
 
 
 
Nyhedsbrev maj 2018 v/Ivan Lilleng 
 
 
Valget gik jo sådan, at vi i Det Konservative Folkeparti har plads i Plan- og Kulturudvalget, 
i Teknik- og Miljøudvalget og i Faxe Forsyning.  
 
De første godt 100 dage i det nye Byråd.  
 
Hvad er der sket siden januar? Der er faktisk ikke sket ret meget. Det nye flertal har selvfølgelig 
behov for at ”finde deres ben”. Det har vi forståelse for, men nu er der gået ret lang tid, uden der 
er sket noget af betydning.  
 
Selvom vi ikke er en del af konstitueringen, har vi jo en forventning om at blive inddraget i at skabe 
løsninger på en række spørgsmål, hvor konservative grundholdninger ligger tæt på især Venstre.  
 
Men siden januar har vi så at sige ikke hørt noget: Eller frit efter Niels Bohr: Det, der er nyt, er ikke 
godt, og det, der er godt, er ikke nyt 
 
 
Spildevand. Med alle stemmer vedtog vi et administrationsgrundlag. Det kunne vi naturligvis 
støtte, fordi det ikke ændrede på, at spildevandsplanen skal overholdes i den form, vi vedtog i 
sidste periode. Der er et par stykker af de gamle ”spildevandsfornægtere”, som forsøger at give et 
andet indtryk af det. Det er ikke sandt.  
 
Det dårlige læseniveau i kommunens skoler. Vi har set en rapport, som viser, at det stadig er galt 
med læsefærdighederne. Det nye flertal har ikke præsenteret noget, som har nogen substans på 
området. Det er faktisk rigtigt trist.  
 
Det gamle byråd satte en undersøgelse i gang af den måde, kommunen administrerer skole- og 
børneområdet på. Rapporten foreligger, og der er masser at tage fat på.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Og så det jeg vil bruge mest plads på denne gang. Erhvervsstrategi 
 
Vi skal engagere virksomheder i Faxe Kommunes erhvervsstrategi 
 
I Det Konservative Folkeparti ved vi, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Derfor har vi brug 
for et erhvervsliv, der har det godt.  
 
Det er jeg meget optaget af. Vi har ikke plads i Økonomiudvalget, hvor kontrakten med Business 
Faxe hører hjemme, men det skal ikke forhindre os i at give lyd fra os.  
 
Det gør vi nu. Giver lyd fra os. I de 100 første dage i Byrådet har vi ikke fået præsenteret et eneste 
udspil på erhvervsområdet. Det er jeg ærgerlig over, og jeg kunne måske have forsøgt på et 
tidligere tidspunkt, at have rejst debatten.  
 
Udvikling/justering af vores erhvervsstrategi her i kommunen haster. Men hvem har viden nok? 
Hvem kan vurdere, om en strategi fører det rigtige sted hen? Min påstand er, at byrådets 
medlemmer ikke kan. (Skolelærere, pensionister og andre gode folk, men viden om erhverv, er det 
småt med).  Vi er bygherre på opgaven. Vi ejer opgaven. Men vi må spørge nogen til råds.   
 
De første, vi skal spørge, er Business Faxe, som lige nu har opgaven, og så skal virksomheder, 
borgere og interessegrupper inddrages bredt.  
 
Erhvervsstrategien er for vigtig til kun at blive udviklet/justeret i Økonomiudvalget (og ved festlige 
lejligheder i Byrådet), hvor få udvalgte interessenter inddrages.  
 
Det skal handle om, at et bredt udvalg af virksomheder, borgere og interessenter bidrager med 
viden om vores erhvervsmæssige styrkepositioner og vækstmuligheder. 
 
For tiden overvejer regeringen at omlægge det nuværende erhvervsfremmesystem. Fra lokal 

forankring i de enkelte kommuner til at bestå af 5 regionale centre. Denne regionale centralisering 

er jeg imod, da jeg er bange for, at det vil ødelægge det lokale engagement og tilhørsforhold, der 

er i erhvervslivet. 

Men indtil andre tager opgaven fra os, har vi den selv. Det må vi tage på os.  

 

Med venlig hilsen 

Ivan 

 


