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Vesterbroer ny formand for Regionsrådet

KONSTITUERING. Enhedslisten troede de var inde i varmen, men de røg ud. Ind kom De konservative og Dansk
Folkeparti i stedet. Ny formand for Regionsrådet er vesterbroeren og socialdemokraten Sophie Hæstorp Andersen.
AF THOMAS
SCHIERMACHER JENSEN

Sophie
HæstorpAndersen er
ny regionsrådsformand
i Region
Hovedstaden.
Foto: Nils
Meilvang/
Scanpix

red.fbl@berlingske.dk

REGIONEN: Der var egentlig
indgået en aftale. Givet håndslag på et samarbejde mellem
socialdemokraternes Sophie
Hæstorp Andersen, der selv
fik 64.917 personlige stemmer
og Enhedslistens spidskandidat Susanne Langer, som 14.140
stemte på i Region Hovedstaden. Sammen med de radikale og SF skulle de konstituere
sig som flertal i det nyvalgte
Regionsråd.
»Vi brugte ordet musketered. Så gik vi fra hinanden og
ventede på tallene fra København – og det tog meget lang
tid, siger en forbitret Susanne
Langer
For den musketéred var ikke meget værd.
Mens Enhedslisten ventede
på de endelige tal fra hovedstaden, som de regnede med ville
styrke deres position, så stod
verden ikke helt stille rundt
om på gangene i Regionsgården i Hillerød, hvor alle partierne havde repræsentanter på
på valgaftenen.
Da klokken var klokken fire
om morgenen onsdag kom Sophie Hæstorp Andersen ind i
lokalet til de ventende folk fra
Enhedslisten. Ikke for at lukke
aftalen med dem, men for at
sige, at der ikke blev en aftale.
Socialdemokraterne havde
brugt tiden på at lave en konstituering med Dansk Folkeparti, De Konservative og Radikale Venstre.
Og så røg Enhedslisten ud
på et sidespor, på trods en stor

fremgang ved valget. Enhedslisten gik fra kun en plads til
fem. Men altså fem pladser
uden særlig indflydelse i regionsrådet de kommende fire år.
»Altså jeg synes ikke, at det
er den bedste start for det fremtidige samarbejde,« siger Susanne Langer.

Maksimal indflydelse
Det Konservative Folkeparti havde en succespræget aften på Regionsgården. Mens
landstendensen sendte spidskandidaten Mette Abildgaard
og hendes parti direkte ud i to-

vene, så endte det slet ikke med
knock-out, men istedet kun et
knebent nederlag på point.
Worst case-scenariet var
en halvering, men det endte
med, at De Konservative gik
fra seks sæder i rådet til fem.
Ikke tæsk, men en løftet pegefinger.
Forskellen fra sidste valg
var blot, at denne gang kom
partiet ind i varmen, med i
konstitueringen og dermed også i en position, hvor de kan
sætte deres præg på, hvad regionen skal fokusere på de kommende fire år.
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» Det gik overraskende godt
til valget, og vi havde et godt
konstitueringsforløb, hvor vi
fik en god aftale«, siger Mette Abildgaard fra De Konservative.
I konstitueringsforhandlingerne krævede De Konservative et kræftudvalg nedsat, før
de ville stille sig bag Hæstorp
som formand. Og så skal den
nye akutbehandlings-ordning
1813 løbende evalueres fremover. Det krav trak Mette Abilgaard også frem i forhandlingerne i de sene nattetimer.
Begge krav blev imødekommet, og nu står konservative
altså også bag den brede aftale, der også rummer SF, som
havde et dårligt valg til regionsrådet, som de også havde
det på landsplan.
SF fik den knock-out de konservative undgik. Partiet blev
reduceret fra otte medlemmer
til nu kun 2 i rådet. Vælgerne
flygtede og kun 54.866 stemte
SF mod hele 146.963 ved sidste valg.
Alligevel har partiet fået to
udvalgsformandsposter ud af
de seks driftsudvalg, der blev
nedsat i konstitueringen.

Endnu bredere
Da aftalen var på plads og den
socialdemokratiske spidskandidat mødtes med Enhedslistens folk, blev de ikke spurgt,
om de ville være med.
Aftalen var endegyldigt lukket, og selv om Enhedslisten
måske med lidt justeringer
kunne have tilsluttet sig det
de andre partier var blevet enige om i løbet af natten, Men
det blev ikke aktuelt.
Begge modeller - både den
med Enhedslisten og den med
Konservative og DF ville have ført til at Sophie Hæstorp
Andersen satte sig for bordenden. For på trods af dårlige prognoser inden valget, så
erobrede Socialdemokraterne
en ekstra plads i Regionsrådet
og gik fra 12 til 13 ud af de 41
medlemmer.
Det er Sophie Hæstorp Andersen glad for.
»Jeg har godt kunnet mærke, at det var en god kampagne vi førte og folk syntes godt
om vores budskaber når vi var
ude«. siger Sophie Hæstorp.
Pia Illum (S) kom ind som
en af de nye. Hun fik 2.673 personlige stemmer. Men hun var

ikke tilstede på Regionsgården
i Hillerød, da konstitueringen
blev handlet på plads.
»Vi fik at vide, at vi ikke
havde nogen indflydelse på
den proces«, siger hun

Sammen udenfor
Venstre og partiets spidskandidat Martin Geertsen, der med
34.718 fik næstflest personlige
stemmer, valgte at stå udenfor
konstueringen, selv om han og
Venstre endte som det næststørste parti i rådet.
De blev spurgt i Venstre,
men allerede inden forhandlingerne var begyndt sluttede
de igen. Venstre ville ikke.
»Vi spurgte om de ville være med i en meget bred konstitueringsaftale, men Venstre
valgte selv at sidde i opposition. De var ikke interesserede
i en bred konstitution, da det
stod klart, at de ikke vandt valget«, siger Hæstorp.
Sammen med Liberal Alliance, der fik et mandat og Enhedslisten, står Venstre altså
på sidelinjen i regionsrådet.

Hold kæft-bolsje
Alt afhænger af øjnene, der
ser. Hos Mette Abildgaard og
De Konservative ser de lyst på
fremtiden efter selv at have siddet i opposition i Regionsrådet
i den forgange valgperiode. Nu
er der nye boller på suppen.
Den brede aftale giver mulighed for, at arbejdsklimaet forbedres i de kommende år.
»Jeg er glad for at Socialdemokratiet gerne ville lave den
brede aftale hen over midten,
siger hun.
Der trænger ikke lige så meget lys igennem Susanne Langers linse. Tilliden har lidt et
knæk efter aftalebruddet på
valgnatten, og fremtidens store beslutninger bliver ikke lettere at tage del i efter konstitueringsspillet. Selv om Susanne
Langer har mødt en udstrakt
hånd fra Sophie Hæstorp Andersen.
»Jeg har fået en besked fra
Sophie om vi skulle tage et møde om det fremtidige samarbejde. Det tager jeg selvfølgelig med hende, men hun kan
ikke spise mig af med et hold
kæft-bolsje«, siger hun.

JUL I RESTAURANT THE HARBOUR
Juleaften:
• Velkomstdrink
• Hjemmegravad laks med sennepssylte, grønkål,Pijon æble og honning skum
• And, stegt med æbler og svesker serveret med rødkål, brune og hvide kartoer samt andesauce
• Ris a la mande med lun kirsebærsauce, samt kaffe & te

Pris pr. person DKK 415,Bordreservation til juleaften er nødvendig

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN
Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.
– Dyrt? Det kan diskuteres. Men vi er os det værd.
TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Åbningstider i Restaurant The Harbour jul & nytår 2013:
23., 24., 25. og 26. december fra 08:00–23:00
27.–30. december normale åbningstider
31. december – The Harbour serverer kun forudbestilt nytårsmenu

Se vores attraktive juletilbud www.theharbour.dk samt www.copenhagenisland.dk

Kalvebod Brygge 53, Tlf. 3338 9600, www.copenhagenisland.dk

København Ø
Ndr. Frihavnsgade 10 · Tlf. 35 38 15 51

Behandlinger finansieres.
Små afdrag over op til 5 år.

København V
Vesterbrogade 70 · Tlf. 33 31 58 51
Valby
Spinderigade 5 · Tlf. 38 80 31 13
www.tpt.dk
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24 stemmer skilte
to kandidater
rv13: Det blev nødvendigt med
fintælling af stemmerne ved
det netop overståede regionsrådvalg.
Der var længe spænding om
udfaldet, og temmetallet lå da
også umådelig tæt - 24 stemmer endte med at gøre forskellen og efter fintælling tilfaldt
regionsrådets 41. mandat Venstres Erik Sejersten, der altså
løb med pladsen for næsen af
Liberal Alliances Heidi Wang.
Fintællingen, kombineret
med en tilbagemelding fra
Brøndby Kommune, om at
der var fundet stemmer på

Venstre, som uretmæssigt var
blevet erklæret ugyldige i første omgang, førte imidlertid
til, at afstanden mellem de to
kandidater steg til 24 stemmer.
Resultatet forelå endeligt
fredag den 22. november. tre
dage efter valghandlingen.
tsj

liberal alliances Heidí
Wang missede valg til
regionsrådet. 24 stemmer
skilte hende og den nærmeste
konkurrent. Foto: scanpix

regionsvalg
De kom inD
■ A: Socialdemokratiet

Sophie Hæstorp
Andersen (64.917)
Leila Lindén (11.510)

Lise Müller (6.271)
Jens Mandrup (2.743)
■ i: Liberal Alliance

Niels Høiby (5.532)

Özkan Kocak (5.899)
Maja Højgaard (5.507)
Flemming Pless (5.422)
Erik R. Gregersen (4.764)
Hanne Andersen (4.337)
Per Seerup (4.306)

■ o: Dansk Folkeparti

Henrik Thorup (24.403)
Marlene Harpsøe (5.092)
Finn Rudaizky (4.338)
Kenneth Kristensen Berth (2.109)

Susanne Due (3.403)
Lars Gaardhøj (3.401)
Marianne Stendell (3.397)
Bodil Kornbek (2.876)
Pia Illum (2.673)
■ B: Det Radikale Venstre

Charlotte Fischer (12.015)
Karin Friis Bach (3.804)
Abbas Razvi (2.593)
■ C: Det konservative Folkeparti

Per Tærsbøl (12.847)
Hans Toft (11.992)
Mette Abildgaard (10.262)
Karsten Skawbo-Jensen (3.648)
Lene Kaspersen (2.488)
■ F: SF – Socialistisk Folkeparti

■ V: Venstre – Danmarks

Liberale Parti: 8 mandater
Martin Geertsen (34.718)
Bergur Løkke Rasmussen (4.003)
Carsten Scheibye (3.822)
Randi Mondorf (3.409)
Anne Ehrenreich (3.188)
Ole Stark (3.011)
Per Roswall (2.428)
Erik Sejersten (2.018)

■ Ø: enhedslisten

Susanne Langer (14.140)
Torben Kjær (1.701)
Annie Hagel (1.711)
Tormod Olsen (1.483)
Marianne Frederik (2.719)
region Hovedstaden
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Intropris 2for1 for 1495kr.
En del af vores efterårs designer kollektion

Eksklusivt hos Louis Nielsen

OBS! Nye åbningstider:
Mandag-fredag kl. 8-18 · Lørdag kl. 10-15
KBH V Vesterbrogade 48 · Butiksindehavere Saeed Akhtar og Pernille Overgaard
Bestil synsprøve på louisnielsen.dk eller på telefon 7013 0111

PÅ gasværksvejens skole var lere vælgere overrasket
over den gule stemmeseddel, der var valg til regionsrådet.
men stemt blev der. Foto: martin sørensen
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