
Asger Nielsen  

Jeg anmelder her ved mit kandidatur som Alternativets byrådskandidat 
til valget i Brønderslev kommune 2017.   

Jeg hedder Asger Nielsen og blev medlem af partiet/bevægelsen i juli 
2014, og har siden august 2014 været næstformand i storkredsbesty-
relsen for Alternativet Nordjylland. Jeg er 62 år og har været gift med 
Grethe i godt 40 år. Vi bor i Thise i Brønderslev Kommune og har to 
voksne børn på henholdsvis 33 og 40 år. 

Til daglig arbejde jeg som Plan og Miljøchef i Brønderslev Kommune. 
Min afdeling omfatter ca. 40 medarbejdere, der beskæftiger sig med et 
bredt område indenfor fagområderne Planlægning, Natur, Vandløb, 
Grundvand, Virksomheder, Landbrug, Trafik og Veje samt Byggeri. 

Verden, Europa, Danmark og således også kommunerne står overfor kæmpestore udfordringer, jf. ne-
denfor nævnte kriser. Samtidig er der er en tendens til polarisering, brug af ”personhetz”, manglende 
dialog, hurtige/kortsigtede/uigennemtænkte løsninger, manglende gennemsigtighed, enkeltsagsbe-
handling frem for strategi og planlægning, kontrol og styring frem for ”retning og ramme”. Disse to 
udviklingstendenser passer ikke sammen. Jeg vil gennem min viden og erfaring – og med Alternativets 
værdier, debatdogmer og manifest i ”rygsækken” – forsøge at ændre ”tingenes tilstand”, så ressourcer 
bruges konstruktivt til at ”ændre kursen” mod større bæredygtighed og større rummelighed. 

Som det er nævnt i flere ”Alternative” sammenhænge, så udfordres vi i disse år af tre kriser – system-
krisen, hvor det står klart, at de tre kendte sektorer – den offentlige, den private og den frivillige – ikke 
kan løse problemerne alene – empatikrisen, hvor vi må erkende, at vi er ved at miste evnen til for alvor 
at sætte os i hinandens sted – samt klimakrisen, der er udløst af ”forbrugssamfundet”. 

Som jeg ser det er kommunerne centrale i forhold til mulighederne for at bringe os igennem disse. Det 
er her, der lokalt kan satses på øget udbredelse ”fjerde sektor tankegangen” gennem at bringe de 3 
kendte sektorer sammen i en fællesskabende dialog. Det er her, at empati kan gøre en forskel i forhold 
til den stigende ulighed i samfundet generelt samt i forhold til de lokalt socialt udsatte grupper i sær-
deleshed. Kommunen har ligeledes en forpligtelse til at gå forrest, når det gælde indsatsen mod klima-
krisen, idet kommunen er en meget stor forbruger. 

Min vision er derfor, at Alternativet i Brønderslev Byråd gør en forskel i forhold til at sikre, at kommunen 
viser en vej ud af de 3 nævnte kriser.  

Med systemkrisen ”in mente” vil jeg arbejde med tanken om ”Mindre kommune – mere lokalsamfund”. 
Brønderslev kommune kan eks. overgive kompetence til ”lokalråd” bestående af lokalt udpegede re-
præsentanter for borgere, virksomheder og frivillige organisationer. Med kompetencen kunne følge 



”en pose penge”, der gjorde det muligt at udvikle eget lokalsamfund. Dette som alternativ til i dag, hvor 
enkelt organisationer søger centralt administrerede puljer. Øget fokus på etablering af socialøkonomi-
ske virksomheder er ligeledes nødvendigt. 

Det er nødvendigt at arbejde med den kommunale organisation med en overskrift, der kunne lyde ”Slip 
medarbejderne fri”. Dette er nødvendigt i forhold til at styrke 4-sektor tankegangen. Uden mere kom-
petence og ”frihed” til den enkelte medarbejder lykkes det ikke. I den sammenhæng skal vi gå fra ”sty-
ring og kontrol” til ”retning og ramme”. 

Også institutioner og skoler skal i højere grad gives fri, så ”lokalbestyrelser” får stor indflydelse på drif-
ten af disse. Dette giver øget mulighed for at indrette og drive disse alt efter ønsker og behov lokalt. 

Socialt svage grupper (psykisk syge, socialt udsatte unge, flygtninge, m.fl.) skal føle sig hørt og forstået 
- det samme skal borgerne generelt. Empatikrisen giver sig udtryk i bl.a. stigende stress og ”sparken 
nedad”. Jeg vil også i mit fremtidige politiske virke udøve empati samt søge ændringer både internt i 
organisationen samt eksternt i relationerne til alle borgere, der bygger på empati 

Med udgangspunkt i Alternativets fokus på alle ”3 bundlinjer” – den natur- og miljømæssige, den sociale 
samt den økonomiske – vil jeg arbejde for at gøre Brønderslev kommune mere bæredygtig .jf. klimakri-
sen. Det skal ske gennem konvertering af kommunens bilpark til el-/hybridbiler i den takt, det økono-
misk lader sig gøre. Vi skal i langt højere grad bruge økologiske fødevarer i kommunens kantiner og 
institutioner. Vi skal have fokus på genbrug. Vores indkøbspolitik skal i det hele taget gøres genstand 
for et ”bæredygtighedstjek”. 

Jeg vil i det politiske arbejde fremstå som ”dialogens mand”, der arbejder og kommunikerer som be-
skrevet i Alternativets debatdogmer. Der er brug for ”bro-bygning” – både mellem politiske ståsteder, 
mellem kommune og borgere samt mellem byråd og administration. Jeg håber der i gennem, at jeg kan 
bidrage til ”ny politisk kultur” i en kommunalpolitisk udgave. Dette er for mig bl.a. ensbetydende med 
mere åbenhed og gennemsigtighed. Det er for mig vigtigt, at de politiske beslutninger – og grundlaget 
for dem – er gennemskuelige for kommunens borgere. Kun på den måde har borgerne i bred forstand 
mulighed for at påvirke den politiske retning inden for de enkelte forvaltningsområder. 

I forhold til det at være kommunalpolitiker, kan det måske være en ulempe (såvel som en fordel), at jeg 
har siddet som leder/embedsmand i forskellige kommuner i mange år. Jeg er således vant til at se det 
politiske arbejde gennem ”embedsmandens briller” og ikke fra et ”borger-synspunkt”. Jeg har som em-
bedsmand i alle årene arbejdet inden for Plan, Teknik og Miljø, hvilket alt andet lige giver lidt ”slagside” 
i forhold til andre forvaltningsområder. Sidst men ikke mindst har jeg som embedsmand måske udviklet 
”et sprog”, der ikke i alle sammenhænge gavner forståelsen hos den enkelte borger. 

Jeg har en forventning om, at mit eget fokus på bl.a. disse udfordringer, der er forbundet med skiftet 
fra embedsmand til politiker, gør, at jeg formår at eliminere evt. problemer i denne sammenhæng. 


