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Nærvær i din hverdag

Nytænkning

Når borgerne er vigtigst

Læs meget mere på

http://nytlolland.dk



Skal vi have flere vindmøller?

Nej, ikke før man har en løsning på problematikken omkring lagring 
af energien.

Skal borgerne høres/have indflydelse på beslutningerne?

Ja, det gælder både, hvor evt. vindmøller skal opføres; hvor der skal 
inddrages nye områder til sommerhuse eller nedlæggelse af eller flyt-
ning af Borgerservice.

Er vi gode nok til at passe på de udsatte?

Nej, der skal arbejdes for, at fx ældreplejen lever op til et niveau, der 
er acceptabelt for den enkelte borger. Vi skal arbejde for at udsatte 
borgere har adgang til døgnservice. 

Skal Borgerservice tilbage til borgerne?

Ja, det burde være en service til borgerne. Åbningstiderne skal være 
alle ugens hverdage. Det skal være tilgængeligt for borgerne. 

Skal Lolland Kommune handle lokalt?

Ja, for at styrke det lokale erhvervsliv. Det giver lokale arbejdspladser 
som følgevirkning. Det giver samtidig et øget skattegrundlag. De nu-
værende SKI-aftaler tilgodeser kun landsdækkende virksomheder og 
er ofte markant dyrere.

Skal centraliseringen fx på skoleområdet fortsætte?

Nej, ved at bibeholde fx de lokale skoler, understøtter vi kommunens 
egne yderområder, hvor skolen ofte er omdrejningspunkt for møde-
aktiviteter - og dette mindsker fraflytningen.

Bør medarbejderne føle ejerskab i deres job?

Ja, for ejerskab betyder ansvar - og ansvar giver bedre løsninger for 
både medarbejdere, borgere og dermed også kommunen.

Bør medarbejderne i Lolland Kommune være lokalt forankret?

Ja, det bør gælde for ledende medarbejdere, som har indflydelse på 
udviklingen og de lokale løsninger.

Kan udgifterne til konsulentbistand reduceres?

Ja, enten må de ledende medarbejdere være dem, der kan løse opga-
verne, eller også baserer man det hele på konsulenter udefra. 

Skal vi fortsætte med nedrivning eller finde alternative anvendel-
sesmuligheder for kommunale bygninger?

Nej, vi skal ikke fortsætte med nedrivninger, da genetablering er 
langt dyrere. Alt for mange gode, bevaringsværdige bygninger plan-
lægges at blive nedrevet. 

Hvilke spørgsmål presser sig mest på ?


