Det spurgte vi om
Grønt Miljø bad miljøordførerne for ni
partier besvare syv spørgsmål. De ni partier er udvalgt ud fra det kriterie at de
på dagen efter valgets udskrivelse
(28.5.2015) ifølge meningsmålingerne
havde stemmer nok til at komme over
spærregrænsen på 2%.
8 ud af 9 interviews er foretaget mundtligt med tilføjelser og uddybende
spørgsmål fra Grønt Miljøs side som
ikke fremgår af nedenstående.
1. UDLICITERING. Der er blevet udliciteret hele vej- og parkafdelinger i
mange kommuner, andre kommuner
kører et rotationsprincip hvor visse opgaver konkurrenceudsættes og visse
ikke gør mens andre igen lader den
kommunale vej- og parkafdeling stå
for opgaven. Hvordan synes du at man
i fremtiden skal håndtere den kommunale vej- og parkdrift?
Morgenlys i byens naturprægede park en kølig morgen i maj.

7 grønne spørgsmål til
9 miljøordførere
VALGET. Planlov, boligjobordning og biodiversitet skiller
partierne som på flere andre punkter kan være meget enige
Af Lars Thorsen

S

å kom valget. Men i valgkampen har
den grønne branche indtil videre ikke
fået meget at vide om hvor kandidaterne
står på vores område. Grønt Miljø vil derfor prøve at klæde vores læsere politisk
på i forhold til andre spørgsmål end dagpenge, flygtninge, velfærd, børnehaver,
skoler eller om det kan betale sig at arbejde. Så vi stillede de ni største partiers
miljøordførere 7 spørgsmål inden for
have-, vej- og parkområdet.
Her kan læserne altså danne sig et overblik over hvem man skal stemme på hvis
man eksempelvis har en markant holdning til en eventuel liberalisering af planloven, til arbejdet med biodiversitet eller
savner boligjobordningen. Det er nemlig
disse tre områder hvor miljøordførernes
svar adskiller sig mest fra hinanden.
Generelt er der nemlig fælles fodslag i
forhold til byfortætning, klimatilpasning
og besparelser på grøn drift. Det samme
gælder i forhold til udlicitering af vej- og
parkopgaver hvor alle er enige om at det
er en kommunal beslutning som giver mening nogle steder og mindre mening andre steder. Kun Enhedslisten ser helst at
kommunerne stopper med at udlicitere.
Et af de emner som skiller partierne, er
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boligjobordningen. Nogle vil have den
genindført som før (V, O), andre vil genindføre med et grønt fokus (F, Å), og andre ser helst at den forbliver afskaffet (S,
R, I og Ø). Og så er der jo de konservative
som vil have den genindført og beløbet
fordoblet.
I forhold til biodiversitet vil Venstre
have biodiversitetsarbejdet til at foregå i
skoven, mens Enhedslisten gerne vil inddrage flere landbrugsarealer, og Alternativet går efter 100 % økologisk landbrugsproduktion i 2040.
Og så er der jo spørgsmålet om en
eventuel liberalisering af planloven. Her
er bølgerne gået højt, bl.a. på grund af
nogle eksempler hvor folk ikke må sætte
en bænk op på deres grund på grund af
kystnærhedszonen. Over for det står frygten for ‘Mallorca-tilstande’. Flere partier
vil gerne - i forskellig grad - have gang i
en liberalisering. Nogle vil smide planloven ud og skrive den om (C). Nogle ønsker
en væsentlig liberalisering (V, LA). Andre
foretrækker en forsigtig redigering som
fokuserer på at flere ting kan tillades hvor
der er boliger og eksisterende bygger (R,
S, Ø, O). Endelig er nogle helt imod at
pille ved planloven (F, Å).
Så nu ved du hvor partierne står. Hvor
står du Grønt Miljø-læser?

2. BOLIGJOBORDNINGEN. Skal boligjobordningen genindføres? Hvis ja, skal
havearbejde så have en større betydning ved at f.eks. fældning af træer,
udskiftning af belægninger og renovering af bevoksninger kommer med? Tilsvarende ændringer inden for andre
fag (f.eks. udskiftninger af tag, gulve,
facaderenoveringer) var med.
3. PLANLOVEN. Der har været meget
debat om en liberalisering atplanloven,
specielt muligheden for at byudvikling
inden for den nuværende kystnærhedszone. Ser du en sådan liberalisering som vejen frem eller en glidebane?
4. BESPARELSER PÅ GRØN DRIFT.
Den grønne drift bliver ofte besparet i
kommunerne fordi f.eks. varme hænder/skattelettelser/diverse emner bliver
prioriteret højere. Ser du også den
grønne drift som et godt sted at spare?
5. BYFORTÆTNING. Der bliver mere
og mere brug for plads til nye boliger i
byen. Ser du parker og søer eller
havnebassiner som potentielle byggegrunde eller skal de fredes?
6. KLIMATILPASNING. Når det gælder klimatilpasning, har grønne områder et stort potentiale til at holde vandet tilbage i stedet for at overbelaste
kloaksystemet. Hvordan vil du helst
håndtere de øgede regnmængder i de
tætte byer?
7. BIODIVERSITET Ser du en mulighed
for at byens parker og grønne områder
kan gøre en forskel til at stoppe nedgangen i biodiversitet? Eller skal arbejdet for at sikre biodiversiteten foregå i
naturen uden for byerne?
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A SOCIALDEMOKRATIET
Mette Reissmann
UDLICITERING. Det er jo op til
kommunen at vurdere det.
Det er en af de ting som jeg
ikke vil blande mig i.
BOLIGJOBORDNINGEN. Den
skal ikke genindføres. Det var
en midlertidig ordning som
skulle sørge for at folk i en
krisesituation kunne komme i
arbejde. Desuden bidrog ordningen til en skævvridning, for
mange betalte til den over
skatten uden at kunne få gavn
af den. Endvidere er oppositionens argument om at den ville
modvirke sort arbejde for
længst afvist af forskere.
PLANLOVEN. Det er en kon-

B RADIKALE
VENSTRE
Lone Loklindt
UDLICITERING. Jeg synes at
det er op til kommunerne selv.
Det lyder som om at det mange steder giver god mening at
udlicitere, men jeg ved også at
nogle kommuner har haft udbud som egen vej og park har
vundet, og så er det en tydelig
indikation af at det kan kommunerne godt selv drifte på
en god måde.
BOLIGJOBORDNINGEN. Der
er ingen grund til at boligjobordningen skal genindføres.
Det var et fint tiltag, mens vi
havde krise. Det er kommet
håndværkerne til gode, og det
er rigtigt godt, men jeg mener

C KONSERVATIVE
FOLKEPARTI
Daniel Rugholm
UDLICITERING. Udliciteringsspørgsmålet i forhold til grøn
drift synes jeg at kommunerne
selv skal vurdere. Nogle steder
beholder man materielgården,
andre steder udliciterer man.
Begge dele kan fungere lokalt.
BOLIGJOBORDNINGEN. Den
skal genindføres, og vi vil gerne fordoble beløbet og inkludere flere opgaver i ordningen. Vi er bestemt positive
over for at udvide inden for
f.eks. anlægsgartneropgaver.
PLANLOVEN. Vi har haft planloven i mange år, og den bygGRØNT MILJØ 5/2015

trolleret vej frem. Med det mener jeg at vi har givet dispensationsmulighed så man kan
søge om at bygge i kystnærhedszoner, og vi er oppe på
10-15 steder hvor man må
bygge. Men det er klart at vi
ikke ønsker sunny beach eller
at ødelægge dejlig natur.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Jeg vil hellere undgå
skattelettelser. Det er nu engang sådan at velfærd og omsorg for ældre og svage er prioritet nummer ét set fra en
kommunal synsvinkel, men da
jeg sad i borgerrepræsentationen i København havde miljø
og varme hænder klart topprioritet, bl.a. med fokus på
grønne områder.
BYFORTÆTNING. Folk skal ikke være bange for at parker

inddrages. Byen kommer til at
vokse udad og i højden, men
vi har f.eks. i København afsat
ret store beløb til at sikre og
etablere grønne kiler mellem
områder til byudvikling. Det
skal ikke blive som i Tokyo eller Seoul hvor du ikke kan se
noget grønt så langt øjet rækker. Med byudvikling skal du
virkelig have det lange lys på.

KLIMATILPASNING. Vi har lavet en stor klimatilpasningsplan hvor kommunerne har
den største rolle at spille da de
skal sikre sig mod oversvømmelser så folk ikke får deres liv
ødelagt af smadret indbo.
Denne plan blev jo rullet ud
over scenekanten i 2013.
BIODIVERSITET. Bybiodiversitet er vigtig, både i forhold til
planter og dyr. Det kan eksempelvis være et nedlagt jernbaneareal som kan give plads til
en utrolig mængde planter og
insekter, men også mere bearbejdet bynatur som urban gardening, taghaver og den slags.
Derfor skal der være grønt tag
hver gang man bygger nyt.
Biodiversitet er ikke kun for
folk ude på landet og folk der
går i skoven.

ikke at det er på sin plads nu
hvor byggeriet er det fag som
har mest jobvækst lige nu.
PLANLOVEN. Jeg synes at det
er en glidebane. Der er visse
ting i planloven som giver god
mening at ændre fordi det
nogle steder har været meget
firkantet i forhold til at få nedlagt bygninger i det åbne land
og anvendt dem til erhverv.
Men kystnærhedszonen skal
man have virkelig gode begrundelser for at udbygge.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Nej, men jeg synes at
det er rigtig vigtigt at man gør
det effektivt og bruger de
grønne driftsmidler på at have
en plan for den natur man skal
passe på. Nogle steder kan
områderne godt tåle at være
vilde med vilje og mindre pleje

mens man gør noget ekstra
andre steder.
BYFORTÆTNING. Vi mener at
det er vigtigt at vi fortætter
byerne, og det gælder også de
mindre byer for hvis vi vil have
åben natur og landbrug i dette land, er det vigtigt at byerne ikke ‘flader ud’ og fylder
for meget. Det er smart at vi
bor tæt, bl.a. i forhold til offentlig transport, levering af
varme m.m.
KLIMATILPASNING. Vi synes
at det er klogt at man får kigget på LAR. Vi skal separere
overfladeregnvand fra kloakvand og skabe plads til regnvandet på overfladen. Så giver
vi samtidig byerne et indholdselement med en helt anden
natur som skifter karakter.
BIODIVERSITET. Det er vigtigt

at der skabes mulighed for højere biodiversitet overalt, og
her er parkerne en vigtig kilde,
og vi skal have områder med
dødt ved og lade træerne ligge hvor de er faldet. Det handler også meget om hvordan
man plejer naturområder i øvrigt. Det behøver jo ikke ligne
golfgreens det hele.

ger på mange forskellige løsninger. Derfor vil vi hellere
starte helt forfra. Det er en balance mellem at beskytte og
pleje natur men selvfølgelig
også give vækstmuligheder. I
de kystnære zoner er vi ikke
interesserede i hoteller langs
hele vestkysten, men det er
dumt at folk har problemer

med at udvide terrassen eller
sætte gyngestativer.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Vi har kommunalt selvstyre, og jeg vil meget nødigt
blande mig, for der er stor forskel på hvordan man håndterer driften i Frederiksberg
Kommune og Hjørring Kommune. Jeg tror at mange kommuner vil holde deres grønne
områder mere naturprægede,
men det er deres prioritering.
BYFORTÆTNING. Det er rigtigt vigtigt at vi bevarer grønne områder i vores byer. Det er
det der gør dem allermest attraktive. Altså handler det om
at bygge op eller ud og sørge
for at bevare frirum ved parker, havn eller å.

KLIMATILPASNING. De fleste
er allerede i gang med kloakseparering. Vi bør benytte muligheden for at lave arealer
som også har en rekreativ effekt, mens det løser en klimaudfordring, og det er i øvrigt
langt billigere end regnvandsløsninger under jorden.
BIODIVERSITET. Arbejdet for
at stoppe nedgangen i biodiversitet skal både ske i byerne
og udenfor. Der er et stort potentiale i forhold til biodiversitet i grøfter og vejsider. Vi vil
meget gerne have mere urørt
skov, for det giver mest biodiversitet for pengene, men derudover er der ingen tvivl om
at vi skal støtte de mange projekter i de større byer.
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I LIBERAL
ALLIANCE
Villum Christensen (pr. e-mail)
UDLICITERING. Det er jo en
kommunal opgave, og det kan
være helt forskelligt hvad der
er klogest for den enkelte
kommune i forhold til kompetencer, maskinel mv.
BOLIGJOBORDNINGEN.
Boligjobordningen skal ikke
genindføres, den er for dyr.

PLANLOVEN. Ja, vi skal have
mindre rigide regler. Med
7000 km kyst kan man sagtens
finde nogle egnede steder at
udvikle til glæde for udkantsområderne.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Nej, jeg synes ikke man
skal spare her. Snarere tværtimod. Vedligeholdelse af de
grønne områder er ofte et vartegn for kommunen og opfattelsen af kommunen som sådan.

miljøvenligt arbejde der bidrager til den grønne omstilling.
PLANLOVEN. Vi synes at det
er meget farligt at begynde at
pille ved planloven i det omfang som nogle partier har
lagt op til. Noget af det unikke

i Danmark er den ubrudte
kystlinje. Og der er masser af
dispensationsmuligheder for
kommunerne allerede i dag,
for f.eks. bænke og udsigtstårne, og rent økonomisk er
det netop kysterne som turisterne sætter allermest pris på.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Det vil jeg ikke diktere
fra Christiansborg. Men det
handler jo om folks velfærd,
og der er en stor effekt på
folks velbefindende med ordentlige grønne områder.
BYFORTÆTNING. Jeg synes at
man skal have respekt for den
specifikke by man bor i og
dens vartegn. Det skal man
udnytte det på bedst mulig
måde, og tager vare på den
bynære natur og indtænke
den i lokalplanen. Jeg synes at
havnefronten i Aalborg er rigtigt vellykket.

KLIMATILPASNING. Fornyelse af kloakkerne er en del af
løsningen, men det handler
også om at tænke klimaløsninger ind i den eksisterende natur, eksempelvis skaterparker
der kan fungere som regnvandsbassiner ved skybrud,
men også bynær skov er et rigtigt vigtigt værktøj, så det skal
vi have mere af, og vi vil sætte
penge af til skovrejsning.
BIODIVERSITET. Meget af
kampen for at stoppe nedgangen i biodiversitet vil foregå
uden for byerne, i skove osv.
Halvdelen af de truede arter
hører til skovene, så vi er meget opsatte på at få mere skov
og mere urørt skov, men man
skal ikke glemme biodiversiteten i de bynære områder. De
handler om at fastholde disse,
men også at udvide med eksempelvis grønne korridorer.

opgaven i kommunen selv. Det
skal man i hver enkelt kommune selv finde ud af. Men
man skal også huske at hver
gang man udliciterer, er der
nogle funktioner som bliver
glemt.
BOLIGJOBORDNINGEN. Boligjobordningen skal genetableres. Det er rigtigt godt med
den.
PLANLOVEN. Jeg ser liberalisering som en mulighed, men
jeg går ikke ind for en total liberalisering. Det er vigtigt at
vi ser på strandbeskyttelseslinjen og planloven efter et valg,
for der er ting som er fuldstændigt håbløse. Selvfølgelig
må folk der bor ved standen
have lov til at bygge højbede
eller sætte en bænk op, men
vi skal selvfølgelig ikke give
lov til supermarkeder, og hvad
ved jeg, ved stranden
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Jeg synes jo at man

sagtens kan have begge dele,
det ene udelukker ikke det andet, det er et spørgsmål om at
prioritere, men jeg synes det
er synd når ting ikke bliver
passet. Man skal selvfølgelig
lave drift så godt og hensigtsmæssigt som muligt.
BYFORTÆTNING. Det handler
i høj grad om at udnytte de
lommer som egentligt ikke bliver benyttet. Det er ikke sådan
at jeg vil inddrage parker, men
der er jo områder som står
ubenyttede hen, og her tænker jeg særligt på i nærheden
af stationerne, så vi også kan
få folk til at bruge det offentlige. Man kan også bygge i
højden, men det kommer meget an på byen. Jeg er flyttet
til Mariager og her ville højhuse ødelægge det hele.
KLIMATILPASNING. Det er
vigtigt - og det ved kommunerne godt - at de må lave
områder hvor vandet kan løbe

til. Om det så skal foregå via
kloak, vejgrøft, eller noget
fjerde, det må kommunen
finde ud af, men det er vigtigt
at de gør noget og laver planerne, og i København kunne
man godt gøre noget for at
sikre at eksempelvis Tuborgvej
ikke altid bliver oversvømmet.
BIODIVERSITET. Jeg mener at
arbejdet kan foregå begge
steder hvis det giver mening.
Biodiversitet er jo rigtig mange ting. Jeg har fundet ud af
at urørt skov - som mange biologer mener er det bedste kan betyde syv forskellige ting
hvor man i varierende grad
passer noget og lader noget
være. Det vigtige er derfor at
vi laver en plan for hvilke arter
vi ønsker at fremme, og hvordan vi bedst fremmer dem
uden at skade andre. Man kan
også inddrage biodiversitet i
parker i kommunerne hvis det
giver mening.

F SOCIALISTISK
FOLKEPARTI
Lisbeth Bech Poulsen
UDLICITERING. Jeg synes at
vej- og parkdrift grundlæggende er en del af den kommunale infrastruktur, og der
vil jeg helst ikke gøre mig til
dommer. Men der er selvfølgelig noget synergi i at ansvaret
og arbejdet ligger lokalt.
BOLIGJOBORDNINGEN. Vi vil
gerne være med til at genindføre boligjobordningen hvis
den bliver mere fokuseret. Vi
synes at den var for ufokuseret
når man kunne få fradrag for
at få installeret et spabad, og
ordningen var simpelthen for
dyr. Vi foreslår at den bliver
genindført, men med et grønt
sigte. Der skal fradrag til energibesparende, klimarigtigt,

O DANSK
FOLKEPARTI
Pia Adelsteen
UDLICITERING. Det er jo et
kommunalt anliggende. Jeg
synes jo at det kan være godt
at udlicitere for nogle kommuner, men også godt at have
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BYFORTÆTNING. De eksisterende grønne områder må
gerne beskyttes.
KLIMATILPASNING. (intet
svar)
BIODIVERSITET. Jeg synes vi
skal arbejde med biodiversitet
i statsskovene hvor vi får rigtig
meget for pengene. Det har
simpelthen større effekt, end
ved at lade parker og grønne
byområder være drivere.
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V VENSTRE

Vi tror sagtens at de kan finde
ud af en ordentlig fordeling
mellem benyttelse og beskyttelse. Det handler ikke om at
plastre alt til med solkysthoteller. Desuden vil vi fjerne helt
idiotisk indblanding hvor man
ikke må plante to æbletræer
eller opsætte en bænk. Det er
gået over gevind.

BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. De fleste kommuner er
opmærksomme på deres fremtoning, og selv om man effektiviserer mange steder, så er
det jo ikke sådan at de grønne
områder får lov til at passe sig
selv. De fleste finder en god
balance.
BYFORTÆTNING. Vi tænker
at man skal tænke sig om og
have en normal byudvikling.
De steder hvor man øger
mængden af boliger og lejligheder, skal man sørge for at
medtænke grønne områder.
Hvis man ser på den sydlige
del af Amager, så er det gjort
rigtigt flot.
KLIMATILPASNING. Man skal
i hvert fald have mere fat i hydrologer i stedet for biologer.
Hydrologerne ved hvordan
man skaber kapacitet til regn-

vand ved at udtnytte tunneler,
vejbaner og parkeringspladser.
Desuden synes vi at afvandingskapaciteten skal øges i de
store vandløb udenfor byen.
Man kan sagtens lave vandløb
som er tre gange så brede.
BIODIVERSITET. Venstre foreslår at vi tager 20% af statens
skove og her prioriterer biodiversitet højere end skovdrift.
Allerede dér kan vi gøre noget
godt for 2/3 af de truede arter,
og i skovene kan man gøre det
for 1/8 del af prisen og på 1/6
af arealet i forhold til i det åbne land. Selvfølgelig skal der
være grønne områder i byer,
men de har mere rekreativ
funktion og ikke så stor betydning i forhold til biodiversitet.
Det store ryk på dette område
skal ikke ske på landbrugsarealerne, men i skovene.

jen er bebyggede. Det vil vi
ikke være med til.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Nej, det grønne område er rigtigt vigtigt at prioritere som kommunalt kerneområde.
BYFORTÆTNING. Det handler
jo om at bygge tættere og højere hvor der allerede er boliger, og det handler om både
nye boliger og nye grønne
områder. Her kan man inddrage tidligere industriområder til
både nye boliger og ny natur.
KLIMATILPASNING. Det er
helt afgørende at man baserer
klimatilpasning på måder hvor
man opbevarer vand udenfor
kloaksystemet og derefter
bortskaffer vand, og det kan

kombineres med at man etablerer grønne områder i byerne,
så det grønne element bliver
udvidet samtidig med at man
opbevarer vand.
BIODIVERSITET. Jeg mener at
man skal sikre at der bliver
bedre mulighed for at udvikle
biodiversiteten i byen. Det kan
man jo gøre på rigtig lidt
plads. Det skal dog ikke gå ud
over at man ved vand og i skove og det åbne land også har
fokus på biodiversitet. Her kan
man bl.a. se på at landbruget
råder over så stort et areal i
Danmark. Det er stærkt medvirkende til at reducere biodiversiteten i landet. Derfor synes vi at man skal reducere
landbrugsarealet og få mere

natur, men også skabe mulighed for landbrugsproduktion
som er mere naturlig. Den
måde som vi har udviklet landbruget i Danmark står i skarp
kontrast i forhold til ønsket
om en øget biodiversitet.

konkrete krav når man laver
offentlige udbudsforretninger.
Opgaven skal bare løses ordentligt, og det der nogle
gange går galt, er at man laver
for løst beskrevne udbud eller
udbud som kun handler om
pris, og så bliver det laveste
fællesnævner der vinder.
BOLIGJOBORDNINGEN. Jeg
kunne godt forestille mig at
man kunne lave sådan en ordning igen, men den skal være
grøn, for vi har generelt et ønske om at al erhvervsstøtte og
beskatning blive lagt op ad
grønne kriterier.
PLANLOVEN. Vi har en helt
særlig planlov der er enestående i verden, og det er den
der gør at vi har disse store,
sammenhængende fællesom-

råder nær kysterne, og det
skal vi bevare. Går man først i
gang med at rode med den og
bygge løs, så risikerer vi at få
Mallorca-tilstande.
BESPARELSER PÅ GRØN
DRIFT. Jeg synes ikke at man
skal spare på nødvendig drift.
Men jeg tror at man vil kunne
spare ved at lave en mere naturnær drift. Det giver en mindre arbejdsbyrde og samtidig
mere spændende natur.
BYFORTÆTNING. Det er vigtigt at bevare og udbygge de
grønne områder. Som bymenneske har man brug for steder
hvor man kan få luft og en
tænkepause, et sted hvor der
er lidt stille og lidt vildt.
KLIMATILPASNING. Vi kan jo
se til Sverige og Tyskland hvor

man har mange gode eksempler med at lade parker oversvømme i perioder. Man kan
ikke bare lave større rør og
kloakledninger.
BIODIVERSITET. Arbejdet for
at stoppe nedgangen i biodiversitet skal både foregå i skove, i det åbne land og i byerne,
hvor der er en masse sjove og
spændende koncepter i gang
med taghaver, bybier og mange måder at bidrage til større
biodiversitet. Og så skal man
huske at landbruget fylder rigtigt meget. Vi har en vision der
hedder 100% økologisk produktion i 2040, og lykkes det,
vil vi alene derfor opnå meget
på grund af de fjernede sprøjtegifte og den langt lavere
mængde kunstgødning.

Henrik Høegh
UDLICITERING. For mig er det
vigtigt at konkurrenceudsætte
den kommunale drift. Det behøver ikke ende med en privatiseret, men det er en god model at lade kommunens egen
vej- og parkafdeling måle sig
mod de private entreprenører.
BOLIGJOBORDNINGEN. Den
skal da fortsættes. Det er en
overvejelse værd om den skal
udvides med flere grønne opgaver, men som udgangspunkt
er det vores holdning at ordningen skal være med samme
indhold som tidligere.
PLANLOVEN. Vi vil gerne åbne for planloven og lægge væsentligt mere beslutningskompetence ud til kommunerne.

Ø ENHEDSLISTEN
Per Clausen
UDLICITERING. Det vil være
helt oplagt at kommunerne
beholder den grønne drift. De
kan bruge det beskæftigelsesmæssigt, og det er en stor fordel at de selv kan strukturerer
denne opgave, også fremover.
BOLIGJOBORDNINGEN.
Boligjobordningen skal ikke
genindføres.
PLANLOVEN. I den udstrækning det handler om at man
vil udbygge i områder der i
forvejen er bebyggede, vil jeg
ikke afvise det. Men man skal
ikke ødelægge kyststrækninger som ikke i forve-

Å ALTERNATIVET
Christian Poll
UDLICITERING. Jeg tror ikke
at man behøver gå så meget
op i om opgaven bliver løst
privat eller offentligt. Det
handler om at sætte meget
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