
Gyldenkilde tabte
Enigt Folketing bag Henning Rasmussen som ny formand

HORSENS - Lilli Gyl-
denkilde (SF) tabte i 
går kampen om at nå 
den ærefulde post som 
formand for Folketin-
get. Lilli Gyldenkilde 
trak sig sent i aftes ud 
af opløbet, fordi hun ik-
ke kunne få klar støtte 
fra Venstre og de kon-
servative til sit kandi-
datur - og snød dermed 
de to store, borgerlige 
partier for flere for-
mandsposter i Folke-
tingets udvalg.

- Der var på et tidspunkt en

chance for at nå formandspo-
sten, som jeg prøvede at tage. 
Men som det udviklede sig 
med forhandlingerne mellem 
de store partier om nogle for-
mandsposter i Folketingets 
udvalg, besluttede jeg, at par-
tierne ikke skulle bruge mig 
som en brik i dette spil. Jeg vil 
ikke deltage i det prangeri, der 
udviklede sig til omkring for-
mandsposterne, siger Lilli 
Gyldenkilde.

- Skuffer det dig, at det gik 
sådan?

- Man kan ikke bruge skuf-
felse til noget i politik. Jeg bli-
ver i eftermiddag valgt til 
næstformand for tinget og 
kan fortsætte min indsats på 
det arbejdsmarkedspolitiske 
og socialpolitiske område, si-

Lilli Gyldenkilde (SF) trak sig 
sent i aftes ud af kampen.

ger Lilli Gyldenkilde.
Efter Lilli Gyldenkildes ud-

spil blev de borgerliges for-

Henning Rasmussen (S) ny 
formand for Folketinget.

mandsposter ”høvlet ned« fra 
fire til to.

Det bliver et enigt Folke

ting, der i eftermiddag vælger 
socialdemokraten Henning 
Rasmussen som ny formand. 
Som sidste parti i kurven 
meldte Fremskridtspartiet i 
morges at de også bakker op 
om Henning Rasmussen.

Efter flere år med kamp-
valg til den fornemme post bli-
ver der for første gang freds-
valg. Og Henning Rasmussen 
kan tilmed regne med at sidde 
på posten indtil næste folke-
tingsvalg.

Samtidig har partierne ind-
gået en aftale om omrokerin-
ger i Folketingets udvalg og på 
de udvalgsformandsposter, 
der er ledige efter udnævnel-
sen af ministre fra de fire re-
geringspartier. (hj/RB)
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