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Kære medlem!

Julen nærmer sig med hastige skridt, hvilket også 
betyder, at et endnu et år er ved at gå på hæld. Det 
kommende år bliver dog et begivenhedsrigt et af slag-
sen, hvor der skal være hele to valg. Det bliver et afgø-
rende folketingsvalg i Nordjylland, hvor vi vil kæmpe 
for genvinde et nordjysk mandat til Det Konservative 
Folkeparti! Vi tror på det, men for at det skal lykkedes, 
så har vi brug for din hjælp! Læs mere på bagsiden, 
hvordan du kan hjælpe til.

Denne udgave af medlemsbladet har valg som over-
ordnet tema. Du vil blandt andet kunne læse mere 
om vores tre folketingskandidater, men også hvordan 
mandaterne rent matematisk bliver fordelt. 

Jeg vil henlede din opmærksomhed på side 21, hvor 
du kan finde en indkaldelse til den ordinære general-
forsamling.

God fornøjelse med læsningen af bladet og glædelig 
jul :-)

Jonas Søby Pedersen, december 2018

Redaktørens ord
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Torsdag 28. juni ringede borgmesteren til mig. 
Han ville tilbyde mig at deltage i en aftale, som 
var indgået mellem nordjysk erhvervsliv, repræ-
senteret ved DI Aalborg, LO Aalborg og Erhverv 
Norddanmark samt partierne Socialdemokratiet 
og Venstre fra Byrådet. Parterne kaldte sig ”Aal-
borg Alliancen.” Det var borgmesterens håb, at 
byrådets øvrige partier – bortset fra Enhedsli-
sten, som han ikke på dette punkt nærede tiltro 
til – ville tilslutte sig alliancen, ligesom det var 
hans opfattelse, at flere af de nordjyske kommu-
ner også viste interesse for at deltage. Borgme-
steren redegjorde i telefonen for aftalens indhold, 
som blev mig mere og mere mystisk. Den skul-
le give erhvervsudviklingen i hele Nordjylland 
et løft. Det skulle nærmere ske på den måde, 
at etablering af den nye motorvej over Egholm 
skulle fremmes gennem en medfinansiering fra 
Aalborg kommune på 600 mio. kr. Disse midler 
bidrog erhvervslivet med, idet de skulle tages fra 
dækningsafgiften.

Erhvervslivet forpligtede sig i denne forbindelse 
til fremover at afstå fra at kræve dækningsafgif-
ten nedsat eller fjernet, mens Aalborg kommune 
forpligtede sig til at afstå fra at kræve den for-
højet. De 600 mio. kr. skulle opsamles over 20 
år gennem en årlig henlæggelse på 30 mio. kr.  
Henlæggelserne ville ikke nødvendiggøre be-
sparelser på kommunens driftsbudget, for er-
hvervslivet forpligtede sig til at skaffe kommu-
nen besparelser på mindst 23 mio. kr. årligt i ved 
i højere grad at benytte kommunens jobcenter og 
dermed ansætte ledige fra kommunen.

Det var sandelig noget af en aftale! En stor om-
gang varm luft! En gensidigt bebyrdende aftale 
rummer rettigheder og pligter for begge parter, 
men her var det svært at få øje på nogle af de-
lene. Erhvervslivet har gennem mange år – støt-
tet af både V og K – ønsket dækningsafgiften 
nedsat, men der har ikke været nogen som helst 

lydhørhed hos byrådets flertal. Omvendt har der 
aldrig været ønske fra byrådets side om en forhø-
jelse. Altså tom snak! At dækningsafgiften skul-
le være erhvervslivets, så man kunne disponere 
over den, er også snak. Dækningsafgiften, som 
indbringer ca. 82 mio. kr. årligt, er en særskat på 
erhvervslivet, men den går ind i kommunekassen 
på linje med alle kommunens øvrige indtægter, 
og en kommune kan ikke juridisk forpligte sig 
over for enkelte skattebetalere til at anvende 
”deres skat” på bestemte formål. Den ene krone i 
kommunekassen kan ikke kendes fra den anden, 
og det samlede skatteprovenu går til finansie-
ring af den samlede kommunale virksomhed. 

Til gengæld var det da interessant at erfare, at 
borgmesteren og erhvervslivet mente, at der lå 
ca. 23 mio. uforløste kr. i Jobcenteret, og at er-
hvervslivet bare lige skulle opdage jobcenteret, 
så ville de nok begynde at bruge det! Enten tom 
snak eller ufattelig efterladenhed! Og så var der 
hele den bagvedliggende ide. Anlæg af motorve-
je er en klar statslig opgave. Kommunal medfi-
nansiering er helt uhørt og i strid med gældende 
ret. Og hvad med de andre nordjyske kommuner, 
som ville få mindst lige så stor gavn af en Eg-

Alliancen for den varme luft
Navnet er Aalborg Alliancen - en alliance mellem byrådet og det nordjyske er-
hvervsliv. Aftalen betyder blandt andet, at Aalborg Kommune skal bidrage med 
600 mio.kr. som medfinansiering til den 3. limfjordsforbindelse. Vibeke Gamst 
fortæller her om sin oplevelse af forløbet bag alliancen.

Af Vibeke Gamst, byrådsmedlem

Byrådsmedlem Vibeke Gamst på sin plads i byrådssalen. 
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holmforbindelse som Aalborg?  Jeg sagde fore-
løbig tak til borgmesteren og lovede ham et hur-
tigt svar. En føler til kommunerne afslørede, at 
de næppe havde hørt om Aalborg Alliancen og 
da slet ikke havde drøftet en mulig tilslutning. 
Det var altså, som jeg også formodede, et rent 
Aalborg-projekt. Næste dag ringede jeg tilbage 
til borgmesteren og takkede pænt nej. Jeg tror 
ikke, det kom helt bag på ham. Tonen var høflig 
fra begge sider.

Nu havde pressen fat i sagen, og den blev flittigt 
kommenteret. Jeg sagde, at det var et konserva-
tivt nej til alliancen af følgende grunde:

1) Staten vil ikke acceptere en kommunal med-
finansiering. Vi skal ikke have et ”bestikkelses-
samfund.”

2) Nu var vi lige så enige, alle nordjyske kommu-
ner og regionen, om at ville 3. Limfjordsforbin-
delse over Egholm. Men med Aalborgs initiativ 
begynder diskussionen igen, ikke blot om kom-
munal medfinansiering, men om hele processen 

og linjeføringen. Et tilbageskridt.

3) Vi hælder vand på den forkerte mølle. Skif-
tende trafikministre bl.a. den konservative Flem-
ming Hansen har haft den indvending mod Eg-
holm-forbindelsen, at den er Aalborgs ønske, 
fordi den i modsætning til det billigere ekstra 
tunnelrør løser et internt trafikproblem i Aal-
borg. Med vores betalingsiver bekræfter vi dette.

Hvad sker der så nu? Hvor mange år vil Aal-
borg kommune spare sammen til medfinansie-
ring uden at få svar fra staten? Hvordan skal der 
forholdes, hvis en af parterne ikke lever op til 
sine forpligtelser? Er det virksomhederne eller 
jobcenteret, der svigter, hvis de forventede jobs 
ikke bliver etableret? Hvordan vil man måle, 
hvorvidt en effekt skyldes alliancen eller f.eks. 
et almindeligt fortsat opsving?

Tiden vil vise det. Konservative arbejder videre 
politisk både for en 3. Limfjordsforbindelse og 
for en øget beskæftigelse – uden en ”Aalborg 
Alliance.”

Nej tak til BRT gennem Aalborg Midtby
Gamst kan ikke støtte 24 meter lange busser ad Østerågade og Boulevarden og 
stemmer derfor imod lokalplan. ”Midtbyen kan ikke fysisk bære en BRT-trans-
portløsning”.

Efter udvalgets studietur til Metz i Frankrig nå-
ede byrådsmedlem Vibeke Gamst til den erken-
delse, at det er uhensigtsmæsigt at føre den nye 
24 meter lange +BUS gennem midtbyens smalle 
gader. Derfor kunne hun ikke støtte vedtagelsen 
af lokalplanen i By- og Landskabsudvalget.

Videre til Klarup/Gistrup
Den bye +BUS er i høj grad tænkt som en erstat-
ning til den nuværende bybuslinje 2, der fortsæt-
ter til hhv.  Klarup og Gistrup. Den nye bus er 
planlagt med endestation på det nye supersyge-
hus, og det er netop dette, som har været emnet 
for mange af indsigelse til lokalplanen om +BUS.
”Det er hensigtsmæssigt at arbejde videre med 
en forlængelse af BRT-tracéet til Klarup/Gistrup 

samt en linje mellem Vodskov og Svenstrup” ly-
der det i Vibeke Gamst kommentar i forbindelse 
med udvalgsbehandlingen.

500 mio. kr. på én buslinje?
Særligt en kommentar fra en borger i Vestbyen 
gjorde indtryk på Vibeke Gamst. Kan det virkelig 
passe, at vi skal bruge en halv milliard på bare én 
buslinje? Det er sandsynligt, at dette vil komme 
til at gå ud over byens øvrige buslinjer - og sær-
ligt deres adgang til midtbyen. 

By- og landsskabsrådmand Hans Henrik Hen-
riksen (S) står fast og mener at et stigende be-
folkningstal nødvendiggør, at bussen føres helt 
til Vestbyen.

Af Jonas Søby Pedersen
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Min tilgang til det politiske arbejde har altid 
været, at jeg vil gøre en forskel. Jeg er valgt af 
og for vælgerne, som jeg altid har med i mine 
overvejelser når der træffes politiske beslutnin-
ger. Hvad forventer de som har opstillet mig og 
stemt på mig ved valgene? 

Når jeg nu har sagt ja til at træde ind på den 
landspolitiske scene, er det dels fordi jeg tror 
på at jeg kan blive valgt, men mest af alt fordi 
vi i høj grad mangler en konservativ stemme på 
Christiansborg, som kan tale Nordjyllands sag. 
Jeg behøver kun at nævne infrastruktur, her-
under ikke mindst den 3. Limfjordsforbindelse, 
sikring af de nordjyske kyster, kommunal udlig-
ning og meget mere, som alt sammen er noget 
der optager nordjyderne, men også vores mange 
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Også væl-
gerforeningerne har behov for en lettere og mere 
direkte adgang til folketingsgruppen og de kon-
servative ministre.

Politisk står jeg på mål for det gamle konserva-
tive slogan ”Borgerlige stemmer der arbejder”, 
som selveste Poul Schlüter stod bag, op til val-
get i 1977. Landet skal jo regeres, og regionen og 

kommunerne skal jo drives. Det er min erfaring, 
at det lønner sig at søge indflydelse på beslut-
ningerne, frem for at kravle for højt op i træerne.

Jeg er netop så konservativ at det gør noget.  Jeg 
mener at vi der kan selv, skal selv, og det betyder 
at de offentlige kasser skal være lukkede for folk 
i den arbejdsdygtige alder, hvis de ellers er sun-
de og raske. Jeg har aldrig selv søgt optagelse 
i en arbejdsløshedskasse, ud fra den filosofi at 
der altid er noget der skal gøres, bare man ikke 
er for kræsen i sin tilgang. Sociale ydelser for-
beholdes de som virkelig trænger, altså syge og 
handicappede.  Folkepension er velerhvervet og 
vi skylder børnene høj kvalitet i dagtilbuddene 
og i folkeskolerne, ligesom vi skal sikre de æl-
dre værdighed i ældreplejen. Sundhedsvæsenet 
er mit helt store interessefelt, hvor vi skylder 
befolkningen at alle har let og lige adgang. Her 
skal de praktiserende læger styrkes så vi alle kan 
have egen læge som vi kender og som kender os. 
Og så skal vi have flere praktiserende speciallæ-
ger, så man ikke skal vente i måneder for at få en 
tid hos hudlægen eller øjenlægen.

Vi skal have skatterne bragt ned, så der kan ska-

Konservativ gruppeformand 
og folketingskandidat i Aal-
borg Nordkredsen, Per Lar-
sen, er født i 1965 i byen Jer-
slev nær Brønderslev, og har 
siden 1997 været folkevalgt 
- først til amtsrådet og siden-
hen til både Hjørring byråd 
og regionsrådet. Nu vil han 
prøve kræfter med landspo-
litik. Læs mere om, hvordan 
Per vil gøre en forskel på 
Christiansborg.

Jeg vil gøre en forskel
Per Larsen
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bes mere velstand. Virksomhederne skal frigøres 
for meget af alt det bøvl som ikke giver mening. 
Kræfterne skal på mange måder gives fri, så virk-
somhederne kan koncentrere kræfterne om det 
de er gode til. Men når det er sagt skal vi ikke 
bare se til, mens kriminelle laver moms karrusel-
ler og uberettiget henter milliardbeløb hos skat. 
Det underminerer simpelthen befolkningens til-
lid og lyst til at bidrage til fællesskabet.  Vi træn-
ger vist til en konservativ skatteminister, så der 
kan komme styr på tingene. 

Kriminelle skal straffes og heldigvis har vores 
formand og Justitsminister Søren Pape, stram-
met godt og grundigt op på det felt. Vi holde fast 
i en stram udlændingepolitik, og de som er her 
skal først tildeles statsborgerskab når de har vist 
samfundssind og et oprigtigt ønske om at ville 
leve efter nutidige normer for sameksistens.  Her 
skal det igen gælde at man skal forsørge sig selv. 
Altså skal de som er kommet hertil i job, uanset 
om de skal være her i kort eller lang tid. Alle skal 
bidrage!  Vi skal sikrer et stærkt forsvar, og uan-
set om det er terror, IT kriminalitet eller Putin 
der truer vores frihed, så skal vi byde de onde 
kræfter trods.  I forhold til EU er jeg ikke så be-
gejstret at det gør noget. EU skal holde sig til det 
der giver mening og så skal man huske at have 
befolkningen med.

Jeg er meget tilgængelig på både mail og telefon, 
så hvis der er noget jeg kan gøre eller der er no-
get du mener jeg bør være opmærksom på, hører 
jeg gerne fra dig.

MEN, vi har en valgkamp forude. Et valg der skal 
vindes. Det er som bekendt ikke nogen selvføl-
ge, at vi har en nordjysk konservativ valgt. Det 
glippede jo netop ved valget i 2015. Jeg skal der-
for opfordre alle til at melde sig til at hjælpe til i 
valgkampen, så alle de konservative kandidater 
kan få det bedst mulige valg. 

Jeg vil gøre en forskel
Per Larsen

Født i 1965 i Jerslev ved Brønderslev og 
har senere boet i Vrå. I dag bor Per Larsen 
i Hjørring.

Uddannet agrarøkonom ved Næsgård på 
Falster og er i dag produktchef hos Hede-
gaard Agro i Nørresundby.

Politisk aktiv siden 1980’erne, først i 
Fremskridtspartiet, for hvem han blev 
valgt i Nordjyllands Amtsråd i 1997. I 
2000 skiftede han til Det Konservati-
ve Folkeparti og sad fra 2001 til 2009 i 
Hjørring Byråd. I 2009 blev Per valgt til 
regionsrådet i Region Nordjylland, og alle 
årene har han været gruppeformand for 
partiet her. Siden 2013 har han været 
medlem af bestyrelsen for Danske Regi-
oner.

Privat danner Per Larsen par med Jane, 
der er fysioterapeut. Han er far til tre 
børn; Anna, der læser jura i Aarhus, Sarah, 
der læser medicin i Aarhus og Martin, der 
læser samfundsfag i Aalborg. Sidstnævn-
te er endvidere regionsrådsmedlem og 
byrådsmedlem i Brønderslev.

Find mig på Facebook!

Per Larsen i Folketinget
facebook.com/stemperlarsen
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”Hvad betyder min stemme?”
Folketingsvalg betyder debatter i fjernsynet, plakater i 
lygtepælene, politiske aktioner i gaderne og en masse 
fokus på, at Danmark skal blive et bedre sted at være. 
Det handler alt sammen om, at vi vælgere skal sætte 
vores kryds på dem vi tror kan føre Danmark i den ret-
ning vi mener er bedst. Men hvad sker der egentlig med 
min stemme? Hvordan tæller den i det store spil?

Jeg stemmer konservativt, for jeg tror på omsorg til 
dem, der har brug for det, respekt for loven og vores 
fælles værdier, lavere skat, og en god start på livet. Kon-
servative kæmper for vores værdier og for en perfekt 
balance mellem at hjælpe, dem der ikke kan selv, og 
samtidig ikke lægge bånd på dem, der driver hjulene.

Men hvordan tæller min stemme i det store folketings-
valg? Ideen med vores fordeling af mandater er, at det 
skal afspejle folkets opbakning til partierne samt være 
fordelt over hele landet. At antallet af stemmer og 
mandater er forholdsmæssigt sammenhængende, står i 
modsætning til valget om Storbritanniens Underhus og 
USA’s præsident. I sidstnævnte har to ud af de tre sidste 
præsidenter vundet antallet af valgmænd, selvom de fik 
færrest stemmer – det sker ikke i Danmark.

I denne artikel vil forsøge selv at blive klogere på det 
danske valgsystem - og forhåbentlig kan du også lære 
noget, kære læser.

Fortsættes på side 10.....

Valgplakat for Morten Thiessen ved folketingsvalget i 
2015. Ved næste valg får plakaten et mere moderne 
udseende.

Tekst: Martin Emtekjær Andersen

Valgkor
t ...fra valgkort 

til Folketinget

Opstillingskreds:

Der findes i alt 92 opstillingskredse i 
Danmark. Det er her, hvor folketings-
kandidaterne opstilles af de lokale 
partimedlemmer i kredsen. Der er i 
alt ni opstillingskredse i Nordjyllands 
Storkreds.

Storkreds:

Danmark er inddelt i 10 storkredse, 
hvor Nordjyllands Storkreds naturlig-
vis er den vigtigste. Når der tales om 
kredsmandater, så henvises der til 
storkredsene. I alt er 135 kredsman-
dater, som hvert femte år fordeles 
mellem storkredsene på baggrund af 
befolkningstal og andre parametre.

Landsdel:

Der findes tre landsdele, som er det 
øverste niveau. De er i landsdelene 
at tillægsmandaterne fordeles, f.eks. 
har landsdel Midtjylland-Nordjylland 
i alt 14 tillægsmandater.
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Danmark er inddelt i 10 storkredse, som hver er 
tildelt et antal kredsmandater. 

Nordjyllands Storkreds er inddelt i ni opstillingskredse og er tildelt 15 kreds-
mandater. Hvert parti kan opstille ni folketingskandidater i storkredsen.

1. Frederikshavnkredsen
Jens Martin Fjordbak

Konservative folketingskandidater i 
Nordjyllands Storkreds
I skrivende stund har vi opstillet en folketingskandidat i otte ud af ni opstillingskredse. Har du 
bopæl i Nordjyllands Storkreds, så kan du stemme på alle otte folketingskandidater - uanset om du 
har bor i Thistedkredsen eller Aalborg Nordkredsen. Herunder følger en oversigt over alle folke-
tingskandidater for Det Konservative Folkeparti i Nordjyllands Storkreds:

2. Hjørringkredsen
Per Mølller

3. Brønderslevkredsen
Offentliggøres senere

4. Thistedkredsen
Torben Overgaard

5. Himmerlandkredsen
Henrik Dalgaard

6. Mariagerfjordkredsen
Jens-Henrik Kirk

7. Aalborg Østkredsen
Jens Kindberg

8. Aalborg Vestkredsen
Morten Thiessen

9. Aalborg Nordkredsen

Per Larsen
Spidskandidat
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Når jeg står i stemmeboksen, så kan jeg 
stemme på de folketingskandidater, der 
opstiller i den storkreds, hvor jeg har bopæl. 
Der er i alt 10 storkredse (se kort på forrige 
side), hvor Nordjyllands Storkreds er én af 
dem. Storkredsen dækker samme geografiske 
område som Region Nordjylland.

Jeg kan med bopæl i Nørresundby, der er 
beliggende i Aalborg Nord, stemme på den 
lokale kandidat Per Larsen. Men jeg kan også 
stemme på Torben Overgaard i Thisted og 
Morten Thiessen i Aalborg Vest. Hvor meget 
jeg end gerne ville stemme på Søren Pape, så er 
han opstillet i Vestjyllands Storkreds.

En storkreds er inddelt i de mindre 
opstillingskredse, som typisk dækker over 
én eller flere kommuner. F.eks. er der i 
Aalborg Kommune tre opstillingskredse, 
mens Brønderslev og Jammerbugt er i 
samme opstillingskreds. Disse kredse har den 
betydning, at det er her, hvor der kan opstilles 
folketingskandidater - altså kan man opstille 
i alt ni folketingskandidater for hver parti i 
Nordjyllands Storkreds. Det er medlemmerne 
i partierne, der på en generalforsamling vælger 
kandidaterne. På valgdagen kan opstillings-
kredsene har en forskellig betydning. F.eks. kan 
de betyde, at Per Larsen vil stå øverst på min 
stemmeseddel (på liste C), mens Per Møller 
vil stå øverst i Hjørring. Man kan også vælge 
at udpege en spidskandidat i hele storkredsen. 
Men alt dette er en historie for sig. Den nye 

valglov giver mulighed for mange forskellige 
opstillingsmetoder, som der ikke er plads til i 
denne artikel.

Storkredsene får tilsammen 135 mandater at 
tildele deres opstillede politikere. Mandaterne 
fordeles mellem storkredsene hvert femte år, 
og til næste folketingsvalg har Nordjylland 
15 kredsmandater. Disse fordeles til partier 
og løsgængere i storkredsen efter d’Hondts 
fordelingsmodel. d’Hondts modellen er lidt 
forvirrende, hvorfor jeg viser den med en tabel 
nedenfor. Stemmerne er dem fra sidste valg. 
I første række skrives partiet antal stemmer. 
Herefter laves rækker, hvor antallet at stemmer 
divideres med henholdsvis 1, 2, 3, 4 osv. Tallene 
1, 2, 3 og 4 er divisorer, mens resultatet kaldes 
kvotienter. Da der er 15 kredsmandater i 
Nordjylland tildeles de 15 største kvotienter et 
mandat. Det vises med de grå bokse i tabellen.

Fortsat fra side 8: Hvad betyder min stemme?

A B C F I K O V Ø Å Øvrige

Stemmer 110.963 11.339 10.153 12.108 21.807 3.330 81.160 85.924 22.559 10.335 96

Divisor 1 110.963 11.339 10.153 12.108 21.807 3.330 81.160 85.924 22.559 10.335 96

Divisor 2 55.482 5.670 5.077 6.054 10.904 1.665 40.580 42.962 11.280 5.168 48

Divisor 3 36.988 3.780 3.384 4.036 7.269 1.110 27.053 28.641 7.520 3.445 32

Divisor 4 27.741 2.835 2.538 3.027 5.452 833 20.290 21.481 5.640 2.584 24

Divisor 5 22.193 2.268 2.031 2.422 4.361 666 16.232 17.185 4.512 2.067 19

Divisor 6 18.494 1.890 1.692 2.018 3.635 555 13.527 14.321 3.760 1.723 16

Kredsmandater 5 0 0 0 1 0 4 4 1 0 0

Fordelingen af kredsmandater i Nordjyllands Storkreds ved Folketingsvalget i 2015. Tabellen viser hvordan d’Hondts metode anvendes i 
Danmark. Note: Kolonnen ”Øvrige” dækker over flere kandidater, som ikke er medtaget i denne tabel.

Martin Emtekjær Andersen er økonomisk ansvarlige i vælgerfor-
eningens bestyrelse.
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Kredsmandaterne fordeles som det ses i 
sidste kolonne. d’Hondts model giver en 
fordel til de store partier, da det er svært at 
få første mandat. I tabellen nedenfor ses 
resultatet, hvis mandaterne havde været tildelt 
forholdsmæssigt.

Forskellen på tildelingsmetoderne er, at SF 
har taget en mandat fra DF. Sådan som valget 
var i 2015, vile det kræve henholdsvis 20.300 
eller 11.700 stemmer for det Konservative, alt 
efter om tildeling skete med d’Hondts eller 
forholdsmæssig tildeling. Argumentet for at 
bruge d’Hondts model er eksemplificeret ved 
SF. De havde kun stemmer nok til 0,49 mandat 
– ikke engang et halvt mandat. Alligevel ville de 
få et mandat med forholdsmæssig tildeling. Det 
sker ikke med d’Hondts.

Efter kredsmandaterne er fordelt skal 
tillægsmandaterne tildeles. Her kommer de 
tre spærregrænser i spil. I teorien har alle tre 
spærregrænser måske deres berettigelse, men 
i praksis har vi ind til nu kunne nøjes med 
en af dem. Partiet skal have mere end 2% af 
alle afgivne, gyldige stemmer i hele landet. 
Hvis et parti har det, så kommer partiet med i 
beregningen af tillægsmandater.
Der laves nu forholdsmæssig tildeling af alle 
mandater for de partier, der har større tilslutning 

end 2%. Derefter fordeles tillægsmandaterne ud 
fra forskellen mellem mandater i alt og antallet 
af kredsmandater.

Som note skal det siges, at hvis en løsgænger 
har fået valg, bliver dette trukket fra i ”Mandater 
i alt”. Det kan også ske, at et parti har fået 
så mange kredsmandater i en storkreds, 
men ”dårligt” valg resten af landet, at de 
har flere kredsmandater end de skal have 
”Mandater i alt”. Så regnes dette parti ikke 
med i tillægsmandaterne, og de andre partier 
må nøjes med en relativt mindre tildelingen af 
mandater end deres landsdækkende opbakning 
eller berettiger dem.

Ved tildeling af tillægsmandater bruges de tre 
landsdele, hvor vi er i Midtjylland-Nordjylland. 
Nu bruges Sainte-Laguës fordelingsmetode 
på alle tre landsdele på samme tid. Sainte-
Laguës minder om d’Hondt, men bruger kun 
de ulige tal som divisorer, altså 1, 3, 5 osv. 
Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og 
Midtjylland-Nordjylland har henholdsvis 11, 15 
og 14 tillægsmandater at dele ud. I Midtjylland-
Nordjylland havde Socialdemokratiet allerede 
fået tildelt 15 kredsmandater, derfor fjernes 
deres første 15 kvotienter i denne landsdel. 
Det samme gøres med de andre partier og 
landsdele.

A B C F I K O V Ø Å Øvrige

Stemmer 110.963 11.339 10.153 12.108 21.807 3.330 81.160 85.924 22.559 10.335 96

Forholdsmandater 4,5 0,46 0,41 0,49 0,88 0,14 3,29 3,49 0,92 0,42 0,00

Tildelte mandater 5 0 0 1 1 0 3 4 1 0 0

Hvis man havde valgt at fordele mandaterne forholdsmæssigt, så ville fordelingen af kredsmandater ser sådan ud.

A B C F I O V Ø Å

Stemmer 924.940 161.009 118.003 147.578 265.129 741.746 685.188 247.463 168.788

Forholdsmandater 46,42 8,08 5,92 7,41 13,31 37,23 34,39 13,77 8,47

Mandater i alt 47 8 6 7 13 37 34 14 9

Kredsmandater 43 2 0 2 9 33 33 10 3

Tillægsmandater 4 6 6 5 4 4 1 4 6

Fordelingen mellem kreds- og tilægsmandater på de partier, der ved valget i 2015 fik tildelt mandater.



Har du noget på hjertet?
Vi tager rigtig gerne imod indlæg om alt fra organisatoriske emner til 
politiske debatoplæg, hvor du som medlem gerne vil påvirke partiet i 
en bestemt retning. Send dit indlæg på:

aalborg@konservative.dk
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Det var en lang forklaring om hvordan en 
stemme optælles. Selvom tallene er store, og en 
stemme ligner, at den forsvinder i mængden, så 
påvirker den resultatet. Din stemme har altså 
indvirkning på hvem der kommer ind. Helt til 
det sidste, når tillægsmandaterne skal fordeles, 
betyder det noget hvor mange i Nordjylland, der 
har stemt konservativt. Hvis der ved sidste valg 
havde været 2.400 konservative stemmer mere 
i Nordjylland ville Daniel Rugholm have været i 
Folketinget i stedet for Naser Khader.
Men det største aftryk du kan sætte på et valg, 
gør du ikke med din stemme. Vær med til at 
sprede budskabet om at Det Konservative Fol-
keparti har en sund politisk retning, og samtidig 
er et pragmatisk parti, der løser problemer med 
samarbejde. Tal med dine venner, familie og 
kollegaer om at stemme konservativt. På den 
måde kan du afgive ti stemmer, fordi du minder 
dine nærmeste om, at Konservative vil det bed-
ste for dig og for Danmark.

Den største kvotient var 44.928, SF i Midt-
jylland-Nordjylland. Derfor gik deres første 
tillægsmandat til Midtjylland-Nordjylland. 
Den næste kvotient gik til Alternativet i Sjæl-
land-Syddanmark med kvotient 43.918. Når 
en landsdel eller et parti har brugt alle sine 
tillægsmandater ser man bort fra de resterende 
kvotienter. Mandat nr. 26 gik derfor ikke til LA 
i Midtjylland-Nordjylland med kvotient 11.612, 
da LA allerede havde fået alle sine tillægsman-
dater. Mandat nr. 26. gik i stedet til DF i Hoved-
staden med kvotient 11.409.

Det Konservative Folkeparti fik 2 tillægsmanda-
ter i Midtjylland-Nordjylland. De skal fordeles 
mellem storkredsene. Her bruger man en model 
der minder om d’Hondts og Sainte-Laguës. Divi-
sorerne er nu bare 1, 4, 7, 10 osv. Denne tildeling 
gøres inden for hver landsdel og parti isoleret. 
Så for Konservative i Midtjylland-Nordjylland 
ser det således ud.

Da Konservative ikke fik kredsmandater, var 
det ikke nødvendigt at fjerne nogle af kvotien-
terne. De to tillægsmandater vi fik gik altså til 
Vestjylland og Østjylland. De to kandidater, der 
kom i Folketinget var henholdsvis Søren Pape 
og Naser Khader. At det lige var Søren Pape og 
Naser Khader, der blev valgt var fordi de i hver 
deres kreds havde det største antal personlige 
og tildelte stemmer. Der spiller det ind hvordan 
de er opstillet af partiet, og det er en helt anden 
snak.

Andreas Schou
21 år

Fortsat fra side 11: Hvad betyder min stemme?

Landsdel Midtjylland-Nordjylland

Østjylland Vestjylland Nordjylland

Stemmer 13.490 15.928 10.153

Divisor 1 13.490 15.928 10.153

Divisor 2 3.373 3.982 2.538

Divisor 3 1.927 2.275 1.450

Fordeling af de to tillægsmandater for Det Konservative Folkeparti 
i landsdel Midtjylland-Nordjylland.
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Nyt fra Konservativ Ungdom i Aalborg

Den sidste weekend i april drog vi på sommer-
hustur i DSU’s hytte vest for Aalborg. Det var en 
weekend med faglige arrangementer og masse-
re social hygge på programmet.

Efter burgere på grillen fredag aften fik vi besøg 
af to gamle KU’ere fra Aalborg - Thomas P. 
Nielsen og Claus Bunk. Der blev fortalt røverhi-
storier fra de glade 80’ere, hvor foreningen hold-
te til i Korsgade i Aalborg Vestby.

Lørdag fik vi besøg af landsformand Anders 
Storgaard, som holdte et oplæg om arbejdet på 
hovedkontoret, hvorefter han lagde op til debat 
om de nordjyske forventninger til ledelsen. 
Efter frokost var KU’s udenrigspolitiske ordfører 
Jakob Stendevad på besøg med et oplæg om 
Ronald Reagan, som han har en stor passion for.

En stærk kampagneuge
Den 1. maj er som bekendt arbejdernes inter-
nationale kampdag, hvor de såkaldte ”arbejde-
re” mødes i Kildeparken for at tale dårligt om 
borgerlige partier. Foreningens kampagneudvalg 
havde arbejdet på en idé om at dele solcreme 
ud til fremmødte i Kildeparken med en henvis-
ning om, at de skulle passe på, at de ikke blev 
for røde ;-)

Det satte vejret (det regnede hele dagen) og 
foreningens økonomi dog en stopper for, da 

Til venstre: Andreas Schou (formand) og Jonas Søby bliver intervei-
wet af P4 Nordjyllands reporter. Til højre ses skiltet, vi havde med.

solcreme er noget dyrt at dele ud gratis.
Vi var dog stadig hamrende motiverede for at 
give den gas på kampagnefronten, så da SF for-
mand Pia Olsen Dyhr udtalte, at ”det er synd for 
de borgerlige, at de ikke har en kampdag - men 
at hvis vi havde, så ville vi bare sende vores au 
pair og blive på sofaen”.

Det udsagn måtte vi reagere på! Der blev der i al 
hast udarbejdet en flyer med budskabet om, at 
vi da vist ikke rigtig kender nogen konservative 
med en au pair - men hvis hun gerne vil give os 
en, så siger vi ikke nej - der skal jo være tid til at 
arbejde.

Sidst på ugen - oven på den triste nyhed om fri-
hedsministeren Søren Pind afgang som minister 
- var foreningen på pletten igen! En mand, som 
vi i foreningen har stor respekt for.

Under sloganet ”Tænd et lys for friheden” satte 
vi et bord op på Nytorv, hvor forbipasserende fik 
mulighed for at tænde et lys for frihedsministe-
ren. Vi blev ringet op af et forundret journalist 
på P4 Nordjylland, som synes det var lidt sjovt, 
at vi ville tænde et lys for en politiker fra et an-
det parti - faktisk så sjovt, at de valgte at sende 
en rapporter ud til Nytorv, hvor vi blev intervie-
wet direkte i radioen til hele Nordjylland - der 
var bred enighed om, at det var vildt sjovt - og 
det er ikke sidste gang, vi gør det!

Her ses nogle af deltagerne på sommerhusturen sammen med 
landsformand Anders Storgaard, som kom forbi.

KU er både et socialt fællesskab og politiske 
aktivister
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Valget nærmer sig, og det påvirker det politiske 
landskab i svær grad. De tydeligste tegn er de tre 
store partiers tyvstart med store reklamer, hvor 
populære men mindre holdbare budskaber ser-
veres på helt forudsigelige vis. Socialdemokra-
terne fortæller om alle de penge de vil bruge – 
som om kvaliteten af velfærdssamfundet alene 
afhang af den økonomiske offervilje, men ikke så 
meget om hvor de skal komme fra – nemlig dine 
og mine lommer. Dansk Folkeparti har travlt med 
at fortælle hvor danske de er, vel at mærke efter 
en definition som virker lige så karikeret tegne-
serieagtig som deres seneste reklamegrafik. Og 
Venstre svælger i fortællingen om de enorme 
succeser man har opnået, tilsyneladende helt på 
egen hånd, selvom starten på valgperioden tyde-
ligt viste hvor svag en ren Venstre-regering er.

Vi går til valg på en fortsættelse af regerings-
koalitionen med Venstre og Liberal Alliance, ikke 
fordi vi er imponerede af regeringens hidtidige 
resultater, men fordi det er den eneste mulighed 

for at få en rimelig indflydelse på et Danmark, 
som mere end nogensinde trænger til en kon-
servativ hånd på roret. Det har ikke været let at 
sidde i regering med to partier hvis omsorg for 
vores kultur er så overfladisk og hvis fokus er så 
ensidigt økonomisk. Endnu mere anstrengende 
har det været at skulle arbejde med et støtte-
parti og en opposition, fuldstændig blottet for 
økonomisk ansvarlighed, men den konservative 
position som det velbalancerede kompromis har 
– igen - bestået prøven.

Valget bliver atter et indvandringsvalg, og det 
vil alle valg fremover blive, indtil vi får løst pro-
blemet på en måde befolkningsflertallet kan ac-
ceptere. Dette bør defineres af det konservative 
folkeparti, for kun vi kan levere en løsning som 
er tilstrækkeligt hurtigtvirkende og konsekvent, 
uden at det bliver noget vi får problemer med at 
se os selv i øjnene for bagefter. For vi er stadig 
ordentlighedens parti, og vi ønsker ikke at ud-
sætte andre for noget vi ikke selv ville acceptere, 

Morten Thiessen

Valgtrommerne buldrer
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hverken vores efterkommere eller de mennesker 
hvis fremtid ikke ligger i Danmark. Der skal være 
plads til dem der vil acceptere vores kultur og 
ønsker at forsørge sig selv, og resten skal have 
klar besked om finde et andet sted at slå sig ned.

Med indvandringspolitikken reduceret til en no-
genlunde normal størrelse, vil der forhåbentlig 
blive tid til de mange andre politiske spørgsmål, 
som må løses for at vi sikre fremgangen for vores 
samfund. Venstre har bebudet at de store refor-
mers tid er forbi, men intet kunne være mere for-
kert. For vi har store udfordringer foran os i form 
af både befolkningens aldring, de øgede mulig-
heder for behandling af sygdomme, arbejdsmar-
kedet i den digitale tidsalder og de internationa-
le handelsforhold. Rollen som fødselshjælper for 
de store reformer har altid hvilet på konserva-
tive, og selvom vi har høstet ringe tak for vores 
forudseenhed gennem tiden, hviler samfundets 
nuværende styrke på et konservativt fundament: 
Den økonomiske genopretning i 80’erne og ind-
førelsen af arbejdsmarkedspensionerne, som i 
dag sikrer at vi ikke længere er i bundløs gæld 
og at udgifterne til pensioner ikke tynger stats-
budgettet på samme måde som i andre lande. 
Tilbagetræknings- og dagpengereformerne fra 
00’erne, uden hvilke vi i dag ville savne arbejds-
kraft i langt værre grad end ellers, og det økono-
miske råderum ville være sørgeligt indskrænket.

Vores lod i forberedelsen af reformerne har væ-
ret lig sandsigersken Kassandras, da vores klar-
syn oftest er blevet mødt med hån og afvisning 
af mindre ansvarlige partier – indtil de selv fik 
travlt med at tage æren for de åbenlyst nødven-
dige ændringer af samfundets indretning. Forhå-
bentlig vil en kommende sundhedsreform og en 
arbejdsmarkedsreform, som sikrer en fleksibel 
tilbagetrækningslader og flere faglærte, få en 
lettere fødsel, for de er stærkt tiltrængte.

Det har altid været konservativ skik at have et 
politisk program, som omfatter hele samfun-
det, og mens det er en inspiration og fornøjelse 
at støtte sig til som politiker, er det i de flygtige 
mediers tid desværre også en forbandelse ikke at 
kunne fatte sig i korthed. Derfor vil vi ikke kunne 
føre valgkampagne lige stærkt på alle punkter i 
vores program, men må udvælge nogle få, indtil 
videre fire, som skal bære det konservative syns-
punkt igennem. De er til gengæld kernekonser-
vative, og markerer vores holdninger på en måde, 
så man ikke bliver i tvivl, den dag kampagnen 

starter. Vi har denne gang taget valgsloganet 
”For dig og for Danmark” som overskrift, og det 
lyder jo ganske konservativt. Det betyder ikke at 
vi ikke mener hvad vi altid har ment om de øvrige 
emner i det politiske program, det betyder blot 
at de vil blive brugt, hvor situationen er egnet til 
at aflevere netop dét konservative budskab.
Men et valg vinder jo ikke sig selv, så jeg vil op-
fordre alle til at overveje i hvilket omfang man 
selv kan og vil bidrage til konservativ fremgang 
i Nordjylland. Vi folketingskandidater samler i 
denne tid vores kampagnehold, ligesom vælger-
foreningen ønsker at mobilisere så mange som 
muligt til valgkampen, så hvis man har noget at 
byde ind med – stort som småt – er man meget 
velkommen til at give sig til kende. Ring, skriv 
eller e-mail til din kandidat eller vælgerforenin-
gen, hvis du ønsker at tage del i kampagnen, så 
skal der nok blive fundet en plads til dig.

Morten Thiessen

Morten er født i 1966 i Aarhus og er ud-
dannet civilingeniør fra Aalborg Univer-
sitet. Til daglig arbejder han som direktør 
ved Scandinavian Boiler Service i Pan-
drup.

Morten har været folketingskandidat 
siden 2015 og kandidat til Europa-Parla-
mentsvalget i 2014.

Privat er Morten bosat i Aalborg Han er 
gift og har tre børn.

Du kan følge mig ved at fin-
de min Facebook-side på:

facebook.com/
thiessenmorten
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Danmark er et lille land. Men et klogt land. Et 
land, som resten af verden i mange sammen-
hænge bruger som rollemodel. For entreprenør-
skab. For iværksætteri. For forskning. For demo-
krati. For et omstillingsparat arbejdsmarked. For 
innovation. Og så videre. 

For verden er Danmark især uundværlig som et 
levende laboratorium med korte veje mellem 
forskning og forretning. For Danmark er verden – 
gennem et aktivt, positivt og konstruktivt samar-
bejde i EU – uundværlig, da vi ikke kan holde den 
høje levestandard og et velfærdssystem med alt 
lige fra behandlingsgarantier på sygehusene til 
mangfoldighed i uddannelsesmulighederne uden 
et højt BNP. For det er jo via EU’s indre marked, 
at Danmark har adgang til afsætning af produk-
ter og tjenesteydelser på en måde, så det alene 
ligger en bund på 10 % af det danske BNP og 
sikrer næsten 600.000 arbejdspladser direkte. 
Og det er via EU, at Danmarks globale eksport er 
sikret gode vilkår gennem handelsaftaler, vi har 
mere indflydelse på, end hvis vi skulle indgå dem 
alene. 

Foreningen EU er en god forretning for Danmark. 
Blandt andet. Men det er også en nødvendig og 
naturlig forening for at løse de grænseoverskri-
dende udfordringer, der ellers vil kvæle Dan-
marks klima, sikkerhed og trivsel. 
Det danske konservative mandat i Europa-Parla-
mentet, som jeg er valgt af Landsrådet til at løfte 
efter Bendt Bendtsen, sidder som det stærkeste 
i hele parlamentet. Vi – Bendt – sidder nemlig i 
gruppen af Europæiske Folkeparti (EPP). Denne 
gruppe er den største og derfor er det logisk, at 
Danmark gennem os konservative har allermest 
indflydelse på EU. Alle andre danske EU-parla-
mentarikere sidder i mindretalsgrupper og kan 
derfor ikke sætte lige så store fingeraftryk som 
vi konservative. Sådan er det.

Derfor er det afgørende – ikke kun for os konser-

vative – men for hele Danmark, at vi genvinder 
vores plads i Europa-Parlamentet. 

Dét håber jeg, at I vil hjælpe med at forklare væl-
gerne. For vi kan ikke nøjes med de vælgere, som 
de aktuelle meningsmålinger til Folketinget gi-
ver liste C. Vi skal bruge 2-3 % mere. Mindst. 
Det kan vi gøre, hvis I hjælper til med at forklare 
ovenstående – at en stemme på os, er en stem-
me for Danmarks indflydelse på Europas udvik-
ling og Danmarks muligheder i en verden fuld af 
udfordringer. Er man bare det mindste borger-
lig – og almindelig snusfornuftig (som de fleste 
danskere) – så får man ganske enkelt mest for 
pengene, hvis man stemmer konservativt.

Europa-Parlamentsvalg 2019

Det handler om
indflydelse
Tekst: Pernille Weiss, spidskandidat

Her ses EU-kommissionens bygning i Bryssel. Foto: 
Pixabay

Læs mere om mig og mine 
mærkesager på www.pernil-
leweiss.dk og skriv til mig på 
pernille@pernilleweiss.dk, hvis 
du vil hjælpe til i kampagnen nu 
og valgkampen til foråret. 
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Siden slutningen af august 2018 har jeg, som 
et led min kandidatuddannelse i europæiske 
studier på Aalborg Universitet, været i praktik 
hos den danske organisation Landbrug & 
Fødevarers delegation i EU’s hovedby, Bryssel. 
Jeg vil forsøge at give jer et indblik i min 
hverdag.

Mit vækkeur ringer hver morgen kl. 07:00. Det 
er i meget god tid, da arbejdsdagen
Hver morgen ringer vækkeuret 07:00, hvilket er 
i god tid, for arbejdsdagen på kontoret starter 
først kl. 09:00. Over morgenkaffen gennemgåes 
dagens aktuelle nyheder, naturligvis alt om 
landbrug & fødevarer, men også alt om miljø, 
handel og den generelle politiske situation 
i Europa. Meget af tiden går med at læse 
dagsordner, sætte sig ind i foreslag til direktiver 
osv., så man er forberedt til dagens diskussioner. 
Arbejdsugen løber sideløbent med Europa 
Parlaments kalender. I udvalgsugerne, er det er 

min opgave at læse alle relevante dokumenter 
til et udvalgsmøde (f.eks. Landbrugsudvalget 
(AGRI) eller Miljøudvalget (ENVI)) inden 
mødets påbegyndelse. Derefter kæmper jeg 
mig gennem sikkerhedskontrollen til Europa 
Parlamentet, finder den rigtige konferencesal 
og sætter mit bagerst i lokalet med computeren 
i skødet og et høretelefoner i ørene, så man 
kan få oversat diskussionen. Her gælder det 
om at notere alt, som kan have relevant for 
L&F’s medlemmer. I plenarugerne, som de 
kaldes, drager parlamentet til Strasbourg og 
stemmer de forskellige forslag fra udvalgene 
igennem. Her følges afstemningerne nøjes. 
De resterende uger er ”arbejdsuger”, hvor 
formålet er at udvikle politik og indflydelse 
på udvalgsgrupperne, inden de igen mødes til 
diskussion. 
At lobby holdninger, lyt til dikussioner og noter 
resultater og rapporter tilbage er en lobbists 
arbejdscyklus. 

Livet som lobbyist i Bryssel

Tekst: Christian Strier Nyholm Jacobsen

Bestyrelsesmedlem og sekretær, Christian Strier Nyholm Jacobsen, er som et led 
i sin uddannelse på Aalborg Universitet i praktik hos Landbrug & Fødevarers af-
deling i Bryssel, Belgien. I denne artikel fortæller Christian om en almindelig dag:

Derudover, så har vi – har jeg – selvfølgelig også 
politiske mærkesager, som vælgerne nok heller 
ikke får ondt i ørene af at høre om: Klimaet er 
det allervigtigst emne, fordi det er det allermest 
alvorlige. Klimaet er skyld i mange problemer i 
dag – og endnu flere i fremtiden – hvis ikke vi 
gør noget, der virker. Jeg er som sygeplejerske og 
som selvstændigt erhvervsdrivende akademiker, 
der lever af evidensbaseret rådgivning, optaget 
af, hvordan vi laver politikker, der virker i virke-
ligheden. Jeg er træt af overbud på målsætnin-
ger, for intet er nemmere end at love ’medvind 
på cykelstien’. 

Klimaet og de fremtidige generationer skal mær-
ke, at vi konservative via vores stærke plads i 
Europa-Parlamentet bruger vores indflydelse på 
alt lige fra at fjerne plastik fra havet til stærke 
handelsaftaler med masser af ’win-win’ til Dan-
mark, til Europa og verden omkring os til fordel 
for ukrænkelig frihed og stabil fred.
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EU-debatten i Danmark er kendetegnet ved, at 
vi enten er meget kritiske eller ekstremt posi-
tive. Nuancerne er forsvundet, og den gruppe af 
EU-positive, der mener, at det eneste svar på alt 
er et endnu tættere overstatsligt samarbejde, 
overser, at legitimiteten i EU er borgerens stem-
me.

For mig er det essentielle for EU’s fremtid, at EU 
begynder at fokusere på det indre marked. Jeg 
er endnu ikke stødt på et fælles europæisk kul-
turelt projekt, som har overbevist folk, der føler 
sig fremmedgjorte over for EU. Tværtimod bliver 
folk i endnu større grad skeptiske, da de kultu-
relle projekter underbygger en forestilling om, at 
EU spilder deres penge og beslutter dumme ting.

En tendens, der bekræfter dette, er mediernes 
dækning af EU. Vi bliver fremlagt tossede for-
slag, som f.eks. at EU-flaget skal på landshold-
strøjer under fodboldkampe. At man vil forby-
de lakridspiber eller kanel i kanelsnegle. At EU 
skal give alle 18-årige fri rejse i hele EU, for at 
de kan opleve resten af kontinentet. Jeg forstår 
godt mekanismen, for det er mere håndgribeligt 
at tale om tåbeligheden i krumme agurker end 

om den komplekse konstruktion, som i Europa 
er det tog, som trækker læsset: det indre mar-
ked. Vi er dårlige til at få belyst, hvordan nogle 
medlemslande generelt har et problem med at 
overholde de retningslinjer, der er for, hvor stort 
et underskud der må være i forhold til BNP, samt 
de retningslinjer, der er for gæld.

Vi lader os nøje med de små historier, som, når 
man graver dybere i det, viser sig at være ik-
ke-historier. Dette åbner selvsagt en flanke for 
Dansk Folkeparti, der så kan forsøge at plukke de 
lavthængende forargelsesfrugter. Jeg bestræber 
mig på at tale om det væsentlige i EU. Beskrive, 
hvor stor en gavn vi har af samarbejdet – f.eks. 
er over 500.000 danske job direkte afhængige af 
det indre marked. Hvordan det er en uomtviste-
lig sandhed, at EU og det indre marked skaber 
rammen for den samhandel, der gør, at vi bliver 
rigere dag for dag, time for time og minut for mi-
nut.

For mig er det vigtigt, at vi samlet slår ned, hver 
gang nogen forsøger at score billige point på tos-
sede forslag fra EU, for EU er for vigtigt til, at der 
bliver gjort grin med de helt små ting. Vi bliver 

Jens Kindberg

Vi skal turde 
tale om EU!
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nødt til at være de voksne i debatten og have 
perspektivet rettet mod alt det, som er væsent-
ligt. I stedet for at lade folk slippe af sted med 
tåbelige bemærkninger og lade det passere, skal 
vi turde være de bedrevidende og oplysende, når 
vi kaster os ud i et forsvar for det europæiske 
samarbejde. Dette gælder både i forhold til de-
batter på Facebook, når vi sidder til et middags-
selskab eller er på arbejdspladsen. Vi skal være 
de voksne, der holder samtalen på sporet. Stem-
ningen vil sikkert blive akavet, men det er prisen.

For mig er det vigtigt, at vi samlet slår ned, hver 
gang nogen forsøger at score billige point på tos-
sede forslag fra EU, for EU er for vigtigt til, at der 
bliver gjort grin med de helt små ting. Vi bliver 
nødt til at være de voksne i debatten og have 
perspektivet rettet mod alt det, som er væsent-
ligt. I stedet for at lade folk slippe af sted med 
tåbelige bemærkninger og lade det passere, skal 
vi turde være de bedrevidende og oplysende, når 
vi kaster os ud i et forsvar for det europæiske 
samarbejde. Dette gælder både i forhold til de-
batter på Facebook, når vi sidder til et middags-
selskab eller er på arbejdspladsen. Vi skal være 
de voksne, der holder samtalen på sporet. Stem-

ningen vil sikkert blive akavet, men det er prisen. 

I min kampagne, der skal få mig til Bruxelles, vil 
jeg derfor vægte dette. Med min baggrund som 
hhv. forretningsdrivende og som ansat eller virk-
somhedsejer i/af virksomheder i Tyskland, Eng-
land, Sverige og Bulgarien har jeg et blik for, hvad 
der virker i EU, og hvorfor der er behov for at vise 
fundamentet for samarbejdet og fjerne fokus fra 
de små forstyrrelser, der har en tendens til at for-
kludre billedet. 
Det indre marked er og bliver EU’s berigtigelse, 
og vi har behov for at udvide frihandelsaftaler og 
skabe grobunden for en mere velstående verden.  

Jens Kindberg

Født i Nordjylland i 1982 og uddannet i 
økonomi fra Aalborg Universitet suppleret 
med kandidat i finanisering og regnskab 
fra CBS. Bor nu i København.

Arbejder med investeringer i ejendomme, 
bl.a. i Sofia i Bulgarien og er næstformand 
for Østervrå Andelskasse.

Landsrådet 2018 valgte Jens Kindberg 
som nr. 3 på den konservative liste til 
Europa-Parlamentsvalget i maj 2019.

På generalforsamlingen i foråret 2018 
blev Jens Kindberg valgt som folketings-
kandidat i Aalborg Østkredsen.

Følg min side på 
Facebook:

facebook.com/
JensKindbergC
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Du er hermed inviteret til den ordinære generalforsamling i Det Konservative
Folkepartis vælgerforening i Aalborg Kommune. Sæt allerede i dag et kryds i 
kalenderen den:

Mandag d. 21. januar 2019
kl. 18:00 - ca. 22:00

Ingen skal beskylde os for aldrig at prøve noget nyt. Derfor har vi i år flyttet 
generalforsamlingen til Vejgaard, nærmere bestemt:

Restaurant Vejgaardhallen
Vejgaard Torv 3, 9000 Aalborg

Aftenens program kan ses på siden til højre. Vi starter ud med fællesspisning 
kl. 18:00, hvortil tilmelding er påkrævet (læs mere på næste side). Selv gene-
ralforsamlingen starter kl. 19:00. Den endelig dagsorden vil blive sendt ud pr. 
mail i begyndelsen af januar. Hold derfor øje med din postkasse.

Med venlig hilsen

Thomas P. Nielsen
Formand

Det Konservative Folkeparti i Aalborg

Indkaldelse til
Generalforsamling 2019

Kære medlem
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Tilmeld dig fællesspisning
Traditionen tro starter vi med fællesspis-
ning, hvor menuen står på Stegt flæsk 
med persillesovs og kartofler, inden vi for 
alvor går i gang.

Ønsker du at tage del i spisningen, så skal 
du tilmelde dig til denne del af aftenen 
senest den 16. januar 2019 på 
aalborg@konservative.dk eller 
på tlf/sms til 9386 1969.

Program
18:00 - 19:00 
Fællesspisning (pris 138 kr.)
Tilmelding nødvendig.

19:00 - ca. 22:00
Generalforsamling

Find vej og parkering
Det er muligt at parkere ved Rema1000 
på Vejgaard Torv, der ligger ganske få 
skridt fra restauranten. Indkørsel sker via 
Vejgaard Møllevej fra både Østre Allé og 
Hadsundvej.

Endvidere er det muligt at tage Bus 12 til 
Vejgaard Bymidte og Bus 14 til Vejgaard 
Torv.

Mød dine folketingskandidater
I stedet for kun at læse om dine folketingskandidater, så får du 
også mulighed for møde dem i virkelighedens verden og få en 
uformel snak! 

Vi glæder os til at se dig den 21. januar 2019.
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Med et snuptag blev den lokalpolitiske 
repræsentation reduceret med hele 62 pct., 
da fire kommuner blev til Aalborg Kommune 
i 2007. Vi gik fra i alt 82 til de nuværende 31 
byrådsmedlemmer, og siden er den enkelte 
vælgers indflydelse reduceret yderligere med 
den årligt tilvækst på i underkanten af 2.000 
indbyggere. I 2017 kostede et mandat i Aalborg 
omkring 3.700 stemmer – hvilket er over 500 
flere end ved valget i 2005. 

Samtidig er det tre gange højere end 
landsgennemsnittet, og ved det netop afholdte 
kommunalvalg i Sverige, hvor stemmeprocenten 
er væsentlig højere1, var prisen for et mandat på 
landsplan 521 stemmer pr. mandat.

Kræver lovændring
Den lokalpolitiske repræsentation bliver altså 
dårligere år for år. Det er dog ikke noget, vi kan 
ændre lokalt her i Aalborg, da det nuværende 
antal faktisk rammer den øvre grænse i 
lovgivningen. 

Dette indlæg skal derfor primært ses som 
et debatoplæg til, hvordan vi kan styrke det 
lokale demokrati. Jeg vil bl.a. se på antallet 
af byrådsmedlemmer, arbejdsmængden og en 
tanke om magistratstyret.

Er byrådet stort nok?
Det bliver aldrig en folkesag at foreslå flere 
politikere – særligt ikke hvis vi fastholder det 
nuværende vederlagsniveau. Jeg vil dog vove 

mig ud i det alligevel. Lad os rette blikket 
mod det svenske broderland et øjeblik, hvor 
det er småt med sammenlignelige kommuner. 
Uppsala med sine 221.551 indbyggere går dog 
an. Denne ledes af et kommunestyre på – hold 
nu fast – 81 medlemmer. Alle kommuner over 
200.000 indbyggere (pt. 4) skal have mindst 
71 byrådsmedlemmer. Prisen for et mandat i 
Uppsala lå i snit på 1.812 stemmer ved valget i 
2018 – halvt så mange som i Aalborg. 
For at opnå samme ”pris pr. mandat” skal vi 
hæve antallet i Aalborg til 61 mandater. Det 
lyder dyrt, men det behøver det faktisk ikke 
at være. Som udgangspunkt får et svensk 
byrådsmedlem 874 SEK for hvert møde – og 
det er faktisk det beløb, som rigtig mange 
medlemmer nøjes med. Der er – lige som i 
Danmark – tillæg for at være udvalgsformand, 

Danmarks tredjestørste kommune er en kommune i vækst. Siden 2007 er der kom-
met godt 20.000 nye indbyggere til kommunen – men demokratiet følger ikke med. 
Burde antallet af byrådsmedlemmer ikke være en funktion af vælgertallet?

Pris pr. mandat i snit

År Aalborg Hals Nibe Sejlflod Danmark

1993 2.667 358 262 294 607

1997 2.619 367 270 285 608

2001* 3.387 435 309 351 747

2005 3.165 1.142

2009 3.004 1.128

2013 3.574 1.275

2017 3.702 1.306

Beregning af gennemsnitlig pris pr. mandat for de kommuner, der 
ved Strukturreformen i 2007 blev en del af Aalborg Kommune.

* Kommunalvalget i 2001 blev afholdt sammen med folketingsval-
get, hvilket førte til en noget højere valgdeltagelse.

1 Valgdeltagelsen ved kommunalvalget i Sverige 2018 var 84,6 %, mens den i Danmark i 2017 var 69,7 % (Kilder: Danmarks Statistik og 
Val.se). Det skal dog i denne sammenhæng bemærkes, at kommunalvalg afholdes samtidig med riksdagsvalg.

Tid til en demokratireform 
i Aalborg?

DEBATINDLÆG AF JONAS SØBY PEDERSEN, AALBORG



Side 23

og det er forskelligt alt efter arbejdsmængden i 
de enkelte udvalg.

Deltid eller fuldtid?
Større kommuner har også medført en 
større arbejdsmængde for den enkelte 
kommunalpolitiker. KORA vurderer, at den 
typiske kommunalpolitiker bruger mellem 
15-19 timer pr. uge – et tal der før reformen lå 
på mellem 10-15 timer pr. uge. Timeforbruget 
for en udvalgsformand løber nemt op i mindst 
20 timer pr. uge – altså mere end en halv 
fuldtidsstilling. 

Vi bør stille os det spørgsmål, om dette er i 
konflikt med det såkaldte lægmandsprincip, 
hvor det kommunalpolitiske arbejde er en 
fritidsbeskæftigelse. I Sverige er timeforbruget i 
gennemsnit 4-9 timer pr. uge. Tidsforbruget gør 
det svært at få politikken til at passe sammen 
med familie og job, og derfor har det været 
svært at få især privatansatte og yngre kvinder 
til at gå ind i politik.

Lad magistratstyret falde!
Styreformen i Aalborg Kommune kaldes 
mellemformsstyre med delt administrativ 
ledelse, hvor der ud over borgmesteren 
udnævnes seks rådmænd med ansvar for hver 
deres forvaltning. Det er en styreform, som 
jeg har hørt meget dårligt om i min tid som 
partimedlem. Et af problemerne er bl.a., at 

alle partier bliver fedtet ind i beslutningerne, 
hvis man – som vi var i sidste valgperiode 
– en del af magistraten. Det har uden tvivl 
sparet kommunen for mange penge at have 
en konservativ ældre- og handicaprådmand 
siddende, men systemet gør det umuligt at have 
en reel opposition.
Men for at være en opposition må vi acceptere, 
at flertallet løber med posterne – dvs. 

Aalborg Rådhus er beliggende på Gammeltorv og er Danmarks mindste rådhus. Indtil 1912 dannede bygningen rammen om kommu-
nens administration og helt frem til 1970 blev byrådsmøderne holdt på 1. sal. I dag bruges bygningen til repræsentative formål, f.eks. 
vielser. Foto: Simon Q/Wikimedia

borgmester og rådmandsposterne. Risikoen 
herved er, at den såkaldte borgmestereffekt 
bliver forstærket, da oppositionen ikke har 
adgang til administration på samme vilkår. For 
at rette op på det, så bør vi igen se mod Sverige. 
Her har man nemlig et flertalsstyresystem 
– dog med en lille krølle. Oppositionen 
kan nemlig udnævne en fuldtidsansat 
oppositionsleder, der har til opgave at holde 
oppositionen orienteret, og har på samme vilkår 
som borgmesteren ret til at få administrationen 
til at regne på forslag.

Uppsala kommun er Sveriges fjerdestørste 

kommune med 221.551 indbyggere. 70 pct. 

af indbyggerne bor i hovedbyen Uppsala, der 

ligger 60 km nord for Stockholm. Byen er bl.a. 

kendt for at huse Nordes ældste universitet fra 

1477. Byrådet består af 81 medlemmer, og har haft skiftende 

majoriteter gennem tiden. Kommunen har i øvrigt en by ved 

navn Danmark med 448 indbyggere.



Det Konservative Folkeparti
i Aalborg Kommune

Din vælgerforening har brug for 
hjælp og støtte fra dig
Det næste folketingsvalg er lige om hjørnet. Det er et 
valg, hvor i særdeleshed har brug for alle kræfter for at
nå vores mål om mindst et nordjysk mandat til 
Det Konservative Folkeparti.

Du kan hjælpe på mange måder. Har du tid og lyst til at 
være frivillig, f.eks. hjælpe med at hænge plakater op, 
dele flyers ud i dit lokalområde, så skynd dig at sende en 
mail til aalborg@konservative.dk. Vi er allerede i gang 
med sidstnævnte, så hold dig ikke tilbage.

Plakater, flyers og annoncer. Alt dette koster penge, og 
derfor har vi brug for økonomisk støtte. Ethvert bidrag - 
stort som småt hilser vi meget velkommen. En plakat ko-
ster i gennemsnit 20 kr. og en flyer omkring 1 kr. pr. stk. 

Du kan støtte os via en bankoverførsel til vores konto:1

Reg.nr: 9367 og konto.nr: 4569512986

Hvis du ønsker at tilegne støtten til en bestemt kandidat, 
så skriv navnet på folketingskandidaten i kommentaren i 
forbindelse med overførslen.

God jul
/ Bestyrelsen

1 Jf. Partiregnskabsloven må et parti ikke modtage anonyme, private bidrag over 20.000 kr. I 
regnskabet skal navnet offentliggøres, men ikke beløbet. Den juridiske modtager af bidraget 
er Det Konservative Folkeparti i Aalborg Kommune.


