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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 bli-
ver ikke Socialdemokratiets
spidskandidat til kommunal-
valget i Ishøj næste år.
Det stod klart, efter at resulta-
tet af en urafstemning blandt
partiets 423medlemmer blev
offentliggjort i sidste uge. Her
måtte Ole Bjørstorp se sig slået
afMerete Amdisen, somhan
som led i den interne uro i par-
tiet væltede som gruppefor-
mand for præcist et år siden.
Merete Amdisen fik 206 stem-
mer, Ole Bjørstorp 96 stemmer
og outsider-kandidaten Anne-
liseMadsen, datter af tidligere
borgmester PerMadsen, 67
stemmer.
– Jeg er utrolig taknemmelig
for, atmedlemmerne har vist
mig så stor tillid. Det er et klart
mandat, jeg er efterladtmed.
Nu vil jeg fokusere på at samle
gruppen og få lavet et valgpro-
gram, sigerMerete 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 regnermed at være på
stemmesedlen ved næste valg.
– Partiet har sådan set ikke be-
handletmig særlig godt, så jeg
bliver siddende somborgmester
hele valgperioden. Borgerne har
valgtmig somborgmester – ikke
MereteAmdisen – og det er væl-
gerne, jeg arbejder for, siger han.
Reaktionen ærgrerMerete
Amdisen.
– Jeg har stor respekt for det
arbejde, Ole har lavet gennem
årene. Nu håber jeg, han vil
bakke op om, atmedlemmerne
har valgt en anden kandidat,
siger hun.
Uroen, der kastede Socialde-
mokratiet i Ishøj ud i det første
kampvalg om borgmesterkan-
didaturet i 45 år, kom til offent-
lighedens kendskab tilbage i ok-
tober, da Ole Bjørstorp skrev på

Ole Bjørstorp væltet
som borgmesterkandidat
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Klimasamarbejde har
nu 66 kommuner

DK2020 ///Der er overvæl-
dende interesse blandt lan-
dets 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 kommu-
ner i projektet, der drives i
samarbejdemellemRealda-
nia, 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 inter-
nationale bynetværk C40
anvender.
Det særlige ved klimahand-
lingsplanerne er, at alle væ-
sentlige kilder til drivhus-
gasudledning håndteres.
Det er blandt andet trans-
port, landbrug, ener-
gi, bygninger, byudvikling
og kommunens egne biler
og ejendomme.
I klimahandlingsplanen
skal hver kommune ud-
pege konkrete tiltag, der til-
sammen sikrer en nettonul-
udledning senest i 2050 for
hele kommunens geografi-
ske område.
Ud af de 20 pilotkommu-
ner, der siden 2019 har væ-
ret i gangmed at udarbej-
de klimahandlingsplaner,
er Samsø, Sønderborg og
Roskilde allerede nået i mål.
De kommuner skal nu i gang
med at implementere klima-
handlingsplanerne gennem
konkrete politikker og pro-
jekter.•mdbr@kl.dk

Kort nyt

Facebook, at han opstiller som
borgmesterkandidat i 2021.
Uden at være blevet valgt, og
det går ikke, fastslog den lokale
partiforeningsformandHen-
ning Bjerre dengang.
S-lokalbestyrelsen vedtog der-
efter en udtalelse om, at der
endnu ikke var valgt spidskan-
didat, og daMerete Amdisen
i december blev væltet som
gruppeformandmed 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 de-
bat ved på Facebook at beskylde
Merete Amdisen for at splitte
frem for at samle, og at hun der-
for ikke kunne fortsætte som
gruppeformand.
Sideløbendemed de interne
skærmydsler i partiet har Eks-
tra Bladet skrevet om borg-
mesterens brug af en kommu-
nal bil, hvilket tilsynet senere
påpegede var sket i stridmed
reglerne.
Socialdemokratiet har haft ab-
solut flertal i Ishøj siden 1985
og har haft borgmesterposten
endnu længere. Ole Bjørstorp
har været borgmester siden
2002.•mdbr@kl.dk

Jeg er utrolig taknemmelig for, at
medlemmerne har vistmig så stor

tillid.Det er et klartmandat, jeg er efter-
ladtmed.Nu vil jeg fokusere på at samle
gruppen og få lavet et valgprogram
MereteAmdisen (S), borgmesterkandidat, Ishøj
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