
     

Travlt, ja - men
jeg elsker det

Kl. 7.50. Med stor præcision
træder Erling Jensen ind på

Horsens Rådhus hver dag på
det tidspunkt. - Jeg står som

regel op ved 6-tiden. Så er der
tid til morgenmad, læse aviser

og gennemgå post.

Viceborgmester Erling Jensen, Horsens, har en lang
arbejdsdag besat med aftaler

Horsens Folkeblad
med på job

Tekst: Asger 
Holm

Foto:
Lene Sørensen & 
Martin Ravn-

Klokken er 13.25 en gan-
ske almindelig tirsdag i april. 
Viceborgmester Erling 
Jensen er på arbejde. I en 
pause mellem møder, frokost 
og besøg, har han et par 
ledige minutter. De bruges til 
at ringe til nogle af de mange 
mennesker, der forgæves har 
forsøgt at få fat i Horsens 
kommunes førstemand på 
det tekniske område.

Horsens Folkeblad er på job 
med den socialdemokratiske 
formand for udvalget for tek-
nik og miljø. Hans dag starte-
de tidligt derhjemme, og kl. 7.
50 ankom han i bil til Horsens 
Rådhus. Måske er det en 
tilsnigelse at bruge ordet »al-
mindelig« om dagen. For det 
almindelige består faktisk blot i, 
at dagen er fuldt besat med 
aftaler. Sådan er det for de 
fleste dage, men indholdet er 
meget forskelligt.

- Jeg møder altid ved 7.50-
tiden. Det giver mig hver dag 
næsten en times tid om mor-
genen, som jeg kan bruge til at 
træffe aftaler, gennemgå post 
og i det hele taget holde mig 
orienteret om livets gang i 
kommunen. For eksempel kan 
jeg ofte bruge den time til at 
ringe til de mennesker, som har 
lagt besked til mig dagen før.

En slags træffetid
- Og så er den første time 

også næsten en slags træffetid. 
I nogle kommuner har po-
litikerne faste træffetider. Så-
dan er det ikke i Horsens, men 
mange ved, at der er en god 
chance for at få fat i mig mel-
lem kl. otte og ni, fortæller Er-
ling Jensen.

- Det er godt, at folk hen-
vender sig. Den daglige kon-
takt er vigtig, og vi ville ikke 
være ret meget værd uden.

Han har mange titler, og
det bærer hans arbejdsdag na-
turligvis præg af. Han er 1. vi-

ceborgmester og skal derfor 
afløse borgmester Henning
Jensen, når han er væk. Og
titlen indebærer også, at han 
har plads i både det lille for-
handlingsudvalg og økonomi-
udvalget. Nok de to vigtigste 
udvalg i hele det kommunale 
system.

Han er som nævnt formand 
for udvalget for teknik og mil-
jø. Det er hans eget »hjerte-
barn«. Desuden er han for-
mand for erhvervsudvalget. 
Men dertil kommer formands-
skab i boligforeningen 
»Odinsgård« og boligselska-
bernes byggeselskab »Sam-
byg»<, samt bestyrelsesposter i 
Naturgas Syd, Skærbækvær-
ket mm.

- Ja, det er nok at se til. Og 
nogle dage er da også mere 
brogede end andre. Men jeg el-
sker mit arbejde. Og selv om de 
fleste dage byder på mange 
møder, så har jeg aldrig pro-
blemer med at skille de for-
skellige områder ad. Mange 
spørger mig, om det ikke er 
svært at overskue det hele, men 
det er faktisk ikke noget 
problem.

- Husk på, de fleste møder 
varer kun én eller to timer. Så 
går jeg videre til noget helt an-
det, og på den måde kan jeg 
nemt holde styr på  det hele. 
Det var værre, hvis jeg skulle 
sidde i fem-seks timer og lytte 
på det samme emne. Så ville det 
være sværere at bevare 
koncentrationen.

De fleste mennesker får 
indarbejdet  vaner. Sådan  er 
det også med Erling Jensen. 
Bilturen til rådhuset, vandre-
turen fra p-plads til kontor og 
de første minutter på kontoret 
er ens morgen efter morgen. 
Det samme er ophængningen 
af jakken på bøjle og den første 
gennemgang af dagens post.

Med i vanerne er også en 
rundtur i teknisk forvaltning 
om morgenen. Der siges god-
morgen - overalt mærker man, 
at medarbejdere og ud-
valgsformand kender og re-
spekterer hinanden. Tonen er 
alt andet end formel. Erling 
Jensen er kendt som en mand, 
som man kan tale direkte og frit 
til.

- Sådan skal det også være. 
Det er vigtigt, at man kan tale 
ordentlig sammen, og samtidig 
en gang imellem give hin-
anden lidt gas.

Brok - men også ros
Telefonen ringer flere gange 

i løbet af dagens første halve 
time. Og Erling Jensen svarer 
på spørgsmål om tra-
fikforhold, fortove, cykelstier 
og meget andet. Men også 
spørgsmål om sociale sager kan 
blive stillet til teknisk udvalgs 
formand.

Ofte er det borgere, der vil 
brokke sig over uretfærdighe-
der eller dårlige forhold. Men 
det modsatte er også, omend

ikke så tit, tilfældet - nemlig 
at folk vil komme med ros.

- Ja, jeg kan ikke love, at vi 
kan ændre trafikforholdene 
ude ved dig. Men jeg kan love, 
at sagen vil blive undersøgt, 
svarer Erling Jensen en bor-
ger.

Indholdet i den sætning går 
igen i mange af Erling Jen-
sens samtaler.

Lidt senere ringer en fore-
nings-formand for at spørge, 
om han kan låne et lokale på 
rådhuset til et arrangement. 
Og så skaber Erling Jensen 
kontakten til den afdeling, der 
kan give lov til det.

- Jeg vil altid gerne undersø-
ge en sag. Men jeg er nødt til 
at understrege, at vi er 25 
medlemmer af byrådet, og at 
jeg ikke alene kan afgøre en 
sag. Og det værste, jeg ved, er, 
hvis man lover noget, som 
man ikke kan holde. Og det 
skal helst heller ikke være så-
dan, at man får en fordel ved 
at henvende sig til mig, for-
tæller Erling Jensen.

- De fleste ringer til mig, 
men det sker også, at jeg får 
besøg. Som for eksempel da 
børnene fra Stensballe Fri-
tidshjem kom for at forære 
mig en flot collage, samtidig 
med at de bad om penge til 
læplantning.

Kan vi gøre noget?
Kl. er blevet 8.30, og på an-

den sal venter fire chefer på 
Erling Jensen. Hver morgen 
mødes udvalgsformanden 
med overingeniørerne i vej- og 
kloakafdelingen, lederen af 
byplanafdelingen samt tek-
nisk direktør.

Her bliver aktuelle sager 
diskuteret. Og nye forslag og 
ønsker lagt frem. Det sker i en 
afslappet atmosfære over en 
kop kaffe.

- Jeg har fået en henvendel-
se fra en borger, der er util-
freds med cykelstierne på 
Høegh Guldbergs Gade. Der er 
mange huller. Kan vi gøre 
noget ved det, spørger Erling 
Jensen.

- Vi kigger på det, lover
overingeniør Visbye Laursen.
På samme måde kan det 

være teknikerne, der har øn-
sker til politikeren.

Lige en aftale
Mødet tog længere lidt læn-

gere tid end normalt. Blandt 
andet fordi man skulle forbe-
rede et møde i udvalget for
teknik og miljø senere på da-
gen. Og lidt før kl. 10 er man 
stadig i gang.

- Jeg er nødt til at gå nu. Der 
er økonomiudvalgsmøde kl. 10, 
siger Erling Jensen.

Forinden når han to ting. 
Først en tur ned på førstesa-
len til sit eget kontor, hvor te-
lefonen straks ringer. En er-
hvervsmand vil have en aftale 
for   at diskutere et kloake-
rings-spørgsmål.

Aftalen bliver truffet, og

Erling Jensen tøffer videre til 
borgmesterkontoret, hvor
overassistent Mona Dyrberg
holder styr på både borgmester 
Henning Jensen og vice-
borgmester Erling Jensen. 
Samtidig er borgmesterkonto-
ret det sted, hvor mappen med 
breve til underskift befinder 
sig.

- Jeg skal altid fortælle Mo-
na Dyrberg, hvor jeg er. Og 
hun er aldrig rigtig glad, hvis 
hun ikke ved, hvad jeg laver.

Fredsommeligt
Økonomiudvalgsmødet 

blev en fredelig affære. Det er 
her, kommunens pengekasse 
bliver åbnet eller smækket i -
alt efter hvad politikerne be-
slutter.

Trods fredsommeligheden 
tager mødet et par timer. Og 
så er det blevet frokost. Nor-
malt kører Erling Jensen
hjem for at spise, men i dag 
skal han til reception. Så da-
gens frokost står på pinde-
madder.

Der er ikke tid til at blive 
hængende længe. For kl. 
13.30 starter det næste møde. 
Udvalget for teknik og miljø har 
ordinært møde med en lang 
dagsorden.

På vej til mødet går Erling 
Jensen igen forbi sit kontor. Og 
igen ringer telefonen. Og der 
ligger også et par beskeder fra 
folk, der ønsker en opring-
ning.

- Dem bliver jeg nødt til at 
vente med. Jeg kan ikke nå det 
nu.

Her pjattes og 
snakkes

Kl. er 13.30. Stedet er møde-
lokale 1 på Horsens Rådhus. Og 
støjniveauet er ret højt. 16 
mennesker er ved at starte et 
udvalgsmøde, der bl.a. handler 
om byggemodning i Lund, 
toiletbygning på Torvet, midt-
byen og meget andet.

Syv af de 16 er politikere. To 
socialdemokrater, en SF'er, en 
fra miljølisten, en konservativ, 
en fra Venstre og en 
fremskridtsmand. Resten er 
teknikere.

Stemningen er god. Der 
pjattes og snakkes. Og træffes 
aftaler. En politiker får for ek-
sempel en aftale om et skole-
besøg.

Klokken er kun få minutter 
efter det officielle startstids-
punkt, da Erling Jensen som 
formand byder velkommen.
Ved sin side har han næstfor-
manden Lone Bach fra SF og 
teknisk direktør P. E. Le-
garth.

Erling Jensen:
- Første punkt handler om 

budget for Miljø- og Levneds-
middelcentret.

Lone Bach:
- Jeg savner kommentarer til 

de budgetterede lønstignin-
ger.

Erling Jensen:
- Vi har i dag en repræsen

tant fra centret til at svare på 
spørgsmål.
Og sådan er det normalt. 

Ved mange sager er der ind-
kaldt teknikere, der kan svare 
på politikernes spørgsmål, så 
de har det rette materiale til at 
tage stilling. I denne sag fik 
politikerne at vide, at der er 
tale om normale lønstigninger 
som alle andre steder, og der-
efter blev budgetforslaget an-
befalet.

Dirigent om aftenen
Teknikere og politikere

kom igennem alle 23 punkter 
på udvalgets dagsorden. Men 
det tog sin tid, og eftermidda-
gen er godt og vel gået, da Er-
ling Jensen kan tage hjem til 
aftensmaden.

Men dermed er dagen ikke 
helt slut. For kl. 19 er der års-
møde i en af Andelsboligfore-
ningen Odinsgaards afdelin-
ger. Erling Jensen er formand 
for boligforeningen, bor selv i 
afdelingen og der er tradition 
for, at han er dirigent på års-
mødet.

- Det er selvfølgelig et privat 
gøremål, men det er på en må-
de også afledt af de mange år i 
lokalpolitik. I løbet af året er 
der mange af den slags arran-
gementer, der lægger beslag på 
aftenerne.

Ikke 8 til 16
- Det er ikke et »kl. 8 til 16 

job«. Men der er heller ikke så 
mange store møder hver dag. Til 
gengæld kan der ofte være flere 
mindre møder og opgaver, 
som skal passes.

- For mig er det lysten, der 
driver værket. I mine år i poli-
tik er arbejdet blevet mere og 
mere spændende. Men også
mere og mere omfattende. I 
1985 valgte jeg at sige mit »ci-
vile« job af, så jeg i dag er fuld-
tids politiker. Jeg laver ingen 
opgørelser over, hvor mange 
timer der går med politik, men 
så længe jeg kan li' det, og der 
kommer resultater ud af ar-
bejdet, så gør det heller ikke 
noget, at arbejdsugen er lang.

- Er det ikke svært altid at 
skulle forene socialdemokrati-
ske teorier med praktisk ar-
bejde i en kommunal forvalt-
ning?

- Jeg vil gerne være ærlig. 
Nogle gange kan jeg godt tage 
mig selv i at tænke den samme 
tanke. Og det går da heller ik-
ke altid efter den socialdemo-
kratiske bog. Men jeg har altid 
betragtet Socialdemokratiet 
som et vidtfavnende parti. Det 
kan jeg lide ved partiet, og man 
må også huske, at det på min 
plads er nødvendigt at tage 
hensyn til så mange som 
muligt. Der er også mange ik-
ke-socialdemokrater i Hor-
sens.

- To grupper må vi aldrig 
glemme. De ledige og de ældre. 
Men der skal også skabes gode 
vilkår for erhvervslivet.

Kl. 10.40. Mødet i teknisk ud-
valg er i  fuld gang. Som for-

mand er det Erling Jensen,
der er mødeleder.
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