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Jeg stillede op til kommunalbestyrelsesvalget i 1997 efter opfordring af Farsø Borgerforening.
Foreningen havde også opfordret mig i 1993. I 1997 havde jeg lyst til at prøve kræfter med
kommunalpolitik. Det var vigtigt for mig, at opstille på en upolitisk liste. Vi fik et godt valg, og jeg
blev valgt sammen med Niels Krebs Hansen.
Kjeldsen ledede konstitueringsforhandlingerne, og han lagde vægt på en bred konstituering. Vi fik
nok mere end forventet, formandsposten i Kulturudvalget, som tilfaldt mig.
Det var noget af en omvæltning fra at være chef på Solhaven til at være kommunalpolitikker. Jeg
skulle lære det kommunale system at kende med dets mere eller mindre gode kompromisser,
samt gode løsninger, der manglede flertal. Her havde jeg stor gavn af en rutineret
forvaltningschef.
Skolestrukturen blev drøftet i hele min formandsperiode, men der var ikke vilje til at foretage de
nødvendige ændringer. Det skete først i den nye Vesthimmerlands kommune.
Med hensyn til børnehaverne var der et påtrængende problem med flytning af børnehaven i
flygtningelandsbyen. Her lærte jeg af forvaltningschefen, at det var en god taktik at foreslå noget,
der var værre, end det man ønskede. Vi foreslog, at vi fortsatte med aftalen med
udlændingedirektoratet om fælles børnehave for flygtningebørn og Farsøbørn. Det gav en vældig
ballade, og det fik Fransgaard til at foreslå, at vi byggede en ny børnehave og opsige aftalen vedr.
flygtningebørnene – det var det vi ønskede. Det blev gårdbørnehaven Valhalla, som er blevet en
succes.
Vi fik også løst problem med børn med specielle behov. Min erfaring fra Solhaven var, at når man
tidligt gjorde børn specielle, blev de ved at leve op til den betegnelse.

Vi nedlagde ”grøn stue” på Bakkegårdens børnehave, som var indrettet til disse børn, og lagde
pengene til dette formål i en pulje, som Valhalla administrerede, således at børn, ”der havde ild i
røven”, kom derud og kunne afreagere. Det var også en succes.
Denne ordning blev udbygget med en specialafdeling på Strandby skole, hvor disse børn kunne få
et forløb, der kunne give nødvendige succeser, så de fik udbytte af deres skolegang.
Forvaltningschefen gik på pension i perioden – det gav noget turbulens i forvaltningen, som først
faldt på plads efter to ansættelser.
Ved valget i 2001, var Niels Krebs Hansen skiftet til Det Konservative Folkeparti. Og vi stillede op
med en ny bemanding på Farsø Byliste, bl.a. med Abdullah Yurtsever, som var den første
indvandrer, der er opstillet i Farsø.
Jeg blev genvalgt. Kjeldsen fortsatte konstitueringssamarbejdet, og jeg beholdt min formandsplads
for Kulturudvalget.
Vi tog fat på renovering af skolerne med etape 1 og 2 for Farsø skole, samt V. Hornum og Ullits
skoler. Vi planlagde også en større renovering af Farsø skole, men den blev først realiseret af
Vesthimmerlands kommune.
På grund af den nye kommunalreform blev perioden udvidet fra 4 til 5 år. Det var et mærkeligt år.
De fire byråd skulle træffe de nødvendige beslutninger om den daglige drift under tilsyn af det nye
byråd, som skulle træffe de overordnede beslutninger. Denne ordning bevirkede, at det meste
stagnerede. Sammenlægningen bevirkede også et overskud af chefer, som alle blev genbrugt,
under en direktion på 3 personer. Direktionen blev sammensat sådan, at det ikke var de bedst
kvalificerede, der efter min mening fik sæde der. Historien har da også vist, at den ikke kom til at
fungere.
Jeg stillede ikke op til valg i den nye kommune, især på grund af tidsproblemer. Men jeg synes
også, der til tider var en masse personfnidder, hvor man mere gik efter manden end bolden – det
synes jeg, er for lavt.
Overordnet har det være 9 gode år i kommunalbestyrelsen. Kjeldsen var god til at få alle med og
skaffe enighed. Samarbejdet var generelt godt, og jeg synes, vi nåede mange gode resultater.

