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M ødet i Sla-
gelse Byråd
i februar
skiller sig ud
fra de sene-
stemøder,
man kan se

på kommunens hjemmeside. Det
varede nemlig under to timer. Det er
ikke ualmindeligt, atmøderne varer
over tre timer – og tonen blandt de 31
byrådsmedlemmer er alt andet end
fredsommelig.
Otte af demhar svaret påNyhedsma-
gasinet Danske Kommuners under-
søgelse, og i gennemsnit vurderer
de byrådets konfliktniveau til 81,87
på en skala fra 1 til 100, hvor 100 er
maksimal konflikt. Det gør Slagelse
Byråd til landetsmest konfliktfyldte.
En af dem, der har svaret, er byråds-
medlemAnn Sibbern (DF).
– Klimaet er dårligtmellem oppositi-
onen og flertallet – bådemellem par-
tier og enkeltpersoner. Dette over-
skygger den fremtidige udvikling af
kommunen og det egentlige politiske
arbejde til gavn for kommunens bor-
gere, siger hun.

Hun er ikke i tvivl om, at det dårlige
klima i byrådet har rødder langt til-
bage – også længere end sidste valg-
periode, hvor borgmesteren hed Stén
Knuth (V). Nu hedder bæltbyens før-
stemand JohnDyrby Paulsen (S).

Smed de borgerlige ud
Han regerer i dag på det smallest
mulige flertal: Socialdemokratiet,
SF, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Oprindeligt var også
Venstre, Radikale
og Dansk Fol-
keparti med i
konstituerin-
gen, hvilket
gav dem fle-
re udvalgs-
formands-
poster.

Men i 2018
opsagde flertallet

aftalen og omkonstituerede sig,
hvorefter de borgerlige truedemed
retssag. Den blev senere droppet,
men det har sat sig spor.
– Jeg oplever en betydelig surhed
over, det skete.Men de borgerlige

partiermå også kigge sig selv i øj-
nene, for der er en grund til, at vi op-
sagde aftalen, lyder det i dag fra John
Dyrby Paulsen.
Omvendt oplever Christopher Trung
(V), at han er blevet kaldt ”amatør-
jurist” af en byrådskollega, fordi han
påpegede en fejl. Det ærgrer ham.
– Jeg tror, vi som byråd kunne opnå
meget mere, hvis der herskede en
kultur, hvor alle gik mere op i, hvad
der bliver sagt, end i hvem der siger
det. Jeg savner saglighed og ordent-
lighed, og at jeg ikke skal stå model
til personlige bemærkninger.
Ann Sibbern peger på, atmange af-
stemninger i byrådssalen afgøres 16-
15. Det bekymrer hende.

SAMARBEJDE
SAVNES I SLAGELSE
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Slagelse er det byråd i landet, hvor konfliktniveauet mellem
kommunalpolitikerne er højest. Det viser Nyhedsmagasinet
Danske Kommuners rundspørge til alle byrådsmedlemmer.
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– Vi forsøger i Dansk Folkeparti at
finde nogle brede løsninger, og det
vil vi bestræbe os på også i næste
valgperiode, uanset hvem dermåtte
blive valgt, siger hun.
Borgmester JohnDyrby Paulsen kan
ikke helt genkende det billede.
– Jeg synes ikke, vi er uenige i ret
mange sager. Jeg synes heller ikke,
vi kaster såmange knive efter hin-
anden, som andre siger.Men jegmå

noteremig, at det er deres opfattelse.
Jegmå så også bare sige, at jeg hel-
lere vil lave nogetmed 16 end ikke
at lave noget somhelstmed 31, siger
han og fortsætter:
–Vi skal håndtere vores uenighed på
en ordentligmåde, og derfor vil jeg
tage det op på det førstkommende
økonomiudvalgsmøde, hvor alle par-
tier er til stede, siger han.• mdbr@
kl.dk, jki@kl.dk

HER ER DE FEM MEST KONFLIKTFYLDTE BYRÅD…
Slagelse ..............................................................................81,87
Randers................................................................................ 81,73
Læsø ................................................................................... 75,50
Frederikssund ................................................................... 66,66
Gribskov ............................................................................. 65,00

…. OG HER DE FEM MED MINDST KONFLIKT
Ballerup................................................................................. 9,83
Nordfyn ................................................................................. 11,5
Lemvig ................................................................................. 12,66
Jammerbugt ....................................................................... 12,93
Lejre ........................................................................................13,5

Kilde: Undersøgelse foretaget af Nyhedsmagasinet Dan-
ske Kommuner. 891 af landets 2.432 kommunalpolitikere
har vurderet konfliktniveauet i kommunalbestyrelsen på en
skala fra 1 til 100, hvor 1 er laveste konfliktniveau, og 100 er
højeste . Gennemsnittet er 34,66.




