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PÅ NORDFYN
ER KONFLIKTERNE
ERSTATTET MED TILLID
Byrådsmøderne er korte, og alle er med i konstitueringen i denne periode. Men i forrige periode var billedet et
helt andet, fortæller borgmester Morten Andersen (V).
tekst MADS BRANDSEN og JON KIRKETERP JØRGENSEN
illustration MAI-BRITT AMSLER

– Vi har det godt med hinanden, så det
kommer ikke bag på mig.
Sådan lyder det fra Nordfyns borgmester
Morten Andersen (V), da Nyhedsmagasinet Danske Kommuner fortæller ham, at
kommunen har landets næstlaveste
konfliktniveau.
Sådan har det dog ikke altid været. I sidste
valgperiode var der hele syv partier med
kun et mandat. To af dem var partihoppere.
Dengang var byrådsmøderne lange, og konfliktniveauet langt højere, husker Morten
Andersen.
– Hvis I havde lavet undersøgelsen dengang, havde det set helt anderledes ud,
siger han.
Nu er Det Konservative Folkeparti det eneste parti, der kun har et mandat i byrådet,
og klimaet er blevet mindre konfliktfyldt.
– Alle har en fornuftig respekt for politiske
modstandere. Vi har tillid til hinanden. Vi
sidder ikke lårene af hinanden, men vi vil
faktisk gerne drikke kaffe og øl med hinanden på tværs af partierne, siger Morten
Andersen.
Og det er der faktisk god tid til. Byrådsmøderne varer ofte under 15 minutter, og
alle partier gik med i konstitueringen efter
valget i 2017, hvor Venstre takket være et
valgforbund fik absolut flertal.
Det har kun fået Morten Andersen til at
være endnu mere optaget af at få alle med.
– De øvrige skal have plads. Hvis jeg bare

tromlede tingene igennem, ville jeg åbne en
flanke. Det vil jeg ikke, siger han.
Morten Andersen peger også på driften af
kommunen som en del af svaret på, at nordfynsk politik er forholdsvist harmonisk.
– Hvis vi ikke overholdt budgetterne, og der
var for mange trælse sager, gav det også anledning til strid. Men vi holder de vilkår og
rammer, der er i budgettet. Det giver ikke

anledning til store diskussioner.
Det lyder næsten, som om I er ét stort
forenet byrådsparti?
– Det var også et tema i sidste valgkamp.
Vi diskuterede, om kommunaldirektører
skulle ansættes på åremål eller almindelig
kontrakt. Så man kan godt sige, at vi er langt
nede i materien for at finde uenigheder, siger
Morten Andersen. • mdbr@kl.dk, jki@kl.dk

FORSKER: VI VED IKKE, OM
KONFLIKT ER GODT ELLER SKIDT
Når politikerne i høj grad er i konflikt med hinanden, som tilfældet er i
eksempelvis Randers og Slagelse, får
vælgerne trukket de politiske uenigheder skarpt op. Men på Nordfyn, hvor
tingene glider nemmere, og hvor alle
byrådsmedlemmerne kommer bedre
ud af det med hinanden, burde det give
bedre grundlag for at træffe beslutninger. Eller hvad?
Det har vi spurgt professor i statskundskab ved Syddansk Universitet, Ulrik Kjær, om. Han har forsket
i mange aspekter af det danske kom-

munestyre – men ikke lige det her.
– Vi ved ikke rigtig, om konflikt er godt
eller skidt. Det er nemmere at skabe et
dårligt klima end et godt klima, men
som vælgere vil vi jo heller ikke have, at
politikerne er alt for enige, siger han og
kommer alligevel med et bud på, hvor
det egentlig går bedst:
– Succesen er at etablere en professionel uenighedskultur. Et byråd, hvor
politikerne kan diskutere substans og
være uenige, og i øvrigt være lige gode
venner bagefter. Det er det mest gangbare, siger han. mdbr

