrenes ansvar, at deres børn møder forberedte 

til at modtage undervisning. Vi støtter derfor alle tiltag til familier, hvor der er behov for 

særlig hjælp. 

 

Vi vil arbejde for oprettelsen af et Børnekrisecenter, hvor det enkelte barn selv kan 

henvende sig i døgnets 24 timer, hvis de føler sig udsat for vold eller andre overgreb. 

 

For Konservative Lolland er det afgørende, at hvert enkelt barn føler glæde i sin 

skolehverdag, så skolen danner udgangspunkt for en god oplevelse, så den enkelte elev 

lærer at tro på sig selv og troen på eget værd og egne evner. 

 

Uddannelse: Fremtidens arbejdskraft skal uddannes nu 

 

Konservative Lolland mener, at det er vigtigt at alle unge, der har behov for det, får 

en grundig uddannelsesvejledning. Det er svære valg for den unge, og en ordentlig 

vejledning, hvor interesser, evner og muligheder bliver klarlagt, kan være afgørende for, 

at den unge lykkes med at tage en uddannelse og komme godt i gang i voksenlivet.  

 

Når vores unge mennesker er færdige med folkeskolen, skal de have gode muligheder 

for at vælge en spændende ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Vi har alle de 

gymnasiale uddannelser i Lolland Kommune.  

På det erhvervsfaglige område har vi sammen med uddannelserne i Nykøbing også en 

bred vifte af uddannelser. Det er godt, at vi har fået SOSU-grundforløbet til Nakskov, 

det vil gøre det lettere for mange at komme i gang. 

Konservative Lolland vil arbejde for at få flere erhvervsuddannelser til området.  
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Konservative Lolland mener, at de forberedende grunduddannelser under FGU skal 

styrkes, så alle får mulighed for at tage en uddannelse. En god indsats kan hjælpe en 

ung videre i livet, måske til mere uddannelse, og til selvforsørgelse. 

Lolland har brug for at man lokalt kan uddanne sig på videregående uddannelser. Det 

kan være erhvervsakademi- eller professionsuddannelser. Lolland satser på grøn 

energi og turisme, så vi bør også have matchende uddannelser. Derfor bør der oprettes 

flere videregående uddannelser, f.eks. en erhvervsakademi-uddannelse i 

turisme/serviceøkonomi.  

Konservative Lolland mener, at uddannelsen til fængsels- og transportbetjent skal 

oprettes lokalt, gerne i Nykøbing F.  

Konservative Lolland ser gerne, at universiteterne udbyder flere 

bacheloruddannelser online, og at der så i Lolland Kommune oprettes et fysisk 

studiested, hvor studerende kan få adgang til basale studiefaciliteter og få et 

studiemiljø. På denne måde vil man kunne bo Lolland og tage en universitets-

uddannelse. 

 

Ældreliv:  Muligheder og omsorg 
 

Hvor skal du bo, når du bliver gammel? Hvem skal gøre rent i dit hjem? Og hvem skal 

levere din mad?  

 

Alle ældre har krav på en værdig og indholdsrig alderdom. Og når man har levet et langt 

liv og får behov for hjælp, så mener vi i Konservative Lolland, at det er fællesskabets 

tur til at betale tilbage med pleje og omsorg.  

Det er en hjertesag for os, at vores ældre ikke møder andet end tryghed og respekt i 

den hjælp, de modtager. Vi vil have hyggelige plejehjem, der ligner rigtige hjem og ikke 

sterile hospitaler. Det uegnede personale skal ud, og omsorgen skal sikres med 

kompetente ledere, der ved, hvad der foregår ude på stuerne.  

 

Når pensionsalderen oprinder, er det en afgørende ændring i et menneskes liv. Der 

bliver tid til fritidsbeskæftigelser, men mange kan også komme til at føle sig ensomme. 

Konservative Lolland ønsker, at kommunen giver gode rammer for idræts- og 

fritidsaktiviteter for ældre. Man kunne gå fra et travlt liv på arbejdsmarkedet til et nyt 

seniorliv, uden at hverdagen pludselig synes tom og indholdsløs. 

 

Når haven bliver uoverkommelig at holde, eller når trapperne i huset bliver svære at 

benytte, så kan seniorboliger eller seniorbofællesskaber være et attraktivt alternativ. 
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Det er et fællesskab, hvor man forpligter sig overfor hinanden, drager omsorg og 

hjælper, hvor man kan. Konservative Lolland vil gerne have flere seniorbofælles-

skaber i Lolland Kommune. Der er allerede en lang venteliste til de nye seniorboliger, 

der er ved at blive bygget i Maribo, hvilket viser behovet. Kommunen skal se velvilligt 

på etablering af seniorboliger i andre dele af kommunen. 

 

Konservative Lolland vil vi sætte mennesket i centrum og lade vores ældre bestemme, 

hvad der er bedst for dem selv i deres liv – for det ved man naturligvis bedst selv. Ingen 

skal umyndiggøres, blot fordi man får behov for hjælp. Derfor vil vi styrke 

selvbestemmelsen ved at sikre det frie valg af både hjemmehjælp og plejehjem. 

Konservative Lolland anerkender at vores SOSU`er leverer et fint arbejde under 

hårde og pressede forhold. Vi vil gerne se på, om der er noget bureaukrati, der kan 

undværes, så der kan skabes mere tid til pleje og omsorg. 

Der vil komme flere borgere med demens-symptomer. Konservative Lolland mener, 

borgere med demens skal have en værdig tilværelse i vores kommune. Vi mener, at 

pårørende skal have mulighed for at tage del i beslutninger vedrørende den demente, 

idet de har kendskab til patientens tidligere holdninger, interesser og adfærd. 

Konservative Lolland foreslår, at det skal være muligt at låne en gratis GPS for alle 

hjemmeboende med en demensdiagnose, så de nemt kan findes igen, hvis de 

forvilder sig væk hjemmefra.  

Konservative Lolland mener, at der skal være en plejehjemslæge tilknyttet 

plejehjemmet. Lægen skal afholde konsultationer på plejehjemmet. Så skal svage 

borgere ikke transporteres, og de kan følges tættere, så sygdomme ikke udvikler sig, og 

det kan være med til at fjerne et overforbrug af medicin.  

Konservative Lolland bakker op om lokale plejehjemsbestyrelser med inddragelse af 

beboere, pårørende og repræsentanter for ældrerådet. Det kan sikre bedre indsigt i og 

indflydelse på beslutninger, der har betydning for de ældre på plejehjemmet. Samtidig 

bliver det lettere at holde ledelsen ansvarlig, hvis der foregår svigt af de ældre på 

plejehjemmet. 

Konservative Lolland støtter at der bygges friplejehjem i vores kommune. 

Allerede i dag er der ubesatte SOSU-stillinger, det er svært at finde uddannet personale, 

situationen er alvorlig, og med de mange flere ældre, der kommer over det næste årti, 

bliver situationen meget værre. På Lolland er vi særligt hårdt ramt, da de ældre udgør 

en større del af befolkningen end i resten af Danmark. 
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Engang, for ikke så længe siden, troede vi, at der ville komme robotter, der kunne pleje, 

og at vi var blevet så sunde, at vi ville få en ”sund aldring”. Men sådan er det ikke gået. 

Ældre får komplekse sygdomsforløb med flere kroniske sygdomme, og lever i mange 

flere år med sygdommene. 

Hvad gør vi? Konservative Lolland mener, at vi må gå til det helt åbent, se på alle 

muligheder for at få mere arbejdskraft i ældreplejen. Spørge dem, der allerede arbejder 

der, hvad der skal til for at de vil gå op i tid, eller udsætte pensionen lidt og i hvert fald 

ikke forlade faget. Kan ungarbejdere i fritidsjob aflaste? Få rengøringsfirmaer til at 

overtage rengøringsopgaven, så der bliver flere hænder til personlig pleje og omsorg. 

Få uddannet flere. Det er rigtigt godt, at SOSU-uddannelsen nu er kommet til Nakskov, 

og at Lolland Kommune giver fuld løn under uddannelsen til de lidt ældre studerende.  

Er der noget bureaukrati, vi kan komme af med? Kan ældreplejen organiseres 

anderledes, måske i små selvkørende teams, efter den såkaldte hollandske model?  

Sundhedspolitik: Sundt liv – bedre liv 

 

PÅ REGIONS-NIVEAU 

Region Sjælland, som Lolland kommune ligger i, tager sig af vores sundhedssystem, fra 

læger til sygehuse. Konservative Lolland vil sikre, at patienter på Lolland har samme 

adgang til sundhed som i resten af landet.  

Konservative Lolland mener, alle borgere skal have en familielæge tæt på. Vi vil øge 

antallet af praktiserende læger – familielægen kender sine patienter og deres 

sygdomshistorik.  

Borgerne skal have flere og mere frie valgmuligheder, når det gælder deres behandling. 

Patienter med kroniske sygdomme skal sikres et bedre samarbejde mellem deres læge, 

sygehus og kommune. Konservative Lolland vil sikre en bedre kvalitet og sammen-

hæng i behandlingsforløbet. 

 

Konservative Lolland vil arbejde for at der nedsættes en kommunal task-force, der 

skal arbejde for at få flere læger til Lolland kommune ved at bistå interesserede læger 

og deres familier med alle praktiske opgaver. 

Under Coronakrisen er der blevet brugt telemedicinske løsninger, så borger og 

sundhedspersonale ikke behøvede at mødes og undgik smitte. Konservative Lolland 

mener, at teleløsninger skal udvikles og bruges endnu mere. Især for ældre borgere 
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kan det være rart ikke at skulle transporteres langt til en konsultation, der lige så godt 

kunne være afholdt digitalt. Der skal naturligvis være undervisning i teknikkerne og 

være ret til fravalg. 

Konservative Lolland mener, at der skal oprettes mobil blodprøvetagning, så de 

svageste patienter ikke skal transporteres til sundhedscenter eller Nykøbing Sygehus 

for at få taget en blodprøve. 

 

PÅ KOMMUNE-NIVEAU 

Kommunen tager sig af den borgernære sundhed. Det drejer sig om forebyggelse, om 

at lære at leve bedre med sin sygdom, og om sygepleje via hjemmehjælpen. 

Der er mange flere i gruppen af 50-70-årige i Lolland Kommune end i resten af 

Danmark. Det er en alder, hvor mange begynder at få forskellige kroniske sygdomme.  

Lolland Kommune har også en større andel af yngre mennesker på sygdomsbetingede 

overførselsindkomster end resten af Danmark. 

Kommunen har tilbud til mennesker med kroniske sygdomme som hjertesygdomme, 

KOL og demens. Der er også hjælp i særlige situationer som f. eks ved 

fødselsdepression. Konservative Lolland mener, at tiltag, hvor borgerne lærer at leve 

bedst muligt med deres sygdomme, skal støttes. At holde sig sund er godt og 

forebyggende – motion, sund kost, rygestop, glæde i hverdagen, ud i naturen – det skal 

kommunen understøtte. 

 

Hjemmesygeplejen er den største sundhedsopgave kommunen har. Borgere med 

sygeplejebehov modtager hjælpen i eget hjem. Konservative Lolland mener, at der 

skal prioriteres ressourcer til en oprustning af hjemmeplejen, så Lolland Kommune kan 

levere god pleje. 

 

Konservative Lolland mener, at der skal arbejdes for at få en bedre koordinering 

mellem sygehus og kommune, når patienter udskrives. Patienten skal have den rette 

og nødvendige hjælp og pleje, evt. på en af kommunens akutpladser, og det skal sikres, 

at genoptræning iværksættes med det samme. 
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Konservative Lolland prioriterer mental sundhed og støtter op om, at børn og unge 

under 25 år har fået direkte og gratis adgang til psykologhjælp hos kommunen. Voksne 

mellem 18-67 år kan henvende sig i rådgivningscafeerne om sociale og psykiske 

problemer. Konservative Lolland ønsker, at kommunen skal prioritere unges mentale 

sundhed. Coronakrisen var mentalt hård især for unge mennesker, og der vil i en 

årrække være behov for en ekstra indsats. Vi støtter ”Headspace” og ”Aldrig Alene”, der 

giver unge mulighed for at vende deres problemer og bekymringer og få hjælp og 

rådgivning.  

 

Konservative Lolland ønsker, at ”kom ind fra gaden”- tilbud til mennesker med 

psykiske problemer skal styrkes. Tidlig hjælp er god hjælp. 

 

 

Handicapvilkår: Et godt liv, trods forhindringer 

 

Lolland Kommune skal tilbyde de ydelser og rammer for den handicappede borger som 

den handicappede og de pårørende mener giver den optimale hverdag. Tilbuddene til 

handicappede skal være tilpasset den enkelte borger, og hvad der er bedst for dem 

og i tæt forståelse med den handicappede og eventuelt dennes pårørende. 

 

Handicappede er en borgerressource, og skal inddrages i kommunen på linje med 

øvrige borgere.  

 

Konservative Lolland vil arbejde for, at vores unge handicappede får mulighed for at 

vælge den skole eller uddannelse, der giver dem mulighed for at leve et så almindeligt 

liv som muligt og i respekt for deres ønske om en hverdag med egne 

udviklingsmuligheder. 

 

Som kommune er det vigtigt, at vi hele tiden har vores handicappede medborgere med 

på råd, når vi bygger nyt eller renoverer, så vi sørger for at få gjort offentlige bygninger 

tilgængelige for alle borgere. 

 

 

Sport og fritid: En aktiv fritid - skaber en sund tilværelse  
 

Lolland kommune har den højeste samlede andel af overvægtige og svært overvægtige 

børn på ca. 28% (offentliggjort 8. juli 2021) af folkeskoleeleverne i udskolingen. Børns 

overvægt kan direkte relateres til forældrenes forhold vedr. uddannelse, indkomst, 

beskæftigelsesforhold samt om de er enlige.  
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Konservative Lolland støtter derfor op om de unges mulighed for at kunne dyrke 

sport, selvom de kommer fra økonomisk trængte familier. Dette kan for eksempel ske 

gennem initiativer som ”Broen”, der betaler kontingent og hjælper med sportsudstyr til 

økonomisk trængte børn. 

 

Enhver idé, der kan opfordre børn og unge i Lolland kommune til at få rørt sig og styrke 

det aktive samvær skal støttes med lokaler, haller og boldpladser.  

 

Sportsanlæg, svømmehaller, strande, mv. vil i de kommende år have behov for 

ressourcer til vedligeholdelse. Kommunen skal turde investere i fremtiden og have 

kvalitet for øje. Det er det, som nu og i fremtiden, skal gøre Lolland kommune attraktiv 

som bopælskommune. 

 

Lolland har mange frivillige, der er rygraden i alt - lige fra idræt til kultur og det sociale 

område. Mange af kommunens bedste tilbud hviler på de frivillige kræfter.  

 

Konservative Lolland mener, at man kan tilbyde den bedste service til kommunens 

borgere ved at tilføre flere midler til at uddanne frivillige til at blive bedre instruktører. 

 

 

Erhvervsudvikling og Beskæftigelse: Lolland – Danmarks vækstcenter 

Dansk Industri udgav september 2021 deres årlige undersøgelse, hvor de vurderer 

Danmarks kommuner på 10 forskellige måleparametre. Lolland Kommune kom på 

plads 72 mod plads 69 i 2020, ud af 98 kommuner. 

Hvis Lolland Kommune skal gøre sig nogen forhåbning om at kunne klare sig selv 

økonomisk – uden kommunal udligning eller anden form for statslige tilskud, skal vi 

være bedre til at tiltrække virksomheder. Det er virksomhederne med deres 

skattebetaling der skal betale for vores velfærd. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne 

oplever at Lolland kommune er medspiller og ikke modspiller. 

Landbruget er en vigtig del af Lolland kommunes erhvervsliv og en vigtig del af Lollands 

DNA. Konservative Lolland mener, at for at landbruget kan bibeholde sin rolle som 

vigtig arbejdsgiver, skal både kommune og landbrugserhvervet samarbejde om de 

umiddelbare problemstillinger omkring miljø og klima, således at vi også i fremtiden 

kan have det vigtige landbrug i Lolland kommune. 

Vi mangler faglært arbejdskraft på Lolland, og Femernbyggeriet vil efterspørge endnu 

mere. Der er endvidere allerede mange ubesatte SOSU-stillinger, og 

befolkningsprognoserne, viser at vi over de næste to årtier får mange flere ældre 
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borgere, der får brug for hjælp. Konservative Lolland mener, at vi derfor skal have 

flere til at søge erhvervsuddannelserne. 

Vi har i kommunen en stor gruppe lidt ældre unge, der aldrig har fået en uddannelse. 

41 % af Lollands befolkning mellem 20-69 år har ingen erhvervskompetence-givende 

uddannelse. Dem skal vi have i gang, enten med uddannelse eller i arbejde. Det er god 

konservativ politik at alle, der kan, skal klare sig selv.  

Konservative Lolland mener, at der skal arbejdes med afprøvede metoder, som man 

ved virker, når folk skal hjælpes i arbejde. Projektet ”Rekruttering fra Kanten”, hvor 

jobcentre og erhvervsliv samarbejder om at få udsatte borgere i beskæftigelse, afsluttes 

i 2021. Erfaringer herfra bør fortsættes, evt. i et nyt projekt med ekstern finansiering. 

En danskuddannelse kan være en god start for voksne udlændinge både i forhold til job 

og uddannelse. Danskuddannelsen har også til formål at give udlændinge de 

nødvendige forudsætninger for at klare sig som borger i Danmark. Konservative 

Lolland mener, at sprogundervisning skal være obligatorisk. Den skal så vidt muligt 

foregå på arbejdspladsen og ikke på sprogskolen. Arbejdsgivere skal sørge for, at deres 

ansatte får mulighed for sprogundervisning, som er tilpasset til arbejdspladsen.  

 

Virksomheder melder at de har svært ved at tiltrække akademisk arbejdskraft. 

Centraliseringen af statslige og regionale jobs har fjernet en stor del af de akademiske 

arbejdspladser i Lolland Kommune. Det gør det sværere at finde to akademiske jobs, 

så begge i et akademikerpar kan finde arbejde på Lolland. Konservative Lolland 

mener, at der skal arbejdes med jobmatch til medfølgende akademikere. 

Konservative Lolland mener, at en landsdækkende kampagne om den gode 

livskvalitet vi har på Lolland, hvor ”life is sweet, not bitter”, vil give et positivt syn på øen 

og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Coronaepidemien har givet et nyt syn på vigtige 

værdier i livet, og dem får man på Lolland. 

 

Turisme 

Konservative Lolland mener, at turismeerhvervet er en vigtig del af 

erhvervsudviklingen i Lolland kommune - at turismen udgør et vigtigt vækstområde for 

Lolland, især nu, hvor anlægsarbejderne på Femern forbindelsen er påbegyndt. 

Allerede nu skal udbygningen af turismefaciliteterne gennemtænkes, og 

gennemarbejdes. 
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Der er ingen tvivl om, at især turister fra vore sydlige nabolande vil gæste os, vores 

strande, vores udbud af rå- og madvarer, vores natur og kulturelle tilbud.  

Vi skal kunne tilbyde overnatning, restauranter, service og oplevelser, der vil tiltrække 

turister, uanset hvor mange penge de har til rådighed – og om de kommer i bil, på cykel 

eller sejlende i egen båd. 

Lolland Kommune har udarbejdet en turisme-strategi, som Konservative Lolland 

bakker op om. Strategien udpeger to turistcentre, Bandholm og Rødbyhavn. De ligger i 

tilknytning til kommunens landskendte attraktioner, Knuthenborg Safaripark og 

Lalandia, og skal fungere som vækstlokomotiver for turisterhvervet. Nakskov og Maribo 

og Nakskov har enestående kulturmiljøer og begge er unikke ved at ligge i direkte 

tilknytning til de certificerede naturparker hhv. Nakskov Fjord og Maribosøerne. 

Turismestrategien fokuserer på udvikling af nye aktiviteter både i turistcentrene og de 

tilknyttede udviklingsområder, samt på udvikling af kyst- og naturturisme. 

Konservative Lolland mener, at kommunen skal arbejde strategisk med tiltrækning af 

investeringer f.eks. med udgangspunkt i offentlige-private partnerskaber (OPP), eller 

ved at koble ideer med investorer. 

Konservative Lolland mener, at Lolland kommune skal bidrage med understøtning af 

projektudvikling og projektansøgninger til nye turismeaktiviteter, og med varetagelse 

af turisterhvervets interesser i forbindelse med forbedring af rammebetingelserne for 

eksempel i forhold til planloven.  

Konservative Lolland mener, at kommunen skal arbejde med at udvikle netværk og 

samarbejdsplatforme for turisme-aktørerne, og at kommunen skal bakke op om 

digitaliseret turistformidling. 

 

Bo på landet på Lolland: Nærsamfund i by, på land og øer 

Lolland kommune er alle byer i kommunen, alt landskabet ind i mellem dem og vores 

øer. Alle steder er vigtige og alle bidrager til Lolland Kommune. 

På landet bor man tæt på naturen og der er fred og ro. Når man vælger at slå sig ned 

på landet eller i en af de mindre byer, får man disse fordele, men man accepterer også, 

at nogle ting ikke er der, det er jo netop ikke en større by med alle dens muligheder. 

Men det skal være så godt som muligt at bo på landet. 

Konservative Lolland mener, at alle skal have mulighed for en god internetforbindelse 

og mobildækningen skal være i orden. Det betyder, at man kan arbejde hjemmefra, det 
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giver fleksibilitet. Børn har også brug for internettet til deres skolearbejde, og til deres 

sociale liv. En digital infrastruktur der fungerer, vil medvirke til øget bosætning, ikke 

bare i byerne – men også på landet. 

Konservative Lolland mener, at kommunen skal støtte landsbyfællesskaber, hvor de 

gror frem. Det kan være med drift af fritids- og kulturhuse, eller andre projekter et evt. 

landsbylaug gerne vil lave. Der er penge fra indtægter på vindmøller og solceller 

øremærket til projekter i områder, hvor energianlæggene står. 

Det er bedre at bo i en landsby, hvor der er aktivitet, hvor folk passer på hinanden og 

hvor man kan have et netværk. Foreningsliv skaber social kapital. Et fritids- og 

kulturhus, hvor man kan gå til yoga, male billeder, spille billard eller høre foredrag og 

koncerter, kan binde en landsby sammen og gøre det spændende for indbyggerne at 

bo i landsbyen. 

Transport er et emne, man er nødt til at forholde sig til, når man vælger at bo på landet. 

Nogle kan vælge bilen, andre ikke. Der er tog og busser på hovedruterne, og der er 

mulighed for flex transport for alle borgere.  

Konservative Lolland mener, at nettet af cykelstier skal udbygges, så flere børn og 

voksne kan cykle under sikre forhold. 

Konservative Lolland mener, at der skal gøres en særlig indsats for at stimulere og 

videreudvikle gode fritidsaktiviteter for børn i landdistrikterne. 

I en årrække er det gået tilbage for landsbyerne, folketallet er dalet. Dog er det på det 

seneste, især på grund af Coronasituationen, blevet populært for børnefamilier at flytte 

væk fra de større byer – og at flytte på landet. Kan der gøres noget for at tiltrække nye 

beboere til Lollands landsbyer?  

Skal ens landsby bare være en landsby, eller skal den måske være en profil- eller tema-

landsby? Selvforsyningshavebrug; kunster-fællesskab med galleri & cafe; ferieby; 

børneaktiviteter; fiskerby; seniorbofællesskab. Konservative Lolland mener, at hvis 

borgerne i en landsby ønsker at gøre deres by til en temalandsby, så skal kommunen 

støtte op om det. Konservative Lolland mener, at landsbyer skal mere fokus, direkte 

støtte til konkrete tiltag - og have en side på kommunens hjemmeside, hvor de kan 

omtale sig selv og dermed markedsføre sig selv overfor eventuelle nye tilflyttere. 

Konservative Lolland støtter en landsbyambassadør ordning. 

Der ligger mange fraflyttede huse der nærmest er ruiner, i Lolland Kommune. 

Nedrivning af sådanne ejendomme er i gang. Når huset er væk, ligger grunden tilbage. 

Måske midt ude på en mark. Konservative Lolland mener, at grundene skal forsøges 
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solgt. Det, der tjenes på salget, kan bruges til at opkøbe strategisk beliggende 

naturarealer eller områder ved landsbyer, hvor der kan anlægges parker - med vild 

natur, til yderligere glæde for landsbyens nye og eksisterende borgere. 

 

Miljø, klima og energi: Personligt og kommunalt ansvar for bedre miljø 

og klima 

Det Konservative Folkeparti er det ansvarlige grønne borgerlige parti. 

Konservative Lolland vil arbejde for det grønne Lolland der gør Danmark grønnere. 

Konservative mener at ansvaret for miljø og klima både er kommunalt og personligt. 

Kommunen skal gøre det let for den enkelte at tage sit eget miljøansvar. 

Miljø: 

Konservative Lolland vil arbejde for, at der hurtigst muligt etableres den allerede 

vedtagne indsamling af kildesorteret husstandsaffald. 

Konservative Lolland vil arbejde for, at det indsamlede affald ikke transporteres 

uhensigtsmæssigt langt for recirkulation, dette bør ske lokalt eller i umiddelbar nærhed. 

Konservative Lolland vil arbejde for at miljøet indtænkes i alle beslutninger der tages 

i kommunalt regi. 

Konservative Lolland forventer, at landbruget i Lolland kommune bidrager til den 

miljøkorrekte produktion iht. gældende lovgivning samt de teknologier der til enhver 

tid er mulige. 

Klima: 

Lolland Kommune har i 2009 indgået aftale om reduktion af CO2 udslippet med 20% i 

2020 – Konservative Lolland vil sørge for, at alle aftaler om reduktioner og tilpasninger 

bliver overholdt. 

Lolland er en lavt beliggende ø, hvor det højeste punkt ikke er højere end Rundetårn. 

Da der forventes havstigninger over de kommende årtier, vil Konservative Lolland 

arbejde for, at Lolland Kommune bliver klimasikret, hvilket indebærer sikring af alle 

havne samt områderne omkring dem. Alle kyststrækninger skal gennemgås for at 

afklare potentielle risici ved digernes højde samt tilstand. 

Grundet forøgede nedbørsmængder, er stigende grundvand ligeledes et problem som 

Konservative Lolland vil have fokus på.  
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Konservative Lolland forventer, at landbruget i Lolland kommune bidrager til den 

klimakorrekte produktion iht. gældende lovgivning samt de teknologier der til enhver 

tid er til mulighed. 

Energi: 

På Lolland produceres 7-8 gange mere strøm end vi selv bruger. Der skal arbejdes for, 

at distributionen af den overskydende mængde energi problemløst kan videre-

distribueres. 

Konservative Lolland går ind for grøn elproduktion med solceller og vindmøller. 

Opstilling af disse skal ske under hensyntagen til gældende lovgivning og det valgte 

områdes flora, fauna samt borgere. 

Konservative Lolland vil arbejde for, at al transport for Lolland Kommune - uanset om 

det er transport foretaget af udefrakommende transportører, eller kommunen selv – 

foretaget i køretøjer drevet af fossile brændstoffer, bliver udskiftet med køretøjer 

drevet af El, enten direkte som opladning, eller via Brintteknologiens brændselsceller, 

hvor Brint genererer el til bilen. 

Konservative Lolland vil arbejde for, at alle kommunalt drevne færger omlægges til 

Brint. 

Konservative Lolland vil arbejde for, at Lollandsbanen bliver omlagt til Brintdrevne 

tog. 

Konservative Lolland vil have Lolland Kommune meldt ind i Brancheorganisationen 

”Brintbranchen” – for at kunne følge Brintteknologiens videre udvikling på nærmeste 

hold og dermed deltage i eventuelle forsøg og tests. 

Konservative Lolland vil arbejde på at tiltrække virksomheder indenfor de nye 

brændselsteknologier, som f.eks. Brint, der produceres fra vand med brug af vores 

grønne overskydende strøm. Brint kan videreforædles til ”PtX” – Power-to-X 

brændstofferne ”eMethanol” og ”Ammoniak” som regnes for fremtidens klimaneutrale 

brændstoffer til fly, skibe, tog og lastbilstransport. 

Konservative Lolland vil arbejde på at den grønne energi kan benyttes af kommunens 

virksomheder som konkurrenceparameter. 

Naturgas er ”methan” – med den kemiske betegnelse CH4. Naturgas er et fossilt 

brændsel som vi vil afskaffe brugen af. Biogas er ”methan” + CO2. Udslip af methan ved 

biogas-produktion er rapporteret større end oprindeligt estimeret. Methan er en 

klimagas, der er mere skadelig end CO2, på trods af at den er i atmosfæren i kortere tid. 
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Konservative Lolland har den holdning, at gas ikke blive mere miljørigtigt ved at man 

sætter ”Natur” eller ”Bio” foran det.  

Konservative Lolland bakker kun op om natur- og biogas på Lolland, idet man allerede 

har etableret planer for naturgasledning og biogasanlæg, hvilke Konservative anser for 

midlertidige løsninger, hvor man så hurtigt som teknologien tillader det skal benytte 

methanen til produktion af brint (H) ved spaltning af førnævnte methan. 

 

Infrastruktur: God infrastruktur skaber udvikling. 

Romerriget var kendt for deres mange veje – ”Alle veje fører til Rom” som man siger. 

Romerne byggede veje i hele deres rige – i Nordafrika, langs med Middelhavet, i 

Mellemøsten, langt op i Tyskland og ovre i England. Romerne vidste, hvor vigtig 

infrastruktur var for at binde et rige, eller et område, sammen, og forskere siger, at man 

kan se på nutidens udvikling og bosætning, hvor i det gamle Romerrige, og nuværende 

Europa, vejene blev bygget. 

Konservative Lolland vil arbejde for, at infrastrukturen på Lolland tilpasses nutiden og 

gøres klar til fremtiden. 

Konservative Lolland vil arbejde for at binde de sydøstlige regioner i Danmark 

sammen for at udnytte de infrastrukturelle muligheder optimalt i forbindelse med 

kommende Femern tunnel. Opgradering af Rute 9 med et evt. fremskudt færgeleje i 

Tårs, i fald kommende undersøgelser og beregninger viser, at det teknisk og økonomisk 

er muligt. I modsat fald må en evt. ændring af færgernes hastighed øges så 

overfartstiden nedsættes. 

Etableringen af Femern forbindelsen vil kræve opgradering af vejnettet og vil bidrage 

med en opgradering af vejnettet omkring Rødbyhavn. Konservative Lolland vil arbejde 

for, at Lolland kommune bliver inspireret af dette til at opgradere vejene i de øvrige 

områder i kommunen. 

Konservative Lolland vil arbejde for at opgradere transportvejene i Lolland kommune 

omkring vores byer samt havne. Det skal være let at transportere varer og produkter til 

og fra vores byer og øvrige områder. Det skal være let for medarbejdere på 

kommunens virksomheder at komme til og fra arbejdet. 

Konservative Lolland vil arbejde for at den digitale infrastruktur ligeledes bliver 

opgraderet, således at virksomhederne ikke oplever forringet konkurrenceevne og 

mistede ordrer grundet dette. En optimal digital infrastruktur vil ligeledes bidrage til at 
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medarbejdere kan arbejde hjemme – samt en forøget bosætning, hvor borgere fra 

f.eks. de større byer kan bosætte sig på landet – på Lolland, samtidig med at de kan 

bibeholde deres arbejde langt fra hjemmet, og dermed kan arbejde hjemme efter eget 

ønske.  

 

 Forvaltning: Grundlaget for en god kommune er en god forvaltning 
 

Lolland Kommune har mange udfordringer og derfor er den kommunale forvaltning 

involveret i mange beboeres liv. Det gør den til en stor enhed, som rækker over et stort 

geografisk område. Lolland Kommune har mange dygtige medarbejdere, som yder 

deres bedste.  

 

En god forvaltning karakteriseres af tillid til den enkelte medarbejder, hvor lederne får 

lov at tage ansvar og styre deres område indenfor givne økonomiske rammer på en 

måde, som passer borgere eller opgaver bedst muligt. 

 

Det er væsentligt, at forvaltningen er serviceminded og giver den bedst mulige 

vejledning til borgere, så enhver henvendelse bliver så gnidningsfri og let som muligt 

og ikke optager unødig tid for begge parter.  

 

Det er væsentligt, at forvaltningen har de fornødne ressourcer til at håndtere 

ansøgninger, så tidsfrister for svar overholdes, og borgeren eller virksomheden ikke 

skal vente for længe på at kunne forholde sig til et svar.  

 

Konservative Lolland mener, at der fortsat er behov for at have stort fokus på 

afbureaukratisering. Vi ønsker en åben dialog med borgerne om prioriteringer af 

indsatsområder for fremtiden. 

 

Konservative Lolland ønsker gennemsigtighed i alle beslutninger, således at borgerne 

kan se, på hvilket grundlag den enkelte beslutning er taget. 

 

Konservative Lolland mener, at der er brug for en effektivisering af den kommunale 

ledelsesstruktur, så vi sikrer at der bruges mindre tid på administration og mere tid på 

service. 

Konservative Lolland mener, at det skal undersøges om der er mulighed for 

etablering af en mobil Borgerserviceenhed i yderdistrikterne, fx en gang om ugen. 
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Økonomi: Har vi råd til vores ambitioner? 

Lolland Kommune ligger generelt for lavt placeret i alt for mange opgørelser – det skal 

der laves om på.  

Konservative Lolland vil arbejde på at styrke økonomien og få styr på kommunale 

udgifter. 

Konservative Lolland ønsker en dialog med borgerne omkring prioriteringer og 

indsatsområder for fremtiden. Der er brug for at tingene bliver regnet kritisk i gennem, 

og at man på tværs af forvaltningen samler informationerne, så et retvisende 

økonomisk bilede af hver aktivitet bliver kendt. Der er brug for en god budgetstyring og 

hermed overblik over mulige ændringer.   

Lolland Kommune skal arbejde hen mod at kunne klare sig selv. Lolland kommune står 

overfor den bedste mulighed de seneste mange år til at kunne komme til at klare sig 

selv, grundet etablering af Femern forbindelsen med dens følgeindustrien samt 

muligheden for at blive centrum i den grønne omstilling. 

Befolkningssammensætningen i kommunen belaster kommunens økonomi.   

Konservative Lolland støtter derfor de forslag som går ud på at skabe bedre 

udligningsrammer for kommuner som Lolland Kommune, hvor udefrakommende 

hændelser belaster økonomien.   

Konservative Lolland vil arbejde for at styrke det eksisterende erhvervsliv samt 

tiltrække yderligere virksomheder. Gennem en øget erhvervsaktivitet genereres en 

større skattebetaling, flere borgere kommer i arbejde, der igen medfører mindre 

sociale udgifter og en større borgerbetalt skat til kommunen. Til glæde for os alle. 

 


