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HER BLIVER KV21
VIRKELIG SPÆNDENDE
Næste år får vi alle fornøjelsen af hele 98 valg. 98 forskellige politiske virkeligheder. Og en
masse forskellige måder at føre valgkamp på. Det bliver spændende over hele linjen. Men der er
alligevel lige en håndfuld kommuner, hvor det bliver ekstra spændende. Dem har vi samlet her.

tekst MADS BRANDSEN

EFTER FRANK
KØBENHAVN: København er rød somsolen, og selv om
stemningen forud forKV17 var, at Enhedslisten kunne
blive hovedstadens største parti, skete det ikke. Sidenhar

overborgmester Frank Jensen (S) taget konse-
kvensen af sin årelange historik for krænkel-
ser af kvinder og forladt posten efter nogen
tumult. Socialdemokratiet stillermednuvæ-
rende regionsrådsformand SophieHæstorp
Andersen i front,mensEnhedslisten
endnu ikke har valgt sin spidskandidat.
Stiller partietmed en kendt frontfigur,
kan det rykke noget påmagtbalancen i
partierne – præcis som de landspoliti-
ske tendenser kan det i den borgerlige
lejr. Derfor er København også værd
at holde øjemed.

ERIK ELLER ELLEN
SØNDERBORG: I lighedmedKolding er der dømt kendisvalg
i Sønderborg – dog hermed den forskel, at kendissen, tidli-
gere undervisningsminister Ellen TraneNørby (V), tager
kampenmod den siddende borgmester siden 2014 Erik
Lauritzen (S). VedKV17 fik Socialdemokratiet 40 procent
af stemmerne. Spørgsmålet er, omEllen TraneNørby, der
har boet i Sønderborg, vil være i stand til at ændre på det.
I hvert fald har hun tidligere skrevet politisk danmarkshi-
storie. Da hun for 16 år siden blev nyvalgt til Folketinget i
netop Sønderborg, var det første gang, kredsen fik et folke-
tingsmedlem siden genforeningen i 1920.
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FJERNVARMESALGET, DER GIK GALT
ODENSE: Man skullemåske ikke tro, at noget så tørt
somet salg af et fjernvarmeselskab er i stand til at
ryste de tektoniske plader under en kommune,men
da Socialdemokratiet, SF ogRadikaleVenstre havde
meldt salgsplanerne ud, kunneTV2/Fynbringe en
meningsmåling, hvor Socialdemokratiet gik ti procent
tilbage. Og hvad værre er, så er salgsplanerne siden rø-
get i vasken som følge af juridiske udfordringer.Husk-

er vælgernemondet?RadikaleVenstre kan – sommålingen forudså – ende
i rollen somkongemager. Det nuværende byrådsmedlem, rådmandSusanne
Crawley (R), samarbejder tætmed S og SF,menhvis den borgerlige udfordrer
Christoffer Lilleholt (V) kan trække endnu flere vælgere overmidten, kanhan
endemed at slå borgmester PeterRahbækJuel (S).

HVOR STOR ER HENRIK
FRANDSEN-EFFEKTEN?
TØNDER: Det er på allemåder historisk, at Tøn-
der overhovedet er at finde på denne liste. Græn-
sekommunen har sidenKV01 været en sikker
Venstre-bastion.Men siden et snævert flertal på
et opstillingsmøde i juni på en pløjemark vragede
borgmester Henrik Frandsen som spidskandidat
til fordel for den relativt ukendteMartin Iversen,

har i alt femVenstre-politikere forladt partiet. Debatten imedierne har
kørt på de høje nagler, og i oktober præsenteredeHenrik Frandsen og de
femV-afhoppere deres nye politiske projekt, Tønder Listen.Med Frand-
sen i front fik Venstre 45 procent af stemmerne vedKV17. Nogle af dem
stemmer sikkert Venstre igen –mens andre stemmer på den i befolknin-
gen vellidte borgmester uanset hans parti. KV21 i Tønder bliver spænden-
de på den neglebidendemåde.

SPÆNDER BOLIGSAG BEN FOR K?
FREDERIKSBERG: Der hviler en tung opgave påFrederiksbergs unge
borgmester SimonAggesen (K), der er tiltrådt i løbet af valgperio-
den.Den er lige så enkel, somden kan blive svær: Beholdmagten.
Danmarks arealmæssigtmindste kommunehar været en konserva-
tiv-grøn ø i et rødt hav siden 1909.Omdet fortsætter sådan, afhæn-
ger i høj grad af vælgerens syn på borgmesterens ind- og fraflytning,
som fikAggesen på forsiden af tabloidaviserne. Det er uklart, omno-
get var ulovligt,mennogle vælgere vil formentlig rynke på næsen af,

at en borgmester betaler en hidtidig beboer for at flytte til en lejlighed, vedkommende ikke
havde råd til. Læg dertil, at vælgerne påFrederiksberg ikke er så borgerlige, somDetKonser-
vative Folkeparti kunne ønske sig det. Ved sidste valg var et systemskifte få hundrede stem-
mer fra at blive virkelighed. Sker det, bliverMichael Vindfeldt (S) formentlig ny borgmester.

EKSMINISTRENES KAMP
KOLDING: Vil koldingenserne helst have
tidligere udenrigsminister og eks-parti-
formand Villy Søvndal (SF), der har boet i
Kolding i årevis – eller er demere til tidli-
gere fødevareministermedmere EvaKjer
Hansen (V), der for nylig har revet teltpæle-
ne op og er flyttet til byen? Indrømmet, der
er selvfølgelig andre borgmesterkandida-
ter, men når alt kommer til alt, er det de to
kendisser, der set udefra gør KV21 i Kolding
rigtig spændende. Byens populære borgme-
ster Jørn Pedersen (V) genopstiller ikke, og
dermed er 12.000 personlige stemmer i spil
i byen, der, før Venstre kom til magten, var
socialdemokratisk ledet i årtier. Socialde-
mokratiets spidskandidat hedder Birgitte
MunkGrunnet. Ligesom de to kendte top-
kandidater sidder hun ikke i byrådet i dag.
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