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SÅDan HaR JEg FORBEREDt MIg:

Fra sommerferien sidste år og frem
til valget sad jegmed i en baggrunds-
styregruppe, hvor vi drøftede kom-
munalbestyrelsens sager hver uge.
Det gjorde jeg for at få et indblik i,
hvordan sagernes karakter var, hvor-
danman tog stilling og hvordanman
behandlede dem. Så jeg hægtedemig
egentlig bare på demog læste sagerne
fra uge til uge og tog til kommunalbe-
styrelsesmøderne for at lyttemig til,
hvordan det foregik. Og så er jeg selv-
følgelig også gåetmegetmere ind i lo-
kalaviser for at få en fornemmelse af,
hvor tæt en kobling der er på de ting,
der bliver drøftet i lokalaviserne i for-
hold til de temaer, der så bliver taget
op på rådhuset.Medhensyn til, hvor-
for det lige skulle være kommunalpo-
litik, så var der nogle ting, jeg syntes,
var urimelige.Min retfærdighedsfø-
lelse blev krænket, og så tænkte jeg,
jeg selvmåtte gå ind i og kæmpe for
det, og hvis jeg så ikke var den eneste,
der var frustreret, så ville der nok
være nogen, der stemte påmig.

DEt vIl JEg aRBEJDE FOR:

Jeg er folketingskandidat for Liberal
Alliance og havde en periode i efter-
året 2012, hvor jeg var stedfortræder
for SimonEmil Ammitzbøll, som jeg
er første suppleant for. På denmåde
ved jeg, atmeget af den lovgivning,

der er i kommunerne, den kommer
fra Christiansborg. Samtidig har
jeg så også nu et indblik i, hvordan
tingene foregår ude i kommunerne,
og jeg ved, hvor vigtigt det er at vide,
hvad der sker, når lovene skal imple-
menteres ude i kommunerne. Så jeg
mener faktisk, at jeg vil kunne gøre
en positiv forskel ved at sidde begge
steder, fordi jeg netop har mulighe-
den og indblikket til at kæmpe fra
begge sider af. Derfor vil jeg også
gerne arbejde mod at få en bedre
dialog regeringen, folketingsmed-
lemmerne og kommunerne imel-
lem. For vi er nødt til at være i dia-
log om de lovændringer og reformer,
der kommer fra Christiansborg, så
vi er sikre på, at de faktisk kan im-
plementeres. Og så vi er sikre på, at
der kommer de ressourcer, det kræ-
ver at implementere dem.

SÅDan PÅvIRKER
ByRÅDSaRBEJDEt MIt lIv:

Det er klart, at når byrådsarbejdet er
ved siden af et fuldtidsarbejde, så har

det da øget arbejdspresset. Jeg bru-
ger omkring 20-25 timer omugen på
politik, så det tager selvfølgelig rigtig
mange timer afmin tid, men det er
rigtig spændende og enormt lære-
rigt. Det at få indblik i, hvor bredt
feltet er i kommunalpolitik, er rigtig
spændende. Det ene øjeblik sidder
vi og drøfter, hvordan hele infra-
strukturen på den kollektive trafik
skal være, og derefter er vi helt nede
i nogle banale ting, som at en husejer
søger om at få lov at fælde et træ i sin
egen have. Såman får virkelig den
der bredde på. •

Laura Lindahl (L) tror kun, at det er en god ting både at være folketingskandidat og kommunal-
politiker. På den måde kan hullet mellem Christiansborg og kommunerne nemlig mindskes.
Af Amalie Frøkjær-Rubbås, aru@kl.dk

De nyvalgte Danske Kommuner sætter fokus på nyvalgte byrådsmedlemmer fra
hele Danmark. Her kan du læse, hvad et lille udpluk af de omkring 1.000 nye
lokalpolitikere tænker om lokalpolitik og arbejdet, der følger med.

Vi skal Være i dialog
med Christiansborg

MED HEnSyn tIl, HvOR-
FOR DEt lIgE SKullE væRE
KOMMunalPOlItIK, SÅ vaR
DER nOglE tIng, JEg Syn-
tES, vaR uRIMElIgE.

• medlem af Frederiks-
berg kommunalbe-
styrelse for Liberal
alliance siden 1.
januar 2014 .

• medlem af beskæfti-
gelses- og uddan-
nelsesudvalget,
økonomiudvalget og
miljø- og teknikudval-
get. Folketingskandi-
dat og suppleant for
simon emil am-
mitzbøll.

• arbejder som spon-
soransvarlig i dBu.

• uddannet cand.merc
fra Copenhagen
Business school.

• Bor sammenmed sin
kæreste og er gravid
med deres første
barn.
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