
HALMSTAO. I valet 2010 valdes 
Henrik Oretorp in som nytt kommun
råd i Halmstad för Centerpartiet. 
I femklövern har han bevakat sitt 
partis hjärtefrågor. 

Nu i halvtid kan han summera vad 
man har åstadkommit och vad som 
återstår till nästa val. 

H A L V V Ä G S 
HP tar pulsen på partierna mitt emellan valen 
i en serie artiklar. Den första artikeln publicerades 
den 27 september. 

Varför behövs ditt parti i kommunen och 
i Sverige? 

-För att skapa en attraktiv näringslivspo
litik för företag med liknande villkor för alla 
oavsett var i kommunen man bor. Där är v i 
det enskilt mest aktiva partiet. Sedan arbetar 
vi för ett samhälle och en miljö som är håll
bart över lång t id . Även om det finns nyanser 
av våra hjärtefrågor i andra partier så är det 
här det grundläggande för oss. Man måste 
kunna bo och verka i hela kommunen och 
i hela Sverige och för det ska det finnas för
skolor, skolor och äldreboenden, omsorg 
som gör att samhälle och företag kan expan
dera och utvecklas. 

Hur ofta pratar du som politiker 
med Halmstadborna mellan va
len? 

-Sedan jag blev politiker tar 
det betydligt längre tid att gå över 
torget. Jag tar m i g t i d och jag 
tackar i stort sett aldrig nej t i l l att 
åka ut t i l l föreningar eller företag 
i olika frågor och planärenden 
som ordförande i samhällsbygg
nadsutskottet, som kommunråd 
och som centerpartist. Jag vi l l 
som politiker vara lika tillgänglig 
för folk som jag var för kunderna 
när jag arbetade som affärschef. 
Det ska vara självklart att få svar 
från sina politiker. Jag försöker 
också vara aktiv på sociala medi
er. j s ^ R » • 
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Jag vill som po
litikervara lika 
tillgänglig för 
folk som jag var 
förkunderna 
när jag arbeta
de som affärs-
chef. Det ska 
vara självklart 
att få svar från 
sina politiker. 

Vet Halmstadborna vem du är och vad du 
står för politiskt? 

- D e som är samhällsintresserade och 
hänger med i tidningen har nog skapat sig 
en bild av mig i alla fall. Men eftersom jag nu 
mest har hand om hårda frågor som planer 
och byggärenden i samhällsbyggnadsutskot
tet ser man bara en del. Förr var jag skolpo
litiker och det glömmer nog folk. Min driv
kraft har alltid varit att skapa förutsättning
ar för så många som möjligt från förskolan, 
skolan och vidare genom livet. 

Vilka är de viktigaste frågorna just nu? 
-Samverkan mellan skolan och näringsli

vet är en. När jag träffar företagare uttrycker 
många farhågor o m att inte kunna expan
dera och utveckla sina verksamheter på 
grund av avsaknaden av kompetent arbets
kraft. Och på andra sidan står ungdomarna 
som inte kan få jobb för att de har en utbild

ning som inte går att matcha mot 
företagens behov. Där måste sko
la och näringsfiv samverka mer. 
Eleverna måste mer systematiskt 
komma i kontakt med företagen. 
Där har jag idéer för hur v i kan 
skapa vägar för elever och företag 
att hitta varandra. En annan vik
tig fråga är utbyggnaden av bred-
band i hela kommunen för att 
skapa liknande förutsättningar 
att bo och driva företag på alla or
ter. 

HENRIK ORETORP (C) 
Vem styr Halmstads kommun 
enligt dig? 

-Femklövern, och det funkar 
jättebra. Vi har ett bra samarbete mellan par
tierna. Det är mycket ge och ta och diskussio
ner internt, men vi går ut och agerar gemen
samt och det tjänar alla på. Ibland undrar folk 
vem som är femklöverns "starke man", men 
konstellationen är inte byggd så. Vi hjälps åt 
mer som individer. Visst skulle jag vilja att 
Centern fick en ännu större roll i framtiden 
och ibland har vi fått lite kritik för att v i går 
ut och visar upp oss på egen hand. Det är en 
svår balansgång. Som litet parti vi l l man j u 
visa upp det man gör och att man faktiskt har 
kommit med idéer som genomförs. 

Vad är det bästa ni har gjort under man
datperioden? 

- rf-satsningen i skolan, som är med i den 
senaste budgeten. Det är en kraftfull marke
ring som Centern t i l l mycket stor del har job
bat fram och något som många kommer att 
få nytta av, både pedagoger och elever. Sats
ningar på tekniken i skolan är oerhört vik
tiga om vi inte ska få ett nytt klassamhälle 
med ett digitalt utanförskap. Här handlar det 
också om att ge elever på mindre orter sam
ma förutsättningar. 

Hur kommer ditt parti att arbe
ta för dessa frågor fram till va
let? 

-Vad gäller samverkan mellan 
skola och näringsliv så finns en 
hel del idéer och vi har inlett en 
del kontakter där som jag hoppas 
ska leda t i l l konkreta saker. Rik
tigt vad vi l l jag inte avslöja än. 

Hur ser du på din roll för partiet? 
-Jag trodde att jag som heltidspolitiker 

skulle få mer t id för reflektion och de stora 
politiska inriktningarna, men det är oerhört 
mycket detaljfrågor. Jag försöker delegera en 
hel del så att vi trots allt kan koncentrera oss 
mer på att dra upp riktlinjer och "färdrikt
ningar". Men i slutändan är det detaljerna 
som berör. 

Vad betyder framgång för ditt parti på 
riksnivå för er lokalt? 

- M a n måste ha draghjälp från partiet på 
riksnivå. Med de saker som vi har satt i gång 
i partiet tycker jag att vi hamnat klockrent. 
Ett nytt idéprogram, ambitionen att bli värl
dens öppnaste parti och arbetet med att 
ännu mer binda ihop riks-, region och kom
munfrågor. Det handlar om att tro på det v i 
bestämt, men att nå ut med vad vi vi l l görs 
inte på en natt och visst är det oroande att 
se opinionssiffrorna sjunka. 
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