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SØREN I KAMP FOR
SYVENDE GANG

Selv om et magtskifte i Vallensbæk ved
næste valg heller ikke virker oplagt, er
Søren Wiborg (S) parat til at tage den
syvende valgkamp som spidskandidat.

tekst MADS BRANDSEN

FRA
BYRÅDET
I Nyhedsmaga-
sinet Danske
Kommuner er vi
optaget af at give
en stemme til de
almindelige po-
litikere i landets
byråd. Derfor
bringer vi i hvert
nummer serien
”Fra byrådet”. Her
vil politikerne for-
tælle om det, der
optager dem lige
nu, sætte ord på
arbejdsvilkårene
som politiker el-
ler andet aktuelt
fra det politiske
liv i kommunerne.

D er er kun
tre partier i
kommunal-
bestyrelsen
i Vallensbæk
– og de to af
dem er ikke
såmeget som

i nærheden afmagten.Medmindre
der sker noget helt uventet inden
kommunalvalget næste år, vil borg-
mesteren stadig heddeHenrik Ras-
musen (K), når vælgerne har afgjort
valget.
Det ved SørenWiborg (S) godt. Alli-
gevel har han takket ja til endnu en
tørn som spidskandidat.
– Det er ikke en beslutning, der har
krævet lange overvejelser. Jeg vil
gerne.Mine partifæller har opfor-

dretmig til at stille op igen, og
medlemmerne har valgt

mig enstemmigt, si-
ger han.
Som64-årig er
han klar til at
overdrage de-
pechen til sin
efterfølger,
når han er
klar til det.
Det skal
bare ik-
ke være
lige
nu.
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Der er nok ikke noget, vi vil lave
helt anderledes, hvis vi fikmagten.
Men vi er nu uenige nogle steder.
SørenWiborg (S), 1. viceborgmester, Vallensbæk

ten.Men vi er nu uenige nogle ste-
der. Tag nu bare folkeskolen, svarer
SørenWiborg.
Her er Socialdemokratiet tilhænger
af, at VallensbækKommune indgår
en lokalaftalemedDanmarks Læ-
rerforening. Det vil Det Konservati-
ve Folkeparti ikke væremed til.
– Vi tror, at rekrutteringen af lærere
er sværere i Vallensbæk, fordi der ik-
ke er nogen lokalaftale. For år tilbage
kunne vi også se, at der var et stort
forbrug af vikarer ogmange vakante
stillinger. Vimåhave lærerforenin-
gen ind i folden, siger han.
Også de nationale tests deler par-
tierne. Konservative vil beholde
dem, mens Socialdemokratiet vil
droppe dem.
– Vi vil gerne tilføre flere ressourcer
til overbygningen og til inklusion,
som krævermange lærerkræfter i
klasserne, siger SørenWiborg.
SørenWiborg sætter enære i at tale
med borgere, der føler sig klemt i
systemet.
– Jeg bruger en del tid på at være
bisidder. Det foregår ofte i Ishøj,
fordi de løsermange af de opgaver
for os. Det er noget, vi prioriterer,
siger han.
Det udkrystalliserer sig dog ikke
i endeløse rækker af forslag og
spørgsmål på kommunalbestyrel-
sesmøderne.
– Nej, vi har ikke et behov for at
blive krediteret for det ved at rejse
enkeltsager. Det er ikke noget, vi
bruger populistisk eller politisk. Det
overlader vi trygt til Dansk Folke-
parti, siger SørenWiborg.
DanskFolkeparti ermed9,1 procent
af stemmerne det tredje ogmindste
parti i byrådet. Ved sidste valg blev
bådeKennethKristensenBerth og
hans hustru valgt ind. Det er ikke et
parti, somSørenWiborg harmeget
til overs for.
– DF i Vallensbæk er ikke til at
samarbejdemed, hvilket de har de-
monstreret vedmange lejligheder.
I Vallensbæk er situationen, at DF
aldrig bliver stuerenemedKenneth
Kristensen Berth i spidsen. Dertil
er hansmenneskesyn ikke tilstræk-
keligt favnende.• mdbr@kl.dk

SØREN
WIBORG (S)

• Født 26. april
1956. Gift med
Jette. Sammen har
de fire voksne børn
og fem børnebørn.

• Uddannet po-
litikommissær.
Tidligere leder af
lokalpolitiet på
Nørrebro i Køben-
havn.

• Arbejder nu som
tryghedskonsulent
for boligselskabet
Bo-Vita.

• Kommunalbesty-
relsesmedlem og
spidskandidat for
Socialdemokra-
tiet siden 1997. 1.
viceborgmester
siden 2013.

• 634 personlige
stemmer ved KV17.

Det gør ikke SørenWiborg noget,
for selvomDet Konservative Folke-
parti har absolut flertal, er det ikke
ligmed absolut ingen indflydelse
til Socialdemokratiet. Tværtimod
får partiet den indflydelse, man
kan forvente af et parti, der får hver
fjerde stemme.
– Jeg oplever ikke, at Det Konser-
vative Folkeparti tromler såmeget.
Borgmesteren vil gerne have osmed
i stort set alt. Vi har kun været uden-
for budgettet ét år, og vi har de sidste
tre år haft heldmed at få sat ekstra
penge af til pædagoger og dagtilbud,
fortæller SørenWiborg.

Selvstændigheden tilbage
Det skyldes nok, at Socialdemokra-
tiet har været klar til at tage ansvar,
når det brændte på. For år tilbage
var økonomien så dårlig, at Vallens-
bæk var ganske tæt på at blive sat
under administration.
– Vi ville gerne væremed til at rette
skuden op. Den linje har vi holdt fast
i, og nu har vi faktisk en relativt stor
kassebeholdning på omkring 150
millioner kroner. De skal bruges på
at renovere skoler og på en ny svøm-
mehal, siger SørenWiborg.
Helt aktuelt er det udligningen,
der har fyldt i debatten i den lille
vestegnskommune.Med aftalen, som
S-regeringenhar indgået sammen
medVenstre, SF, RadikaleVenstre
ogAlternativet, kommerVallensbæk
til at aflevere netto 12millioner kro-
ner ekstra til andre kommuner. Det
svarer til en skattestigning på 0,37
procent – og det er denmodel, Søren
Wiborg foretrækker.
– Jeg tror, at det kommer til at gå for
meget ud over serviceniveauet for
vores børn ogældre, hvis vi finder
pengene på driften.Men hvis nogen

kan finde pengene, hvor det ikke
gør ondt, tager vi da gerne detmed.
Vi har dog lave driftsudgifter, så jeg
tror, at det er begrænset, hvormeget
vi kan finde ad den vej, siger han.
Med udligningsaftalen fik Vallens-
bæk også en bidmere selvstændig-
hed. Borgmester Henrik Rasmussen
(K) kaldte i en pressemeddelelse da-
toen 5.maj, hvor udligningsaftalen
blev præsenteret, for ”Vallensbæks
befrielsesdag.”
Fremover er Vallensbæk ikke
tvunget til at samarbejde med na-
bokommunen om beskæftigelse,
genoptræning, det sociale område,
specialundervisning og natur- og
miljøbeskyttelse. Vallensbæk dri-
ver beskæftigelsesområdet, mens
resten varetages af Ishøj – og det
har ikke været til Vallensbæks til-
fredshed.
– Ishøj har en anden økonomisty-
ring, end vi har, og vi har desværre
oplevet ekstraregninger to-tre år
i træk. Samtidig har vi nogle ret
forskellige borgere, hvor Ishøj ikke
har været tilfredse med vores måde
at drive jobcentret på, siger Søren
Wiborg.
Fremover ser han for sig, at kom-
munerne kan samarbejde om ek-
sempelvis genoptræning og det
grønne område, men ellers vil Val-
lensbæk være herre i eget hus.

Der er forskel på S og K
Også her er Socialdemokratiet altså
ganske enige med Det Konservative
Folkeparti. Spørgsmålet trænger
sig på igen. Er der egentlig nogen
stor forskel på de to partier og i så
fald: Skal man have fat i en lup for
at se den?
– Altså der er nok ikke noget, vi vil
lave helt anderledes, hvis vi fikmag-


