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Lejre vil gøre
livet letteremed
fastemøder
Lejre vil indføre en fast ugentlig møde-
dag, så kommunalbestyrelsesmedlem-
merne lettere kan planlægge udenom
de politiske forpligtigelser. Det skal også
gøre kommunalbestyrelsesarbejdet
mere attraktivt for mulige kandidater.
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Temamøder, udvalgsmøder, borgermø-
der, gruppemøder og kommunalbesty-
relsesmøder. Det er ikke svært at få fyldt
hullerne i kalenderen ud som kommunal-
bestyrelsesmedlem.
Men nu vil kommunalbestyrelsen i Lejre
tage et opgørmed demangemøder ved
at ændre i styrelsesvedtægten og lave
én fast ugentligmødedag. Foreløbig har
kommunalbestyrelsen truffet beslutning
omprincipper og enmødeplan, som skal
danne grundlag for et egentligt forslag til
ændring af styrelsesvedtægten. Allerede i
forbindelsemed konstitueringen ved sid-
ste valg var der i Lejre bred enighed om,
at kommunalbestyrelsen i valgperioden
skulle justere i styrelsesvedtægten, og
nu er det planen, at ændringen skal være
trådt i kraft, når det nye byråd tiltræder
den 1. januar næste år.
– Vi er opmærksomme på, at noget af det,
der tager så ekstremtmeget tid som kom-
munalbestyrelsesmedlem, det er, atman
skal stå til rådighed påmange forskellige

Der er kommet mange
flere møder i kalende-
ren, end da Carsten
Rasmussen begyndte i
kommunalpolitik. Derfor
er det på tide at gøre
noget, mener han.
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tidspunk-
ter påmange
forskellige
dage. Der-
for forsøger vi
nu at arbejde
med, at én dag
omugen, som
er reserveret til
arbejdet i kommunalbestyrelsen, og ud-
gangspunktet er, at alt, der har relation til
kommunalbestyrelsen, skal planlægges til
den tid. Intentionen er, at det forhåbent-
ligminimerer noget af tidsforbruget, siger
borgmester Carsten Rasmussen (S).
Carsten Rasmussen blev første gang valgt
ind i kommunalbestyrelsen i 1990, og han
er ikke i tvivl om, atmøderne over årene er
blevet flere og flere.
– Jeg plejede gerne at have det billede tid-
ligere, atman skulle deltage i et udvalgs-
møde én gang ommåneden, ét kommunal-
bestyrelsesmøde en gang ommåneden, og
så var der nogle gruppemøder, man skulle
deltage i.Men nu er der kommetmange fle-
remøder ind. Da jeg startede i politik, var
der slet ikke dialogmøder og borgermøder i
samme omfang. I dag holder vi for eksem-
pel borgermøde, før vi sender en lokalplan
i høring, mens vi har en lokalplan i høring
og efter høringen. Samtidig holder vi
dialogmøder med samtlige interessen-
ter og brugerbestyrelser, og dem er der jo
også kun blevet flere af, fordi vi er blevet
en tre gange så stor kommune, fortæller
borgmesteren.

En kontrakt med familien
Et af de kommunalbestyrelses-
medlemmer, sommærker
arbejdspresset, er Thomas
Bisgaard, der repræsenterer
Radikale Venstre enemand.
Derudover er han far til fire
børn, hvoraf to er flyttet
hjemmefra, og har også et
aktivt arbejdsliv.
– Når først hverdagen er i
gang, er det forstyrrende
hele tiden fortløbende
at skulle forholde sig til
ændredemødetider. Det
ville klart være nemmest
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formig, hvis jeg vid-
ste, at hvermandag
har jegmøde i kom-
munalbestyrelses-
regi. Det ville også
gøre det nemme-

re atmeldemere
entydigt ud i forhold

til familien, siger Thomas
Bisgaard, dermener, at
engagementet i lokalpoli-
tik kræver en kontrakt på
hjemmefronten.
– Den kontrakt skulleman gerne have lan-
det, indenman stiller op, men det her vil jo
gøre det lettere at forudse nogenlunde, hvor
meget tidman kommer til at bruge på det.
Vi er en aktiv gymnastikfamilie, og der er jo
enmasse logistik forbundetmed det, som er
afhængigt af, atman får aftalt mødekaden-
cen. Inden jeg blev valgt ind, havde jeg svo-
ret, at vi ikke skulle have to biler, men jeg
måtte sande, at detmåtte vi bare have, hvis
det overhovedet skulle hænge sammen.
Det, der kommest bag på Thomas Bisgaard,
da han blev valgt ind i kommunalbestyrel-
sen ved valget i 2017, var alle demøder, der
ikke fremgår af den officielle kalender.
– Jeg er blevet overrasket over, hvormange
timers forarbejde der ligger i at gå til et
møde, og at der er en lang række af formø-
der inden kommunalbestyrelsesmøde. Det
fremgår ikke af nogen dagsordener, og det
ermøder, som bliver aftalt efterhånden,
som der opstår et behov, og såmåman som-
metider ringe hjem og sige: ”Ved du hvad,
jeg kommer ikke hjem”, fortæller han.
Thomas Bisgaard er dog overbevist om, at
en fastmødedag også vil gøre det lettere at

tiltrække nye kandidater.
– Det er i hvert fald nem-
mere at kommunikere ud
på forhånd, at hvis du stiller
op, så skal du vide, at her er
du forpligtet til at varetage
det kommunalpolitiske ar-
bejde, siger han.
Samme intention har borg-
mester Carsten Rasmussen,
somhåber, at enændring i sty-
relsesvedtægten kan skabe en
kommunalbestyrelsemedmere
diversitet.

– Hvisman nogen-
lunde kan sige: ”Ved du
hvad, du skal bruge en
eftermiddag og/eller af-
ten omugen. Det er det,
der er i det.” Så tror jeg
bedre, folk kan danne sig
et indtryk af, om de kan
se sig selv i det eller ej. Det
er ligesom, hvis du søger et
nyt job. Så er det også rart
at vide, hvormange timer
skal jeg bruge på det her, og

hvornår går jeg på arbejde. Specielt, hvis
det er kandidatermed yngre børn, så er det
fornuftigt at kunne planlægge, og alle er jo
enige om, at det godt kan være lidt svært at
tiltrække andre grupper end pensionister-
ne. Det er almindelig kendt, at kandidater-
ne ikke står i kø, og en del af forklaringen
på det kan være arbejdsbetingelserne. Der
kan vi gå ind og sige, hvad gør det attraktivt
at være en del af det lokale demokrati, og
arbejdsbetingelserne er altså en del af det,
siger Carsten Rasmussen.•antj@kl.dk

FREDERIKSBERG
SAMLER
OGSÅ MØDERNE
I flere årtier har Frederiksberg KommuneI flere årtier har Frederiksberg Kommune
samlet møderne i de politiske udvalg, såsamlet møderne i de politiske udvalg, så
de alle ligger om mandagen. En gang omde alle ligger om mandagen. En gang om
måneden efterfulgt af kommunalbestyrel-måneden efterfulgt af kommunalbestyrel-
sesmødet. Det har ifølge viceborgmestersesmødet. Det har ifølge viceborgmester
Michael Vindfeldt (S) været en stor succes.Michael Vindfeldt (S) været en stor succes.
– Hvis en bys ledelse skal afspejle dens be-– Hvis en bys ledelse skal afspejle dens be-
folkning, er det altafgørende, at man laverfolkning, er det altafgørende, at man laver
rammer for, hvordan også privat ansatte,rammer for, hvordan også privat ansatte,
selvstændige og børnefamilier både kanselvstændige og børnefamilier både kan
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andelen af privat ansatte og børnefamilier.andelen af privat ansatte og børnefamilier.
Det giver et unikt perspektiv på politikska-Det giver et unikt perspektiv på politikska-
belsen, siger han.belsen, siger han. •mdbrmdbr
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