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FRA BYRÅD TIL
BORGEN OG RETUR
Efter 14 måneder på Christiansborg er 52-årige Øjvind
Vilsholm (EL) vendt tilbage som Enhedslistens enmandshær i Furesø Byråd. Her kan han arbejde videre med det,
han begyndte på i Folketinget.
tekst FREDERIK OVERBY VINDING

Øjvind Vilsholm (EL) tog i 2018 orlov fra Furesø Byråd, for at træde
ind i Folketinget som stedfortræder. I de sidste 14 måneder op til folketingsvalget i 2019 fik han et af de
14 mandater, Enhedslisten sikrede
sig ved det forrige folketingsvalg.
Han er rutineret i politik, hvor han
har arbejdet som blandt andet politisk konsulent for Dansk Magisterforening siden 2003 og været i
byrådspolitik siden 2005. Men Folketinget var noget nyt. Han fik lov
til at være natur- og miljøordfører
for Enhedslisten.
I første omgang var han sikker på,
at han bare skulle være stedfortræder til næste valg, men han blev så
bidt af det, at han også stillede op i
til folketingsvalget i 2019.
– Da det hurtigt stod klart, at vi ikke
ville få fremgang, var mine egne
chancer for at blive valgt ikke store.
Det var pisse ærgerligt, fordi jeg synes, det var sjovt at lave politik på
fuld tid. Men omvendt er jeg meget
glad for mit civile job og kommunalpolitiske virke, siger han.
Efter 14 måneder, som var den maksimale mængde tid, Lars Løkke
Rasmussen kunne vente med at ud-

skrive valget, fra Øjvind Vilsholm
indtrådte, vidste han nu, at han
skulle tilbage til Furesø.

Småpolitik
Øjvind Vilsholm måtte rydde sit
Christiansborg-kontor og læsse
det hele tilbage på skrivebordet i
Furesø. Han måtte tilbage til en
verden, hvor man er knap så meget i
søgelyset. Men han glæder sig også
over, at man rent faktisk kan se en
sammenhæng mellem det, man laver begge steder.
– Når man har prøvet den medieopmærksomhed og hype, der er, så er
det anderledes og mere småpolitisk
at komme tilbage i byrådet. Men det
er fedt, at man kan se, at der allerede er nogle af de forslag, jeg har behandlet og stemt om i Folketinget,
som jeg kan se i funktion i Furesø,
siger han.
Han har blandt andet siddet med
en ny bekendtgørelse om rottebekæmpelse, han selv var med til
at behandle og stemme igennem i
Folketinget. Og det er også en af de
store styrker ved at komme tilbage til byrådet. Selvom det er mere
”småpolitisk”, er det også nemmere

BLÅ BOG
• 52 år gammel
• Kandidat i retorik
og økonomi
• Medlem af Furesø
byråd siden 2005
• Natur- og miljøordfører for Enhedslisten, da han sad i
Folketinget
• Politisk konsulent
i Dansk Magisterforening
• Stedfortræder i
Folketinget i 14
måneder for
Enhedslisten
• Bor i Farum med
sin kone og børn

at se virkningen i dagligdagen.
– I byrådet forholder man sig meget
konkret til for eksempel affaldssortering eller ombygninger af daginstitutioner. I Folketinget er det de
store linjer, siger han.
De 14 måneder har også gjort Øjvind Vilsholm bedre til at kæmpe
for de kommunale dagsordener, der
kan bringes videre til Folketinget.
Derfor gavner hans folketingserfaring også det kommunale.
– Jeg har fået en virkelig god indsigt
i, hvordan jeg kan lægge pres den
anden vej. De problemer, vi sidder
med i Furesø, kan jeg bedre spille
ind til folketingsgruppen, så de får
nogle konkrete eksempler at arbejde med, siger han.
Siden han er kommet tilbage til Furesø, har han blandt andet været i
dialog med nogle af sine partifæller
inden for murene med henblik på at
prøve at få ændret råstofloven, der
ifølge ham betyder, at Furesø skal
udpege nogle områder til grusgravning, som er uhensigtsmæssige.

Stor fisk lille sø
Udover at der er forskel på, hvilken
slags politik man arbejder med i Folketinget og kommunerne, er der også
væsentlige forskelle på, hvilken rolle
Øjvind Vilsholm spiller hvert sted.
I Folketinget er han en lille fisk i en
stor Enhedslisten-sø, hvor han i byrådet er den store fisk, der repræsenterer Enhedslisten alene.
– Den største forskel er, at som byrådsmedlem for Enhedslisten i Furesø, der sidder jeg alene. Man har
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Du kan ikke sidde til et
byrådsmøde og tænke: ”Det
er jeg ikke ordfører for”.
Jeg er ordfører for det hele.

FRA
BYRÅDET
I Nyhedsmagasinet Danske
Kommuner er
vi optaget af at
give en stemme
til de almindelige
politikere i landets
byråd. Derfor
bringer vi i hvert
nummer serien
”Fra byrådet”. Her
vil politikerne
fortælle om det,
der optager dem
lige nu, sætte ord
på arbejdsvilkårene som politiker
eller andet aktuelt
fra det politiske liv i
kommunerne.

Øjvind Vilsholm (EL), byrådsmedlem i Furesø

selvfølgelig nogle partimedlemmer
i sin baggrundsgruppe, men når du
sidder i byrådssalen, er du på egen
hånd, siger han.
Det er en skarp kontrast til Folketingssalen, hvor han var ordfører på
et område og derfor kunne lade andre tage stilling til andre emner.
– Det var fedt at være nummer 14 i
folketingsgruppen og have andre toneangivende medlemmer, som man
lægger sig i halen af. Her i Furesø
er det jo mig, der sidder for bordenden hele tiden i partiet. Jeg skal hele
tiden kommentere på de ting, vi har
meninger om, siger han.
Selvom det er mere ”småpolitisk”
i byrådet, mener Øjvind Vilsholm
ikke, at det nødvendigvis betyder, at
det er nemmere at være et mindre
parti i et byråd.
– Det kan være hårdere, fordi man
er nødt til at være på hele tiden. Du
kan ikke sidde til et byrådsmøde
og tænke, ”det er jeg ikke ordfører
for”. Jeg er ordfører for det hele. I
virkeligheden var vi jo privilegerede
i Folketinget, fordi vi var en gruppe

på 14. Man skal trække under 10
procent af læsset, hvor man i byrådet trækker 100 procent.

Fakkel og høtyve
På Christiansborg var Øjvind Vilsholm helt grøn, men i byrådssalen
er han mere rutineret end de fleste.
Han har siddet i byrådet, siden før
Furesø Kommune opstod med strukturreformen i 2007. Kommunen har
en lidt broget historie, fordi den blev
sammenlagt af Værløse og Farum.
Farum Kommunes økonomi var helt
i sænk og havde få år forinden haft
Brixtofte-sagen, hvor borgmester
Peter Brixtofte var røget i fængsel
for groft mandatsvig. Det betød, at
der i Værløse – hjemby for Øjvind
Vilsholm på det tidspunkt – var en
stærk skepsis over at blive lagt sammen med Farum.
– Der var et fakkeloptog i Værløse,
hvor jeg også selv var med. Vi kunne
jo se, at Farum var helt til rotterne
økonomisk. Værløse var meget konservativ og drevet af, at man ikke
brugte penge, før man havde dem.

I 14 måneder var Øjvind
Vilsholm (EL)
stedfortræder
i Folketinget
som natur- og
miljøordfører
for Enhedslisten. Nu er han
tilbage i byrådet i Furesø,
hvor han nyder
at følge flere af
de ting til dørs,
som han har
arbejdet med
på ”Borgen”.

I dag skylder vi 2,5 milliarder væk,
hvilket er den største gæld per indbygger i landet, siger han.
Utilfredsheden dengang var stor,
men selvom den stadig spøger en
gang imellem, er det ikke noget, der
fylder meget i byrådssalen 12 år efter.
– Man mærker det ikke i byrådet,
men indimellem er der nogle borgere, der synes, at nu får de for meget
nede i Værløse, men det sker sjældent i dag. I den første byrådsperiode efter sammenlægningen var
der tit problemer, hvor man kunne
mærke, at politikerne kom fra forskellige kulturer, siger han.
Men værre er forskellighederne ikke. Øjvind Vilsholm, der dengang gik
med i fakkeloptoget imod sammenlægningen, bor nemlig i dag i Farum.
– Vi boede i Værløse og skulle se på
et rækkehus, hvor det viste sig, at
der var et godt et heroppe i Farum.
Det købte vi, selvom det betød, at vi
skulle være med til at betale af på
den ekstra skat, Farum blev pålagt
at betale, griner Øjvind Vilsholm.
• frov@kl.dk

STYRK KOMMUNENS
FUNDRAISING INDSATS

Giv flere nøgle-medarbejdere adgang til de rette fundraisingværktøjer med
online værktøjet Fonde.dk. Her får I en lang række effektive værktøjer til at
understøtte kommunens fundraising indsats og inspiration til at gå nye veje.

7 dages
prøveadgang

FONDE.DK
Køb en flerbrugerlicens
til 5 brugere i 12 mdr.:

kr. 8.000,-

Kampagneprisen er gældende for
abonnementer oprettet i januar 2020
Normalpris kr. 10.000,- Priserne er ekskl.moms

Over 1/3 af landets kommuner anvender allerede Fonde.dk til både
administrative medarbejdere og foreningslivet bredt set
• Søg blandt +2.000 unikke støttemuligheder
• Find fonde og puljer på Danmarks største fundraising portal
• Se video, hør podcasts, hent skabeloner og læs artikler
• Danmarks mest opdaterede fundraising portal
• Podcasts med fondsdirektører og projektmagere
• Opret dine egne fondslister

Interesseret i at høre mere om Fonde.dk som kommunalt fundraising
værktøj? Ring på 30 499 655 eller skriv til os på info@fonde.dk

+45 30 499 655
info@fonde.dk
www.fonde.dk
Kontorer i Silkeborg,
Roskilde og Valby

Fonde.dk er udviklet af Fundraiseren, som er en af landets største fundraising-virksomheder.

