
Da jeg i januar annon-
cerede, at jeg gik efter 
borgmesterposten, 
erklærede jeg samtidig, 
at Det Konservative 
Folkeparti og jeg øn-
skede en ny politisk 
kultur. Hvad betyder det 
i praksis? Det betyder, at 
Rødovre skal være min-
dre topstyret og at man 
i det daglige skal være 
mere end velkommen 
som borger og parti at 
tænke nyt. Det kræver, 
man er lydhør.

Vi har modtaget:

Den politiske kultur 
i Rødovre inviterer 
ikke til nytænkning. 

Det er der �ere eksempler 
på.

Som da Det Konservative 
Folkeparti foreslog etable-
ring af et Iværksætterråd. 
Borgmesteren roste forsla-
get, men modarbejdede 
herefter kun idéen, så det 
mundede ud i ingenting.

Eller i sagen om Damhus-
byggeriet, hvor et �ertal 
udenom K, SF og Ø valgte 
at ignorere 220 høringssvar 
fra borgerne, fordi de sagde 
noget andet, end det man 
gerne ville høre.

Eller da Seniorrådet øn-
skede at �ytte valgdatoen til 
rådet fra januar til novem-
ber. Først blev det afvist af 
borgmesteren. Efterfølgen-
de fremsatte Enhedslisten 
forslag i Kommunalbesty-
relsen, støttet af K og SF, 
men måtte se det modar-
bejdet og nedstemt af de 
øvrige partier.

Eller som da Enhedslisten 
(støttet af SF og K) fremsat-
te forslag om at give skoler-
ne mulighed for at deltage i 
et rammeforsøg for kortere 
skoledage. Igen blev det 
aktivt modarbejdet og ned-
stemt.

Eller da V, K, SF og En-
hedslisten foreslog at af-
holde et borgermøde om 
en planlagt omlægning og 
renovering af Roskildevej 

til over 50 millioner. Ikke 
engang dét ville man (S + 
DF) acceptere. Måske fordi 
idéen kom fra nogen andre.

Vælgerne skal se sig godt 
for. Der er partier, der siger, 
de ønsker at borgere, andre 
partier og foreninger blan-
der sig i den politiske proces 
og at de ønsker nytænkning. 
Men når det endelig sker, 
så modarbejdes der. Der er 
partier, der SIGER alt det rig-
tige, men GØR noget andet.

Vi ønsker, at Rødovre 
Kommune bliver mindre 
topstyret. Vi ønsker noget 
af den magt, der i dag er 
centreret om borgmester-
posten bliver lagt ud til de 
politiske udvalg. Vi ønsker 
ikke, at Socialdemokratiet, 
som nu, skal sidde på over 
90% af alle formands- og 
næstformandsposter i de 
politiske udvalg. Vi ønsker, 
at de øvrige politiske parti-
er får større ind�ydelse end 
i dag. Vi ønsker, at borger-
ne inddrages mere direk-
te. Det skal bl.a. ske ved, 
at alle borgere får et brev 
i deres e-boks, hver gang 
der er o�entlige høringer i 
Rødovre Kommune. Vi øn-
sker, at der gennemføres 
høringer ved større vejom-
lægninger og ikke kun ved 
ændringer af lokalplaner 
og kommuneplanen som 
loven foreskriver. Vi ønsker 
en whistleblower-ordning 
for kommunens ansatte, 
der skal sikre, at kritisable 
og ulovlige forhold i kom-
munen synliggøres og un-
dersøges.

I Det Konservative Folke-
parti er vores konklusion, 
at hvis man skal ændre den 
politiske kultur, hvis man 
ønsker mindre topstyring 
og hvis man ønsker det, så 
kræver det en anden borg-
mester. Det er alene af den 
grund, jeg har meddelt, at 
jeg går efter borgmesterpo-
sten. God valgkamp!

Kim Drejer Nielsen,
Borgmesterkandidat,

Det Konservative Folkeparti

Ny politisk 
kultur i praksis

Bedre end journalisten?
• Debatten i Rødovre Lokal Nyt er den nemmeste 

vej til at få gjort noget ved et problem i Rødovre. 
Virksomheder, foreninger, politikere og privatper-
soner læser og deltager i debatten, hvor der både 
kommer kritik og løsninger. 

• Skriv selv et læserbrev om noget, der er vigtigt for 
dig. Diskuter indhold og formuleringer med din 
klasse, og send det bedste til debat@rnn.dk, så 
trykker vi de bedste indlæg i næste avis. 

Deltag selv i debatten
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