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M ette Thiesen
(NB) kunne
somden ene-
ste kandi-
dat fraNye
Borgerlige

hæve armene sejrrigt over hovedet
ved kommunalvalget i 2017, da hun
sikrede partiets enestemandat i by-
rådet iHillerød. Siden er tre frafald-
neDF’ere og en løsgænger kommet
til, såNyeBorgerliges byrådsmed-
lemmer på landsplan nu er oppe på
fem, og ved det kommende kommu-
nalvalg er ambitionen, at partiet skal
kapre stemmernok til 10mandater
rundt om i landet.
–Vi står et rigtig godt sted. Dan-
skerne kender til os, og vimøder
meget stor opbakning, hvilket vi er
superglade for. Et forsigtigt bud er, at
vi nok kan få omkring 10 kommunal-
bestyrelsesmedlemmer rundt om i
landet, hvor jeg sidste gang blev valgt
somden eneste. Vi går ud fra, at vi får
et flot valg til kommunalvalget i no-
vember, sigerMetteThiesen.
Hun fremhæver efterårets na-
tionale meningsmålinger, der har
spået partiet fremgang i måling
efter måling og op til 13 mandater
på Christiansborg. Kunsten er nu
at veksle den tilsyneladende vok-
sende succes til en lokal succes til
kommunalvalget. I Mette Thie-
sens egen lokale kreds i Hillerød og
Gribskov ser den lokale interesse
dog også ud til at vokse.
–Vi har næsten fordoblet voresmed-

NYE BORGERLIGE VIL VEKSLE
MEDVIND TIL10 MANDATER
Ved det kommende kommunalvalg håber Nye Borgerlige at kunne sætte et nul bag
ved det ene mandat, partiet opnåede ved sidste valg, og sikre i alt 10 mandater på
landsplan. Valgåret starter dog med afbud fra et af partiets store profiler.

tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN

lemstal det seneste år her iHillerød,
og vi er nu over 14.500medlemmer på
landsplan. Vi er en bevægelse i vold-
somvækst, sigerMetteThiesen.
Og for de byrådsmedlemmer, som
måtte blive valgt ind efter kommu-
nalvalget, er missionen ifølgeMette
Thiesen klar: Politikerne skal have
mindre magt, til gengæld skal bor-
gerne have mere frihed.
– Der er virkelig brug for Nye Borger-
lige lokalt. Der er brug for en vagt-
hund, der står fast på de borgerlige
værdier, og som sikrer, at vi får gjort
noget ved udlændingeproblemerne.
Hvis Nye Borgerlige får valgt enmas-
se kommunalbestyrelsesmedlem-
mer ind, vil der grundlæggende set
blivemere frihed og flere frie valg for
borgerne, siger hun og fortsætter:
– Vi vil have flere friplejehjem, og på
nationalt plan vil vi sikre, at pen-
gene ikke bare bliver bevilget ud til
kommunerne, men i stedet følger
den enkelte. Både påældreområ-
det, dagtilbuds- og skoleområdet.
Politikerne – både på Christiansborg
og i kommunalbestyrelserne – skal
bestemmemegetmindre og i stedet

lægge ansvaret ud til de dygtige fag-
personer på de enkelte institutioner
og i ældreplejen. Generelt skal poli-
tikerne holde nallerne væk, og dan-
skerne bestemmemegetmere – også
over flere af deres egne penge.

Udenfor indflydelse
Selv harMette Thiesen holdt sig ude
af budgetaftalerne i Hillerød, og hun
har også ofte stemt nej ved afstem-
ningerne i byrådssalen.Men det er
med god grund,mener hun.
– Vi vil rigtig gerne gå ind og bidrage,
hvor vi kan, og vi går altid konstruk-
tivt til værks både lokalt og i Folke-
tinget. Vi sidder ikkemed korslagte
arme og er sure, men vi byder ind
med, hvad, vi mener, er den rigtige
løsning og forhandler os gerne frem
til et kompromis.Men vi kommer
aldrig til at bevilge enmasse penge
til integrationsprojekter eller til at
føre socialdemokratisk politik. Det
handler ikke bare om at sige nej. Det
handler om at føre borgerlig politik
og sikre kernevelfærden, trygheden
og friheden, sigerMette Thiesen.
SelvomMetteThiesen er det eneste

METTE
THIESEN

• 39 år.
• Uddannet lærer
fra N. Zahles
Seminarium i
2008.

• Lærer ved En-
gelsborg Skole i
Lyngby-Taarbæk
frem til 2019.

• Byrådsmedlem
i Hillerød siden
2013. Oprin-
deligt valgt for
Konservative,
skiftede til Nye
Borgerlige i
juli 2017 og blev
valgt for Nye
Borgerlige ved
KV17.

• Folketingsmed-
lem fra 2019.
Blandt andet
kommunal-, so-
cial- og under-
visningsordfører.

Et forsigtigt bud er, at vi nok kan få
omkring 10 kommunalbestyrelses-
medlemmer rundt om i landet, hvor

jeg sidste gang blev valgt som den eneste.
Mette Thiesen (NB), byrådsmedlem,Hillerød
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byrådsmedlem, der er valgt ind for
NyeBorgerlige, genopstiller hun ikke
vednæste kommunalvalg.Hun vil i
stedet fokusere sine kræfter i Folke-
tinget, hvor hun også er valgt ind.
– Jeg har altid taget mit arbejde i
kommunalbestyrelsenmeget alvor-

ligt, og jeg har brugt meget
tid på det. Jeg ser det som
enmeget stor tillidser-
klæring, jeg fik fra de
over 800 borgere, der
stemte personligt på
mig ved sidste valg.
Jeg render heller ik-
ke af pladsen før tid.
Men når det går godt
for Nye Borgerlige,

synes jeg, det giver god
mening, at jeg fokuserer

på mit arbejde i Folketinget.
Vi har stadig nogle massive pro-

blemer blandt andet i forhold til ud-
lændingepolitikken, og det er en stor
opgave, vi tager på os for at sikre, at
vi får løst udlændingepolitikken fra
bunden. Derfor har jeg valgt, at jeg
fremfor at sidde to steder fokuserer
alle mine kræfter på at få løst pro-
blemerne på landsplan, siger Mette
Thiesen, der aldrig har savnet spar-
ring, selvom hun i starten af valg-
perioden var helt uden partifæller i
landets øvrige byråd.
– Jeg har sparret med borgerne. Det
har været vigtigt for mig at komme i
dialog med de borgere, sagerne berø-
rer. Det, synes jeg faktisk, alle kom-
munalbestyrelsesmedlemmer burde
gøre til deres fornemmeste opgave.
Hun frygter ikke, at det vil gå ud
over partiet ved det kommende valg,
at hun ikke er at finde på stemme-
sedlen. Tværtimod kalder hun det
”naturligt”, at Nye Borgerlige vil
opnå genvalg i byrådet i Hillerød.
– Det ville bestemt ikke overraske
mig, hvis vi får valgt minimum en
kandidat i Hillerød. Vi kommer til at
sætte et rigtig stærkt hold. Gene-
relt har vi rigtig dygtige mennesker
rundt omkring, som stiller op i de
forskellige kommuner. Det er gode
borgerlige mennesker, som har den
rette indstilling, og jo flere kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer vi får, jo
bedre vil det være ude i kommuner-
ne, slår hun fast. • antj@kl.dk

Mette Thiesen sikrede i 2017 Nye
Borgerliges første og eneste man-

dat i byrådet i Hillerød. Siden er flere
kommet til, så partiet nu har fem by-
rådsmedlemmer på landsplan. Ved

det kommende kommunalvalg håber
Nye Borgerlige på at kunne kapre nok
stemmer til 10 mandater rundt i lan-
dets byråd. Men Mette Thiesen bliver

ikke at finde på stemmesedlen.
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