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Jeg tror, der er nogle
partier, dermener, at
det at være negativ og

imod flertallet giver en klarere
stemme imedierne, og derfor er
det dét, man gerne vil dyrke.
Morten Slotved (K), borgmesterHørsholm

Borgmester i Hørsholm, Morten Slot-
ved (K), oplever, at der er gået sport
i at dyrke uenighederne, og hvis han
igen kan iføre sig den gyldne kæde
efter næste valg, vil han introducere
de kommende nye kommunalbestyrel-
sesmedlemmer til den gode dialog.

tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN

Ordentlighed

Morten Slotveds (K) tredje pe-
riode som borgmester i Hørsholm
har langt fra været den letteste. For
mens de to første valgperioder stod
i samarbejdets tegn, er det nu blevet
erstattet af personangreb og kon-
flikter. Borgmesteren låner et citat
fra en partifælle og udvalgsformand,
som i den lokale avis netop har an-
nonceret, at hun ikke vil genopstille
til næste valg, når han skal beskrive
situationen i Hørsholm.
– Jeg synes, hun udtrykte detmeget
godt, da hun fortalte, at da hun star-
tede i politik, var alle enige om, at det
gjaldt om at få et bedreHørsholm i
fremtiden. I dag er der to-tre stykker,
der bare skal i avisen ogmene det
modsatte, hvis borgmesterpartiet

melder noget ud. Jeg tror, der er nog-
le partier, dermener, at det at være
negativ og imod flertallet giver en
klarere stemme imedierne, og der-
for er det dét, man gerne vil dyrke,
sigerMorten Slotved, der betegner
denne valgperiode sommegetmere
konfronterende.
– Jeg vil gerne det brede samarbejde,
mender er nogle politiske partier, der
harmeget svært ved at se sig selv i for-
handlinger, og der er en tendens til, at
nogle ikke har forstået, atman ikke
får det hele ved forhandlingerne.
Han erkender, at retorikken er hård
i Hørsholm. Sommetider også for
hård, og borgmesteren accepterer
ikke, at politikerne bander og svovler
af hinanden.Men de politiskemod-
standere ved også godt, hvordan de

skal trykke på hinandens knapper.
– Vi skal passe på, vi ikke får et
klima, hvor vi presser hinanden op i
nogle hjørner, fordi vi godt ved, hvor
de ømme punkter er.
IfølgeMorten Slotved har han som
borgmester indkaldt til fleremøder
om det dårlige samarbejdsklima, og
han oplever på det seneste også, at
det er blevet en smule bedre. Han
drømmer også om en bredere kon-
stituering, men først og fremmest
mener han, at ordentlighedmå på
dagsordenen efter næste valg.
– Hvis jeg får lov at være borgme-
ster igen, vil jeg allerede i introfor-
løbet italesætte, hvordan vi bør tale
med hinanden og kommunikere
med hinanden og ikkemindst også,
hvilkemuligheder vi hver især har.
Hvad kan du selv påvirke, og hvad
kan du selv bidragemed for at få lap-
pet hullerne i asfalten fremfor at gå
på Facebook og brokke dig over dem.
Det, tror jeg, vi kan blive bedre til at
italesætte, for når du er kommunal-
bestyrelsesmedlem, er det ligesom
en bestyrelse i alle andre virksomhe-
der os selv, der har ansvaret og skal
væremed til at få flyttet det derhen,
hvor vi kan være det bekendt, siger
Morten Slotved.•antj@kl.dk
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