
Tine Hessner 
Kandidatur: Folketingskandidat, Egedalkredsen 
 

Med solid, politisk og organisatorisk erfaring, stiller jeg mig til rådighed som Folketingskandidat.  
 

Ö Meldte mig ind Radikale Venstre i 1996 
Ö Haft lokale tillidsposter som formand, sekretær, kasserer 
Ö HB-medlem fra 2014 
Ö FU-medlem fra 2022 
Ö Formand for Kommunal- og regionalpolitisk netværk (2022) 

 
Ö Byrådsmedlem, Furesø Byråd, fra 2018. Udvalgsformand på 2. periode 

Valgt med 4. højeste personlige stemmetal i 2021 
o Gruppeformand. Formand for Kultur-, Fritid og Idræt, medlem 

ØU, Værløse Varmeværk, Furesø Museer, 
Erhvervskontaktudvalget, Folkeoplysningsudvalget 

Ö En af fem radikale repræsentanter i KKR-Hovedstaden 
Ö En af ni radikale medlemmer af KL´s repræsentantskab 

 
Ö 54 år, mor til to der er fløjet fra reden 
Ö Cand. Merc., soloselvstændig Konsulent & Facilitator 

___________________________________________________________________________________ 
 
Hvem er Tine? 
 
Jeg er 54 år og har altid stemt radikalt, også før jeg meldte mig ind i partiet som 29-årig. Mit store idol var Lone Dybkjær - den 
saglighed og vedholdenhed, som hun stod for. Jeg er storesøster, foreningsmenneske og passioneret omkring det jeg gør. Så langt 
tilbage jeg kan huske, har jeg gerne villet ændre ting og tage ansvar – nok mest for andre. Som elitegymnastiktræner, i studenter-
politik og i diverse foreninger og bestyrelser. Det er vist noget der hænger ved. Vokset op i USA og Søborg, boet på Frederiksberg 
og flyttede til Værløse i 1997, hvor jeg har boet lige siden med min mand og to børn, Oliver og Katarina, som begge studerer. De er 
garant for generation Z-input – helt uundværligt i politik og valgkampe. Min mand arbejder som strategisk ejerlederrådgiver for 
danske SMV´er, og jeg selv underviser bla. offentlige projektledere i projekt- og forandringsledelse. 
 
Dansk politik – et par nedslag på vigtige områder 
 
Indenrigspolitisk har vi store, uløste udfordringer i Danmark. Det er ikke godt nok, når hvert sjette danske barn forlader folkeskolen 
uden at kunne regne eller læse. Det er ikke godt nok, når unges sundhedstilstand – især mentalt – er i frit fald. Corona har gjort det 
værre. ”Mange unge kan ikke holde til samfundet” som en skribent skrev forleden. Det starter i børnehaven, fortsætter med 
præstationspres i uddannelsessystemet og en social virkelighed med højt tempo, og en adgang til alle verdens glæder – og sorger – 
på en gang. Vi skal tage det alvorligt. Nu. Klimakrisen bekymrer også de unge og efterlader for mange i afmagt.  
 
Men klimakrisen har fået fornyet fokus nu, hvor danskerne har fået øjnene op for bla. afhængigheden af russisk gas og det 
sikkerhedspolitiske element. Der er momentum og radikale i både kommuner og på borgen skal vedholdende udfordre regeringen 
og prioritere den grønne omstilling. Massive investeringer i f.eks. power-to-X og nye teknologier viser ikke bare vejen i Danmark, 
men i verden. Det ansvar skal vi tage på os – i landbrugsudspil, når det gælder trafik og energiforsyning.  
 
Vi har en stor arbejdskraftudfordring i Danmark. Det udfordrer vores velfærd. Det handler både om antallet af hænder, men i høj 
grad også om kompetencer. Den internationale rekruttering skal fremmes, men det er langt fra nok. Vi skal tænke anderledes og 
arbejde anderledes hen over livet. Fleksibilitet er en nøgle. Det kræver en opblødning af faglige organisationers tilgang til 
arbejdsmarkedet i kombination med virksomhedernes kultur ift at se seniorer som en styrke. Efter- og videreuddannelse, sporskifter 
og merituddannelser må og skal intensiveres. Tidlig tilbagetrækning bliver for de få, virkelig trængende.  
  
Endelig er sundheds- og ældreområdet udfordret. Danskernes sundhedsprofiler forværres og både somatiske og psykiatriske 
sygdomme udfordrer danskernes livskvalitet og vores samfundsøkonomi. Ja tak til mere forebyggelse og ja tak til en mere ambitiøs 
plan end regeringens sundhedsudspil. En større debat er i vente her sammen med vores regionsvalgte. Private og offentlige tilbud 
skal spille bedre sammen og der skal være langt mere sammenhæng i sundhedsvæsenet og mindre ulighed. Sundhedspolitik er også 
socialpolitik og socialpolitikken halter også. For mange efterlades på perronen, hjælpes for sent eller slet ikke. Psykiatrien bløder.  
 
I den måde vi arbejder på som politikere, må vi have en ambition om at genskabe tillid til politikere. Det kræver mod og ærlighed – 
også når det er upopulært. Min stil er at lytte – og flytte. Og involvere andre undervejs – rådføre mig, når jeg vil vide mere.  
 
Jeg er tillige loyal og en holdspiller overfor flertallets beslutninger.  



Kampagne i Egedalkredsen 

 
Jeg har strategisk og praktisk kampagneerfaring fra 3 FT-valg, 2 EP-valg og 6 KRV-
valg. Som organisator, ved gadeevents, med økonomi, til S-togs uddelinger og på 
stiger i lygtepælene J 
 
Ved sidste kommunalvalg i Furesø fik vi en fantastisk fremgang. Bygget op over 
mere end et år, med teamspirit og involvering – dobbelt op på mandater og en 
tilslutning der gik fra 6,7 til 9,3%. De erfaringer vil jeg bære med mig.  
 
Første indsats er valget 1/6 om forsvarsforbeholdet. I begge vores kommuner.  
Sammenhold fremfor forbehold. Et godt slogan i flere henseender. Jeg er klar. 
 

/Tine, marts 2022 
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at hun er enig i, at partierne
skal hænge deres valgplakater
op efter forskrifterne.

Gør deres bedste
”Selvfølgelig skal vi forholde
os til vejloven og selvfølgelig
skal valgplakater hænge lov-
ligt, så de ikke udgør en trafik-
sikkerhedsrisiko. Men når det
stormer, kan en plakat meget
let ryge ti cm ned ad lygtepæ-
len. I praksis har vi så fået 24
timer til at fjerne plakaterne,
men det kan hurtigt gå galt,
hvis en frivillig misser en mail.
Så jeg foreslår 48 timer til at
rette op på ulovligt ophængte
plakater og en bøde på 100
kr.,” siger Tine Hessner.

Hun har lavet en hurtig
rundspørge til sine partikolle-
ger i ti kommuner i landet, og
den underbygger hendes på-
stand om, at Furesø Kommune
er hårde i deres håndhævelse
af plakatreglerne.

”Forslaget om at sætte bø-
den op til 350 kr. er noget nær
danmarksrekord. Tit hænger

plakaterne som en sandwich,
og hvis den glider ned ad en
lygtepæl, så koster det altså
700 kr. i bøde, hvis man ikke
får det rettet i tide. Det er efter
min mening den forkerte vej
at gå,” siger Tine Hessner.

#FV19 Et folketingsvalg og et
europaparlamentsvalg er lige
om hjørnet. Og om lidt skal
partierne ud at sætte valgpla-
kater op i lygtepælene.

Det må de gerne, men de
må ikke sætte plakaterne op
hvor som helst. Ulovligt opsat-
te plakater skal pilles ned, og
for at få bedre styr på, hvor
valgplakaterne hænger, øn-
sker forvaltningen i Furesø
Kommune at tage skrappere
midler i brug. Forvaltningen
har indstillet til, at den nuvæ-
rende bøde på 150 kroner per
ulovligt opsat valgplakat bli-
ver hævet til 350 kroner.

Begrundelsen er bl.a., at der
tidligere været ”brugt mange
ressourcer på at håndtere
ulovligt ophængte valgplaka-
ter.”

Et flertal i Udvalg for natur,
miljø og grøn omstilling var
med på ideen, men da Økono-
miudvalget i denne uge skulle
behandle sagen, stak Tine
Hessner (R) en kæp i hjulet:

”Vi er den kommune i Dan-
mark, der har Danmarksre-
kord i rigid håndhævelse af
plakatregler. Lad os en gang
for alle få snakket sagen igen-
nem i stedet for at hæve bø-
den,” siger hun til Furesø Avis.

Tine Hessner understreger,

”Der er jo ingen af os, der
sætter plakater forkert op med
vilje. De frivillige gør deres
bedste - i en god sag for demo-
kratiet. Det skal vi ikke mis-
tænkeliggøre, og jeg er derfor
glad for økonomiudvalgets

opbakning til forslaget om at
give længere responstid og en
symbolsk opkrævning,” slut-
ter hun.

Byrådet skal tage stilling til
sagen på onsdag.

”Vi sætter
jo ikke valg-
plakater
forkert op
med vilje”
Tine Hessner (R) 
foreslår god kom-
munikation frem
for rekordhøje bø-
der for ulovligt 
opsatte plakater
Af Anne Lønstrup

”Selvfølgelig skal reglerne for op-
hængning af valgplakater overhol-
des, men det må være på tide at af-
skaffe dele af Furesøs rigide plakat-
regime,” mener Tine Hessner (R).
Foto: Katarina H. Hansen.

Tit hænger 
plakaterne som en
sandwich, og hvis
den glider ned ad en
lygtepæl, så koster
det altså 700 kr. i
bøde, hvis man ikke
får det rettet i tide.
Det er efter min me-
ning den forkerte vej
at gå.

Tine Hessner (R), byrådsmedlem

Følg mig eller stil spørgsmål her: 
 

• Kontakt: tine.hessner@gmail.com / 4119 6041 
• https://www.facebook.com/tinehessnerFuresoe/  
• Twitter: @tinehessner 
• www.tinehessner.dk (politikersite fra KRV21) 
• www.hessner-consult.dk (virksomhed) 

 


