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Sønderborgs borgmester frygter stor 
arbejdsløshed efter coronakrisen
Hen over jul og nytår ser landsdelens 
borgmestre tilbage på 2020 og frem mod 
2021 og det kommende kommunalvalg. I 
Sønderborg har Erik Lauritzen (S) måtte 
aflyse en række arrangementer og 
personlige begivenheder på grund af 
coronakrisen. Han frygter, at det trækker i 
langdrag.

Rikke Baltzer
RBK@jv.dk

FAKTA
BLÅ BOG
Erik Lauritzen.●
Socialdemokratisk borg-

mester i Sønderborg Kom-
mune siden 2013.

●

Født den 17. februar 1960 
i Sundeved.
●

Fyldte således 60 år i 
2020.
●

Bor i Blansskov.●
Blev valgt til kommunal-

bestyrelsen i det daværende 
Sundeved Kommune i 2002.

●

Har siddet i byrådet i Søn-
derborg Kommune siden 
2007.

●

Er uddannet landmand og 
var i mange år selvstændig 
landmand.

●

Blev senere landbrugstek-
nolog og økonomikonsulent.
●

Har undervist i økonomi 
på Gråsten Landbrugsskole.
●

Gift med Bente Lauritzen.●
Har tre børn.●
Genopstiller som borgme-

ster ved kommunalvalget i 
2021.

●

Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S), ser tilbage på et kaotisk år med coronavirus. Han håber at kunne fokusere på børn, skole og 
udvikling af kommunen i 2021. Arkivfoto: Timo Battefeld

1. Beskriv 2020 med ét ord.
- Kaotisk.

2. Hvad har været dit vigtigste
politiske mål for 2020 – og har
du opnået det?

- På forhånd var det vigtig-
ste mål for 2020 at se de man-
ge omfattende udviklings-
projekter og initiativer folde
sig ud og give gevinst i 2020.
Er det lykkedes? Også det er
forplumret af corona, men ja,
det er i høj grad lykkedes. Fle-
re nye uddannelser på Alsion,
og havneprojektet, der stort
set er realiseret. Med hotellet
(Alsik, red.) giver det genklang
i hele landet, hvad vi har
skabt. DI og Dansk Byggeri
har honoreret vores indsats
med flotte karakterer. Turis-
men boomer allerede nu, in-
den den store satsning Nor-
dals Ferieresort er gået i jor-
den.

3. Hvilke resultater er du mest
stolt af?

- Måden, vi har håndteret
coronakrisen hidtil. Jobcen-
terets indsats har selv i en kri-
se formået at skabe rigtig go-
de resultater. Dertil kommer
realiseringen af Center for In-
dustriel Elektronik og Center
for Industriel Mekanik på Al-
sion sammen med regionen,
SDU, Sønderborg Kommune,
Linak og Danfoss.

4. Hvad har været den største
udfordring og/eller den tunge-
ste politiske beslutning i 2020?

- Naturligvis håndteringen
af coronakrisen og de mange
svære beslutninger om aflys-
ninger. Ikke mindst omkring
genforeningsmarkeringen.

5. Hvad har været dit vigtigste
personlige mål i 2020 – og har
du opnået det?

- I forhold til borg-
mesterjobbet er og bliver mit
største mål at holde fast i mig
selv og min facon, og ja, det er
lykkedes. På privatområdet
var mit mål at være mere for
min nære familie blandt an-
det i forbindelse med min
egen 60-årsdag, men også

ved at give familien et sam-
lingssted med et lille hygge-
ligt sommerhus på toppen af
Nordals.

6. Hvordan skal du holde jul
og nytår?

- Så normalt og traditio-
nelt, det lader sig gøre. Den
hjemmeavlede moskusand er
slagtet, og vi skal hente jule-
træ sammen. To af vore børn
kommer hjem juleaften med
børnebørnene. Vi skal i kirke,
hvis muligt, men det er tvivl-
somt.

2021
7. Hvad vil du gerne opnå i dit
arbejdsliv i 2021?

- Jeg vil trods valgår holde
fokus på de mange store og
små projekter og vigtige for-
andringsprocesser i kommu-
nen. Udover at bringe Søn-
derborg godt igennem og ud

på den anden side af corona-
krisen, skal vi videreudvikle
og forbedre børnenes vilkår.
Det gælder blandt andet dag-
institutioner, hvor vi både ar-
bejder med fysiske rammer
og indholdet, de kommunale
folkeskoler, hvor vi tilfører
store ekstrabeløb til udvik-
ling, og hvor vi kommer til at
investere stort i de fysiske
rammer.

8. Hvad vil du gerne opnå per-
sonligt?

- Opnå vælgernes anerken-
delse af det, vi har præsteret
de seneste syv til otte år, og
opnå et godt valg.

9. Hvilke højdepunkter forud-
ser du?

Genforeningsfestligheder-
ne, Royal Run, åbning af Ahl-
mannsparken i Gråsten, ny
topmoderne bynær natur-
børnehave i Sønderborg, de
næste indflytninger i kaser-
nen, udvikling af Center for
Verdensmål, første spadestik
til Nordals Ferieresort samt
Als-Fyn broen som element
i samlet infrastrukturplan.

10. Hvilke politiske udfordrin-
ger ser du?

- Hvis coronaen trækker
ud og vi rammes af stor ar-
bejdsløshed. Regningen for
coronakrisen går ud over de
velfærdsområder, vi som
kommune varetager. Tiltage-
ne valgkamp spærrer for for-
nuftige løsninger.

11. Hvilken personlig begiven-
hed glæder du sig mest til?

- Min kone og jeg har for
vane én gang hvert andet år
at holde tre til fire ugers ferie
et spændende sted ude i den
store verden – bare os. Det er
noget af det, der gør, at vi kan
klare de mange opgaver, der
følger med mit job. Det har vi
måttet udskyde i et par år, og
vi glæder os så meget til, at
det igen kan lade sig gøre.

Kommunalvalget 2021
12. Hvad hedder borgmeste-
ren i din kommune efter val-
get?

- Erik Lauritzen

13. Hvad bliver valgets største
tema i din kommune?

- Børn og skoler samt ud-
vikling, der favner hele kom-
munen.

14. Hvad bliver dine/dit partis

mærkesager?
- Børn, skoler, socialpoli-

tik, fastholdelse af den stærke
udvikling som hele Sønder-
borg Kommune er i.

15. Hvad bliver din egen rolle
efter valget?

- At fortsætte det gode
samarbejde jeg har stået for
igennem tiden.

16. Hvad kan blive den største
overraskelse ved valget i din
kommune?

- At antallet af kvindelige
byrådsmedlemmer stiger og
runder 40 procent.

17. Hvem bliver dit partis hår-
deste konkurrent ved det kom-
mende valg?

- Venstre.

18. I hvilke syd- og sønderjy-
ske kommuner tror du, der
sker der et magtskifte på borg-
mesterposten?

Haderslev, Tønder, Aaben-
raa... Haha, nej. Det spekule-
rer jeg ikke i. Jeg koncentrerer
mig om Sønderborg.

19. Hvilket parti vil overraske
mest ved valget og hvorfor?

- Konservative. Fordi Ven-

stre er i krise, og det kan De
Konservative lukrere på.

20. Skriv din fratrædelsestale
på fem linjer, til når/hvis du
stopper som borgmester.

Tak til alle de mange, der
har stemt på mig og mit par-
ti, og som på den måde har
anerkendt det arbejde og de
resultater, vi har præsteret i
de seneste otte år. Jeg er stolt
af at overdrage en kommune
helt på toppen til min efter-
følger. Tak for valgkampen til
hele organisationen, Sønder-
borg Kommune og alle de an-
satte. Tak for otte ufatteligt
spændende år, hvor vi sam-
men har gjort Sønderborg
Kommune til et helt fanta-
stisk sted. Og tak til min fami-
lie og alle andre, der har gjort
det muligt for mig at være
borgmester i Danmarks bed-
ste kommune.

Fanøs borgmester, Sofie Valb-
jørn (AL), Billunds borgmester
Ib Kristensen (V) og Aaben-
raas borgmester Thomas An-
dresen (V) har ikke ønsket at
svare på en række af spørgs-
målene i rundspørgen, og der-
for har JydskeVestkysten valgt
ikke at bringe deres svar.

Sønderborgs borgmester frygter stor arbejdsløshed efter
coronakrisen 


