
1 
 

Tale til V-opstillingsmøde 16/11-2020 

[POLITIK] 

Vejen er en god kommune at bo i, at vokse op i, at drive virksomheden i 

og at blive gammel i. Min vision er Vejen skal være Danmark bedste 

kommune – at bo i, at vokse op i, at blive gammel i og at drive 

virksomhed i! Den vision vil jeg forfølge, hvis det lykkedes for mig at bliver 

kommunens næste borgmester.  

Vækst, arbejdspladser og den grønne omstilling skal gå hånd i hånd. Jeg 

er enig i målet om at vi skal arbejde os hen imod et CO2 neutralt 

samfund, men omstillingen skal være markedsdrevet. Og fokus skal i lige 

så høj grad være en omstilling fra et olie- til et biobaseret samfund. 

Landbrug og fødevareerhvervet spiller en nøglerolle. Herfra stammer en 

stor del af udledningerne, men det er også herfra, at vi har det store 

potentiale for at omstille samfundet. Kommunen skal støtte op 

udbygningen af biogassektoren, udtagning af lavbundsjorde, skovrejsning 

og andre tiltag, der kan understøtte landbrugets grønne omstilling. 

Vi skal have koblet landbrugs-, energi- og transportsektoren sammen – 

det er 3 af kommunens største sektorer. Kommunen skal understøtte 

industriel symbiose, hvor den ene sektors restprodukter bliver til råvarer 

for den anden sektors. Vi skal derfor have udlagt et erhvervsområde, der 

kan indeholde den type af virksomheder.   

Den grønne omstilling skal ske ud fra et en økonomisk ansvarlig tilgang fra 

kommunens side. Vi skal være på sikker grund inden vi kaster os ud i 

radikale ændringer, som vil kræve massive investeringer af vores surt 

tjente skattekroner. Og vi skal hele tiden have et mål om, at vores 

erhvervsvenlighed skal være i top. For det giver flere arbejdspladser, 

mere udvikling og flere muligheder.  
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I de kommende år er vi også nødt til at kigge indad i Vejen Kommune. Vi 

anvender i dag over 2.8 mia. skattekroner på at løse en lang række 

opgaver. Der kommer ikke flere penge, men jeg er til gengæld sikker på, 

at forventningerne til hvad kommunen tilbyder stiger. Så vi er nødt til at 

sikre, at vi får mest mulig værdi for vores kommunale kroner. Uden at 

hæve skatten eller at gældsætte os. 

Vi skal sikre at borgeren altid sættes i centrum, når en opgave skal løses. 

Kommunen er altså ikke til for hverken borgmester, byråd eller de ansatte 

– den er til for at skabe gode rammer for den enkelte borger. Så vi alle har 

gode forudsætninger for at leve netop det liv, som vi ønsker os.  

En afgørende forudsætning for et godt liv er en god start på livet. Derfor 

skal vi fastholde målet om, at Vejen Kommunes folkeskoler skal i Top-10. 

Vi skal arbejde videre på målsætning om, at vores børn trives i skolerne 

og går ud af skolerne med kvalifikationer til enten arbejde eller 

uddannelse. Det skylder vi børnene. 

Jeg tror på, at mere frihed til de kommunalt ansatte og deres ledere 

skaber mere værdi. Det gælder også for den enkelte institution, som skal 

have friere rammer og muligheder for at lave lokale løsninger. Gerne med 

en stærk involvering af brugere og borgere fra lokalområdet. Og således, 

at den enkelte medarbejder får mest mulig frihed til at løse sin opgave. 

Vi skal også have skabt flere muligheder for frit valg mellem forskellige 

tilbud – både private og offentlige tilbud. De private tilbud kan ofte 

supplere de kommunale tilbud – tænk bare på, hvor fint et samspil der er 

mellem de frie skoler og folkeskolen.  
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Endelig skal kommunen arbejde med at sikre, at vi har et varieret udbud 

af ungdomsuddannelser i Vejen. Vi skal sørge for, at der skabes et stærkt 

ungdomsmiljø med mulighed for både at dygtiggøre sig bogligt og fagligt. 

Det er vigtigt, at vi får oprettet en HTX-uddannelse og efterfølgende nogle 

faguddannelser indenfor nogle af vores kerneområder – logistik, 

håndværk og fødevarer. 

Hvis vi formår at opfylde ovenstående mål, tror jeg på, at vi kan nå 

visionen om at gøre Vejen Kommune til Danmarks bedste kommune - at 

bo i, at vokse op i, at blive gammel i og at drive virksomhed i!   
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[BAGGRUND] 

Jeg er 46 år gammel. Opvokset i Mikkelborg på en gård, hvor jeg nu bor 

med min hustru og 3 børn mellem 7 og 15 år. Min uddannelse tog jeg 

inden for skovbrug på Landbohøjskolen i København samt på Copenhagen 

Business School. 

I de første 10 år af min erhvervskarriere har jeg arbejdet med 

skovforvaltning i Danmark, Tyskland og Skotland. Herefter arbejdede jeg i 

en periode med politisk interessevaretagelse/lobbyisme over for både 

Folketinget og EU-systemet. 

Jeg er nu selvstændig erhvervsdrivende med forskellige aktiviteter 

indenfor jordbrugsområdet, hvor jeg over de sidste 6-8 år har opbygget 

en virksomhed med fornuftig omsætning, ca. 5 arbejdspladser og et lille 

overskud til indehaveren. Udover driften af min egen virksomhed, så 

sidder jeg bestyrelsen i 3 selskaber; Frøs Sparekasse, Linkogas og 

investeringsselskabet Global Forest A/S.  

I hele mit voksne liv har jeg være politisk engageret. Startende med 

Venstres Ungdom i Rødding, som vi starten af 90erne fik opbygget til en 

af landets største VU-foreninger. Herefter bestred jeg en lang række 

tillidsposter i VU, som blev afsluttet med en landsnæstformandspost i 

1997. Parallelt hermed var jeg ansat hos Venstre på Christiansborg og i 

Europa-Parlamentet i sammenlagt 7 år.  

Jeg har været medlem af byrådet siden 2014, hvor jeg har bestredet 

forskellige udvalgsposter, været formand for kommunens grønne råd og 

senest som viceborgmester og medlem af økonomiudvalget siden 2017.  
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[EGENSKABER]  

Jeg vil gerne fremhæve en række af mine personlige egenskaber, som jeg 

mener er vigtige for at jeg kan bestride borgmesterposten: 

• Jeg er velovervejet, rolig og besindig. Der skal meget til før jeg 

hidser mig op!  

• Jeg har erfaring fra det private erhvervsliv fra både ind- og udland. 

Fra både små og store organisationer.  

• Jeg er konstruktiv kritisk i forhold til systemer og strukturer og har 

det umådeligt svært med ”sådan plejer vi at gøre”. Den egenskab vil 

jeg bruge i forhold til kommunes forvaltning. Jeg er ikke – og bliver 

ikke - en del af systemet! Og jeg tør udfordre det! 

• Jeg er vant til at begå mig i mange forskellige situationer. Som 

sælger, leder, forhandler og igangsætter. Overfor både høj og lav. 

Det er nogle egenskaber, som jeg mener er vigtige i jobbet som 

borgmester. 
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[ROLLEN] 

Hvordan vil jeg bruge posten, som borgmester? Jeg vil være en synlig 

frontfigur overfor borgere, erhvervsliv og ansatte. 

Være aktiv og tilstede blandt borgerne med en fx fast ”borgmester-

mødetid” i lokalområderne og på de sociale medier. Det er vigtigt, at 

borgerne oplever en synlig og interesseret politisk ledelse. 

Jeg vil bruge mig selv som eksempel i forhold til at tiltrække nye borgere. 

Det falder mig da helt naturligt, at være vært for potentielle tilflyttere – 

på rådhuset, på en bustur eller på de sociale medier. 

Være aktiv i forhold til at tiltrække nye virksomheder. Både danske og 

udenlandske. Det betyder noget for en virksomhed, at de møder en 

engageret politisk ledelse. 

Her mener jeg, at det er vigtigt med en stærk borgmester i spidsen.  

Mine evner og erfaring vil jeg bruge til at repræsentere kommunen i KL og 

i forhold til Regering og Folketing. Her er det vigtigt med en synlig 

tilstedeværelse, når der træffes beslutninger, der påvirker Vejen 

Kommune. 

Jeg vil overlade driften af kommunen til direktionen. Men stadig være 

synlig i forhold til at sikre, at de ansatte kender de politiske prioriter og 

værdier. Jeg vil sikre et stabilt politisk miljø i byrådet med brede forlig om 

vigtige områder.  
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Jeg har nu fremlagt min vision for Vejen Kommune: Vi skal være 

Danmarks bedste kommune – at bo i, at vokse op i, at blive gammel i og 

at drive virksomhed i!  

Jeg har redegjort for min baggrund, for mine kvalifikationer og for 

hvordan jeg vil agere i rollen som Vejen Kommunes næste borgmester. 

Så nu er valget dit! Jeg håber på at du vil give mig mandat til at arbejde 

videre med udviklingen af Vejen Kommune så vi sammen får skabt 

Danmarks bedste kommune! 

Tak for ordet! 


