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Kend din byrådskandidat 2021 – 
Mikkel Højsleth (Konservative) 
 
Navn:  
 

Mikkel Højsleth 

 
 

Parti:  
 

Konservative 

Alder:  
 

37 

Erhverv:  
 

Selvstændig, investering og 
udvikling af fast ejendom 
 

Bor i:  
 

Guldbæk 

Født og opvokset i:  
 

Guldbæk 
 

 
Hvad har fået dig til at gå ind i kommunalpolitik? 
Jeg vil gerne være borgmester i Rebild Kommune. Vi har den bedste kommune i Danmark, og den 
vil jeg gerne være med til at udvikle og gøre endnu bedre. 
 
Hvor længe har du været engageret i kommunalpolitik? 
1 år. 
 
Hvad har fået dig til at gå ind i netop det parti, du nu repræsenterer? 
Jeg er et borgerligt menneske, der værdsætter frihed. Vi skal hjælpe dem der har behov, uanset 
alder eller sundhedstilstand, men vi skal bidrage videst muligt til vores samfund – og det skal 
betale sig at arbejde mere. 
De værdier passer rigtig godt hos Det Konservative Folkeparti. 
 
Kan du se dig selv som borgmester i den kommende byrådsperiode? 
Vi har en fremragende borgmesterkandidat i Lene Aalestrup, som bliver en borgmester i øjenhøjde 
for borgerne i Rebild Kommune. 
Lene er en af vores mest erfarne byrådspolitikere i byrådet, og jeg glæder mig til at lære af Lenes 
store erfaring og politiske håndværk. 
 
Hvilke faglige, politiske og menneskelige egenskaber kræves der af en borgmester? 
Vores borgmester skal være ambitiøs, visionær og energisk. Som leder for et byråd og 
repræsentant for hele Rebild Kommune, så skal man kombinere faglig indsigt med kreativitet og 
mulighederne for løse komplicerede problemstilling gennem dialog og brede kompromiser. 
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Skal et snævert flertal i det ny byråd sætte sig på alle de vigtigste poster, hvis en bred 
konstituering ikke er mulig? 
Ja, hvis der ikke er andre alternativer. 
Rebild Kommune er geografisk stor, og der er mange interesser fra øst til vest, nord til syd. 
Mit ønsker er, at vi kan samle Rebild Kommune, anerkende hinandens styrker og finde de rigtige 
løsninger for hele Rebild, i stedet for kun at se indenfor egen sognegrænse. 
 
Hvilke fagudvalg og øvrige poster kunne du tænke dig at arbejde i efter valget? 
Min kompetencer ligger til Økonomiudvalg, Teknik og Miljø eller Kultur og Fritid, og det er også 
i disse udvalg, jeg forventer at kunne gøre en forskel for Rebild Kommune. 
 
Hvordan er din holdning til skatteprocenten – op, ned eller uforandret (se bort fra, hvad der pt. 
er muligt jf. aftaler mellem KL og regeringen)? 
Med frit valg på alle hylder ønsker jeg en skattesænkning. Jeg synes det er godt at betale til 
fællesskabet, men det skal kunne betale sig at gøre en indsats og gå på arbejde. 
Det kan det i mindre grad i dag, hvor skatten på den sidste krone er alt for høj. 
 
Er der områder i den kommunale drift, der bør have flere penge at arbejde med? 
Skoler og ældre. 
 
Er der områder i den kommunale drift, der bør have færre penge at arbejde med? 
Den offentlige administration. 
 
Er der geografiske områder i kommunen, der bør særligt tilgodeses ved den kommunale 
planlægning? 
Vi kan sagtens give alle vores områder i Rebild Kommune en særlig opmærksomhed. 
Støvring er en vækstmotor vi skal blive ved med at servicere. Støvring genererer indtægter, som 
styrker velfærden og væksten i hele kommunen. 
Men De mindre byer og samfund i Rebild Kommune skal styrkes og bevares. Byerne udvikles 
bedst ved at udvikle dem individuelt. Vi kan bruge erfaringer og gode ideer fra hvert samfund – 
men vi behandler udviklingen i hver by ens, ved at udvikle dem individuelt og forskelligt.  
 
Hvordan sikrer man Støvring som kommunens attraktive, dynamiske centrum? 
Støvring mangler erhvervsjord, og vi skal investere i planlægning og byggemodning af ny 
erhvervsjord. 
Derudover langsigtet plan for erhvervsområderne i kommunen, partnerskaber, visioner for 
bæredygtighed og tættere samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor 
virksomhederne i langt højere grad bliver en større del af de unges hverdag og derigennem vækker 
interessen for de efterspurgte fag. 
 
Hvordan kan man sikre, at landsbyerne og landdistrikterne ikke dør ud, men får del i væksten? 
Udvikling i landsbyer og landdistrikter skal bæres frem af lokalt engagement, lokale ildsjæle og 
lokale initiativer. 
Rebild Kommune skal inspirere samfundene gennem dialog og ved at dele erfaringer fra andre 
samfund. 
Rebild Kommune skal være synlig i lokalsamfundene, så lokale ildsjæle har mulighed for råd og 
vejledning, når ideer skal modnes eller konkretiseres. 
Derudover er rigtige boligtyper utrolig vigtige for udviklingen i landsbyer og landdistrikter. Vores 
seniorer og ældre skal have mulighed for at fraflytte deres hus og give plads til nye, men blive i 
samfundet. 
Boligtyperne kunne være mindre ejer- eller lejeboliger, og de kan igangsættes som samarbejde 
med både almene- og privatboliger. 
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Hvordan sikrer man at erhvervslivet har optimale betingelser? 
Jeg mener vi skal have erhvervslivet ind i udvalgsarbejdet i byrådet. 
I dag har vi: Økonomiudvalg, Kultur & Fritid, Børne & Familie, Sundhed, Teknik & Miljø og 
Arbejdsmarkedsudvalget. 
Jeg mener det vil være en styrke for Rebild Kommune, hvis arbejdsmarkedsudvalget også 
indeholder fokus på erhvervslivet. 
Business Rebild gør en kæmpe indsats i at støtte vores erhvervsliv, og jeg tror en direkte linje til et 
udvalg i byrådet vil øge fokus og dialog med erhvervslivet markant. 
 
Skal Byrådet eller private investorer være drivkraften i kommunens udvikling? 
Det er et samspil. 
Byrådet repræsenterer borgerne, og skal se efter borgernes interesse på bedste vis, og skabe de 
bedst mulige rammer for investorer og virksomheder til at investere i Rebild. 
De private investorer skal bringe ønsker, ideer og muligheder til kommunen, og kommunen skal 
sørge for sammenhæng i udviklingen i hele kommunen. 
 
Kan du forestille dig den nuværende skolestruktur bevares uændret? 
Ja, det kunne jeg sagtens.  
 
Skal der bygges en ny skole i Støvring for elever på alle årgange, eller kunne du forestille dig 
overbygningseleverne samlet på en helt ny skole og de to nuværende fortsætte som grundskoler 
– eller kan de to nuværende skoler klare behovet ved udbygning? 
Børneprognosen viser, at vi løber tør for skolekapacitet, og vi kan ikke udvide vores nuværende 
skoler i Støvring nok ift. mængden af børn. 
Derfor er den bedste løsning at bygge en ny tredje skole, hvilket et stort set enigt byråd også har 
afsat penge til i budgettet for 2022. 
 
Støvring by vokser meget kraftigt, hvilket nødvendiggør udvidelse af byens skolekapacitet – 
kunne udviklingen styres, så væksten, og dermed behov for skoler, rettes mod de mindre 
bysamfund? 
Markedskræfterne kan ikke styres, og overordnet set er det adgangen til finansiering, der skubber 
udviklingen i bestemte områder. 
Størrelsen på lån til bolig afhænger af husstandsindkomst, formue og alder, og det skal jeg have en 
ministerpost for at kunne ændre – og det vil jeg i øvrigt meget gerne ændre! 
Men som kommune kan vi sagtens understøtte vækst i vores mindre byer også. Det kræver mere 
lokal opbakning at udvikle Guldbæk end Støvring, men hvert lokalsamfund i Rebild Kommune 
har unikke kvaliteter, og dem skal vi have synliggjort, så børnefamilier vælger disse samfund til. 
Og så skal der ikke lukkes skoler i Rebild Kommune! 
 
Kan det forekomme, at du bryder partidisciplinen i afgørende politiske spørgsmål? 
Ja, i det Konservative Folkeparti er der plads til forskellige holdninger til konkrete spørgsmål. 
Derfor kan det forekomme, at man vil stemme forskelligt i byrådssalen til et politisk punkt på 
dagsorden. 
Generelt oplever jeg god intern debat og respekt for hinandens holdning og person, og langt de 
fleste spørgsmål bør afstemmes internt. 
 
Hvordan forestiller du dig Birkehøjs fremtid? 
Birkehøj er utrolig veldrevet og meget efterspurgt, og derfor skal Birkehøj naturligvis ikke lukkes. 
Borgerne skal frit kunne vælge plejehjem, og de vil vælge det sted hvor tryghed, omsorg og 
nærvær er i top. Det er den på Birkehøj, og det skal vi blive ved med at støtte op om.   
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Hvordan forholder du dig til et kommende friplejehjem i Støvring? 
Jeg er positiv overfor friplejehjem. De ældre og deres familier skal kunne vælge det bedste tilbud 
for dem, og vi bør ikke skele til om det er privat eller offentligt. 
Det er trygheden, omsorgen og nærværet der bør være i fokus – ikke skiltet på hoveddøren. 
 
Hvordan stiller du dig til planer om solcelleparker? 
eg er positiv overfor alle initiativer i forhold til den grønne omstilling. Men det skal hænge 
sammen økonomisk, og især solcelleparker skal vurderes fra projekt til projekt. 
Vi har nogle glimrende muligheder i fx udgravet grusgrave, mens jeg synes vi skal være forsigtig 
med at opsætte i åbent land. 
 
Er der ”grønne” tiltag nok i kommunen, eller har du idéer til flere? 
Jeg er positiv overfor atomkraft, og ønsker at denne energikilde skal undersøges og indgå i 
Danmarks energiforsyning. 
 
Skal skydebanen i Støvring flyttes – hvis JA: Hvorhen? 
Ja, jeg mener skydebanen i Støvring skal flyttes. 
Skydebanen i Støvring blev etableret udenfor byen i et industriområde. I dag har byen flyttet sig 
udenom skydebanen. 
Støvring er Rebild Kommunes vækstmotor, både for bosætning og for virksomheder. Skal den 
vækst fortsætte, så er vi nødt til at finde en ny og bedre placering til skydebanen. 
Skydebanen er en aktiv forening med 650 medlemmer, hvor træning af nye som gamle jægere 
såvel som sportsskydning på højt niveau forenes i et fællesskab. 
En ny tidssvarende skydebane kan støjdæmpes, og forbedre forhold for både jægere og 
sportsskytter betydeligt. 
Det er en vindersituation for borgerne i Buderupholm/Gl. Skørping/Rebild, Rebild Kommunes og 
medlemmerne på Skydebanen, hvis skydebanen flyttes til en ny lokation. 
Derfor vil jeg arbejde for en ny placering til Skydebanen i Støvring. 
 
Cykelstierne mellem Gl. Viborgvej og Sørup er i en elendig forfatning – er det noget, du vil få 
gjort noget ved? 
Antal af cykelstier og nuværende cykelstiers tilstand er en generel udfordring i vores kommune. 
Jeg synes, vi kan bruge pengene bedre på andre projekter. 
 
Hvilke cykelstiprojekter mener du er mest påtrængende at få realiseret? 
Mellem Bælum og Terndrup. 
 
Betragter du dig mest som repræsentant for dit parti eller for dit lokalområde? 
Politikker svaret er: begge dele. 
Jeg kommer fra Guldbæk, og er kommet i Øster Hornum hele min barndom. Jeg har mange venner 
og relationer her. Derfor er jeg meget lokalforankret. 
Men udvikling af hele Rebild Kommune er vigtig, hvis vi vil øge mulighederne for velfærd i Øster 
Hornum og Guldbæk. 
Som Konservativ kandidat vil vækst være et fokuspunkt, som skal hænge sammen med nærhed og 
omsorg – og det er for alle borgere i Rebild Kommune. 
 
Er der et emne, du brænder særligt for, og vil skrive om – der er frit slag! 
Udvikling og bosætning i hele kommunen. 
Rebild Kommune har en fantastisk infrastrukturmæssig placering, og sammen med tæt adgang til 
både natur og større byer, så kan Rebild tilbyde højkvalitets bosætningsmuligheder til alle 
mennesker.  
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Børnefamilier er i høj kurs, for det skaber liv og dynamik i lokalsamfundet. Men de næste 
generationer bliver ældre end tidligere, og ønsket til boligformer ændre sig. 
Mange ønsker dog at blive boede i deres by, og bibeholde de mange gode venskaber og relationer. 
Derfor skal vi skabe bedre boligtype og boligtilbud, hvor man kan sælge sit hus til en ung familie, 
og blive boende i Øster Hornum sammen med sin omgangskreds. 
 
Hvorfor er det netop DIG, borgerne i Øster Hornum skal sætte sit kryds ved? 
Byrådet i Rebild mangler yngre politikere.  
Jeg er 37 år og har tre børn på 10, 8 og 3 år – samtidig med mine forældre på 70 og 65 år også bor 
i kommunen. Jeg selv er selvstændig erhvervsdrivende, og har boet mere end 10 år i udlandet. 
Jeg bringer nogle andre perspektiver til byrådsarbejdet, en anden erfaring og et stort netværk, som 
jeg vil bruge til at gøre Rebild Kommune bedre end den var i går. 
Samtidig har jeg, fra mit nuværende daglige arbejde med udvikling af ejendomsprojekter, en god 
erfaring i at samarbejde med både politikere og embedsværk. Den forståelse og erfaring er jeg 
sikker på kan bruges til at skabe samarbejde og resultater i de næste 4 år. 
 

 


