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Den seneste grundlovstale jeg formulerede og gengav var i 2017 – parallelt med i 
dag – kunne jeg dengang oplyse, hvor langt Lokallisten var nået med sin 
kandidatliste, og den gang var listen heller ikke – som nu – endeligt lukket. Aktuelt 
er vi 6 kandidater og der arbejdes stadig på, at få enkelte flere på listen. Listen vil 
blive endeligt lukket og frigivet på Lokallistens opstillingsmøde som er berammet til 
torsdag den 19. august 2021.  

Dengang i 2017 kunne jeg også oplyse, at Kommunernes Landsforening – kaldet KL 
og Regering havde indgået en kommunal økonomisk aftale for det kommende år. 
Det kan ikke oplyses i dag for det kommende år 2022, for faktisk er forhandlingerne 
mellem KL og Regeringen sat på pause, hvilket betyder, at der i talende stund endnu 
ikke er indgået nogen aftale for Kommunernes økonomi for det kommende 
budgetår. Det forsinker hermed vores politiske arbejde i Faxe Byråd, men vi skal jo 
nok nå det alligevel også selv om vi måske først får begyndt på den anden side af 
sommerferien. 

At kommunalvalget nærmer sig kan tydeligt ses i medierne og ligeledes i vores 
Kommune. I mandags den 31. maj havde vi det første møde i valgbestyrelsen. Det 
var et spændende møde, hvor vi drøftede tiltag til, at få stemmeprocenten op til 
kommunalvalget i Faxe Kommune. Lokallisten har jo stillet to forslag i Byrådet om 
brugen af valgplakater. Det første forslag var, at der slet ikke skulle benyttes 
valgplakater. Fire politiske grupper stemte for, og fire politiske grupper stemte i mod 
vores forslag. Herefter reflekterede vi over det og formulerede et nyt forslag, som 
blev præsenteret på det seneste byrådsmøde den 27. maj 2021. Her blev der afholdt 
gruppeformandsmøder op til byrådsmødet om vores forslag, hvilket var positivt, og 
forslaget blev sendt til vurdering i administrationen. Forslaget lød på, at der kunne 
sættes valgplakater op på kommunale arealer af eksempelvis samtlige kandidater til 
valget og på de lidt mindre arealer kunne det måske være partiernes og listernes 
partibogstaver. Vores begrundelse er hensynet til bæredygtighed samt alle de 
plakater som flyder rundt i gadebilledet og til tider de kaotiske tilstande det 
medfølger og vejret som oftest ikke hjælper med til det æstetiske udtryk. Forslaget 
om samlingsstederne kunne benyttes på en lærende måde og oplysende måde, da 
man kunne besøge stederne og det kunne ligeledes uddannelsesinstitutionerne og 



væresteder og andre, og på den måde kunne det hjælpe til med, at hæve 
stemmeprocenten og derfor mener Lokallisten at vores seneste forslag kunne 
medtages som projekt fra valgbestyrelsen.  

Grundlovs møder appellerer ligeledes til, at nævne urimeligheder i vores 
demokratiske samfund. På samme møde i valgbestyrelsen var der nu lovgivning om, 
at partierne til kommunalvalgene kunne få stillerfritagelse. Vi taler jo kun om 25 
stillere, men alligevel noget administrativt frivilligt arbejde som kunne forsvinde. 
MEN igen sker her lige en mulig forhindring for Lokallisten, for det er ikke sikkert, at 
vi kan stillerfritages, da identitetskravet måske ikke er opfyldt. Vi har jo ændret navn 
fra forrige kommunalvalg til kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021. Dog 
har vi ikke ændret listebetegnelse, da det som bekendt er L. Det reagerede jeg 
naturligvis på, og ønskede at valgbestyrelsen formulerer et brev til Indenrigs- og 
Boligministeriet. Hvis ikke der havde været repræsentation i valgbestyrelsen fra 
Lokallisten ville det brev ikke blive formuleret, men valgbestyrelsen støttede trods 
alt op, og derfor afsendes brevet i den kommende uge. 

Vi kan jo godt huske mange års kamp for Lokallisterne med optælling af vores 
kommunale stemmer, for at få repræsentation i KL´s bestyrelse, hvilket vi faktisk 
opnåede. 

I øjeblikket tales der om i disse uger, at der bør ske en evaluering af 
kommunalreformen, og flere nævner, at det har gået udover nærdemokratiet. Det 
er vi enige i og det behøver man ikke, at være forsker for at være vidende om det. 
Lokallisten er dog eksponent for, at understøtte at demokratiet fungerer. Vi afholder 
mange møder med borgere, og vi bliver ofte talt til om sognepolitik, hvilket af andre 
ses som negativt, men vi oplever det ganske positivt. For få uger siden hørte jeg en 
podcast gennem Kommunen.dk, hvor forskere har afdækket, hvordan den gamle 
d´Hondtske formel skævdeler mandaterne til kommunalvalgene. En viden 
Lokallisterne altid har nævnt, men godt at andre ligeledes sætter det på 
dagsordenen. Ved kommunalvalget i 2017 var der i 20 Kommuner partier som fik 
flere mandater trods færre stemmer end andre partier. I 6 Kommuner kom partier 
ikke ind selvom de havde flere stemmer end andre partier som fik mandater. Ved 
sidste valg skulle vi bruge flere stemmer til vores mandater end to af de andre 
partier, som vi var i valgforbund med. Det mindste parti i valgforbundet skulle i 



øvrigt bruge endnu flere end Lokallisten. Det har altid været kendt, at de store 
partier vinder i valgforbundene. Lokallisten har endnu ikke valgt valgforbund og 
muligheden for at stå alene er også eksisterende, men med stor risiko for 
stemmespild eller måske mangel af få stemmer til det tredje mandat, som vi 
oplever, at vores politik og arbejdsindsats berettiger til. Vi går helt klart efter 3 
mandater. Derfor skal vælgere der sympatiserer med Lokallisten hjælpe os med 
mund til mund metoden. 

Lokallisten har i dette kalenderår formuleret og udsendt til vores medlemmer en 
lang liste med forslag som Lokallisten har andel i og forslag som er vedtaget som 
direkte kommer fra Lokallistens hænder. Vi har stor indflydelse i indeværende 
byrådsperiode og derfor valgte vi rigtigt i konstitueringen i 2017.  

Der vil utvivlsomt være mange grundlovstaler i år som omhandler emnet COVID-19 
og ikke mindst håndteringen heraf fra Statsministeren. Der er delte meninger, 
hvilket der altid er, når det drejer sig om politik. Håndteringen af mink og det 
demokratiske i samme er ikke håndteret godt. Der iagttages også en lukkethed i 
Statsministeriet samt en oprustning af stillinger rundt om Statsministeren, som 
umiddelbart mange ikke kan identificere sig med og vel næppe mange af 
kernevælgerne. Der er forhold og beslutninger der er truffet, hvor mange inddrager 
og stiller spørgsmål i forhold til grundloven. 

Ellers kan vi også konstatere, at det regulerede danske samfund og befolkning langt 
hen af vejen bakker op om alle de forholdsregler der godkendes om vi afventer alle 
på vaccinationer og hvordan fremtiden tegner sig. Der er ændringer, som er 
kommet for at blive i vores samfund. 

Jeg har altid fulgt med i grænselandet til Tyskland og foreningen Norden og sluttelig 
EU og i nævnte rækkefølge. Der sker ændringer og senest med England ud af EU. 
Det havde mange ikke set som en mulighed, at det kunne ske. De store fællesskaber 
er under pres. Jeg er fortaler for, at alle mindretal skal behandles med værdighed og 
ofte skal flertallene skabe gunstige forhold for mindretallene og det er ligeledes 
under pres i disse år. Der kan nævnes afstemninger i Scotland. Ønsker til løsrivelse 
af Catalonien og de altid værende ønsker i Baskerlandet. Listen er uendelig lang og 
der skal altid værnes om mindretalspolitik og det er faktisk også en del af 
Lokallistens identitet.  



Vi har stillet forslag om Ungdomsforum. Vi stod i spidsen for, at Faxe Kommune var 
blandt de fem første Kommuner i Danmark som fik en borgerrådgiver. Vi 
understøttet ønsket om en whistleblowerordning. Endelig kan vi nævne, at vi har 
stillet forslag om, at borgerne kunne samle underskrifter til deciderede 
borgerforslag – akkurat som vi kender det på landsplan. Vi er en liste som går efter 
konsensus i byrådet og derfor kan vi godt slække på nogle krav og dermed gå efter 
det bredest mulige samarbejde. Lokallisten er god til omstillinger, hvilket mange 
andre har svært ved, at håndtere. Se på Christiansborg hvor mange sygemeldte der 
har været og hvor mange som ikke kan blive i partierne. Det vrimler jo med nye 
partier, hvilket naturligvis også sætter en Lokallisten under pres. 

Den grønne dagsorden har Lokallisten taget til sig, men vi ønsker den implementeret 
med omtanke, således at flest mulige kan se sig i omstillingen. Det skal give mening, 
og ikke være som på landsplan, hvor målet er, at partierne byder over hinanden. 
Lokallisten har store forventninger til, at det på initiativ fra Lokallisten nedsatte 17,4 
udvalg, som arbejder med verdensmålene på sit sidste møde den 21. juni 2021 vil 
afslutte sit arbejde og formulere sine anbefalinger som både er realistiske og rykker 
Faxe Kommune i en grønnere retning.  

Lokallisten følger som andre politiske grupper velfærden godt til dørs, og vi bruger 
de penge vi må i forhold til Regeringens styring i form af økonomisk loft på skiftevis 
eller samtidig på drift og anlæg. Samtidig med det kommer vi med ønsker til drift og 
anlæg, som vi ofte direkte modtager fra lokal befolkningen – i det perspektiv står 
Lokallisten godt forankret i hele Faxe Kommune. 

 

I ønskes alle en god og sommerlig grundlovsdag                  


