
LarsWeiss (S) er officielt udpeget som overborg-
mester i København. Men han vil ikke forsøge at
blive partiets spidskandidat, så borgmesterkonto-
ret bliver kun hans residens, indtil 2021 løber ud.
Den opgave går han til medærefrygt og faglig
ballast, forklarer han.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN
foto JAKOB CARLSEN

Etminut og tyve sekunder. Cir-
ka så lang tog det torsdag aften
Københavns Borgerrepræsen-
tation at formalisere et stykke
lokalpolitisk danmarkshistorie.
Først godkendte de køben-
havnske lokalpolitikere, at
nu tidligere overborgmester
Frank Jensen (S) – efter at have
erkendt en række krænkelser
igennem enmangeårig periode
– udtræder af Borgerrepræsen-
tationen, og dernæst valgte de
en ny overborgmester.
Begge punkter blev vedtaget
uden kommentarer og uden af-
stemning, og så kunne den nye
mand i stolen, LarsWeiss (S),
sætte punktummed ordene:
– Så kan jegmeddele, at jeg er
den nye overborgmester. Tak
for tilliden.
I dagene og ugerne forinden var
en række krænkelsessager om
Frank Jensens adfærd igennem
30 år i politik piblet frem. Det
endtemed at koste ham over-
borgmesterposten, somhan
sagde farvel til på et pressemø-
de på Islands Brygge.
Det betød, at Socialdemokratiet
mistede deres overborgmester
og forventede spidskandidat.
LarsWeiss blev som 1. næst-
formand i Borgerrepræsenta-
tionen sat ind på overborgme-
sterposten. Lidtmodvilligt,

fortæller han til Nyhedsmagasi-
net Danske Kommuner.
– Jeg har aldrig haft en ambiti-
on om at blive overborgmester.
Og den rolle kræver nok også, at
man givermere af sig selv, end
jeg nødvendigvis er komforta-
belmed, siger LarsWeiss.

Uden for spotlyset
Selvom efternavnet smager af
højtprofileret toppolitiker –
han er søn af tidligeremini-

ster BirteWeiss (S) – har han
levet et politisk liv lidt uden for
spotlyset på rådhuset, siden han
blev valgt første gang i 2009. De
tre valg har givet ham beskedne
stemmetal og tydermåske ikke
på overvældende vælgertække.
– Ud over hvad der er kommet
i stemmeboksen, er det svært
selv at vurdere. Jeg er valgt tre
gange og har fået omkring 1.000
stemmer i gennemsnit hver
gang.Men det hænger nok også
sammenmed den rolle, jeg har
på rådhuset. Brugerman ti ti-
mer inden for rådhusetsmure,
så erman ikke ude og klippe så
mange røde snore og kysse så
mange babyer. Og så er jeg også
som person relativt reserveret,
siger LarsWeiss.
Derfor krævede det da også
nogle grundige overvejelser,
før han sagde ja til at overtage
overborgmesterposten frem til
næste valg.
– Jeg har selv været virkelig
meget i tvivl, om det var en
opgave, jeg skulle påtagemig.
Men der har været gruppefæl-
ler, partimedlemmer, politiske
med- ogmodspillere, der har
sagt, at jeg skulle gøre det. Og
det forpligter også. Men jeg har
været vanvittigt meget i tvivl.
Også fordi jeg har en lille søn,
og jeg arbejdermeget i forve-
jen. Så det at kunne få det hele
til at hænge sammen har ve-
jet meget, meget tungt i mine
overvejelser, siger LarsWeiss
og fortsætter:
–Men jeg føler mig fagligt rig-
tig godt klædt på til opgaven. I
de ti år, jeg har været på rådhu-
set, har jeg været involveret i
stort set samtlige forlig, der er
indgået. Og det har været alt fra
at lande aftaler fremmod et al-
mindeligt økonomiudvalgsmø-
de en tilfældig tirsdag og så til
at forberede den budgetaftale,

hvor Lynetteholmen indgik.
LarsWeiss beskriver selv sin
rolle på rådhuset som en slags
”chief whip”. Ikke i Frank Un-
derwoodsk (fiktiv person fra
tv-serien House of Cards, red.)
forstand, understreger Lars
Weiss, menmere sammenlig-
neligt med udtrykket fra britisk
politik, der beskriver en poli-
tiker, som oftest arbejder bag
kulisserne og sørger for at have
styr på baglandet, lavere range-
rende partimedlemmer og ska-
be gode relationer til de andre
partiers repræsentanter.
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Jeg har aldrig
haft en ambition
om at blive over-
borgmester. Og
den rolle kræ-
ver nok også, at
man givermere
af sig selv, end
jeg nødvendig-
vis er komforta-
bel med.
LarsWeiss, overborgmester,
København



DANSKE KOMMUNER / NO. 19 / 2020 / NYHEDER /// 9

Tomt kontor
DaNyhedsmagasinetDanske
Kommuner første gang taler
medLarsWeiss, er der to dage
til, at han formelt bliver valgt
somoverborgmester.
Og han vil ikke tale om, hvad han
skal lave somoverborgmester.
Ikke før kollegaerne på rådhuset
helt officielt har peget på ham.
Og borgmesterkontoret, der
ligger to etager over hans eget
kontor, er hanheller ikke flyt-
tet ind i endnu, selvomhan som
fungerende overborgmester har
almulig ret til at gøre det.

– Jeg har en eller anden grad
af ærefrygt for opgaven og re-
spekt for, at jeg først skal væl-
ges til posten. Det er først, når
jeg er blevet valgt i Borgerre-
præsentationen, at jeg så at sige
er den. Som 1. næstformand
overtager jeg for overborgme-
steren, når han har forfald.
Men i og med at Frank (Jensen,
red.) har trukket sig, så er det
noget andet i mine øjne. Så skal
jeg have et mandat fra Borger-
repræsentationen, før jeg kan
træde rigtigt ind i rollen, siger
LarsWeiss.

Paladsrevolution
DaNyhedsmagasinet Danske
Kommuner igen talermed Lars
Weiss, er det fredagmorgen,
ogWeiss er nu officielt blevet
overborgmester i løbet af de firs
sekunder i festsalen påKøben-
havns Rådhus aftenen forinden.
Borgerrepræsentationssalen
er for lille til, at de 55medlem-
mer kan holde behørig corona-
afstand, såmødet var flyttet til
festsalen, hvor der var opstillet
borde i en lang hestesko.Med
hvide duge på bordene lignede
det lidt en festlig lejlighed,men

i stedet for rådhuspandekager
var der bærbare computere, no-
tater og håndsprit på bordene.
Med formaliteterne på plads
kan LarsWeiss nu flytte ind
på overborgmesterkontoret og
blive serviceret af en hel stab
af pressefolk, HK’ere og andre
embedsmænd. Assistancen har
han dog ikke tænkt sig at bruge
på at tvinge København ud i en
180-graders vending i det næste
år, hvor han er overborgmester.
– Der kommer ingen politisk
paladsrevolution. Jeg har været
med de seneste 11 år og været en

LARS WEISS
LarsWeiss er 49 år gam-
mel og bor på Amager med
sin familie. Han er uddan-
net økonom fra Københavns
Universitet. Han er opvokset
i København og har siddet
i Borgerrepræsentationen
siden 2010. Han er søn af
tidligere indenrigsminister
BirteWeiss (S) og ægtefæl-
len OveWeiss.
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del af både det daglige arbejde
og de hovedprioriteter, vi har
lagt i partiet. Der kan være lidt
forskel i vægtningen,men det
grundlæggende kommer jeg
ikke til at ændre på, siger Lars
Weiss.

Holder stolen varm
Frem til sidste uge var det et
åbent spørgsmål, hvem der
skulle være spidskandidat for
Socialdemokratiet ved næste
kommunalvalg.Mette Reiss-
mann (S), tidligere folketings-
medlem og nuværende tv-vært,
meldte sig på banen somden
første. Siden offentliggjorde
regionsrådsformand i Region
Hovedstaden, SophieHæstorp
Andersen, sit kandidatur, efter
børne- og undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil
(S) havde givet hende sin støtte
på Twitter.
LarsWeiss selv havde holdt kor-
tene tæt ind til kroppen indtil
fredagmorgen. Her gjorde han
det klart, at han ikke vil gå efter
at blive siddende i overborgme-
sterkontoret efter valget i no-
vember næste år.
– Det har aldrig væretmin am-

bition at blive overborgmester
i København. Det har jeg hele
tiden sagt. Nu har jeg påtaget
mig opgaven frem til valget, og
den opgave, synes jeg, er spæn-
dende.Men jeg har aldrig haft
en ambition om at sidde i over-
borgmesterkontoret, siger Lars
Weiss.
Dermed ser det i skrivende
stund ud til, at Socialdemo-
kratietsmedlemmer i Køben-
havn skal vælgemellemMette
Reissmann og SophieHæstorp
Andersen i en kommende ur-
afstemning. Hvemder spås de
bedste chancer, vil LarsWeiss
ikke blande sig i.
– Det tilkommer ikkemig at
blandemig i, hvadmedlemmer-
ne i København vælger, siger
han og fortsætter:
– Jeg kommer selvfølgelig til at
sætte mit kryds. Men nu skal
der køre en kampagne, hvor
kandidaterne har mulighed
for at præsentere sig for med-
lemmerne. Og den blander jeg
mig ikke i. Min rolle fremmod
valget bliver at have et tæt og
løbende samarbejde med den
kandidat, som partiet vælger.
Jarl Cordua, der er politisk

kommentator og har en fortid
som aktiv i Venstre i Køben-
havn peger på, at LarsWeiss’
rolle dermed bliver lidt den
samme som tidligere overborg-
mester Lars Engberg (S). Han
overtog i slutningen af okto-
ber 2004 efter Jens Kramer
Mikkelsen (S) og sad på posten
i godt 14 måneder. I mellemti-
den havde Socialdemokratiet
peget på Ritt Bjerregaard (S)
som spidskandidat. Hun vandt
valget i 2005 og blev overborg-
mester.
– Han kommer til at stå for bud-
gettet næste år og overførsels-
sagen til foråret. Og ellers er
det nok begrænset, hvormeget
han får lov til at sætte sit præg
på hovedstaden i de 14måneder
han skal sidde på posten, siger
Jarl Cordua

Hæstorp er stærkt kort
Jarl Corduamener, at Sophie
Hæstorp Andersen er et stærkt
kort.
– Det er tydeligt, at hun har par-
titoppens opbakning, og så har
hun erfaring fra Regionsrådet.
Og så er hun fra København, så
der er ikke tale om, at hun er

fløjet ind udefra og plantet af
partitoppen, somFrank Jensen
var. Så jeg tror ikke, atman i
Socialdemokratiet i København
vil se påHæstorps kandidatur
som en fjendtlig overtagelse, si-
ger Jarl Cordua.
Han peger desuden på, at So-
phieHæstorp Andersen er uden
forbindelse til krænkelsessa-
gerne omkring Frank Jensen.
– Så hun vil være en af deres
egne, men samtidig en, der ikke
har været involveret i krænkel-
sessagerne. Hun er desuden po-
litiskmoden, har haft ansvar og
vundet valg, og så er dermange
år tilbage i hende i politik, siger
Jarl Cordua.
Socialdemokratiet i Køben-
havns ni kredse, partiforenin-
gen, hovedbestyrelsen, S-grup-
pen på rådhuset og DSU kan
anbefale kandidater til posten
som spidskandidat. Det kan de
gøre indtil 8. november. Det
oplyser Socialdemokratiet i
Københavns formand. Når den
deadline er passeret, skal der,
såfremt der ermere end en kan-
didat, gennemføres en skriftlig
urafstemning blandt partiets
medlemmer.• jki@kl.dk
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LARS WEISS
OM KULTUREN PÅ
RÅDHUSET
– Jeg har ikke selv på rådhuset– Jeg har ikke selv på rådhuset
oplevet, at der har været kræn-oplevet, at der har været kræn-
kende adfærd, men det betyderkende adfærd, men det betyder
ikke, at det ikke har været der.ikke, at det ikke har været der.
Allerede før den her misereAllerede før den her misere
begyndte, besluttede vi i grup-begyndte, besluttede vi i grup-
peformandskredsen at tage etpeformandskredsen at tage et
mødemed seksuelle krænkel-mødemed seksuelle krænkel-
ser som tema. Der skal vi taleser som tema. Der skal vi tale
om, hvordan vi undersøger, omom, hvordan vi undersøger, om
det er udbredt i Borgerrepræ-det er udbredt i Borgerrepræ-
sentationen, ligesom vi skal ha-sentationen, ligesom vi skal ha-
ve lavet en form for samværs-ve lavet en form for samværs-
politik og etablere et system,politik og etablere et system,
der sikrer, at man har et sted atder sikrer, at man har et sted at
henvende sig, hvis man opleverhenvende sig, hvis man oplever
krænkende adfærd.krænkende adfærd.


