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VOGNMAND
VIL DET HELE

For Bjarne Nielsen (V) handler lokalpolitik om mennesker – ikke om værdipolitik
fra Christiansborg. Hans politiske holdninger udspringer af hans erfaringer som
selvstændig erhvervsdrivende og familiefar, og efter 12 år i lokalpolitik har han
fundet en balance mellem alle sine interesser.

FRA
BYRÅDET

PRIVARFOTO

Selv om Bjarne Nielsen (V)
både var direktør og indehaver af Strøby Turist, skulle
der skabes plads til at dyrke
interessen for lokalpolitik.

I Nyhedsmagasinet Danske
Kommuner er vi
optaget af at give
en stemme til de
almindelige politikere i landets
byråd. Derfor
bringer vi i hvert
nummer serien
”Fra byrådet”. Her
vil politikerne fortælle om det, der
optager dem lige
nu, sætte ord på
arbejdsvilkårene
som politiker eller andet aktuelt
fra det politiske
liv i kommunerne.
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tekst FREDERIKKE STOUSTRUP

Bjarne Nielsen (V) havde egentlig
allerede nok at lave, da han startede
sin politiske karriere i 2000. Som
indehaver af sit firma Strøby Turist
og far til to små børn var der allerede
lidt for få timer i døgnet, men hans
engagement i børnenes institutioner
vakte en interesse for lokalpolitik,
som der bare skulle skabes plads til.
– Interessen for kommunalpolitik
kom fra det bestyrelsesarbejde, der
lå i forældrebestyrelserne i institutionerne og i fritidsklubben. Jeg
var ikke tilfreds med måden, man
forvaltede borgernes interesser og
skattepenge på dengang. Så kom
jeg i kontakt med politikeren Hans
Christian Bech, som på daværende
tidspunkt var kommunalbestyrelsesmedlem for Konservative i Vallø.
Det var ham, der introducerede mig
til kommunalpolitik.

Brænder for udsatte børn
Siden hans første periode i kommunalbestyrelsen har Bjarne Nielsen skiftet Konservative ud med
Venstre, og hans politiske fokus på
børneområdet har ændret sig en
del – især i kraft af hans nuværende
position som udvalgsformand for
børn- og ungeudvalget, som håndterer tvangsfjernelser.
– Mit fokus på børn og unge har taget
en drejning i den retning, hvor jeg
også sidder som udvalgsformand –
altså på tvangsfjernelsesområdet. Vi
har haft meget fokus på udsatte børn
og unge i Stevns Kommune de sidste
fire år med henblik på at prøve, om
vi kan gøre tingene anderledes og
bedre. Det er et arbejde, der stadig
foregår, og det er heller ikke noget,
som vi bliver færdige med inden udgangen af denne valgperiode.
For Bjarne Nielsen er arbejdet med
udsatte børn og familier ikke fremmed territorie. Efter han gik ud af 9.
klasse, tog han selv en uddannelse
som socialformidler i Københavns
Kommune, og selvom arbejdet var
hårdt for en meget ung mand, har det
givet ham erfaringer, som han stadig
kan bruge i sit politiske arbejde i dag.
– Jeg var færdiguddannet allerede
som 20-årig, og der skulle jeg så sidde

og rådgive og vejlede familier i, hvordan de skulle leve deres liv, mens jeg
ikke engang selv havde en familie endnu. Jeg er født og opvokset på Amager,
og det var også ude på Amager, jeg
havde mine arbejdsopgaver. Det var i
nogle af de mere belastede områder,
og det var ikke altid sjovt at gå på arbejde, fortæller han og fortsætter:
– Det var et par hårde år, og det var
nok også den primære årsag til, at jeg
søgte over i det private erhvervsliv
inden for forholdsvist kort tid. Jeg
magtede det simpelthen ikke rent
psykisk. Det var for hårdt. Men det
har været noget, som jeg har kunnet
bruge efterfølgende i måden, jeg prøver at tackle de her ting på i udvalget.
Så jeg synes, at det har været og stadig er spændende.

For få selvstændige byrødder
Ifølge Bjarne Nielsen er hans politiske fokus delt nogenlunde ligeligt
mellem udsatte børn og unge og erhvervslivets vilkår. Som selvstændig
mener han, at det er vigtigt at have
erhvervslivets interesser repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Han
mener dog, at der findes for få som
ham i dansk lokalpolitik, og at det
skyldes mængden af arbejde, som
kræves af byrødderne.
– Jeg har besluttet mig for at stille op
til KV21. Jeg har godt nok siddet 12
år i politik, men jeg føler stadig, at jeg
har noget at bidrage med. Når man
kigger på sammensætningen af kommunalbestyrelser rundt omkring i
Danmark, så er repræsentationen
af selvstændige simpelthen for lille.
Jeg tror, det hænger sammen med, at
det er et omfangsrigt arbejde at være
kommunalbestyrelsesmedlem, og
når man samtidig skal have fokus på
virksomhed og drive den, så har man
ofte nok i at drive virksomheden, siger han og fortsætter:
– Jeg har fundet en løsning, hvor jeg
kan gøre begge dele, og så er mine
børn jo også blevet voksne, så jeg
har noget fritid til overs, som jeg har
valgt at investere i mit politiske arbejde. I mange år var det min familie, der måtte bøde for, at jeg havde
den her politiske interesse.
Det var blandt andet et længerevarende sygdomsforløb, der fik Bjarne

BLÅ BOG

• Født den 15. juli
1963 og vokset
op på Amager
• Direktør og ejer
af Strøby Turist
• Uddannet socialformidler i
Københavns
Kommune
• Meldte sig ind
i Konservative i
Vallø Kommune
i 2000 og blev
valgt ind første
gang i 2006
• Har siden 2009
været kandidat for Venstre i
Stevns og siddet
i kommunalbestyrelsen siden
2014
• Formand for
børn- og ungeudvalget, der
i Stevns Kommune står for
tvangsfjernelser
• Medlem af økonomiudvalget
• Gift med Karin
og far til to voksne børn

Nielsen til at indse, at han måtte
finde en balance mellem sine mange
interesser.
– Jeg fik HPV-cancer konstateret
i juni 2018, og så måtte jeg igennem kemobehandling og stråleterapi og en enkelt operation inde på
Rigshospitalet. Der havde jeg rigtig
meget tid til at prøve at tænke over,
hvordan mit liv skulle se ud, når jeg
engang var ude af den her kræftsygdom. For mig handlede det om, at
mit liv blev baseret på familie, virksomhed og politik, men vægten på
det politiske arbejde er justeret ned
på et fornuftigt niveau.

Venstres svære tid
Bjarne Nielsen genopstiller for
Venstre ved KV21, og selvom han er
bekymret over den nuværende situation i partiet, er han fortrøstningsfuld i forhold til udfaldet.
– Det smerter mig da at se, at vi er gået så meget tilbage i meningsmålingerne, men lidt hårdt og brutalt sagt:
Vi er selv skyld i det, og vi må også
selv finde løsningerne og overbevise
vælgerne om, at Venstre er et liberalt parti, man kan stole på. Men det
kræver tid, siger han og fortsætter:
– Jeg har en vision om, at jeg selv og
Venstre i Stevns skal forsøge at minimere de værdipolitiske holdninger, hvor beslutningerne ligger inde
hos Christiansborg, for dem kan vi
ikke præge på nuværende tidspunkt.
Jeg synes, at det var klogt at finde en
næstformand uden for Folketinget,
og så trøster jeg mig med, at kommunalvalget handler mere om de mennesker, der stiller op, og ikke hvilket
parti de repræsenterer. •

Når man kigger på
sammensætningen
af kommunalbestyrelser i Danmark, så er repræsentationen af selvstændige
simpelthen for lille.
Bjarne Nielsen (V), byrådsmedlem , direktør og
indehaver af Strøby Turist

