22 /// EU / danske kommuner / no.23 / 2013

Fra Europa
til Kalundborg
Efter mere end et årti som europaparlamentariker har Anne E. Jensen valgt, at
dette skal være hendes sidste periode i Bruxelles. Det hektiske liv skal udskiftes
med en roligere familietilværelse, men der bliver også plads til en opprioritering
af kommunalpolitikken. Af Martin Mølbæk Larsen, mrm@kl.dk

De to assistenters fingre galopperer
hen over de slidte tastaturer, mens
øjnene med et skarpt fokus følger
ordene på skærmen, som de bliver
skrevet. De løfter kun lige hovedet et
halvt sekund for at give et velkomstnik og peger os i retning af nabokontoret, inden deres koncentration igen
rettes mod computerskærmen for at
fortsætte arbejdet.
Nabokontoret er halvt så stort og
fyldt med tykke bøger og dokumentmapper, der kun efterlader plads til et
skrivebord midt i lokalet. Her sidder
venstrepolitikeren Anne E. Jensen
dybt begravet i dagsordener og ændringsforslag, som hun skal have gennemgået inden dagens forhandlinger.
Vi befinder os i Europaparlamentets
bygning, hvor hun siden 1999 har
kæmpet for et mere liberalt Europa. Det har været muligt for Danske
Kommuner at få klemt en tid ind i
mellem de oceaner af møder og aftaler, der er lige ved at sprænge hendes
kalender.
På nuværende tidspunkt er den flerårige budgetaftale for EU tæt på at
være i hus, og det er Anne E. Jensen,
der som chefforhandler for den liberale gruppe i Europa-Parlamentet
har en af de tungeste poster i det forløb. Det er hende og chefkollegernes

ansvar, at parlamentet når frem til
et kompromis med Ministerrådet, så
de økonomiske rammer for EU bliver
sikret frem til 2020. Det er derfor
også en af de mest hektiske perioder,
som den rutinerede politiker har haft
i sin tid som parlamentariker.
– Når man er en del af dette system,
har man altid mange bolde i luften på
en gang. Men den sidste periode, hvor
jeg har været parlamentarisk budgetforhandler, har været på et helt ekstraordinært hårdt niveau, siger hun
og spejder mod sin computerskærm,
hvor der bliver ved med at tikke nye
mail ind.

Det tager tid at lære
Ud over den altopslugende post som
parlamentsforhandler på det flerårige budget har Anne E. Jensen
også været medlem af Kalundborgs
kommunalbestyrelse siden det sidste kommunalvalg i 2009. Her har
hun bevidst ladet sig nøje med en
enkelt post som medlem af Socialudvalget, så det har været muligt
at kapere jobbet som lokalpolitiker
samtidig med fuldtidsjobbet som
parlamentariker.
– Jeg har været glad for de sidste fire år i kommunalpolitik, fordi der er
så mange spændende ting at arbejde

Kommunalt

• Første gang opstillet til kommunalvalget i 2009
i Kalundborg
Kommune.
• Antal personlige
stemmer ved
kommunalvalget
2009: 245.
• Medlem af Socialudvalget.
• Genopstiller ved
kommunalvalget til november
2013.

med. I Kalundborg har vi også et
godt samarbejde på tværs af partierne, og derfor har det også været en
god oplevelse på den menneskelige
side, siger hun.
Selv om Venstrepolitikeren efterhånden har mange års erfaring som
parlamentariker, så har det bestemt
ikke været en walkover for hende
at gå ind i kommunalpolitik. Ikke
mindst det at skulle sætte sig ind i de
kommunale budgetter har været en
stor udfordring, også selv om hun i
EU har haft poster i budgetudvalget.
– Jeg har gennem min tid i EU-systemet erfaret, at ting tager tid at
lære. For eksempel kan de kommunale budgetter til tider virke som en
temmelig uoverskuelig opgave, siger
hun og tager sig til hovedet.
Derfor har hun også set på sin første periode i kommunalbestyrelsen
som nogle læreår for at kunne forstå, hvordan systemet arbejder.
– Jeg har ofte måttet slå i bordet
og sige, jeg forstår det ikke, du må
forklare det igen. Det kommunale
system er meget komplekst, hvor
det også kan være svært at finde ud
af, hvad vi egentligt har betalt, fordi
man blandt andet har refusionsordninger, der ændrer sig. Det tager også tid at finde ud af, hvilken historie
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til valget
der ligger bag og hvad slags mekanis- tere over det, var hun
mer, der kører, siger hun.
medlem af kommunalbestyrelsen. Nu stod hun pludselig
Begravede sig i arbejde
med to politiske job oven på en famiAnne E. Jensen stillede første gang
lietragedie.
op i Kalundborg ved sidste kommuHun tager en dyb indånding og lader
nalvalg i 2009. Hendes kandidatur
blikket falde ned i sine sammenfoldede hænder. På skærmen dumper
blev en realitet kort efter, at partikollegaerne i hjembyen havde opfor- der stadig mail ind i en lind strøm.
dret hende til at stille op. Set i bakEfter et kort øjeblik retter hun sig op
spejlet indrømmer hun dog, at hun
og fortsætter:
godt kunne have overvejet situatio– På en måde var det meget godt for
nen nøjere.
mig, at jeg hang i en tråd og havde
– Jeg syntes, at det kunne være spændende at være mere involveret i den
proces, der er mellem EU’s rammelovgivende niveau, og så det helt nære
plan ude i kommunen, hvor opgaven
er at få omsat lovstoffet i praksis.
Men på det tidspunkt vidste jeg jo
ikke, om jeg overhovedet ville blive
valgt, så jeg fik nok ikke overvejet det
arbejdspres, to politiske job ville indebære, siger hun.
Perioden mellem, at hun stillede op
og blev valgt ind i Kalundborgs byråd, blev dog en traumatisk tid for
Anne E. Jensen. Hendes mand døde
efter en længere sygdomsperiode, og
Anne Elisabet Jensen
før hun for alvor kunne nå at reflek-

Selv om Anne
E. Jensen siden
1999 har haft et
nært kendskab
til EU’s budgetter, så anser
hun stadig de
kommunale
budgetter for at
være noget af
en mundfuld.

meget travlt med det politiske
arbejde. Det var med til at hjælpe
mig igennem sorgen, fordi jeg simpelthen begravede mig i arbejdet. Men det skal siges, at det var et
personligt valg, jeg tog, som jeg ikke
vil anbefale andre at gøre, for det er
også meget hårdt, fortæller hun.

Frygter ikke at gå i stå
Anne E. Jensen fik efter valget til
byrådet den absolut travleste periode
i sin politiske karriere, da hun både

Det er en skam, at eU
ikke fylDer mere i De
Danske meDier, for Det
har stor betyDning for Danmark. ikke kUn lanDspolitisk,
men også på kommUnalt plan.
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Den nuværende
periode har været
ekstra hektisk
for den garvede
europaparlamentariker, fordi hun
har siddet i chefforhandlergruppen for EU’s flerårige budget.

eu
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blev valgt til koordinator for parlamentets budgetudvalg, som anses
for en af de tungeste udvalgsposter
blandt parlamentarikerne, samtidig
med at hun skulle passe sine arbejdsopgaver i Kalundborg.
– De sidste fire år har været en temmelig turbulent tid. Men jeg har været meget glad for mit engagement i
kommunalbestyrelsen, og derfor har
jeg også truffet beslutningen om at
genopstille til kommunalvalget med
det forbehold, at så bliver det udelukkende det, jeg gør, siger hun.
Den erfarne politiker frygter ikke, at
hun kommer til at kede sig ihjel, når
hendes kalender ikke længere er fyldt
til randen med EU-dagsordener. I
stedet ser hun først og fremmest frem
til, at der bliver mere tid til familien.
– Jeg er for nyligt blevet mormor, og

min datter er præst, så der er et behov
for, at jeg kan træde til i weekenden,
og det er en rolle, jeg ser frem til. Derudover ser jeg også bare frem til at have mere tid til mig selv og min familie,
for det har været svært at finde tid til
de sidste par år, siger hun.
Med sin afgang fra Europa-Parlamentet, som bliver efter parlamentsvalget i 2014, lægger Anne E. Jensen
dog ikke den europæiske politik
helt på hylden. I foråret blev hun
valgt som Europabevægelsens nye
formand, og hun forventer derfor
også, at hun aktivt vil bidrage til den
hjemlige debat om EU.
Det er et afsavn, hun har haft gennem sin tid som parlamentariker,
fordi hun ofte har følt sig langt væk
fra den danske offentlighed.
– Det er en skam, at EU ikke fylder

• Første gang
opstillet til
Europa-Parlamentet i 1999
• Antal personlige stemmer
ved Europaparlamentsvalget
2009: 47.906
• Udvalgsposter
i Europaparlamentet: Budgetudvalget.
Delegationen til
Den Blandede
Parlamentariske Forsamling
AVS-EU
• Ny formand for
Europabevægelsen fra 2013
• Trækker sig fra
Europa-Parlamentet ved
udgangen af
perioden i foråret 2014

kl har selvfølgelig et
kontor herneDe, men
jeg synes alligevel, at
Det giver mest, når ”borgmester nielsen” kommer og fortæller om et problem, som vi
fra eU kan gøre noget veD.
Anne Elisabet Jensen

mere i de danske medier end det gør,
for det har stor betydning for Danmark. Ikke kun landspolitisk, men
også på kommunalt plan, fordi kommunerne i sidste ende skal udmønte
EU-direktiverne i praksis, siger hun.

Miljøområdet er vigtigt
Foruden familielivet og en ny tilgang
til EU glæder Anne E. Jensen sig især
til at kunne gøre mere ud af lokalpolitikken. Hidtil har hun udelukkende
siddet i Kalundborgs Socialudvalg.
Men efter det kommende kommunalvalg vil hun gerne ned at rode i
teknik- og miljøområdet.
– Det er et af de kommunale områder med den største EU-påvirkning.
I EU sættes de brede rammer, men
det er de enkelte kommuner, der skal
udmønte for eksempel vandrammedirektivet, siger hun.
Hun bliver afbrudt af tre forsigtige
bank på døren, hvorefter hendes assistent træder ind på det lille, tætpakkede kontor. Med en telefon i den ene
hånd og en kalender i den anden siger
hun, at det næste møde starter om
fem minutter, og derfor vil hun sikre
sig, at vi overholder tiden.
Inden interviewet når til ende, har
Anne E. Jensen dog et vigtigt budskab, som hun nødigt vil brænde inde
med. Hun har nemlig gode erfaringer
med borgmestre og udvalgsformænd,
der har taget turen til Bruxelles for at
fortælle om konkrete udfordringer i
deres kommune.
– KL har selvfølgelig et kontor hernede til embedsmændene, som har
en meget stor viden og kompetence.
Men jeg synes alligevel, at det giver
mest, når ”borgmester Nielsen” kommer og fortæller om et problem i hans
kommune, som vi fra EU kan gøre
noget ved. Det er vigtigt, at tingene
bliver gjort konkrete, siger hun.
Hun synes bestemt, at det er lokalpolitikerne, der er bedst til at beskrive
de kommunale udfordringer. Derfor
opfordrer hun dem til ikke at være
bange for at tage kontakt til parlamentarikerne og forklare dem om
konkrete udfordringer, som der måske ikke er blevet taget højde for på
EU-plan. I sidste ende kan det nemlig
gavne kommunerne, når drøftelserne skal udmøntes til lov. •

bliv årets UngdomskommUne
indstil din kommune til dUFs Ungdomskommunepris. Prisen gives til en kommune, der gør en ekstraordinær indsats for unges udfoldelsesmuligheder og levevilkår. vinderen kåres i november 2013 inden
kommunalvalget.
kommunerne – også for unge
DUFs Ungdomskommunepris har til formål at belønne den kommune, der gør en ekstraordinær indsats for at forbedre unges udfoldelsesmuligheder og levevilkår – gerne ved at skabe gode rammer for
frivilligt arbejde med børn og unge.
indstil din kommune
Både kommunen selv, enkeltpersoner og foreninger kan indstille
en kommune. En kommune kan indstilles, hvis den fx giver ekstra
gode rammer for ungdomsforeninger, inddrager unge i kommunen
eller noget helt tredje – alle tiltag tæller.
sådan indstiller i
Send en mail til duf@duf.dk, mrk. ‘Ungdomskommunepris 2014’,
senest den 14. oktober 2013 kl. 12.00 med en begrundelse for, hvilken kommune, du synes, fortjener at blive “Årets Ungdomskommune 2014”.

bedømmelse
En dommerkomité nedsat af DUF vil herefter bedømme de indsendte forslag og udpege vinderkommunen.
Præmie
Vinderkommunen belønnes med titlen “Årets Ungdomskommune
2014” samt et værk af en ung kunstner. Vinderkommunen offentliggøres på www.duf.dk og i pressen.
Prisen uddeles i vinderkommunen i starten af det nye år.
Du kan læse mere om prisen og se tidligere års vindere på
www.duf.dk/ungdomskommunepris

DUF er en service- og interesseorganisation for 70 landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer.
Vi arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. www.duf.dk

