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Ifølgemange af hans nærmeste sam-
arbejdspartnere gennem årene kan
man ikke sige Erik Nielsen (S) uden
også at sige velforberedt.
Så derfor har den nu tidligere borg-
mester i Rødovre og forhenværende
KL-formand selvfølgelig også timet
sin egen pensionering grundigt.
– Da kommunalvalget i 2017 var
overstået, var jeg godt klar over, at
det her ville væremin sidste valgpe-
riode, og at vi skulle have en proces
i gang, siger han, da Nyhedsmagasi-
net Danske Kommuner på behørig
corona-afstandmødesmed hamda-
gen efter, at kommunalbestyrelsen
formelt har udpeget hans efterfølger
Britt Jensen (S) som borgmester.
Lige somErik Nielsen havde tænkt
det. Selve det formelle kom lidt bag
på ham. Byrådets behandling af hans
ønske om at træde tilbage betød, at
han skulle uden for døren. Ikke et
sted, han er vant til at opholde sig.
Han husker stadig tydeligt den dag

for 26 år siden, da han var blevet
valgt og kiggede sig selv i spejlet. Det
var ikke bare Erik, det var Rødovres
borgmester.
– Jeg har egentlig aldrig selv følt
det som et eller andet særligt, men
andre ser jo med andre øjne på mig,
fordi jeg er borgmester. Sådan er
det jo. I december var der jo en for-
middagsavis, der synes, jeg er så
betydningsfuld, at de puttede mig
på forsiden. Det havde de vel ikke
gjort, hvis jeg var ligegyldig, siger
Erik Nielsen tørt og adresserer der-
med selv emnet, der stod nederst på
overtegnedes notesblok.

Ekstra Bladet fortalte i julemå-
neden, at Erik Nielsen bruger sin
borgmesterbil til og fra rådhuset.
Bilen står på en kommunal parke-
ringsplads 50meter fra hjemmet.
Det stridermod reglerne, hævdede
avisen.
– Det er fantastisk, at de ikke har
kunnet finde noget påmig og derfor
vælger at lave en forside på en løg-
nehistorie, siger Erik Nielsen, der
dogærgrer sig over, at historien også
fandt vej til andremedier via Rit-
zaus nyhedstjeneste.
– Det er absurd at fremstille det,
som omRødovre Kommune leaser
en bil, for at jeg kan køre 800meter
i den hen til rådhuset hvermorgen.
Ekstra Bladet ved godt, at jeg har bi-
len, fordi jeg har og har haft et stort
kørselsbehov, og at det er langt bil-
ligere at lease den end at udbetale
kørepenge til mig.Men Ekstra Bla-
det lever af at forarge, og det giver vi
dem 18millioner kroner i statsstøtte
for, lyder det fra Erik Nielsen.

Ikke udslagsgivende
Sagen irriterer ham, fordi det se-
nest i forbindelse med hans fra-
træden fremstilles, som omEkstra
Bladet-forsiden var udslagsgivende.
Det afviser han.
– Så skulle jeg da være ualmindelig
tyndhudet, siger han, der også var
irriteret, da en studietur til Island
forleden blev forsidemateriale. Hel-
ler ikke her var der noget at komme
efter, fastslår han.
Han afleverer en kommune til
sin efterfølger, der er veldrevet og
kendt for at prioritere velfærden.
Det er den turnaround, der ifølge
ham selv er den største bedrift i
hans borgmestertid.
– Rødovre var ude i kæmpe bespa-
relser, dengang jeg tog over. Den-
gang sagde jeg, at den eneste venteli-
ste i kommunen skulle være den kø,
der var ved kommunegrænsen for at
få lov til at flytte til kommunen. Nu
er der ikke ventelister på hverken
børnehaver eller plejehjem, og der
er faktisk kø til at flytte til Rødovre,
bemærker han.

EN BYKONGE
TAKKER AF
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Erik Nielsen (S) takker af efter 26 år i
Rødovre-borgernes og kommunestyrets
tjeneste. Vi har mødt ham til en snak om
karrieren, kampe og konsensus.

tekstMADS BRANDSEN /// illustration ROALD ALS

Min opgave var
jo at sikre det
bedste for alle
kommuner.

Ikke at være socialdemokrat,
og heller ikke at sørge for
de socialdemokratisk ledede
kommuner. Det har altid
væretmit fokus i KL-regi.
ErikNielsen (S), tidligere borgmester i Rødovre og
tidligere formand for KL
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ERIK NIELSEN
• Født 17. juli 1953.
• Uddannet maskinarbejder og
smed. Arbejdede på flere industri-
virksomheder i 1970’erne.

• Fra 1986 beskæftigelseskonsulent
i Rødovre Kommune.

• Medlem af Rødovre Kommunalbe-
styrelse for Socialdemokratiet fra
1989. Vandt kampvalg mod den
siddende borgmester Per Møller;
borgmesterkandidat i 1993.

• Borgmester fra 1994 til 2020.
• Formand for KL fra 2012 til 2014.
• Tidligere ishockeymålmand i Rød-
ovre, sidenhen formand for klubben.

• Ridder af Dannebrog.

Roald Als lavede
denne tegning af

Erik Nielsen, da han
fyldte 60 år. Den

prydede forsiden af
Danske Kommuner

nr. 19/2013.
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Erik Nielsen i samtale
med en af sine nære
samarbejdspartnere i
mange år – KL’s admi-
nistrerende direktør
Kristian Wendelboe.
I forgrunden ses Erik
Fabrin (V), der kun har
rosende ord til overs for
sin navnebror.

Dermed ikke sagt, at der ikke er
udfordringer.
– Rødovre er udfordret økonomisk
grundet vores socioøkonomiske
sammensætning af befolkningen,
men økonomien er alligevel solid,
for vi ved godt, hvilke udfordringer
vi har. Vi er en gammel arbejder- og
funktionærby, der altid har taget på
os, at vi skulle sørge for, at arbejds-
kraften kunne bosætte sig tæt på
København, siger han.
Det er ikke lykkedes alle steder i
udlandet.
–Hvis ikke der er nok boliger, folk
kan betale, sermannogle steder,
hvordan forstæderne breder sig alt
for langt ud, såman får svært ved at få
arbejdskraft ind til storbyen.Det skal
man tænke over somborgmester i en
forstadskommune, siger ErikNielsen.

Kampen om ringen
De sidste 10 år er befolkningen i den
lille, tætte vestegnskommune vokset
med 10 procent – hvilket blandt an-
det skyldes en tilflytning af børne-
familier. Det er ikke resultat af en
smart brandingstragi.
– Vi har kigget på, hvad det er, der

skal til for at få folk til at slå sig ned
her. Det har altid været vigtigt for
mig, at Rødovre er et sted, der er godt
at bo. Også for demange, dermåske
bruger idrætsanlæggene og bibliote-
ket, men ellers ikke bruger kommu-
nens tilbud. De kører på arbejde og
kommer hjem om aftenen. De skal
ikke komme hjem til en by, der ligner
noget, der er løgn. Derfor fjerner vi
graffiti hurtigt og har gjort noget ud
af vores byrum, siger han.
Og apropos rollen som forstadskom-
mune, så ærgrer det den dag i dag
Erik Nielsen, at den omstridte beta-
lingsring aldrig blev til noget.
Modellen langs Københavns kom-
munegrænse, somThorning-rege-
ringen foreslog, var uspiselig –men
han og andre socialdemokrater
havde sammenmed daværende over-
borgmester i København, Ritt Bje-
regaard (S), arbejdet i flere år på en
andenmodel, hvor ringen omtrent
skulle følge Ring 3 rundt omKøben-
havn. Forbilledet var Stockholm.
– Det var en god idé, som ville være
tilbagebetalt på to år, og som ville
givemuligheder formassive investe-
ringer i den kollektive trafik.Men

KOLLEGERNE OM
ERIK NIELSEN:
Mette Frederiksen (S), statsminister og
formand for Socialdemokratiet:

– Erik er en af de stærkeste og vigtigste stemmer, vi har i
Socialdemokratiet. I næsten 30 år som borgmester har han
stået fast på at udvikle stærke fællesskaber mellemmenne-
sker. Uanset om det har handlet om den kommunale velfærd,
som Erik altid har sat først, eller om det har handlet om bo-
ligbevægelsen, sportens verden eller samarbejdet i KL, har
Erik insisteret på, at de bedste løsninger findes i fællesskab.
Socialdemokratiet, det kommunale Danmark og ikke mindst
borgerne i Rødovre har utrolig meget at takke Erik for.

Bjarne Corydon, tidligere finansminister (S),
nu chefredaktør på Dagbladet Børsen:

–Bølgerne gik højt med Erik, men det var aldrig uden humor.
Han var altid ordentlig, når vi mødtes til forhandlinger. Det
var i en krisetid, så vi strammede betydeligt op og hentede et
bidrag fra kommunerne til genopretningen af landet. Erik vi-
ste altid samfundssind. Han var en stærk interessevaretager,
men han kunne godt se tingene i bredere perspektiv, og det
har jeg den allerdybeste respekt for. Han er socialdemokrat,
men i forhandlingsrummet var han ikke ideolog. Han var ryg til
ryg med Fabrin. De tænkte på landet og på kommunerne. Det
synes jeg, der er noget fint og ordentligt ved.
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KOLLEGERNE OM
ERIK NIELSEN:
Thomas Gyldal Petersen (S), borgmester i
Herlev, medlem af KL’s bestyrelse:

– Jeg har kendt Erik siden 1998, hvor jeg blev valgt første
gang, og han har altid været en utrolig stor støtte. I begyn-
delsen fungerede han sommentor for mig. Det var altid rart
at tale med en, der ikke har noget på spil i forhold til Herlev.
Han har altid været utrolig generøs.
– Erik Nielsen har gjort Rødovre til en visionær vel-
færdskommune og har hele tiden været ret nytænkende.
Han har eksempelvis sat teknologi på skoleskemaet i fol-
keskolen. Og så har han samtidig haft overskud til at sidde
i bestyrelsen for KL. Det har gjort en stor forskel på vores
alles måde at drive kommuner på – og det vil jeg gerne sige
ham tusind tak for.

Erik Fabrin (V), tidligere borgmester i
Rudersdal, tidligere næstformand for KL:

– Jeg har kendt Erik stort set altid. Helt tilbage til dengang,
der var noget, der hed FKKA (Foreningen af kommuner i
Københavns Amt, red.). Og han er en af de få personer, jeg
har kendt, der konstant er blevet bedre og bedre.
– Som borgmester var han rigtig dygtig til at være borgme-
ster for alle. Kommunen er velfungerende og veldrevet.
– Erik Nielsen blev formand efter Jan Trøjborgs død. Midt i
forhandlingerne om lærernes overenskomst og økonomi-
forhandlinger. Jeg kan ikke rose ham nok for måden, han
håndterede det på. Vi havde et forbilledligt samarbejde,
der lignede det, Evan Jensen (V) og Thorkild Simonsen (S)
havde før os.

Kim Drejer (K), gruppeformand og
borgmesterkandidat, Rødovre:

– Han har været en kompetent borgmester, men vi har haft
vores skærmydsler undervejs. Når det har været godt, har
det været rigtig godt. Andre gange har det ikke været lige
rart at være opposition under en så magtfuld borgmester.
– De sidste par år har været bedre end de foregående
otte. Der har vi været med i budgettet to år i træk. Det er,
som om det har fundet et mere naturligt leje. Da jeg kom i
kommunalbestyrelsen i 2010, havde jeg en mission om at
bringe mig selv og mit parti i fokus. Det behov har jeg ikke
på samme måde nu, hvor vi er tre mandater. Men måden,
jeg forsøgte at bringe Konservative i fokus på, har ganske
givet irriteret Erik voldsomt.

desværre komder en regering, der
lyttede til, hvad Frank Jensen el-
ler Socialdemokratiet i København
mente om sagen. Oppositionen kom
på banen, og så skal jeg lige love for,
at der er spalteplads alle vegne, når
socialdemokratiske borgmestre går
mod regeringen, siger Erik Nielsen.
Selv om der lige nu ikke er nogen, der
vil røre ved idéen om en betalings-
ring, føler han sig ret sikker på, at
den kommer på et tidspunkt.
– Køerne vil blive værre og værre.
Man er nødt til at gøre noget ved, at
folk spilder 10milliarder kroner om
året ved at holde i kø. Det er et sam-
fundsproblem, dermå gøres noget
ved. Så bliver vi til gengæld nødt til
at glemme alt om denKattegatbro,
siger han.

På kant med KL-partiet
Erik Nielsen er tit blevet omtalt som
en, der elsker konsensus.Men det
skalman ikke tage fejl af.
– Jeg er stadig en gammel socialist.
Men i den kommunale verden – og i
KL, som jeg var en del af siden 1994
– skalman først og fremmest levere
resultater. Noglemener, at alle er
enige i KL. Det er helt forkert. In-
den vi bliver enige, er der jo en lang
procesmed nogle til tider ret heftige
meningsudvekslinger, siger han.
Han husker tydeligt sit førstemøde
i KL’s børne- og skoleudvalg i 1994.
Daværende borgmester i Hjørring,
Else Købstrup (V), var formand, og
på dagsordenen var internettet. Den
fagre nye digitale verden var nemlig
kommet ind på nogle af landets bib-
lioteker –mod brugerbetaling. Det
skulle KL have en holdning til. Fler-
tallet i udvalgetmente, at brugerbe-
talingen var helt i orden.Men ikke
Erik Nielsen, der dermed lagde sig
udmed ”KL-partiet”.
– Jeg varmeget imod, og det ville jeg
gerne have ført til referat.Men det
brugteman ikke, for her talteman
sig til enighed, lødmeldingen fra for-
manden, der dog endtemed at bøje
sig, husker Erik Nielsen.
Selv har han bestræbt sig på at lægge
partipolitik til side i KL-regi.Men
den er kommet snigende ind i besty-
relsenmed årene.
– Det bekymrermig.Medlemmer af

bestyrelsen indtager i langt højere
grad særstandpunkter. Dermed bli-
ver KL en del af et Christiansborg-
magtspil. Jeg var ogsåmeget imod
den aftale, som Socialdemokratiet
og Venstre i sin tid lavede om altid at
bakke op om økonomiaftalerne.
Selv var hanmed til fire økonomifor-
handlinger i sin tid iKL’s formands-
skab. Og hvisman tror, det altid er gå-
et stille for sig, kanman godt tro om.
– Forslaget omminimumsnormerin-
ger kom allerede under Thorning-
regeringen. Det var fuldstændig
håbløst, og detmåtte vi bekæmpe
med næb og kløer. Hvisman vil et
decentralt Danmark, skalman ikke
indføre sådan noget. Jeg forhandlede
økonomiaftalemed Bjarne Coryd-
on – og det var ikke lutter venlige
samtaler. Jeg fik sommetider nogle
blikke fra Kristian (Wendelboe, KL’s
administrerende direktør, red.) og
Erik (Fabrin (V), daværendeKL-
næstformand), husker Erik Nielsen.
–Min opgave var jo at sikre det bed-
ste for alle kommuner. Ikke at være
socialdemokrat og heller ikke at sør-
ge for de socialdemokratisk ledede
kommuner. Det har altid væretmit
fokus i KL-regi, siger han.
Nu venter der ham et otium, der
kommer til at byde påmeget andet
end politik.
– Jeg vil sættemig i et hjørne og
se nogetmaling tørre. Nej, jeg har
nogle projekter, jeg skal have styr
på derhjemme, og så har jeg allerede
fået nogle henvendelser om besty-
relsesposter. Det har jeg ikke taget
stilling til. Jeg fortsætter i bestyrel-
sen for Kommunekredit, og så er jeg
også blevet spurgt, om jeg vil skrive
en bog, men det ved jeg nu ikke. Jeg
læser sjældent biografier. Det bliver
let én lang retfærdiggørelse af egne
beslutninger, siger han.
Indtil valgperioden udløber, sidder
han i kommunalbestyrelsen. Han
har bedt om ikke at få nogle udvalg.
– Jeg har stort set ansat alle dem, der
arbejder i administrationen, så det
ville være lidtmærkeligt at sidde i et
udvalg. Jeg har også overvejet, om
jeg skulle udtræde helt – også af hen-
syn til den nye borgmester.Men jeg
har lovet hende, at hun ikke kommer
til at slåsmedmig.•mdbr@kl.dk


