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BYRÅDSPOLITIKER
I BRUXELLES
I ti år har Kirstine Bille (SF) været medlem af EU’s Regionsudvalg. Her har hun
oplevet, hvordan et system, der ofte opleves fjernt, faktisk kan være meget virke-
lighedsnært og trække linjer tilbage til arbejdet i byrådet i Syddjurs Kommune.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

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.

Kirstine Bille (SF)
ved Regionsudval-
gets plenarsamling
i oktober 2019.
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Det er ekstremt vir-
kelighedsnært, det vi
arbejdermed iRegi-

onsudvalget.Megetmere end
det, der foregår påChristians-
borg og iEuropa-Parlamentet.
Kirstine Bille (SF), byrådsmedlem

Det Europæiske Regionsudvalg.
Hvisman smager på de tre ord, ud-
løser detmåske ikke umiddelbart
festfyrværkeri i munden. Ikke desto
mindremener byrådsmedlemmet
Kirstine Bille (SF), at Regionsudval-
get, som det hedder i daglig tale, er
noget af detmest virkelighedsnære,
somEU kan byde på.
– Det er ekstremt virkelighedsnært,
det vi arbejdermed i Regionsudval-
get.Megetmere end det, der fore-
går på Christiansborg og i Europa-
Parlamentet. Vi arbejder jomed de
ting, som vi som kommunalpoliti-
kere rent faktisk skal implementere
hjemme i dagligdagen i kommuner-
ne, siger Kirstine Bille, der har sid-
det i Regionsudvalget i ti år.
Hun peger på, at hun i de underud-
valg, hun sidder i, har arbejdet med
spildevandsstrategier, udvikling af
landdistrikter og turisme. Emner,
som alle flugter med det arbejde,
hun også laver hjemme i byrådet i
Syddjurs.

Ingen kø til EU
Regionsudvalget er en officiel del af
EU’s lovgivningssystem og har ret
til at afgive høringssvar, hver gang
et stykke lovgivning, der påvirker
kommuner og regioner, er på vej gen-
nemEU-systemet. Regionsudvalget
har ni danskemedlemmer, hvor de
seks af dem er udpeget blandt KL’s
politikere og de tre blandt Danske
Regioners.
– Da vi skulle konstituere os i KL
efter valget i 2009, var der en plads
til SF i KL’s Internationale Udvalg.
Det var jegmeget interesseret i. Og
mens de andre SF’ere kæmpede om
pladserne i socialudvalget og børn
og skole og den slags, så var der ikke
ligefrem kø for at komme i Internati-
onalt Udvalg.Men det ville jeg gerne,
siger Kirstine Bille.
Da hun så var kommetmed i KL’s
Internationale Udvalg, blev hun også
valgt til at repræsentere Danmark og
KL i Regionsudvalget i Bruxelles.
– Jeg var så heldig, at der også den-
gang var nogetmed ligestilling, så
der skulle sendes nogle kvinder af-
sted til Bruxelles. Så den plads fik jeg
også, forklarer Kirstine Bille.
Det tog lidt tid for hende at få fod på

EU’s system, som ofte bliver be-
skyldt for at være bureaukratisk og
komplekst.
–Det varede noget tid, inden jeg fat-
tede, hvad det overhovedet gik ud på.
Mendet er faktisk langtmindre kom-
pliceret og bureaukratisk, end det ser
ud. Arbejdet dernede var så tæt på
min virkelighed, og det var ting, jeg
kunne tagemedhjem til Syddjurs. Jeg
fik indblik i, hvilken lovgivning der
var på vej, så vi kunne kommehurtigt
i gangmed arbejdet hjemme i Syd-
djurs, sigerKirstineBille.

Sætter aftryk
Uden at forklejne Regionsudval-
gets rolle i EU-maskinen er det ikke
ligefremmagtens centrum. Regi-
onsudvalget kan nemlig kun afgive
høringssvar, og så er det ellers op til
EU’s andre organer som kommissio-
nen, parlamentet ogministerrådet
at afgøre, om de har lyst til at høre på
det lokalpolitiske input.
Alligevelmener Kirstine Bille, at
hendes og de andre danskeres arbej-
de i Regionsudvalget har væretmed
til at sætte klare aftryk på EU-lov-
givning. Hun peger for eksempel på
et EU-direktiv, som skulle fastsætte
regler for spildevandshåndtering.
Her fik hun og hendes kollegermed
egne ord hævet barren for de stan-
darder, der skal gælde, så det ikke
var laveste fællesnævner, der afgjor-
de, hvor barren skulle sættes.

Mellem tre stole
Somudpeget af KL,medlem af SF og
medlem af det europæiske parti De
Europæiske Grønne, skal Kirstine
Bille varetage tre forskellige inte-
resser; de danske, de partipolitiske
og de europæiske partipolitiske. De
interesser kan nogle gange komme
i karambolagemed hinanden. For
eksempel i den nuværende debat om
hvorvidt og hvordan EU skal indføre
en fælles, europæiskmindsteløn.
Som dansker og SF’er arbejder hun
for, at den danskemodelmed kol-
lektive aftalermellem arbejdsmar-
kedets parter kan bestå, såmindste-
lønnen bliver fastsat uden statens
eller EU’s indblanding. Den praksis
er der risiko for, at en europæisk
mindsteløn undergraver.Men i hen-

des europæiske parti De Grønne er
holdningen, at EU skal fastsætte en
mindsteløn.
– Det har vi haftmange og alvorlige
diskussioner om,men jegmå bare
sige, at der holder jeg fast i det, jeg
selv tænker, selvom det går imod
min europæiske gruppe. Jeg kan jo
godt forstå de lande, der synes, det
er vigtigt, at der er en bund under
lønnen. Og jeg kan godt se fornuften
i, at vi løfter resten af Europa.Men
detmå vi gøre gennem samhørig-
hedspolitikken (økonomisk støtte
til EU’s kommuner og regioner,
red.). Og så arbejder vi danskere
så for, at der blivermulighed for at
fastholde den danskemodel på ar-
bejdsmarkedet, siger Kirstine Bille
og fortsætter:
–Men i bund og grund handler det
om, at jeg skal gøre, som jeg altid
har gjort i mit politiske arbejde. Jeg
brugermin sunde fornuft. Jeg har i
flere tilfælde stemt imod den dan-
ske delegation og imodmin europæ-
iske gruppe, og der kommer også til
at være tilfælde, hvor jeg stemmer
imod dem i fremtiden.Men hvis jeg
i øvrigt kan argumentere for, at jeg
gør, som jeg gør, så har jeg ikkeman-
ge skruplermed det.• jki@kl.dk

KIRSTEN
BILLE

• Byrådsmedlem
for Socialistisk
Folkeparti i den
tidligere Ebeltoft
Kommune (2002-
2007) og siden
2007 i Syddjurs
Kommune.

• Hun var borgme-
ster i en periode
fra 2010 til 2014.

• Har arbejdet som
underviser på
Viden Djurs (tidli-
gere Grenaa Tek-
niske Skole) siden
1993.

• Har siddet i KL’s
Internationale
Udvalg og i det
Europæiske Regi-
onsudvalg siden
2010.

• Født 5. septem-
ber 1960

DET EUROPÆISKE ARBEJDE
Kirstine Bille (SF) bruger omkring 3-4 dage ommåne-
den på det europæiske arbejde. Først og fremmest på
møder i Regionsudvalget og dets underudvalg, men
også på sit engagement i organisationen De Europæi-
ske Kommuner og Regioners Råd, som er en sammen-
slutning af lokalpolitiske interesseorganisationer som
KL på tværs af 41 europæiske lande.


