
FLENSBORG. Sidste week-
end  havde fodboldspiller-
ne i ETSV Weiche fri, men på søn-

dag kl. 15 er ferien slut. Daniel 
Jurgeleit og resten af holdet skal til
Neumünster for at spille topkamp i

Schleswig-Holstein-Liga. Inden 
mødet ligger Weiche på tredjeplad-

sen, fem point efter VfR der oven i
købet  har spillet to kampe færre. I

Weiche spillede holdene 0-0, og i po-
kalen vandt Weiche. Det resultat vil

Weiche gerne gentage. Mere side 12

Klar til
topkamp
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Kommunalreform. Rege-
ringen benytter sit spinkle
flertal til at flytte enkelte
opgaver tilbage til kom-
munerne. Det skal imøde-
komme kendelse fra for-
fatningsdommen, der 
efterlyste mere demokrati.

KIEL. En mavelanding, en forspildt

mulighed og politisk fejhed. Sådan
betegner SPD, De Grønne og Sydsles-
vigsk Vælgerforening (SSW) de æn-
dringer i kommuneloven, som CDU
og FDP netop har vedtaget med deres
snævre flertal i landdagens inden-
rigs- og retsudvalg. 

Efter næsten et års behandling af
kommuneloven ligger det dermed
fast, at regeringsflertallet i landda-
gen kun vil imødekomme kritikken
fra forfatningsdomstolen i et mini-
malt omfang - og endnu mindre end
indenrigsminister Klaus Schlie (CDU)
havde foreslået.

Efter klagen fra De Grønne og SSW
underkendte forfatningsdomstolen i
Slesvig den nuværende magtforde-
ling mellem amtsdistikter (Ämter) og
kommuner (Gemeinden), og i kendel-
sen blev der stillet krav om, at den
skal ændres inden 2014.

Politisk fejhed
Amtsdistrikterne skulle oprindeligt
kun udføre administrativt arbejde for
kommunerne. Men de er derimod
blevet til vigtige omdrejningspunkter
i den lokale politik med repræsentan-
ter, der er udpeget af kommunerne ,

men ikke valgt af borgerne.
Regeringspartierne vil nu nøjes

med at flytte enkelte opgaver tilbage
til kommunerne. Den konservativ-li-
berale regering afviser både direkte
valg til amtsdistriktsudvalgene og en
sammenlægning af de ofte små kom-
muner - som SSW foreslår - til de
større amtsdistrikter. 

SSW betegner regeringens indstil-
ling som et udtryk for politisk fejhed.

- Mange af de 1130 til dels meget
små kommuner i delstaten har ikke
ressourcer til at varetage den kom-
munale forvaltning. Flertallet nøjes

med at behandle symptomer, men ta-
ger ikke fat i årsagerne til problemer-
ne, siger SSWs gruppeformand, Anke
Spoorendonk.

- Et ægte kommunalt selvstyre
kræver større og handlekraftige kom-
muner med økonomisk ressourcer og
politiske kompetencer. Men især CDU
er bange for at blive upopulær hos si-
ne små konger på landet. Forslaget
lægger op til et nyt nederlag ved for-
fatningsdomstolen, tilføjer Anke
Spoorendonk. Raning Krueger

rk@fla.de
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Kiel valgte en mini-kommunalreform

HUSUM. Der var skår i glæden, da erhvervs-
minister Jost de Jager (CDU) i går åbnede mes-
sen New Energy i Husum.

Erhvervsministeren blev på en rundtur i
messehallerne mødt med protestbannere og
fløjter som en reaktion på planerne om en
snarlig nedsættelse af de takster, som ejere af
solcelleanlæg for at levere strøm til nettet. 

Direktør Kai Lippert, (til højre) EWS i Han-
ved, talte ved åbningen varmt for solcellean-
læggene og dundrede imod regeringens pla-
ner. 

Nedsættelsen af taksterne skal være med til
at dæmpe et sandt boom i etableringen af sol-
celleanlæg. Mange anlæg er faldet kraftigt i
pris og er derfor blevet yderst lukrative at sæt-
te op. 

New Energy Husum venter omkring 18.000
gæster gennem portene inden søndag aften,
og i år har man sat særlig fokus på mulighe-
derne i Danmark. Karsten Himmelstrup

kh@fla.de
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Minister 
fik opsang
ved åbning af
energimesse

Klar til
sæsonen

FLENSBORG. Heller ikke i den
kommende sæson kan Möwes

besætning smutte en tur til
Kollund med turister. Der er

fortsat ingen opblødning fra
de danske myndigheder for
turistsejlads i internationalt

farvand. I går blev Möwe gjort
klar til en ny sæson. 

Mere side 2

Mange 
ledige grunde

FLENSBORG. Sæsonstarten er lige om
hjørnet for de mange ejere af koloni-

havehuse. Men ud over at kigge
langt efter det gode vejr, kan mange

fra kolonihavefolket kigge langt efter
en nabo. Næsten hver femte af de
lokale kolonihavegrunde har ingen
lejer. Så mange ledige grunde skal

man mange år tilbage for at finde. 
Mere side 15

FLENSBORG. Den norske forfatter Herbjørg
Wassmo bliver et af de store navne på dette

års litteraturfestival Litteraturfest.nu.
Festivalen finder sted i det dansk-tyske

grænseland fra den 17.-22. september.
I 2010 udsendte Herbjørg Wassmo
den store slægtsroman »Hundrede
år« på dansk. Mere side 17

Norsk 
slægtshistorie
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