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PARTIHOPPERE
KAN GÅ HÅRD
SKÆBNE I MØDE

Det er svært at blive genvalgt efter
et partiskift, viser kortlægning.
Partihop koster på troværdighed
og status i partihierarkiet, mener
professor i statskundskab.
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A ntallet af
partihoppe-
re rundede
et skarpt
hjørne over
sommeren,
da i alt 100
byrådsmed-
lemmer har

forladt det parti, de blev valgt for i
2017. Og i skrivende stund er tallet
kravlet op på 105.
De godt 100 byrådsmedlemmer kan

gå en krank skæbne imøde ved
næste valg. Det viser en

kortlægning af for-
rige periodes

parti-
hoppere,

somNyhedsmagasinet Danske Kom-
muner har lavet. Den viser nemlig, at
kun godt en fjerdedel af de byråds-
medlemmer, der forlod deres parti i
løbet af valgperioden, blev genvalgt
ved kommunalvalget i 2017.
I alt forlod 182 byrådsmedlemmer
deres parti fra 2014 til 2017, og da de
nye byråd ringede ind i 2018, var kun
46 personer eller 25 procent at finde
igen. 59 af demhavde valgt ikke at
genopstille. 77 af demhavde forsøgt
at blive genvalgt i et nyt parti, men
var blevet skrottet af vælgerne.

Tillidsbrud er synligt
Der er ifølge Robert Klemmensen,
professor i statskundskab ved SDU, i
hvert fald to gode forklaringer på, at
partihopperne harmarkant sværere
ved at blive genvalgt end deresmere
partitro kolleger. Den ene handler
om vælgernes dom i stemmeboksen.
– Det er i høj grad et spørgsmål om
vælgernes tillid til politikerne. I
kommunalpolitik er detmeget nært
– det kan være Lars, der er ven-
stremand, som så lige pludselig er
socialdemokrat. Ham kan vi sætte
ansigt på, og vi kender hammåske
som formand i fodboldklubben eller
lærer på den lokale folkeskole. Så det
blivermeget synligt og personligt, at
en politiker har skiftet parti. Og det

koster på tilliden i forhold til væl-
gerne, siger Robert Klemmensen og
fortsætter:
– Desuden vil der altid stå et parti,
der harmistet et byrådsmedlem og
vil være interesseret i at få partihop-
peren til at fremstå somutroværdig
og uvederhæftig.
Kortlægningen af partihoppernes
resultat ved valget i 2017 viser sam-
me tendens som ved valget i 2013.
Her kiggede Christian Elmelund-
Præstekær, der var forsker ved SDU,
på, hvordan det gik partihopperne.
Den undersøgelse viste samme ten-
dens, somNyhedsmagasinet Danske
Kommuners aktuelle kortlægning.
Kun 28 procent af de byrådsmedlem-
mer, der havde forladt deres parti for
at blive løsgænger ellermelde sig ind
i et nyt parti, blev genvalgt. For de
partitro byrådsmedlemmer, som for-
søgte at blive genvalgt for det samme
parti, lykkedes det for 60 procent.
Altså dobbelt såmange.

Mister personlige stemmer
Robert Klemmensen peger på parti-
interne forhold som den anden for-
klaring på, at partihopperne har
svært ved at blive genvalgt.
– Partihopperne ender nok ikke som
spidskandidater i deres nye parti.
Især hvis det er partimedlemmerne,
der ved afstemning afgør række-
følgen på kandidatlisten, så vil jeg
mene, at det er rigtig svært for par-
tihoppere at opnå en høj placering
på kandidatlisten. Vimå i hvert fald
formode, atmedlemmerne af partiet
hellere vil pege på en kandidat, der
har bevist sin loyalitet over for par-
tiet, siger Robert Klemmensen.
Uagtet partihoppernes placering
på listen så viser forskningen, at de
mister en stor del af deres personli-
ge stemmer, når de går til valg for et
nyt parti. Ved valget i 2013 mistede
partihopperne omkring 20 procent
af deres personlige stemmer. Endda
i en periode, hvor de personlige
stemmetal på landsplan steg med 12
procent.

DF hårdt ramt
Ligesom i de to foregående perio-
der har isærDanskFolkeparti været
hårdt ramt afmandatflugt i denne
periode. 24 byrådsmedlemmer har
forladt partiet og fundet et nyt hjem.
Dermed erDFdet parti, der i abso-
lutte tal harmåtte sige farvel til flest
medlemmer. Firemere endVenstre
og femmere end Socialdemokratiet,
der dog har tre og fire gange såmange
mandater somDanskFolkeparti.
Partiet har,mener politisk redaktør
påAvisenDanmarkThomasFun-
ding, haft svært ved at enes ude i
lokalafdelingerne.
– Sammenlignetmed andre partier
så virker det til, at de i højere grad lig-
ger og slås indbyrdes lokalt, og at det
får folk til at forlade partiet. De har
notorisk haft svært ved at enes lokalt,
siger ThomasFunding.
Hanpeger også på en landspolitisk
forklaring påmandatflugten iDansk
Folkeparti.
–Mankan ikke lukke øjnene for, at
rigtigmange af dem, der blev valgt for
DanskFolkeparti i 2017, har udsigt
til et ringe valg næste år. De kan sim-
pelthen se deresmandat forsvinde.
Det tager de så konsekvensen af og
skifter parti. Der er nok ikke nogen,
der vil indrømme, at de skifter parti
for at øge deres chance for genvalg,
men enhver logik og de data, vi har,
taler deres tydelige sprog. DF står
svagt landspolitisk og har udsigt til et
ringere kommunalvalg. Og det er det
parti, der harmistet flest kommunal-
politikere, siger ThomasFunding.
Sammebudpå en forklaring har
CarstenMai, tidligere pressechef på
KøbenhavnsRådhus og nuværende
klummeskribent om lokalpolitik.
– Jeg vil tillademig at sige, at det er
mere en taktisk overvejelse omegen
overlevelse, end det er såmeget andet.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
kan jo også godt læsemeningsmålin-
ger, og når de tre partiermed størst
modvind landspolitisk (DF, LAogAl-
ternativet, red.) har relativt flest par-
tihoppere, så er det svært at konklu-
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dere andet, end at det betyder rigtig
meget i deres overvejelser, siger han.

Demokratisk problem?
Manøvrenmed at forlade det parti,
der har sikret et byrådsmedlem et
mandat, har i lang tid været til dis-
kussion. I nogle partier indgårman
håndfæstninger, hvor kandidaterne
forpligter hinanden til at nedlægge
deresmandat, hvis de skifter parti.
Men den løsning har ingen juridisk
binding og kan nemt brydes.
Det skete så sent som i starten af
august, hvor EnhedslistensMaya
RyomMønster i Vejenmeldte sig ud
af partiet men tog mandatet med.
Det fik ingen andre konsekvenser
end et alenlangt kommentarspor
på Facebook, hvor hendes tidligere
partikammerater beskyldte hende
for ”mandattyveri”, uvederhæftig-

hed og anden elendighed.
Og op til sidste kommunalvalg
foreslog den daværende formand
for Konservativ UngdomAndreas
Weidinger, der nu er kommunalbe-
styrelsesmedlem i Gentofte, atman

simpelthen ved lov forbyder
byrådsmedlemmer at tage
deresmandatmed, når de
skifter parti.
Men hverken håndfæst-

ninger eller lovændringer
givermening, mener SDU-professor
Robert Klemmensen.
–Man kan kun løse problemet ved
at begrænse byrådsmedlemmernes
demokratiske rettigheder, og det vil
væremoralsk forkert at gøre det.
Retten til at skifte parti skal være
der, fordiman naturligvis ikke kan
stavnsbinde kandidater til deres par-
ti, hvis demener, at der foregår no-
get, de ikke kan stå inde for. Det ville
jo være udemokratisk i sig selv. Så
operationen skulle nok lykkes, men
patienten ville dø undervejs, siger
Robert Klemmensen.• jki@kl.dk

Retten til at skifte parti skal
være der, fordiman natur-
ligvis ikke kan stavnsbinde
kandidater til deres parti.
Robert Klemmensen, professor på SDU
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PARTIHOPPERNE
HAR ORDET
Spørger man partihopperne selv, om
hvorfor de har skiftet parti, peger de i
overvejende grad på politiske uenig-
heder – både lokalt og medmoder-
partiet – og personlige konflikter
som begrundelse for partiskiftet.
Det viser en stikprøve, hvor Ny-
hedsmagasinet Danske Kommuner
har spurgt 38 af partihopperne,
hvorfor de forlod de parti, de blev
valgt for i 2017.

– Det var en kombination af den
landspolitiske og den lokalpolitiske
retning, siger et byrådsmedlem, der
har skiftet parti.

– Der var manglende ledelse og op-
mærksomhed i forhold til lokalfor-
eningerne. Der var for meget splid
og uro, som der ikke blev gjort no-
get ved, siger et byrådsmedlem.

– Jeg bryder mig ikke om Social-
demokratiets højredrejning, når det
drejer sig om integrations- og ud-
lændingepolitik. Det er et ideologisk
ryk til højre for at samle stemmer,
siger et byrådsmedlem.




