Kære venner
Livet er det, der sker – når du er i gang med at lægge andre planer…
Sådan er det også med min beslutning om at forlade lokalpolitik.
Per og jeg har godt vidst, at vi på et tidspunkt skulle et andet sted hen rent geografisk – og
også at det nok blev i løbet af indeværende valgperiode. Men vi havde ikke forestillet os,
at det skulle være allerede nu.
Selv om Danmark er et lille land, er der mange ting, der skal falde i hak på samme tid, når
man skal flytte fra en landsdel til en anden – og det bliver ikke mindre, når man tilmed skal
flytte til en ø uden broforbindelse.
Vi fandt vores drømmehus på Ærø samtidig med, at vi fik solgt det halve af vores ejendom
i Gl. Tølløse. Den anden halvdel stod der pludselig nogle ivrige lejere til, og så fik jeg tilbudt et job som handicaphjælper i Ærøskøbing. Alle forhindringer blev på én gang ryddet
af vejen, og vi skulle bare sige ”JA”. Hvor heldig kan man være?
Det bliver et helt nyt kapitel i vores liv, som vi kun kan ane konturerne af lige nu. Der er
mange nye døre, der åbner sig – men samtidig betyder det jo også, at der er nogle, der
må lukkes. Og det er med en god portion vemod, jeg takker af som gruppeformand for
Lokallisten.

Lokallisten og fremtiden
Vores fælles lokalpolitiske initiativ har levet i godt et år, og vi har allerede opnået store
politiske sejre.
Da Finn og jeg – sidste forår - satte skibet i søen, anede vi ikke, hvor det ville føre os hen.
Ville det forlise eller sætte en ny kurs?
Vi var enige om, at der var et enormt behov for at flytte fokus fra personlige og partipolitiske ambitioner til styrkelse af det tværpolitiske samarbejde, hvis kommunen skulle udvikles til glæde og gavn for os, der bor og arbejder her. Der er gode og arbejdsomme folk i
alle politiske grupper, så når et stort mindretal konstant holdes udenfor indflydelse, spilder
vi alt for mange af de gode kræfter. I stedet for at løfte i flok, skabes der modstand imod
alt, hvad der rører sig.
Desværre lykkedes det ikke – trods en ihærdig indsats - at få bygget bro imellem fløjene i
kommunalbestyrelsen efter valget i november. Der opstod i stedet det mindst mulige flertal
med blot 16 mandater – og med en markant politisk slagside.
Vi koblede os på med en politisk samarbejdsaftale, der både gav os formandsposterne i
de udvalg, der er de mest interessante for Lokallisten – og som samtidig har placeret os i
en ønskeposition, hvor vi har gode muligheder for at være med til at sikre brede forlig i
kommunalbestyrelsen om de sager, der for alvor betyder noget.
Som Lokalliste er vi kommet rigtig godt fra start.
Vi er – sammen med de radikale – ophavsmænd til den økonomiske genopretningsplan,
der blev udmøntet i årets budget med overslagsår (2018-21). Den er vedtaget med op-

bakning fra alle partier bortset fra de to fra LA, og det er den økonomiske plan, kommunen
drives efter i dag. Hvis planen følges, vil kommunen – for første gang siden sammenlægningen - have en sund og robust økonomi med plads til nye investeringer ved udgangen af
indeværende valgperiode. Det kan vi være rigtig stolte af i Lokallisten.
Det bliver Finn Martensen, der - som Lokallistens medlem af Økonomiudvalget – skal holde et vågent øje med, at kommunens samlede økonomi ikke endnu en gang løber af sporet.
Vi fik også sikret ”nye” penge til vores mærkesager – til børnene og til lokal udvikling.
Det bliver Susanne Utoft, der fremover skal omsætte de nye 20 millioner på børneområdet
til bedre livskvalitet, øget trivsel og flere livsmuligheder for kommunens børn og unge. Sus
overtager min plads som formand for Udvalget for Børn og Skole, hvor vi allerede har lagt
nogle rigtig gode spor for det videre arbejde – bl.a. med en ny samarbejdsmodel, der sikrer, at blandt andre forældre, børnene og eleverne selv, medarbejdere og faglige organisationer bliver inddraget i den løbende udvikling af daginstitutioner og folkeskoler.
Og Lars Qvist er allerede kommet langt med – som formand for Projektudvalget for Lokal
Udvikling (PULO) - at sætte rammer for de nye 10 mio., der skal bidrage til vækst i kommunens mange lokalsamfund. Flere børnefamilier, lokale arbejdspladser, sammenhængende byudvikling og økonomisk støtte til lokale idéer og aktiviteter er blot nogle af de temaer, Lars allerede arbejder med.
Så jeg er fuld af optimisme. Vores Lokalliste har klart sin berettigelse, den er kommet godt
ud af starthullerne, og den er kommet for at blive…
Der skal fortsat kæmpes for lokal udvikling, for at modvirke det demokratiske underskud
og for at samle alle gode kræfter – på tværs – både i befolkningen og politisk om at skabe
de bedst mulige rammer for menneskers trivsel og livskvalitet.
Tusind tak til jer alle for jeres indsats indtil nu – og jeg glæder mig til at følge med i den
videre udvikling fra sidelinjen.
Kærlig hilsen
Sine

