
  

 

Pressemeddelelse 
Luften blev renset og misforståelser blev ryddet af vejen 
 

Direktør Michael Høj-Larsen fra Kerteminde Forsyning var onsdag inviteret til møde med Kerteminde 

Kommunes Klima- og Bæredygtighedsudvalg. Baggrunden for mødet var ønsket om tættere samarbejde og 

en offentlig kritik af samarbejdet mellem det politiske udvalg og Kerteminde Forsyning. Efter mødet 

udtrykker hele udvalget stor tilfredshed med samarbejdet.  

 

Kritikken af samarbejdet gik primært på, at den politiske behandling af sager, der vedrører Kerteminde 

Forsyning, ofte ikke er tilstrækkelige belyst og derfor svære at træffe beslutninger på baggrund af. 

Udvalgsmedlemmer har også rejst kritik af, at sagerne ikke kommer rettidig på den politiske dagsorden, så 

det er svært at forberede sig ordentligt til møderne. Det kom frem på mødet, at kritikken i meget høj grad 

bygger på misforståelser og manglende kommunikation, og skal nuanceres til også at omfatte den 

kommunale administration. Administrationen skal fremadrettet gennem bedre dialog med Kerteminde 

Forsyning sikre, at sager på den politiske dagsorden indeholder alle de væsentligste informationer for at 

kunne træffe de politiske beslutninger og at de er forståelige for både politikere og borgere.    

  

Kommunikationen mellem Kerteminde Forsyning og Kerteminde Kommune skal forbedres på alle niveauer. 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget inviterede Kerteminde Forsyning til faste møder, hvor forventninger kan 

Jeg har, og har hele tiden haft, tillid til både Kerteminde forsyning og vores 

forvaltning. Jeg er meget tilfreds med dialogen med Kerteminde Forsyning. 

Luften blev renset mellem os og vi fik talt konstruktivt om forventningerne til 

det fremadrettede arbejde, hvor bl.a. bedre kommunikation er nødvendig. 

            
            Heino Salling, Udvalgsformand Klima- og Bæredygtighedsudvalget 

Efter en ensidig kritik af Kerteminde Forsyning er jeg meget tilfreds med, at en 

konstruktiv dialog har afdækket, at det hele bygger på misforståelser og, at alle 

parter nu har aftalt, såvel politikere som administrationer, at vi fremover går i 

dialog med hinanden inden vi udtaler offentlig kritik af hinanden. 

    
                               Michael Høj-Larsen, Direktør Kerteminde Forsyning                



  

afstemmes og de mest relevante temaer drøftes. Også den kommunale administration vil have mere dialog 

med forsyningen, så de politiske sager kan forberedes og planlægningen blive mere effektiv.  

 

For yderligere oplysninger:  

Heino Salling, Udvalgsformand Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Enhedslisten: 

Tlf. 51880807 

pol-hsa@kerteminde.dk 

 

Michael Høj-Larsen, Direktør Kerteminde Forsyning 

Tlf. 21245690 

mh@kertemindeforsyning.dk 
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