
DANSKE KOMMUNER / NO. 14 / 2020 / PARTIHOPPERE /// 11

PARTIHOP VARSLER
KV21-BLODBAD
Alternativet og Liberal Alliance har blødt byrådsmedlemmer siden
sidste valg. Det varsler noget nær den totale udryddelse for de to
små partier, LA og Alternativet, mener politisk kommentator.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

Siden sidste valg har Alternativet
mistetmere end hvert tredje byråds-
medlem,mens Liberal Alliance har
mistet hver fjerde. Og i flere kommu-
ner er de to partier nu ikke længere
repræsenteret på rådhuset. Den ud-
vikling er et klart varsel om, at de to
små og nye partier kan se frem til et
vælgerhug til kommunalvalget næste
år. Det siger Jarl Cordua, der er poli-
tisk kommentator og radiovært.
– De står foran noget, der ligner den
totale udryddelse. Det vil virkelig
blive svært for dem at fastholde ret
mange af deres byrådsmedlemmer,
siger Jarl Cordua.
Alternativet har mistet otte ud af
20 byrådsmedlemmer siden valget,
mens seks ud af 28 har forladt Libe-
ral Alliance. Og det koster ude i det
lokale, når mandaterne flygter fra
partiet.
– Først og fremmest mister man jo
indflydelse, når der er færre byråds-
medlemmer, der kan være med til at
indgå budgetter og aftaler i kommu-
nerne. Og færre byrådsrepræsen-
tanter betyder færre ambassadører i
det lokale. Manmangler simpelthen
kendte ansigter, der kanmøde væl-
gerne og ”sælge” politikken, siger
Jarl Cordua og fortsætter:
– Så det er svært at se for sig, at Alter-
nativet kan beholde deres borgme-
sterposter på Fanø og i København
efter valget. Jeg vil blivemeget over-
rasket, hvis ikke Alternativet bliver
totalt udryddet, måske bortset fra
etmandat eller to i Aarhus eller Kø-

benhavn. Liberal Alliance kanmåske
blive valgt ind nogle enkelte steder.

Løse snørebånd
CarstenMai, der har enmangeårig
fortid på Københavns Rådhus som
pressechef for Jens KramerMikkel-
sen og skriver klummer om lokalpo-
litik i københavnske lokalaviser, bru-
ger en atletik-analogi til at beskrive
Alternativets og Liberal Alliances
KV21-muligheder.
– Det svarer til at stå foran et 100-
meterløb, hvor du ikke har snøret
løbeskoene. Det bliver hverken et
hurtigt løb eller et kønt løb, siger

CarstenMai og fortsætter:
– Så de to partier står til en ned-
smeltning, hvor de formentlig vil
mistemangemandater. Det, at det
er to nye partier, der harmistet re-
lativtmangemandater i løbet af pe-
rioden, forstærker idéen om, at det
er politiske døgnfluer. Så de starter
simpelthen iminus.

Landspolitisk krise
Politisk redaktør påAvisenDan-
mark, ThomasFunding, peger på, at
demange frafaldne partisoldater i
Liberal Alliance ogAlternativet er et
symptompåde landspolitiske kriser,
somde to partier har været igennem.
– Først og fremmest siger det noget
om, hvor partierne står i dag. Og
det er jo alt andet lige et skidt sted
for så vidt angår Liberal Alliance og
Alternativet. Begge partier har haft
dårlige folketingsvalg, mistet folke-
tingsmedlemmer og skiftet ledelse,
siger Thomas Funding.
Han peger ligesom Jarl Cordua på,
atmandatflugten kommer til at ko-
ste ved næste valg.
– Demister ”brain trust”. Altså folk
med erfaring, folk der kender lokal-
politik og kan væremed til at føre
et parti igennem en valgkamp. Det
vil alt andet lige give dem et ringere
udgangspunkt til valget, siger Tho-
mas Funding.• jki@kl.dk

Færre byråds-
medlemmer be-
tyder færre am-
bassdører i det
lokale, og derfor
kan de mange
partihoppere
koste Alterna-
tivet og LA dyrt
ved næste kom-
munalvalg.
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