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Ni procent af kvinderne er også blevet krænket
på KL-møder. Det skal der nu gøres opmed,
siger KL’s formand.

tekst MADS BRANDSEN

Seksuelt krænkende adfærd
sker ikke kun på Christians-
borg og imediebranchen. Det er
også en del af nogle kommunal-
politikeres hverdag.
Det viser en spørgeskemaun-
dersøgelse, somKL har foreta-
get blandt alle landets byråds-
medlemmer.
Her svarer 18 procent af de
kvindelige kommunalpoliti-
kere, at de har oplevet seksuelt
krænkende adfærd. Ni procent
har tilmed oplevet det i denne
valgperiode. 79 procent svarer,
at det har været andre politi-
kere, der har opført sig kræn-
kende.
Det er et resultat, der kalder på

handling, pointerer KL’s for-
mand Jacob Bundsgaard (S).
– 18 procent er, uanset hvordan
vi vender og drejer det, 18 pro-
cent formeget. Det er vi nødt
til at gøre noget ved. Vi skal
drøfte, hvordan vi skal omgås

hinanden, og hvilketmiljø vi
skal have i vores kommunal-
bestyrelser og byråd. Det er en
helt nødvendig dialog, man bør
tage lokalt. Det handler om at
forebygge og om at have redska-
berne til at handle, siger han i
en pressemeddelelse.
Tre procent af demandlige
kommunalpolitikere svarer, at
de også har været udsat for sek-
suelle krænkelser.

Uacceptabelt
Den seksuelt krænkende adfærd
finder også sted til arrangemen-
ter såsom topmøder og faglige
konferencer, somKLer vært for.
Det har ni procent af kvinderne
og en procent afmændene ople-
vet. Det er uacceptabelt, fastslår
JacobBundsgaard.
– Den slags adfærd hører slet
ikke hjemme til KL’s konferen-
cer ellermøder. Den debat, vi
har i samfundet nu, sætter spot
på en lang række uhensigts-
mæssigheder, og dem skal vi
have gjort opmed. Detmå ikke
være en del af denmåde, vi er
sammen på – heller ikke i KL-
regi. Derfor vil vi have stort fo-
kus på, hvordan vi undgår dette
fremover, siger han.
KL har udsendt et inspirations-
materiale, som skal bidrage til
den lokale dialog i kommunal-
bestyrelserne.
DaNyhedsmagasinet Danske
Kommuner imarts gennemfør-
te en undersøgelse blandt alle
kommunalpolitikere, svarede
11 procent af kvinder ja til, at
de har oplevet uønsket seksuel
opmærksomhed fra byråds-
kolleger i denne valgperiode.•
mdbr@kl.dk

Hvert femte kvindelige
byrådsmedlem er
blevet seksuelt krænket
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18 procent
er, uanset

hvordan vi ven-
der og drejer det,
18 procent for
meget.
JacobBundsgaard (S), KL

Ni kommuner skal
have ny borgmester
næste år

KV21 ///Ni borgmestre har
numeddelt, at de ikke gen-
opstiller til kommunalval-
get i november 2021.
De seks af dem er Venstre-
borgmestre, og den seneste
af dem er Vardes Erik Buhl.
– Jeg vil helt sikkert kom-
me til at savnemin spæn-
dende og alsidige hverdag
som borgmester, men jeg
ønsker at give stafetten vi-
dere, og jeg ser frem til en
god proces for at finde Ven-
stres næste borgmester-
kandidat, skriver han i en
opdatering på Facebook.
Erik Buhl har været borg-
mester i to perioder og tak-
ker afmed valgperiodens
udløb næste år, hvor han vil
have været kommunalpoli-
tiker i 32 år.
Borgerne i Struermå også
indstille sig på, at kommu-
nen skal have ny første-
mand. Efter 24 år i byrådet
ogmere end ni år somborg-
mester sigerNiels Viggo
Lynghøj (S) nej tak til atter
at stå øverst på listen. Han
overvejer dog at stille op
sommenigt byrådsmedlem.
– Jeg er ikke spor træt at
politik, og jeg synes stadig,
min form er god.Men alting
har en tid, og jeg efterlader
kommunen i topform, så det
er et godt tidspunkt til at
lade en nymand tage over,
siger han til TVMidtvest.
De øvrige kommuner, som
skal have ny borgmester,
fordi den nuværende ikke
genopstiller, er Herning,
Kolding, Vejen, Billund,
Haderslev, Syddjurs og
Ærø.•mdbr@kl.dk
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