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Ole Bjørstorp væltet
som borgmesterkandidat
Den slagne Ishøj-borgmester overvejer nu sin
politiske fremtid, mens den nye spidskandidat
Merete Amdisen glæder sig over at være valgt på
et bredt mandat fra medlemmerne.

tekst MADS BRANDSEN

Borgmester Ole Bjørstorp bliver ikke Socialdemokratiets
spidskandidat til kommunalvalget i Ishøj næste år.
Det stod klart, efter at resultatet af en urafstemning blandt
partiets 423 medlemmer blev
offentliggjort i sidste uge. Her
måtte Ole Bjørstorp se sig slået
af Merete Amdisen, som han
som led i den interne uro i partiet væltede som gruppeformand for præcist et år siden.
Merete Amdisen fik 206 stemmer, Ole Bjørstorp 96 stemmer
og outsider-kandidaten Annelise Madsen, datter af tidligere
borgmester Per Madsen, 67
stemmer.
– Jeg er utrolig taknemmelig
for, at medlemmerne har vist
mig så stor tillid. Det er et klart
mandat, jeg er efterladt med.
Nu vil jeg fokusere på at samle
gruppen og få lavet et valgprogram, siger Merete Amdisen.

Ole Bjørstorp ønsker ikke at
kommentere nederlaget over
for Danske Kommuner, men
henviser til sine udtalelser
til TV 2 Lorry. Her siger han,
at han regner med at være på
stemmesedlen ved næste valg.
– Partiet har sådan set ikke behandlet mig særlig godt, så jeg
bliver siddende som borgmester
hele valgperioden. Borgerne har
valgt mig som borgmester – ikke
Merete Amdisen – og det er vælgerne, jeg arbejder for, siger han.
Reaktionen ærgrer Merete
Amdisen.
– Jeg har stor respekt for det
arbejde, Ole har lavet gennem
årene. Nu håber jeg, han vil
bakke op om, at medlemmerne
har valgt en anden kandidat,
siger hun.
Uroen, der kastede Socialdemokratiet i Ishøj ud i det første
kampvalg om borgmesterkandidaturet i 45 år, kom til offentlighedens kendskab tilbage i oktober, da Ole Bjørstorp skrev på

Facebook, at han opstiller som
borgmesterkandidat i 2021.
Uden at være blevet valgt, og
det går ikke, fastslog den lokale
partiforeningsformand Henning Bjerre dengang.
S-lokalbestyrelsen vedtog derefter en udtalelse om, at der
endnu ikke var valgt spidskandidat, og da Merete Amdisen
i december blev væltet som
gruppeformand med et smalt
flertal anført af Ole Bjørstorp,
fortalte hun, at hun går efter at
blive borgmesterkandidat.

Splitter frem for samler
Efter den udmelding skabte Ole
Bjørstorp yderligere intern debat ved på Facebook at beskylde
Merete Amdisen for at splitte
frem for at samle, og at hun derfor ikke kunne fortsætte som
gruppeformand.
Sideløbende med de interne
skærmydsler i partiet har Ekstra Bladet skrevet om borgmesterens brug af en kommunal bil, hvilket tilsynet senere
påpegede var sket i strid med
reglerne.
Socialdemokratiet har haft absolut flertal i Ishøj siden 1985
og har haft borgmesterposten
endnu længere. Ole Bjørstorp
har været borgmester siden
2002. • mdbr@kl.dk

PRESSEFOTO

Jeg er utrolig taknemmelig for, at
medlemmerne har vist mig så stor
tillid. Det er et klart mandat, jeg er efterladt med. Nu vil jeg fokusere på at samle
gruppen og få lavet et valgprogram
Merete Amdisen (S), borgmesterkandidat, Ishøj

Kort nyt

Klimasamarbejde har
nu 66 kommuner
DK2020 /// Der er overvældende interesse blandt landets kommuner for at være
med i projektet DK2020, der
sætter turbo på den lokale
klimaindsats.
Således kan yderligere 46
kommuner nu slutte sig til
de eksisterende 20 kommuner i projektet, der drives i
samarbejde mellem Realdania, KL og de fem regioner.
Som led i samarbejdet skal
kommunerne udarbejde
klimahandlingsplaner, der
lever op til Parisaftalen
og som lever op til samme
standarder som det internationale bynetværk C40
anvender.
Det særlige ved klimahandlingsplanerne er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning håndteres.
Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling
og kommunens egne biler
og ejendomme.
I klimahandlingsplanen
skal hver kommune udpege konkrete tiltag, der tilsammen sikrer en nettonuludledning senest i 2050 for
hele kommunens geografiske område.
Ud af de 20 pilotkommuner, der siden 2019 har været i gang med at udarbejde klimahandlingsplaner,
er Samsø, Sønderborg og
Roskilde allerede nået i mål.
De kommuner skal nu i gang
med at implementere klimahandlingsplanerne gennem
konkrete politikker og projekter. • mdbr@kl.dk

