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NYHEDSBREV 

 Nr.  3                                                                                  Den 24. april 
2020 
__________________________________________________________________________ 
 

   

     Kære læser.   

     Trods Corona-restriktioner står verden jo heldigvis ikke totalt stille.  Derfor skal du naturligvis heller ikke 
     snydes for Vælgerforeningens Nyhedsbrev.  
     Beklageligvis må vi dog denne gang undvære indlæg fra folketingsgruppen. Ikke mindst genåbningen og 
     strategidrøftelser om den fortsatte bekæmpelse af coronaen lægger jo således beslag på kræfterne ikke 
     mindst på det landspolitiske niveau. 
     På grund af de fortsat gældende forsamlingsrestriktioner kan vi desværre heller ikke oplyse, hvornår de 
     aflyste arrangementer i Vælgerforeningen og Storkredsen kan forventes gennemført.  
     Men vi håber selvfølgelig ikke desto mindre, du vil finde Nyhedsbrevet værd at læse – god fornøjelse!  

                                                                                                                                                                                 
Red. 
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Formanden har ordet! 

Coronakrise med store konsekvenser 

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 
 
Statsminister Mette Frederiksen har berettiget fået mange roser i forbindelse med nedlukningen af samfundet 
i forbindelse med vores svære Corona-krise. Det handler om sammenhold og ikke politisk fnadder.  
 

Folketinget har været inddraget i arbejdet med at beskytte erhvervslivet i form af de nyetablerede hjælpepak-
ker, så vores erhvervsliv forhåbentligt kommer nogenlunde igennem denne Corona-krisen. Men hjælpepak-
kerne skal ikke være ensbetydende med, at der ikke fra politisk hånd skal arbejdes på at åbne op igen snarest 
muligt. Erhvervslivet er stadig hårdt presset. Det gælder ikke mindst i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor 
blandt andet turismeerhvervet rammes hårdt, og det gælder også restauranterne, butikkerne og andre erhverv.  
 

Hvad kan vi gøre for at få genåbnet erhvervslivet og få kunder ind i butikkerne på en sundhedsforsvarlig måde? 
Vi skal holde afstand i denne tid, men jeg mener, at regeringen har holdt for stor afstand i forhold til at invol-
vere de øvrige politiske partier i forbindelse med genåbningsstrategien. Det er en politisk beslutning. Statens 
Serum Institut (SSI) har præsenteret tre mulige åbningsstrategier på baggrund af tal fra Finansministeriet, som 
alle ville være forsvarlige med henblik på at undgå en overbelastning af sundhedsvæsenet. Regeringen valgte 
en strategi, som er endnu mere forsigtig end det mest forsigtige forslag fra SSI. Det er politik – og det skal det 
også være inden for de sundhedsansvarlige rammer. Men det er betænkeligt, at regeringen indtil nu har kørt 
så egenrådigt i valg af en åbningsstrategi, som der kan stilles mange spørgsmål til. Hvorfor blev der ikke åbnet 
op for dele af erhvervslivet i stedet for f.eks. folkeskolen? Og hvorfor er det de mindste og ikke afgangsele-
verne, som kommer tilbage. De mister nu muligheden for at få deres afsluttende eksamener. 
 

Det er ikke lette beslutninger, og det er vigtigt, at der handles hurtigt, men det er nødvendigt, at regeringen 
sikrer involvering og politisk sammenhold vedrørende håndteringen af krisen. Og det skal være muligt at stille 
kritiske spørgsmål og kommentarer fra oppositionen – uden hele tiden at få skudt i skoene, at man slår politisk 
mønt på situationen. Der kommer senere store regninger for samfundet, som skal betales – og mange privates 
livsværk er ved at smuldre.  
 

Pressemødet med Mette Frederiksen den 14. april kan man have mange meninger om. Det er positivt, at hun 
nu vil involvere de øvrige partier i åbningsstrategien – men ellers var der tale om masser af tom snak. En kort 
pressemeddelelse havde været tilstrækkeligt denne gang.  
 

Heldigvis kom der gang i de konkrete politiske forhandlinger, og der er nu indgået forlig med alle politiske 
partier om at udvide den første fase af den kontrollerede åbning for liberale erhverv, frisører, køreundervisning 
og domstolene.  
 

Debat gavner og giver bedre politiske beslutninger!  
 
 

Håndteringen af Coronavirus 
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i Ringkøbing-Skjern kommune  

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 
Siden det seneste nyhedsbrev blev udsendt, er der sket kæmpe forandringer i alles hverdag. Dette har natur-
ligvis også påvirket mange områder i vores egen kommune. Udover nedlukningen af skoler og dagtilbud, er 
der ingen tvivl om, at vores Ældreområdet er et af de steder, der allermest har kunnet mærke disse ændringer. 
 

Udover ændrede dagligdage på både plejehjem og i hjemmeplejen, hvor både borgere og medarbejdere skal 
tage mange forholdsregler for at begrænse smitterisikoen, så har vi også hele tiden skulle forberede os på en 
risiko for, at fyldte hospitaler ville medføre en endnu tidligere udskrivning af patienter fra sygehusene til kom-
munerne samt behov for også at oprette lokale aflastningspladser for corona-smittede borgere. 
 

Der er ingen tvivl om, at mange af vores ældre medborgere lider et stort afsavn i disse dage, hvor besøg fra 
pårørende og frivillige ikke er mulige. Som Social- og Sundhedsudvalgsformand er det absolut også på dette 
område, at jeg har modtaget flest henvendelser, da der naturligvis er rigtig mange, der bekymrer sig om, 
hvordan hverdagen for vores plejehjemsbeboere forløber. Det er en svær tid for alle – og særlig for de aller-
mest sårbare og udsatte i vores samfund. Udfordringen er naturligvis, at vi ved at åbne vores plejehjem for 
besøg jo samtidig udsætter navnlig de svageste borgere for en stor risiko. 
 
 

 

Det tidligere Stadil Plejehjem 
 

 

For at sikre, at vi har ekstra kapacitet i tilfælde af, at vi får brug for flere pladser, er der blevet indgået en aftale 
med det tidligere Stadil Plejehjem om at omdanne dette til et aflastningscenter. Tanken er således, at flest 
mulige corona-smittede borgere kan blive på hospitalerne i Herning og Holstebro, og at vi så primært sikrer 
plads til borgere, der har behov for aflastning i forbindelse med andre sygdomsforløb. Om vi overhovedet 
kommer til at benytte de ekstra pladser i Stadil, er p.t. uvist, men nu er pladserne i al fald tilgængelige, såfremt 
det måtte opstå et akut behov. 

Arrangementer udskudt – men stadig poli-
tisk aktivitet  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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 Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 
 

Jeg havde glædet mig til den 23. marts, hvor der skulle serveres en god bøf i Aulum - i forbindelse med 
generalforsamlingen og valg af folketingskandidater. Men det blev naturligvis aflyst. Der er ikke sat ny dato 
på endnu, men det bliver realistisk set først efter sommerferien.  

Besøget hos Skjern Paper den 26. marts blev selvfølgelig også aflyst – og vi ved endnu ikke, hvornår det kan 
gennemføres. Det gælder også for øvrige arrangementer, som var i støbeskeen.  

Landsrådet i Herning er flyttet med 14 dage til den 25/26 september. Det skyldes dog ikke corona, men der 
var et andet stort arrangement, som skulle flyttes af andre årsager – og havde behov for MCH Herning Kon-
grescenter. Spændende, hvordan ”store arrangementer” defineres til den tid – altså om det må gennemføres. 
Vi er jo mange konservative, som gerne vil til Herning denne weekend!  

I bestyrelsen har vi aflyst ét møde – men det seneste blev gennemført som telefonmøde. Og det kan godt 
fungere. De politiske udvalg og byrådet holder videomøder, så den politiske proces fortsætter, men lad os 
håbe byrådsmødet den 19. maj kan gennemføres fysisk. Det vil være tegn på, at vi er tilbage til lidt mere 
normale tider- selv om corona vil trække negative spor i lang tid.  

Landspolitikerne har også kæmpet en hård kamp – under svære betingelser. Nedenfor nogle få eksempler på, 
hvad jeg personligt særlig har bidt mærke i: 

Søren Pape Poulsen 27. marts: ”Vi skal have en plan for, hvordan vi genåbner Danmark. Nu, hvor nedluknin-
gen er sikret, er tiden også kommet til, at regeringen fremlægger en strategi for, hvordan samfundet kan genåb-
nes – uden at smittespredningen løber løbsk. Selvom en genåbning endnu er for tidlig, er det ikke for  

Se: https://www.facebook.com/SorenPapePoulsen/videos/226021285179215/ 

_______________________________ 

Rasmus Jarlov (C) fortalte den 15. april, at han sammen med Søren Pape var til møde med regeringens 
økonomiske ministre samme eftermiddag for at tale om hjælpepakkerne til erhvervslivet. Nogle af Konserva-
tives vigtigste ønsker er følgende: 

”1. Der skal åbnes for mere aktivitet. 
Der skal naturligvis ikke åbnes for mere, end sundhedsmyndighederne vurderer er forsvarligt. Dvs. virus må 
ikke sprede sig mere end i dag. Regeringen bør lave en meget detaljeret liste over aktiviteter, som kan overvejes 
genåbnet og derefter prioritere ud fra økonomisk gevinst pr. ekstra smittet. Dvs. butikker og domstole før folke-
skoler. Dette er det suverænt vigtigste punkt overhovedet. 
 

2. Lønkompensationsordningen skal ændres, så det ikke er en betingelse for at få løntilskud, at med-
arbejderne sendes hjem. 

 

3. Samme vilkår for støtte i alle brancher. 
Vi bliver bestormet af interesseorganisationer, der mener, at lige netop deres branche er særlig hårdt ramt og 
skal have særlige tilskud. Det bliver noget rod. Man skal have støtte ud fra hvor meget omsætning, man har 
mistet, og det skal være det samme i alle brancher. 

https://www.facebook.com/SorenPapePoulsen/videos/226021285179215/
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4. Nej til udvidelse af støtteordningerne til dem, der ikke er hårdest ramt. 
Nogle mener, at også dem, der har ned til 30% omsætningsnedgang, skal have støtte. Vi vil gerne forbeholde 
det til de hårdest ramte. 
 

5. Undgå støtte til de brancher, der ikke er hårdt ramt. 
Revisorer, internethandel, og medicinalindustrien skal ikke have støtte. 
 

6. Sænk kompensationsgraden fra 100% til 80% eller 90% for de faste omkostninger. 
Det er usundt at blive kompenseret 100%, fordi det fjerne incitamentet til at sænke sine omkostninger. 
 
7. Vent med stimulering af købekraften til Danmark er åbnet igen. 
Vi er tilhænger af skattelettelser, igangsættelse af byggerier mm., men først skal Danmark åbnes. Der kommer 
ikke flere kunder i de lukkede restauranter af, at folk får mere købekraft. 
Og ja, så har vi da også et par enkelte punkter, hvor vi er åbne for at bruge flere penge. (Der skal kigges på tab 
på varelagre, rejsegarantifondens ordning, nogle klemte kulturinstitutioner og højere kompensation til selvstæn-
dige og hjælpeordningerne skal muligvis forlænges afhængig af hvor hurtigt, der kan åbnes). 
Men som det fremgår, melder vi os ikke ind i konkurrencen om at få tømt statskassen på kortest mulig tid. 
Pengene skal bruges fornuftigt og velovervejet og kun gå til de virksomheder, som ellers næppe ville overleve. Vi 
vil ikke være med til at sætte årtiers sparsommelighed over styr på nogle få måneder, hvor der helt ukritisk 
konkurreres om at bruge flest penge.” 
 

_______________________________ 

 

Mona Juul (C) er også en af de politikere, der løbende har kæmpet for erhvervslivet – og ikke mindst for de 
mindre erhvervsdrivendes vilkår. Hun er tæt på de helt konkrete problemstillinger, som de kæmper med og 
er god til at svare tilbage til den enkelte. Den 17. april kunne hun eksempelvis på de sociale medier fortælle - 
ikke uden humor- at: ”Så kan du godt bestille tid til en klipning. Og rettet på gebisset. Vi skal selvfølgelig fortsat 
holde afstand, vaske hænder og tænke os om. Alt der nu åbnes skal ske på en forsvarlig måde. Det er både 
virksomhedens og vores alles ansvar, at det hele foregår med omtanke. Vi kan godt! 
 

_______________________________ 

Birgitte Bergman (C) har tilsvarende kæmpet hårdt for kulturlivet og dets institutioner. Allerede 22. septem-
ber forrige år betonede hun i et interview, at: ”Kulturtilbud betyder lokalt og nationalt øget omsætning og 
dermed flere arbejdspladser. Kultur er med til at skabe oplevelser og dermed liv og glæde, som er alle forundt. 
Men det skaber også øget skattegrundlag, når kulturtilbud og en levende by lokker tilflyttere til, og turisterne 
lægger deres vej forbi. Hele 43 procent af Danmarks internationale turister har kultur som rejsemotiv.”   
Netop den tætte sammenhæng mellem kulturens samfundsmæssige og økonomiske betydning - ikke mindst 
i landsdelene og lokalsamfundene – viste sig imidlertid ikke at være overvejelser, som kulturministeren havde 
gjort sig.  
Da regeringsindgrebene som en ødelæggende forhammer ramte økonomisk ned i kulturlivet, fandt ministeren 
det i al fald ”upassende” overhovedet at tale om kultur i en krisetid!  
Det blev ministeren, og regeringen, imidlertid nødt til - hårdt presset af en opfølgende voldsom offentlig kritik 
fra alle sider i kulturlivet og massive krav fra en samlet opposition, og efter svære forhandlinger åbnedes der 
således lidt efter lidt for støtteordninger for det trængte kulturliv og dets institutioner.  

 
 

Så efter de seneste forhandlinger, hvor navnlig en række betrængte lokale museer og andre kulturinstitutioner, 
hvis økonomi i afgørende omfang hviler på entre- og andre publikumsafhængige indtægter, omsider også 
har fået adgang til støtteordninger, kunne Birgitte Bergman derfor konstatere, at :”.. Jeg er meget glad for, at 
vi nu har udvidet hjælpepakken til vores hårdtprøvede kulturliv her i Danmark. For mig er det nemlig meget 
afgørende, at vi kan genkende vores land efter den store krise, som vi er midt i nu. Det har været en lang og sej 



 
6 

kamp for at få landet en aftale, som sikrer vores kulturarv. Der skulle sparkes døre ind til både stats- og finans-
ministerierne. Det udspil, som i første omgang lå fra regeringens og kulturministerens side var ganske enkelt for 
ringe. Det har været vigtigt for det Konservative Folkeparti at bevare det Danmark vi kender. Og sikre den danske 
kulturarv på den anden side af krisen.” 

 
 
 

 
-  Og lad os stå sammen om at få gang i økonomien 

ved at støtte de selvstændige i vores egen kommune! 
 

 

 

Detailhandel i centerbyerne 
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Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

På et temamøde i Byrådet 21. november 2019 drøftedes de forskellige holdninger til planlægningen i vores 5 
centerbyer (Hvide Sande, Tarm, Skjern, Videbæk og Ringkøbing) - herunder også placeringen af fremtidens 
detailhandel. Udover, at der skal skabes optimale rammer for en attraktiv detailhandel, så levende bymidter 
og byer fremmes til gavn for bosætning, erhverv og turisme, så blev det samtidig også besluttet, at de enkelte 
hovedcenterbyer ikke nødvendigvis har ens rammer, men at de skal støttes efter den enkelte bys mål og 
behov. 

Som konkrete mål er blandt andet opstillet følgende: 
 

Ringkøbing 
• At planlægning af eventuelle nye muligheder for udvidelser af dagligvarebutikker i periferien af Ringkøbing 
skal ske i eksisterende aflastnings- og lokalcentre. 
• At området ved Holstebrovej – tæt på Ndr. Ringvej, hvor der i dag er en eksisterende dagligvarebutik, kan 
udvides med et lokalcenter, hvis der er behov. 
• At bymidten skal udvikles, gerne via fortætning af boliger og ved at sætte det historiske bymiljø endnu 
mere i spil. 
 

Skjern 
• At der eventuelt på sigt kan planlægges for yderligere dagligvarebutikker i periferien af byen, hvis der er 
behov. 
• At bymidten skal udvikles, gerne gennem fortætning af boliger. 
 

Videbæk 
• At der eventuelt kan planlægges for et nyt butiksområde i periferien af byen ved boligområdet i den vest-
lige del af byen, hvis der er behov. 
• At bymidten skal udvikles, gerne gennem fortætning af boliger og ved at der tænkes flere oplevelser ind 
 

Tarm 
• At aflastningscenteret i det nordlige Tarm gentænkes og udvides. 
• At bymidten i Tarm skal udvikles ved at gøre den mere attraktiv – for eksempel gennem fortætning af boli-
ger og ved at trække det grønne element ind. 
 

Hvide Sande 
• At der i Hvide Sande ikke planlægges for yderligere dagligvarebutikker i periferien af byen. 
• At butiksområdet i den nordlige del af byen bør dog på sigt styrkes. 
• At bymidten skal udvikles i forhold til det turistmæssige potentiale og gennem fortætning. 
• At nye dagligvarebutikker skal placeres, så de på bedst mulig måde kan betjene deres opland. 
 

Supermarkeder i Søndervig og Kloster! 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 
På det seneste har der også været en del debat om planlægningen af fremtidens detailhandel i både Søndervig 
og Kloster. 
 

Jeg er helt enig med beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget, som giver Salling Group lov til at undersøge 
muligheden for detailhandelsbutik i ”Nyhavn”, som området syd for den kommende rundkørsel i Søndervig 
kaldes. 

Teknik- og Miljøudvalgsmøde 14.april 2020, Kort med indtegninger af idéer 6. udg. reduceret 

Som jeg har forstået det, så er den allerstørste udfordring at den nuværende Søndervig by aldrig er blevet 
lavet om til byzone, men fortsat ligger i en landzone. Efter min vurdering skulle dette have været gjort for 
mange år siden. Det ville da også have været lettere at indlemme det nye Nyhavns område samt Lalandia i 
byzone fremfor først at skulle ændre et landzoneområde, hvorefter byzoneområdet skal udvides. 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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Det bliver hurtigt meget teknisk, og fra politisk side kunne jeg godt tænke mig at vi undersøgte hvad der 
skulle til for at ændre et område fra landzone til byzone samt godkende udvidelse af et byzoneområde. 
 

Som en del af dette, ville det være rart med en klar forståelse af hvilken myndighed, der træffer disse beslut-
ninger samt, om man på Christiansborg ikke kunne gøre denne lovgivning mere smidig? 
For i forhold til udvikling af vores landdistrikter har dette jo meget stor betydning, hvilket blandt andet også 
er præcis den samme udfordring, der gør, at man ”ikke bare lige” kan flytte Daglig Brugsen fra centrum i 
Kloster til udkanten af byen - og slet ikke ud til Søndervig Landevej. 
 

Jeg så gerne, at der var større politiske vilje til at prøve disse grænser af. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

Blot en personlig kommentar! 
 

…For der ér jo faktisk også andet i verden! 
 

  
Af Ulrik Linvald, næstformand Konservative Ringkøbing-Skjern, redaktør af Nyhedsbrevet 

 
Danmark er ved at genåbne. Og det er jo herligt atter at kunne blive klippet, tatoveret og se diverse slubberter 
blive slæbt for en domstol, selvom det ud fra en ren sundhedsfaglig vurdering nok er for tidligt at betragte 
corona-epidemien hertillands som et lykkeligt overstået kapitel.  
Helt konkret hersker der jo i al fald væsentlig politisk og sundhedsfaglig uenighed omkring genåbningspro-
cessens reelle konsekvenser og videre forløb. Noget tyder i al fald på, at det kan gå begge veje. 
 

Så uden på nogen måde at nedtone alvoren i corona-epidemien og dens skræmmende menneskelige og 
samfundsmæssige konsekvenser, kan man ikke desto mindre ikke blot sætte uret i stå. Der er faktisk også 
andet i verden end hér-og-nu corona-bekæmpelse og praktisk genåbningsproces, der fortjener politisk og 
mediemæssig opmærksomhed.  
 

Som vor partiformand Søren Pape meget klart udtrykte det i et interview på TV Midtvest den 21. april: ”- Jeg 
kan godt blive lidt frustreret over, at vi ikke også taler om noget helt andet politik. Det eneste, vi stort set taler 
om, er den her krise. Man skal passe på, at man ikke luller sig selv ned i et hul, hvor man kun læser om corona 
hele dagen. Alt andet politik har nemlig været sat på pause under coronakrisen. Krisen er også alvorlig, men der 
er mange andre ting i vort samfund, som vi også skal have hold på.” 
 

Dansk Industri’s administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen var tydeligvis inde på en lignende tankegang, 
da han i Berlingske samme dag pegede på, at det ikke bare burde handle om en diskussion om, hvornår den 
ene eller anden type forretning skal åbnes. Som han således advarende udtrykte det: ”Vi er nødt til at kigge på 
et meget større landskab i forhold til samfundsøkonomien. Kigge udover vores egen genåbning. Verden er brutal, 
og ude på savannen står der temmelig mange andre landes virksomheder klar til at overtage de områder og 
markeder, hvor Danmark lige nu har førerpositioner og stærke markedspositioner, som vi lever af som samfund.” 
Nationalbanken vurderer da også, at dansk økonomi kan blive reduceret med mellem 3 og 10% i 2020, og på 
verdensplan er prognoserne for den økonomiske udvikling endnu mere dystre. Noget, der på sigt kan ramme 
vores velfærd, erhvervsliv, beskæftigelse og privatforbrug dybt og smerteligt.  
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Ikke desto mindre er det tilsyneladende problemstillinger, Mette Frederiksen & Co. ikke for indeværende er 
meget for offentligt at forholde sig nærmere til - endsige drøfte med oppositionen. 
 

Konkrete planer for finansieringen af regeringens aktuelle gavebod er et andet. Regeringen, der pudsigt nok 
tidligere har hævdet at overtage ”et fallitbo” efter den borgerlige regering, mener åbenbart nu, at landet har 
så stærk en økonomi og gode lånemuligheder på det internationale marked, at det nærmest gør regningen 
til ren ekspeditionssag.  
Men betales skal den jo i alle tilfælde, og det kan stort set kun ske over kommende års finanslove.  Og så bliver 
det pludselig ikke så uproblematisk endda.  Især ikke, hvis regeringen vælger fuldt ud at lånfinansiere sig ud 
af et underskud på statsfinanserne for at undgå at gå på akkord med de velfærdsmæssige ambitioner. Tænk 
eksempelvis blot på Knud Heinesens advarsel i sin tid mod at ”…køre på første klasse mod afgrunden!”. 
 

- Og så er der jo også de i alt 39 lovforslag, som regeringen nu har udskudt til næste folketingsår. Der er 
således tale om udskydelse af behandlingen af 28 lovforslag, som allerede er blevet fremsat, samt om 11 
forslag der endnu ikke er fremsat. Heriblandt adskillige forslag af ganske væsentlig betydning både samfunds-
mæssigt og for den enkelte borger. 
Blandt førstnævnte er f.eks. forslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lovforslag om 
ændring af lov om almene boliger, forslag om ændringer af retsplejeloven samt forslag om ændringer og 
præciseringer af reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Og blandt sidst-
nævnte er tale om så politisk tunge og kostbare sager som opfølgning på regeringens forgyldte valgløfter om 
en velfærdslov og en lov om tidlig tilbagetrækning.  
 

Endelig henstår realiseringen af regeringens løfte om en klimalov inden sommeren fortsat noget tvivlsom, 
trods statsministerens vedblivende forsikringer om, at det nok skal nås.  Selvom ingen udenfor regeringen 
endnu kender noget mere konkret til rammer, indhold og finansieringsmodeller. Tydeligvis navnlig til De Ra-
dikales og venstrefløjspartiernes åbenlyse frustration. 
 

Kort sagt, corona-travlhed på Christiansborg eller ej, er der således også andet og lige så væsentligt at se til 
politisk, hvis der skal være tale om langtidsholdbar og forsvarlig regeringsførelse. Ikke mindst, hvis man ope-
rerer med et lidt længere tidsperspektiv end blot frem til Mette Frederiksens næste pressemøde. 
 

Blå Blok blev desværre tidligt i krisen reelt kørt ud på et sidespor. Hovedsagelig som konsekvens af hastelov-
givningen i marts og Mette Frederiksens og regeringens benhårde og egenrådige krisestyring.  
Dermed naturligvis ikke sagt, at vores gode formand Søren Pape har forholdt sig passiv, ej heller har Venstres 
formand Jakob Ellemann-Jensen tiet. Tværtimod. Og det samme gælder de øvrige borgerlige partiledere. Men 
nøgternt set har gennemslagskraften i offentligheden indtil videre nok været relativt begrænset. Det er ’Lands-
moder Mette’ og hendes tro væbnere, der – indrømmet, særdeles vel iscenesat - i al fald har domineret me-
diebilledet og scoret de afgørende politiske points.  
 

Men nu, hvor en vis ”restriktionstræthed”, usikkerhed og kritik omkring regeringens genåbningsstrategi og 
bred bekymring for fremtiden synes at tiltage i erhvervsliv og blandt menigmand, ville det måske ikke være 
hélt politisk ueffent, hvis man i Blå Blok også kunne finde politisk rum til at overveje nogle mere overordnede, 
fremadrettede og ikke mindst opmærksomhedsskabende og slagkraftige dagsordner om andet end lige netop 
corona-håndtering. Helt i forlængelse af Søren Pape’s frustration over manglende interesse for alle de andre 
ting i vort samfund, som vi også bør få hold på. 
- Det kunne jo f.eks. netop være om dé problemstillinger, som handler om langsigtet og bredspektret sam-
funds- og erhvervsmæssig genopretning, økonomi og retablering af civilsamfundet, og som regeringen jo 
som sagt indtil nu er sluppet rimelig bekvemt udenom at forholde sig til! 

Infrastruktur – Hovedvej A11 og A15 
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Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

Det har i meget lang tid været et ønske at få udbygget vores hovedveje i Ringkøbing-Skjern Kommune. Oftest 
har behovet for forbedringer på vejen mellem Herning og Ringkøbing og videre til Hvide Sande været nævnt, 
ikke kun set i lyset af åbningerne af de kommende nye attraktioner med Lalandia og Naturkraft, men også i 
forhold til den generelle forventede vækst i turismen. Hertil kommer også et øget transportbehov fra alle vores 
produktions- og landbrugsvirksomheder.   

 
                                                                                                   Hovedvej A15                                                                                      
                                                                                                         Foto: Lokalavisen.dk 
                                                                              
Men udover forbedringer af hovedvej A15, så har vores lokale erhvervsliv også efterspurgt forbedringer på 
hovedvej A11, der forbinder kommunen i den sydlig retning. Her er det i særlig grad for små rundkørsler samt 
for lave broer, som giver udfordringer, når større lastemner skal transporteres. 
 

 
Hovedvej A11 

Foto: Hvide Sande Nu 

I Byrådet har jeg efterspurgt en generel orientering om, hvor vi står i forhold til disse større infrastrukturpro-
jekter, da det ville være ønskelig med en øget gennemsigtighed i forhold til prioriteringer, økonomi, tidsplaner 
samt ikke mindst til den konkrete foreslåede linjeføring.  

En vigtig del af dette er også at få afstemt prioriteringerne i forhold til ønsker fra erhvervslivet samt turismen. 
Hvis det viser sig muligt at få disse investeringer fremskudt er det naturligvis yderst glædeligt, og derfor er 
det endnu mere vigtigt, at vi alle har en fælles forståelse af, hvordan disse ønsker prioriteres. 

En aktuel meningsmåling 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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Vægtet gennemsnit den 19. april 2020 sammenlignet med valget 5. juni 2019 
 

  
 
 

                                                      Kilde: Berlingske Politiko, http://www.politiko.dk/barometeret 
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