Vagn Ry i stolen

Horsens' kommende borgmester, Vagn Ry Nielsen blev båret ind i byrådssalen af glade partikammerater.
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HORSENS - Trods en
stor sejr til Venstre sidder Socialdemokratiet
stadig på tronen i Horsens med Vagn Ry Nielsen som ny borgmester.
Socialdemokratiet var op til
valget truet af et borgerligt
flertal, men sikrede sig uændret 12 af byrådets 25 mandater - et enkelt mere end valgforbundet V-K-Z.
Da de resterende to pladser i
det nye byråd bliver besat af
SF, er de borgerlige partiers
drøm om at bryde 75-års socialdemokratisk styre bristet.
For selvom Venstre fik mere end 3000 nye stemmer og
går frem fra fire til syv mandater, _blev stemmerne ikke
hentet blandt de socialdemokratiske vælgere.

Små partier ud

Som mange andre steder
gik Venstres fremgang ud
over de små midterpartier og
de konservative.
I Horsens betyder det, at
Centrum-Demokraterne og
Miljølisten mister deres mandat, og de konservative går tilbage fra fire til tre.
Valgforbundet med V og K
sikrede Fremskridtspartiets
plads i byrådssalen.
Det betyder, at magtfordelingen i Horsens Byråd bliver,
som den har været siden kommunalvalget i 1989, da socialdemokraterne mistede det absolutte flertal, så de siden har
måttet støtte sig til SF.
Om de to partier igen finder
sammen i en konstitueringsaftale vil vise sig på byrådets
møde den 23. november, men

Vagn Ry Nielsen, har i valgkampen lovet, at han vil lægge
op til et bredt samarbejde.
- Jeg håber ikke, der fremover skal føres blokpolitik, siger den kommende borgmester, der allerede i nat forhandlede både med SF, Venstre og konservative.
Venstre tror også på samarbejde og til mere end én side.
- Vi vil bruge vores fremgang
til at presse Socialdemokratiet
til et øget samarbejde, men vi
vil også snakke med SF, siger
Venstres
borgmesterkandidat, Poul Jensen.
- Situationen ligner den fra
valget i 1989. Socialdemokratiet har igen sagt, at de ønsker
bredt samarbejde, men det
har vi ikke så gode erfaringer
for, siger den konservative
Jørgen Bang.

Måling ramte
I øvrigt forudså Jysk Analyseinstituts meningsmåling i
Folkebladet i lørdags meget
godt valgresultatet i Horsens.
Meningsmålingen spåede en
beskeden tilbagegang og 1112 mandater til Socialdemokratiet. Det blev til en lille
fremgang og 12 mandater.
SF stod til en lille tilbagegang og 1-2 mandater. Tilbagegangen kom, men mandat
nr. to blev reddet af valgforbundet med Enhedslisten.
Venstres fremgang blev
knap så stor som forudset i
målingen, mens tilbagegangen for Kog Z kom til at passe.
Valgforbundet V-K-Z stod til
11-12 mandater og fik 11.
Målingen forudså, at valgforbundet CD-R-KRF mistede
det mandat, som CD havde, at
Miljølisten tabte sit mandat,
og at ingen af de øvrige partier
kom ind.

