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Borgmestervikar
vil bryde tabu
om døden
Bryggebo Klaus Mygind fra SF er vikarierende sundheds- og
omsorgsborgmester frem til midten af januar 2020 i stedet for Sisse Marie
Welling, der er på barselsorlov. Han håber på, at han i løbet af sine tre
måneder som borgmester kan være med til at gøre samtaler om døden
mindre tabubelagte
Tekst: Kenneth Dürr
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Siden efterårsferien har
der stået Klaus Mygind på
døren ind til sundheds- og
oms or g sb or g me s t e r e ns
kontor. Den 64-årige SF’er
og bryggebo har midlertidigt overtaget posten fra
Sisse Marie Welling, der er
på barselsorlov med sit andet barn frem til midten af
januar 2020. I løbet af de tre
måneder, hvor han er borgmester, er den største opgave, at han skal stå for at forhandle kommuneplanen på
plads. Da det er begrænset,
hvor meget man kan nå at
sætte sit præg på en forvaltning på tre måneder, er det
også hans opgave at ‘holde
gryden i kog’ og sørge for,
at der ‘ikke sker nogen forsinkelser’, mens han er der.
– Jeg har selvfølgelig
været med på sidelinjen,
inden jeg overtog posten i
efterårsferien. Og det er jo
et område, hvor SF har haft
borgmesterposten i otte
år, så når jeg kommer her
som gæst, så er det hele let
genkendeligt, siger han på
borgmesterkontoret på rådhuset, få timer før han skal
holde en tale til en temadag
om, hvordan man får taget
snakken om, hvad der skal
ske i den sidste tid, inden
man dør.

Personlig politik
Klaus Mygind har netop
lige lagt sidste hånd på den
tale, han skal holde til temadagen, kort før interviewet
med Bryggebladet begyndte. I talen kommer han ind
på, hvordan man som medarbejdere i sundheds- og
omsorgsforvaltningen skal
være i stand til at tage hul
på de svære samtaler, der
kan være om, hvad der skal
ske, når en ældre borger
dør, eller hvordan de gerne
vil tilbringe deres sidste tid.
I talen bruger han et eksempel fra sit eget liv om sin
mor med demens, der bor
på et plejehjem.
– Jeg troede egentlig, at
hun havde styr på, hvad
der skulle ske, fordi sådan
nogle ting plejede hun at
have tjek på. Hun havde en
bog, der hedder min sidste
tid, som hun havde skrevet
i, men da jeg slog op i den,
så var det, hun havde skrevet, noget værre rod. Så vi
har været for sent ude med
af få afklaret, hvordan hun
gerne vil herfra. Derfor er
det vigtigt, at vi bliver bed-

re til at bryde det tabu og
snakke om det, siger Klaus
Mygind.
Hvordan får man brudt det
tabu?
– Det gør man blandt
andet ved at holde den her
temadag. Vi vil også føre

»

Da jeg blev valgt til
Borgerrepræsentationen
for første gang, havde
jeg ingen ambitioner
om, at jeg skulle være
borgmester. Nu får jeg
så alligevel chancen, og
det bliver nok once in a
lifetime. Men det er da
fedt at prøve og så gøre
det så godt, som jeg kan.
en kampagne i byrummet
og på sociale medier. Derudover skal medarbejderne
løfte den opgave, det er at få
dialogen i gang. Det er politik, men det er også personligt. Det er noget andet end
at beslutte, hvor der skal

være en vej, hvilket selvfølgelig også er vigtigt.

Once in a lifetime
Det har været noget af en
forandring for Klaus Mygind at går fra at være et
menigt medlem af Borgerrepræsentationen til at være
borgmester. Han er gået fra
at være politiker på deltid til
at være det på fuldtid med
en hel forvaltning af fagspecialister under sig. Det har
også forandret hans daglige
transport.
– Tidligere cyklede jeg
mellem mit arbejde på Nørrebro, rådhuset og så hjem
til Bryggen, så jeg kan da
godt være lidt bekymret for,
at jeg ikke får nok motion
som borgmester, siger han
med et smil.
Selvom han er tilfreds
med at være borgmester i
tre måneder, så har det aldrig været noget, han har
stilet efter.
– Da jeg blev valgt til Borgerrepræsentationen
for
første gang, havde jeg ingen
ambitioner om, at jeg skulle
være borgmester. Nu får jeg
så alligevel chancen, og det
bliver nok once in a lifetime.
Men det er da fedt at prøve

og så gøre det så godt, som
jeg kan, siger han.
Det er heller ikke altid
helt nemt at være borgmester, fordi man altid skal
være tilgængelig. Det fandt
Klaus Mygind ud af, da der
for en måneds tid siden var
brand på et plejehjem, som

»

Der er en mangfoldighed
af problemstillinger,
som man har ansvar for
som borgmester. Som
almindelig politiker kan
man hele tiden prøve at
finde emner, som man
synes er interessante,
men det man ikke lige
synes er spændende, det
kan man bare lade ligge.
Det kan man ikke som
borgmester, her har man
ansvar for the full monty.
hører ind under Sundhedsog Omsorgsforvaltningen.
Det var en fredag aften, og
hans medarbejdere kunne
ikke få fat på ham, fordi

hans telefon var løbet tør for
strøm. Det lykkedes dem
dog at komme i kontakt
med ham gennem messenger i stedet.
– Da jeg fik strøm på telefonen, lå der en besked
fra den administrerende direktør i forvaltningen, hvor
hun sagde, at nu var jeg jo
en vigtig person, så de blev
nødt til at kunne få fat på
mig. Det var jo selvfølgelig
en kritik, som jeg tog til
mig, men det var jo også lidt
beærende, så jeg sagde tak,
det skal jeg nok huske, fortæller Klaus Mygind.

Hele ansvaret
Med en stor borgmesterpost kommer der også et
stort ansvar. Det ansvar kan
Klaus Mygind godt mærke,
at det er noget anderledes,
end når man er et almindeligt medlem af Borgerrepræsentationen.
– Der er en mangfoldighed af problemstillinger,
som man har ansvar for som
borgmester. Som almindelig politiker kan man hele
tiden prøve at finde emner,
som man synes er interessante, men det man ikke
lige synes er spændende,

Klaus Mygind ser det
som en ‘once in a
lifetime’-oplevelse at
være sundheds- og
omsorgsborgmester i tre
måneder.
det kan man bare lade ligge.
det kan man ikke som borgmester, her har man ansvar
for the full monty, siger han.
Det store ansvar afføder
også, at han er den, der skal
tage den endelige beslutning i mange sager, og det
passer ham egentlig godt.
– Når man er politiker, så
vil man gerne have magt,
ik? Det ligger der jo også i
det her job. Jeg fik at vide,
at jeg skulle sidde fysisk
for bordenden, når der er
møder på mit kontor. Så når
jeg sidder som mødeleder
med en masse kompetente
fagpersoner og direktører
på forvaltningsniveau, og
så er det altså mig, der skal
bestemme, hvad der skal
komme ud af det her.
Mød den vikarierende
borgmester til en snak om
sundhedspolitik, Pavillonen,
Prags Boulevard 50A, mandag den 9. december klokken
17:00.

