Socialdemokraterne i Gribskov
Regler for opstilling af kandidater til kommunevalg 2021
1. Kandidatudvalg
I året før valgår nedsætter fællesledelsen et Kandidatudvalg, som pålægges ansvaret for opstilling
af en Socialdemokratisk liste til byrådsvalget.

-

Kandidatudvalget består af 5 medlemmer udvalgt blandt partiforeningernes medlemmer – heraf
skal mindst 1 være medlem af fællesledelsen. Der udvælges endvidere 3 suppleanter. De 3

suppleanter fordeles mellem partiforeningerne og fællesledelsen.
Såfremt et lokalt DSU findes, indbydes DSU til at lade sig repræsentere i udvalget. Endvidere
indbydes de lokale faglige organisationer til at udpege en repræsentant til kandidatudvalget. Det er
et krav, at repræsentanten er medlem af en lokal partiforening.
Kandidatudvalget vælger selv sin formand. Ved stemmelighed i udvalget er formandens stemme
udslagsgivende.
Kandidatudvalgets opgave slutter med korrekt indgivelse af den socialdemokratiske liste til
byrådsvalget til valgbestyrelsen.
2. Opstilling af kandidater
Kandidatudvalget skal indkalde kandidatforslag fra medlemmerne og fastsætter en frist på mindst
14 dage for aflevering af forslag.
Bringes et medlem af kandidatudvalget i forslag, udtræder medlemmet straks af udvalget og
erstattes af en suppleant.
Kandidatudvalget skal arbejde for, at den endelige kandidatliste består af det antal kandidater, som
efter den kommunale valglov kan opstilles – d.v.s. 4 mere end der er medlemmer i byrådet.
Kandidatudvalget sørger for, at den endelige kandidatliste bedst muligt afspejler medlemskredsen i
henseende til bopæl, alder, køn og erhverv.
Kandidatudvalget skal med henblik herpå om nødvendigt selv bringe kandidatemner i forslag.
Kandidatudvalget har ingen beføjelser ud over dem, der er givet i disse opstillingsregler.
Kandidatudvalget undersøger, om de foreslåede kandidater opfylder valglovens og partiets
bestemmelser med hensyn til valgbarhed. Kun medlemmer af de socialdemokratiske
vælgerforeninger i Gribskov kan bringes i forslag.
Kandidatudvalget tilsender hver foreslået og godkendt kandidat en skriftlig forespørgsel. Denne
indeholder tidsfrist for svar, og om kandidaten accepterer opstilling. Kandidaten skal endvidere
acceptere de af fællesledelsens fastsatte etiske regler samt at medvirke til gennemførelse af
Socialdemokratiet i Gribskovs kommunaloplæg og at deltage i øvrige aktiviteter i valgkampen,
arrangeret af fællesledelsen. Fællesledelsen forestår valgkampen.
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Kandidatudvalget skal have opstillingslisten, som skal ud til afstemning hos medlemmerne, klar
senest den 15. juni i valgåret.
Kandidatudvalget udsender til alle medlemmer et brev el. en mail med en kandidatliste, hvori alle
kandidaterne får samme spalteplads med stilling og navn. Eventuel tekst tiltrædes af
kandidatudvalget. Brevet indeholder forklaring på, hvem der har stemmeret.
Kandidatudvalget foranlediger afholdt et eller flere præsentationsmøder i april og/el. maj måned i
valgåret inden afstemningen. Kandidaterne vil være til stede, og der gives medlemmerne mulighed
for at stille kandidaterne kommunalpolitiske spørgsmål.

3. Opstilling og valg af spidskandidat
Spidskandidaten (borgmesterkandidaten) vælges ved en separat afstemning, som skal være
afsluttet senest 31. december i året forud for kommunalvalget.
Forslag til emner til spidskandidat indkaldes blandt foreningernes medlemmer skriftligt eller ved
opslag i A-posten. Der gives en frist på mindst 14 dage for indgivelse af forslag.
Indgår der kun ét kandidatforslag, indkalder kandidatudvalget til opstillingsmøde. Kravet er, at
spidskandidaten skal opnå tilslutning fra 75% af opstillingsmødets stemmeberettigede deltagere.
Indgår der 2 eller flere kandidatforslag, udsender kandidatudvalget ved brev el. mail
kandidatemnerne til urafstemning blandt foreningernes stemmeberettigede medlemmer.
Foregår urafstemningen om 2 kandidater, vælges den kandidat, som opnår størst tilslutning.
Foregår urafstemningen om 3 eller flere kandidatemner, skal urafstemningen afvikles i 2 omgange,
medmindre et af kandidatemnerne opnår mere end 50% af de afgivne stemmer. I så fald er
vedkommende valgt umiddelbart. Opnår ingen af kandidatemnerne mere en 50%, udtages de 2
kandidatemner, som har opnået størst tilslutning, til ny urafstemning.
Det kandidatemne, der ved denne sidstnævnte urafstemning opnår størst tilslutning, vælges.
Det er en forudsætning for disse valgs gyldighed, at mindst halvdelen af foreningernes
stemmeberettigede medlemmer har deltaget i urafstemningerne.
Er dette ikke tilfældet, skal spidskandidatvalget bekræftes i et opstillingsmøde.
4. Opstilling og valg af øvrige kandidater
Partiets øvrige kandidater vælges ved urafstemning blandt foreningers stemmeberettigede
medlemmer senest den 30. juni i valgåret.
Urafstemningen afgør, i hvilken rækkefølge kandidatemnerne skal opføres på den
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socialdemokratiske liste – eventuelt også, hvem der ikke skal opnå plads på listen, hvis der er bragt
for mange emner i forslag.
Urafstemningen foregår efter følgende regler:
Der stemmes på en af kandidatudvalget udfærdiget særlig stemmeseddel.
Kandidatudvalget fastlægger fristen for korrekt afgivne stemmer. Fristen fremgår af stemmesedlen.
Kandidatudvalget kan beslutte at anvende elektronisk afstemning gennem Socialdemokratiets
urafstemningssystem og ledsagende vejledning.
Af stemmesedlen fremgår, at spidskandidaten (borgmesterkandidaten) allerede er valgt.
Øvrige kandidatemner opføres på urafstemningssedlen i alfabetisk orden efter kandidaternes
efternavn.
Medlemmer, som deltager i urafstemningen, skal ved tal angive, hvor kandidaterne ønskes placeret
på listen efter spidskandidaten (1 angiver øverst, 2 angiver som nummer 2 osv.)
Kandidatudvalget forestår godkendelsen af afgivne stemmesedler samt optællingen.
På optællingsdagen skal medlemsoversigten være til stede, så man sikrer, at det er korrekte og
gyldige stemmesedler, der returneres.
Returnerede kuverter, hvorpå der står ”Stemmeseddel” behandles efter samme procedure som
brevstemmer til kommunal- og folketingsvalg.
Når det samlede antal stemmesedler haves, kan selve optællingsarbejdet begynde med en åbning
af kuverterne med stemmesedlerne. Hver kuvert må kun indeholde 1 stemmeseddel.
Nummer 1 på listen (efter spidskandidaten) er den kandidat, som har fået flest førstepladser (1taller). Nummer 2 på listen er den blandt de endnu ikke placerede kandidater, som sammenlagt har
fået flest første- og andenpladser. Nummer 3 på listen er den blandt de endnu ikke placerede
kandidater, som sammenlagt har fået flest første-, anden- og tredjepladser. Ved stemmelighed
trækkes der lod om placeringen. Denne fremgangsmåde følges til listen er fyldt op eller alle
kandidater er placeret.
5. Særlige forhold
Den socialdemokratiske liste afleveres med sideordnet opstilling.
Hvis partiets spidskandidat alligevel ikke kan opstille til valget, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling for valg af ny spidskandidat.
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Hvis en af de øvrige kandidater på listen alligevel ikke kan opstilles, rykker kandidater med lavere
placering op. Kan mere end en fjerdel af kandidaterne alligevel ikke opstille til valget, indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling for vurdering af situationen.
Kandidatudvalgets formand har ansvaret for, at kandidatlisten afleveres til valgbestyrelsen inden
udløbet af den kommunale valglov fastsatte tidsfrist. Kandidatudvalgets formand modtager på en
genpart af kandidatlisten valgbestyrelsens kvittering for listens rettidige indlevering.

Disse regler er behandlet og godkendt af fællesledelsens bestyrelse den 6. maj 2020.
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formand
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