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FORORD
I år er det 150 år siden, at Socialdemokratiet blev stiftet. 
150 års kamp for et friere, mere lige og mere solidarisk 
samfund har igennem årtierne ledt tusindvis af dan
skere til at engagere sig i vores bevægelse og arbejde 
for progressive reformer, der gradvist har skabt den 
danske velfærdsstat. Det fejrer vi i år til vores jubilæ
umskongres.

Siden vores sidste kongres i 2019 har vi håndteret en 
verdensomspændende pandemi ud fra klassiske  
socialdemokratiske principper, så vi i dag står stær
kere end før krisen. Derudover har vi leveret på vores 
valgløfter for at sikre en social retfærdig og grøn 
udvikling af samfundet. Samtidig er vi gået i gang med 
arbejdet om en ny nærhedsreform, der skal bringe 
danskerne tættere sammen og styrke tilliden i den 
offentlige sektor. Nu står vi over for et kommunal- og 
regionsrådsvalg, hvor vi igen skal bede om danskernes 
tillid som Danmarks største folkeparti. 

Som parti er vi intet uden vores engagerede parti
medlemmer, der hver dag repræsenterer partiet,  
og som fører vores politik, mål og værdier ud i livet.  
Under nedlukningen har mange medlemmer savnet 
det fællesskab, som vi har sammen på kryds og tværs. 
Derfor er det fantastisk igen at kunne mødes til  
kongres og mærke sammenholdet, der har defineret 
vores parti siden 1871.  

God læselyst og rigtig god kongres.

LASSE RYBERG 
Partisekretær
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KÆRE KONGRES
I år fylder vores parti 150 år. Socialdemokratiet er 
historien om, at vi sammen kan skabe store forandrin
ger. I 150 år har vi kæmpet for lige muligheder  for at 
skabe et bedre og mere retfærdigt samfund.

Vi har som parti meget at stå på. Meget at bygge videre 
på. Og lige nu ser vi fremad med fornyet styrke.

LILLE LAND - STORT FÆLLESSKAB
Konfronteret med en global og ukendt pandemi, 
besluttede vi os for at handle. På tværs af alder, bag
grunde, forskelligheder og uenigheder.

Vores fællesskab bestod.

For første gang i mange år – måske endda årtier – ople
vede vi noget meget vigtigt og meget tiltrængt. Nemlig 
at vi selv bestemmer. Og er der noget, vi har lært af 
krisen, så er det dette: At når vi kan bekæmpe en 
global pandemi. Fordi vi besluttede os for det. Fordi vi 
stod sammen. Så tænk på alt det andet, vi også kan.

Det siger noget om, hvad politik, samarbejde og prag
matiske løsninger egentlig kan. Trepartsaftaler blev 
forhandlet på plads på rekordtid. 17 trepartsaftaler er 
det foreløbigt blevet til. En stor tak til fagforeninger og 
arbejdsgivere. Og til Folketingets partier. Sammen blev 
vi enige om historisk store hjælpepakker. 

Under krisen har vi ført en ekspansiv finanspolitik. Inve
steret i vækst, uddannelse og klima. Og fordi vi indførte 
lønkompensation – og fordi danske virksomheder tog 
ansvaret på sig – har vi sammen holdt hånden under 
tusindvis af arbejdspladser og gode danske jobs.

Vi står i dag et bedre sted, end vi overhovedet havde 
turde håbe på i de mørke måneder i marts for bare 
halvandet år siden. 

Dansk økonomi er tilbage og buldrer derudaf. De fleste 
er i arbejde igen. Eksporten stiger. Og de økonomiske 
fremskrivninger viser, at væksten allerede i år kan blive 
den største i 15 år. 

Selvom der desværre er brancher, som stadig har det 
svært, så er det generelle billede, at dansk økonomi er 
tilbage på niveauet før pandemien. Danmark har hold
bare offentlige finanser. Der er styr på gælden.  
Og ledigheden har ikke bidt sig fast.

Med andre ord. Det går rigtig godt for dansk økonomi.

Det giver grund til optimisme. Lige nu har vi de bedste 
forudsætninger for at gøre Danmark endnu stærkere. 
Det er tid til at gemme automatreaktionerne væk og 
i stedet finde handlekraften til at løse de problemer, 
som alt for længe har været uløste.

DANMARK KAN MERE
Den mulighed skal vi gribe. Danmark er et fantastisk 
land. 

Og Danmark kan mere.

Regeringen har fremlagt et ambitiøst reformspor. Vi 
har opstillet 10 fremskridt for Danmark. I de næste 10 
år vil vi skabe et grønnere, rigere, flittigere, ansvarli
gere, sikrere, retfærdigere, varmere, stærkere, friere og 
dygtigere Danmark.

Jeg er selv dybt bekymret for klodens klima og miljø. 
Den seneste klimarapport fra FN har vist, hvor alvorlig 
situationen er. Selvom vi i Danmark har sat et ambitiøst 
mål, som vi er godt i gang med at indfri, så er der for 
mig ingen tvivl om, at vi er nødt til at gøre endnu mere.

Det kræver, at vi tør tage mere grundlæggende fat. At 
vi ser tingene i en helhed. Det er f.eks. afgørende for 
den grønne omstilling, at vi uddanner mere faglært 

LIGE NU HAR VI DE BEDSTE 
FORUDSÆTNINGER FOR AT 
GØRE DANMARK ENDNU 
STÆRKERE.

"
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arbejdskraft. Her er udviklingen gennem flere år gået 
den forkerte vej, og vi kommer til at mangle flere tusin
der faglærte i de kommende år. Uden dygtige faglærte 
kan vi ikke skabe el til fremtidens elbiler. Ingen energiø. 
Ingen grøn omstilling.

I det hele taget ønsker vi et samfund, hvor endnu flere 
kommer i arbejde. Det giver værdighed, selvstændig
hed og fællesskab. Og det skal være omdrejningspunk
tet for kommende reformer og for vores kultur.

Vores samfund bygger på en kontrakt. Alle, der kan 
bidrage, skal bidrage. Blandt andet derfor vil regerin
gen foreslå, at folk, der er kommet hertil udefra, mødes 
af et krav om en arbejdsuge på 37 timer i stedet for at 
blive parkeret på passiv forsørgelse. Vi må som sam
fund aldrig opgive mennesker, forvente for lidt og stille 
for få krav.

Og i alt for mange årtier har vi accepteret, at hver 
5. barn ikke gennemfører en ungdomsuddannelse 
efter grundskolen. At hver 6. elev forlader den danske 

folkeskole uden tilstrækkelige færdigheder i blandt 
andet dansk og matematik.

Vi må aldrig miste troen på, at alle unge kan få en 
uddannelse eller et arbejde. At vi kan skabe udvikling 
både på landet og i byerne. At vi kan bygge et mere 
retfærdigt samfund med reelt lige muligheder. At vi kan 
løse integrationsudfordringerne. At vi kan skabe den 
grønne omstilling, der skal til for at passe på vores klima.

Vejen fremad skal være: Uddannelse. Flere i arbejde. 
Vækst. Innovation. Og vi skal gøre det i tæt samar
bejde med Folketingets partier. Brede aftaler henover 
midten, der sikrer langsigtede og holdbare løsninger.

Der er nogen, der påstår, at politik ikke betyder noget. 
Vi har vist, at de tager fejl. Ikke fra den ene dag til den 
anden. Ikke altid så hurtigt, som vi kunne ønske os. 
Men skridt for skridt i den rigtige retning.

Det har vi vist de sidste 150 år. Og de seneste to år er 
ingen undtagelse.
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TÆTTERE PÅ
Danmark er så lille, at uanset hvor du befinder dig, så 
er du aldrig mere end 50 kilometer fra havet. Alligevel 
er mulighederne blevet mere skævt fordelt. Vi gik til 
valg på at styrke sammenhængskraften i hele landet. 
Og vi er allerede godt i gang.

Trygheden er rykket tættere på. Et bredt politisk flertal 
har besluttet at åbne 20 nye nærpolitistationer over 
hele landet. Det skal forebygge kriminalitet. Og vi opret
ter otte nye skattecentre landet over, der skal styrke 
skattekontrollen.

Det er helt afgørende, at man kan uddanne sig tæt på, 
hvor man bor. I de seneste år er mange uddannelser 
uden for de store byer desværre lukket. Derfor har vi 
sat gang i en historisk udflytning af uddannelser i hele 
landet.

Det gode liv skal leves både på land og i by. Derfor har 
vi afsat penge til at skabe stærkere lokalsamfund. Man 
skal opleve levende bymidter. Der skal være mulighed 
for at låne til et hus uanset postnummer. Vi investerer 
milliarder i transport og infrastruktur, der binder landet 
bedre sammen.

Et stærkt og sammenhængende Danmark handler også 
om vores store byer. Om vores smukke hovedstad. 
Her vil vi afsætte en milliard til nye og bedre idrætsfa
ciliteter, så flere kan gå til svømning og badminton. Og 
vores byer skal være grønnere med renere luft, mindre 
støj og mere plads til naturen.

Kampen for et Danmark i bedre balance er langt fra 
slut. I København og de største byer har vi brug for 
flere boliger, der er til at betale. Vi tager også fat på det 
problem, at alt for mange danskere ikke har mulighed 
for at få deres egen praktiserende læge.

PÅ UNDER 2 ÅR ER  
DER INDGÅET AFTALER  
OG FREMLAGT KONKRETE  
FORSLAG OM REDUK-
TIONER, SOM BRINGER  
OS NÆSTEN HALVDELEN  
AF VEJEN MOD MÅLET.

"
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VI SKAL GØRE MERE FOR KLIMAET
FN’s seneste klimarapport er dyster læsning.

Vi har allerede sat ambitiøse 2030mål for en 70 
procents reduktion i udledningen af drivhusgasser. 
Sammen med Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre 
har vi sat et ambitiøst delmål for 2025. Og på under 2 
år er der indgået aftaler og fremlagt konkrete forslag 
om reduktioner, som bringer os næsten halvdelen af 
vejen mod målet.

Boreplatformene i Nordsøen bliver erstattet af grønne 
energiøer. En historisk infrastrukturaftale, der satser 
på den kollektive trafik. En million grønne biler på 
vejene i 2030. Naturen har fået mere plads med 15 
nye naturnationalparker. Vi har indgået et strategisk 
grønt partnerskab med Indien. Og erhvervslivet støtter 
op gennem 13 klimapartnerskaber.

Vi har gjort meget. Det kan vi være stolte af. Men vi må 
ikke læne os tilbage.

For mig, er der ingen tvivl: Vi skal gøre endnu mere. 

Danmark skal tage ansvar for den globale klimakrise. 
Vi skal være et foregangsland. Et udstillingsvindue for 
resten af verden. Selvom vi kun står for 0,1 procent af 
de globale drivhusgasudledninger, så har vi mulighe
den for og pligten til at vise vejen for resten af verden.

Den grønne omstilling er en stor mulighed – særligt for 
dansk erhvervsliv. Vi skal arbejde for, at også fremti
dens grønne løsninger bliver skabt og leveret af danske 
virksomheder – og danske lønmodtagere. 

VELFÆRDEN OG NÆRHEDEN FØRST
Aftale for aftale har vi taget hul på en utrolig vigtig 
opgave: At genopbygge vores velfærdssamfund. Efter 
flere år med besparelser og omprioriteringsbidrag er 
det tiltrængt. Vi har med kommuner og regioner aftalt 
det største løft af velfærden i 10 år.

Vi gik til valg på at indføre en ret til tidlig pension. Fordi 
der er mennesker, der ikke bare kan blive ved med at 
arbejde. Dengang var der mange, der sagde, at det ikke 
kunne lade sig gøre. Kaldte det for bluff. 
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I dag har vi vist, at det kunne det. Loven er gennemført. 
Og Arne har fået tildelt retten til tidlig pension. Det er 
et af de vigtigste signaturprojekter for denne her rege
ring og for os som Socialdemokrater.

Med en mere retfærdig udligningsreform har vi sikret, 
at kommunerne har bedre mulighed for at give bor
gerne den samme gode velfærd i hele landet. Under 
coronakrisen har vi holdt hånden under kommuner
nes økonomi. Vi har afsat penge til 1000 flere sygeple
jersker. Og pengene følger nu med, når der heldigvis 
bliver flere børn og ældre. 

Det er godt. Men der er også en anden ting, som det er 
helt afgørende, at vi får taget et opgør med: Over årene 
er vores offentlige sektor blevet viklet ind i styring, cen
tralisering, minutskemaer, dokumentation og regneark.

Vigtig tid, der burde gå til relationer og omsorg, bliver i 
dag brugt foran skærmen på dokumentation og afrap
portering.

I regeringen har vi sat syv kommuner fri på et udvalgt 
velfærdsområde.

For eksempel i Holbæk. De næste tre år får de fuldstæn
dig frihed på folkeskoleområdet. Sammen med forældre 
og det pædagogiske personale får Holbæk mulighed for 
at skabe Danmarks bedste skole. Vi har fjernet så meget 
statslig regulering og lovgivning som muligt.

Det er en svær opgave. Flere kalder den umulig. Men vi 
vil insistere på, at det kan lade sig gøre. Internt i partiet 
har vi igangsat et stort udviklingsarbejde, hvor vi stiller 
spørgsmålet: Hvordan får vi nærheden tilbage i kom
munerne og regionerne? Jeg håber, I alle vil være med 
til at byde ind.

Det er på tide, at vi stopper med at fortælle hinanden, 
at ideer er urealistiske, at forslag er bluff, at visioner er 
ligegyldige. At det ikke er muligt at løse de største og 
sværeste udfordringer.

BEHOVET FOR ET NYT ASYLSYSTEM HAR 
ALDRIG VÆRET STØRRE 
Det bringer mig videre til en anden ting, som flere siger 
også er umuligt: Et nyt asylsystem.

Lige så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe 
alle i Danmark eller Europa: Der er en grænse for, hvor 
mange flygtninge og udlændinge, der kan integreres i 
vores samfund. 

Lige så stor en sandhed er det, at vi skal hjælpe menne
sker på flugt. Og vi skal hjælpe flere og bedre end i dag.

Alt for mange mennesker på flugt bliver udsat for vold 
og overgreb. Mange mister livet, mens menneskesmug
lere tjener milliarder. Det er dem, der har ressourcerne 
til at betale en menneskesmugler, som har muligheden 
for at flygte. Det er usolidarisk og inhumant.

Behovet for at gentænke asylsystemet har aldrig været 
større. Og regeringens plan ligger fast. Vi ønsker at 
etablere et modtagecenter i et tredjeland. Vi har aldrig 
påstået, at det ville blive let. Tværtimod. Men det er den 
mest retfærdige og realistiske vej frem.

Samtidig skal udlændingepolitikken herhjemme 
fremme integrationen bedre. Mange der er kommet 
hertil klarer sig godt. De er danskere. 

Desværre er der også for mange, som er kommet til 
Danmark uden at blive en del af Danmark. 

Vi har fortsat brug for en bredt funderet og langsigtet 
udlændingepolitik, der bygger på sund fornuft. Hvor vi 
stiller krav til dem, der kommer til Danmark. Og hvor vi 
slår hårdt ned på dem, der begår kriminalitet og under
graver vores demokratiske værdier.

VERDEN OMKRING OS
Interessen for Arktis og Nordatlanten stiger. I den 
nuværende sikkerhedspolitiske virkelighed er truslerne 
sjældent entydige. Det betyder, at det bliver vanskeli
gere at skelne mellem det, der er færøsk og grønlandsk 
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ansvar. Og det, der er dansk ansvar. Det stiller krav om 
endnu tættere dialog og samarbejde om udenrigs, 
sikkerheds og forsvarspolitiske spørgsmål.

Fundamentet for vores fælles sikkerhed i Arktis og 
Nordatlanten udgøres af samarbejdet med USA og i 
NATO. Det gælder også i Europa.

Det seneste halvandet år har vi delt skæbne i en  
global pandemi. Covid19 har været en tryktest af  
EU’s beredskab, af handelsrelationer, af forsynings-
kæder og af vores kapaciteter og dermed også af  
vores kompetencer.

Det forgangne år har været fortællingen om unikke 
kompetencer, der på historisk kort tid har skabt det 
fundament af vacciner, vi nu står på: Længe leve viden
skaben. Men det har også været en fortælling om et 
Europa, der langt fra var forberedt. Her kan og skal vi 
stå endnu stærkere i fremtiden. Og der er behov for 
et stort og kollektivt løft for at opbygge vores produkti
onskapacitet.

USA er Europas tætteste allierede. Ikke mindst i NATO. 
Vores to lande er tæt knyttet og nære allierede. Og vi 
vil fortsætte med at styrke vores samarbejde på vigtige 
områder.

Særligt glæder jeg mig over, at USA er tilbage i kampen 
mod klimaforandringerne. Dygtige danske virksomhe
der står stærkt på det amerikanske marked. Og de står 
klar i startboksen til at levere de løsninger, som USA nu 
får brug for i den grønne omstilling.

Lige nu oplever vi en dybt ulykkelig situation efter 20 
års internationalt engagement i Afghanistan. En kata
strofe. For Afghanistan. For afghanerne. For piger. For 
kvinder. For os alle.

De uundgåelige spørgsmål melder sig: Ligger de sidste 
20 års indsats i aske? Var det, det hele værd? Har det 
ingen forskel gjort?

Men spørgsmålet er forkert stillet. Hvis ikke vi svarer, 
når vi bliver angrebet. Så vinder mørket. Vi kunne ikke 
gøre andet dengang. Og bliver vi angrebet igen. Så skal 
vi også forsvare os igen. 

Den konstatering betyder imidlertid ikke, at der ikke 
skal være plads til tvivl. Burde afgangen fra Afghanistan 
have været anderledes. Og længden af operationen 
kan selvfølgelig også diskuteres. Jeg mener helt oprig
tigt, at krigen i Afghanistan ikke har været forgæves.
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Hver og en af de tapre danskere, der gennem 20 år har 
arbejdet, kæmpet og bragt store ofre i Afghanistan, har 
bidraget til den nødvendige kamp mod terrorisme. De 
har været med til at skabe sikkerhed – i Danmark og 
hos vores allierede. En ny generation er vokset op med 
skolegang, lægehjælp, pigers og kvinders rettigheder.

Situationen i Afghanistan giver naturligvis anledning til 
en bredere refleksion over Danmarks og vestens sik
kerhedspolitiske engagement rundt om i verden. Der 
er svære overvejelser og drøftelser foran os. 

For mig er spørgsmålet ikke, om Danmark skal tage 
ansvar. Men hvordan Danmark skal tage ansvar. 

Danmark er og skal være et aktivt og stolt medlem af 
verdenssamfundet. Og vi skal fortsat tage et ansvar 
ude i verden. 

NU GÆLDER DET KOMMUNERNE  
OG REGIONERNE!
Fra den store verden til det helt nære. Vores regioner. 
Kommuner. Lokalsamfund.

16. november 2021 går danskerne igen til valg. Der 
venter et vigtigt kommunal og regionsrådsvalg. Her 
får vi som parti brug for vores stærke fællesskab og 
alle vores gode kræfter. Vi skal ud på gader og stræder 
landet over. Tale med danskerne. Og vigtigst af alt: Vi 
skal lytte.

Vi fik et rigtig godt valg sidst. Vi gik frem, og vi fik ikke 
mindst mange nye borgmestre. Det er ingen selvfølge, 
at danskerne igen viser os samme tillid. Det kræver 
hårdt arbejde. 

Hvis vi igen skal blive Danmarks største kommunale 
parti, beholde så mange borgmesterposter som muligt 
og vinde de fire store byer, så får vi brug for jer alle.

Vi skal vise danskerne, at Socialdemokratiet er det 
parti, der bygger bro mellem land og by. Så vi både har 
en stærk og grøn hovedstad. Velfungerende provins
byer. Små bysamfund. Og levende landdistrikter.

Vi skal vise, at Socialdemokratiet er garant for den 
lokale og nære velfærd. Samtidig med at vi styrker de 
lokale virksomheder og arbejdspladser.

Vi må aldrig tage danskernes tillid for givet. Vi skal ud 
og gøre os fortjent til igen at få deres opbakning.

I år er det også 6 år siden, I valgte mig som formand. 
Og det er 20 år siden, jeg blev valgt ind i Folketinget. 
Tak for den tillid, I viste mig dengang. Og som I har vist 
mig lige siden. Tak for den store indsats, I alle sammen 
har ydet for vores parti. Hver dag er jeg stolt og tak
nemmelig over at være jeres formand.

Mette Frederiksen

VI SKAL VISE DANSKERNE, 
AT SOCIALDEMOKRATIET 
ER DET PARTI, DER BYGGER 
BRO MELLEM LAND OG BY .

"
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KOMMUNAL- OG  
REGIONSRÅDSVALG
VI VANDT DANSKERNES TILLID I 2017
Kommunal og regionsrådsvalget i 2017 var et stort 
valg for vores parti, hvor over en million danskere viste 
Socialdemokratiet tillid. I 47 kommuner blev en social
demokrat borgmester, og Socialdemokratiet sidder 
desuden ved bordenden i fire ud af fem regioner.  
Det bliver svært at gentage den succes. Derfor bliver 
der knoklet for at forberede valgkampen, og ikke en 
eneste stemme tages for givet. Der er lavet valgpro
grammer, uddannet nye kandidater, holdt strategimø
der, forberedt 100dagesplaner – og 21dagesplaner, 
taget nye billeder, trykt flyers og valgplakater.  
Socialdemokratiet er i fuld gang.

2021 blev da også skudt godt i gang af statsministeren, 
der i sin nytårstale satte tonen for de vigtigste temaer 
op til valget: Tid til nærhed og Danmark tættere på.  
Der er blevet fremlagt en lang række udspil, som 
alle har fokus på at få Danmark til at hænge bedre 
sammen. Om man bor på land eller i by.

NÆSTE NIVEAU OG PARTIKONTORET.DK
Der har været et stort fokus på uddannelse af alle led 
i organisationen. Kun hvis vi alle er godt forberedt, 

kan vi lave en god valgkamp. Her spiller hjemmesiden 
Partikontoret.dk en vigtig rolle. Her er der lavet mere 
end 10 forskellige håndbøger og manualer om alt fra 
forberedelse af valgkamp og strategi, sociale medier, 
konstituering og pressehåndtering. Der er rigeligt at 
læse op på, men det stoppede ikke her. I maj 2021 blev 
kampagneakademiet ’Næste Niveau’ for første gang 
nogensinde afholdt med kurser hver eneste dag i mere 
end to uger. For alt fra borgmesterkandidater, byråds 
og regionsrådskandidater, kampagneledere, medlem
mer og frivillige. Alle havde mulighed for at være med, 
og næsten alle kurser var fuldt bookede. De kan genses 
på Partikontoret.dk 

SÆRLIG INDSATS FOR KANDIDATER  
MED INSPIRATIONSMØDER
I Socialdemokratiet vil vi gerne inspirere vores nuvæ
rende og kommende politikere i kommuner og regio
ner. Derfor har vi haft en særlig indsats for kandidater, 
hvor vi har afholdt fem onlinemøder om vigtige politi
ske emner og udfordringer, der er særligt relevante i 
kommuner og regioner. Her har kandidaterne kunne 
erfaringsudveksle og give hinanden gode input til, hvor
dan de har tacklet et givent problem i deres kommune.

SOCIALDEMOKRATIET



MASTERCLASS LIVE SAMT KAMPAGNE- OG  
STRATEGIFROKOST FOR KAMPAGNELEDERE
For at klæde vores spidskandidater på til valget har 
vi løbende afholdt Masterclass Live, som er online 
inspirationsmøder for vores spidskandidater i kom
muner og regioner. Onlinemøderne erstatter de 
tidligere spidskandidatkonferencer og har til formål at 
skabe inspiration og erfaringsudvekslinger på tværs 
af kommuner og regioner. Vi har også ca. en gang om 
måneden afholdt tilsvarende kampagne og strategifro
koster for spidskandidaternes kampagneledere for at 
facilitere lignende drøftelser blandt dem. 

VI VIL MØDE DANSKERNE MED DIALOG  
OG NYSGERRIGHED
Nu er vi gået ind i en ny fase. Efter sommerferien har 
regeringen med statsministeren i spidsen været på 
tur rundt i hele landet. Mange kommuner og regioner 
er blevet besøgt  og det stopper ikke her. Frem mod 
valget er det vigtigste for os at komme ud og tale med 
danskerne om de store udfordringer, vi som land står 
overfor. Men også om de hverdagsproblemer, som 
er helt tæt på. Dialog og samtaler med danskerne er 
vores ledestjerne i valgkampen. Fordomsfrit og med 
nysgerrighed på hinanden. Med respekt for, at der ikke 
findes nemme løsninger på svære problemer.

SOCIALDEMOKRATIETS  
KAMPAGNETRÆNING

600MERE END

HAR DELTAGET I SOCIAL DEMOKRATIETS 
MASTERCLASS LIVE SAMT KAMPAGNE-  
OG STRATEGIFROKOSTER

1.700
KNAP

HAR TILMELDT SIG ET AF DE 33  
AFHOLDTE NÆSTE NIVEAU KURSER

MEDLEMMER

500
OVER

DELTOG I ET AF VORES FEM  
INSPIRATIONSMØDER FOR KOMMUNAL- 
OG REGIONSRÅDSKANDIDATER
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KAMPAGNER
Vores mål er, at Socialdemokratiet skal være det parti, 
der er bedst til at føre politiske samtaler, skabe dialog 
og lytte til danskerne – også når der ikke er valg. Kam
pagneugerne skal understøtte, at de lokale foreninger 
fører politiske samtaler med borgere på gaden, på 
dørtildørkampagner, på uddannelsesinstitutioner, 
på arbejdspladser og alle andre steder, hvor borgere 
befinder sig. 

Til trods for at coronapandemien har betydet, at vi 
har måtte aflyse flere kampagner, har vi stadig holdt 
kampagnefanen højt og gennemført flere store kam
pagner og ført samtaler med danskerne. Dels nationale 
kampagner, hvor hele partiet gik på gaden med samme 
budskab og med dialogskabende kampagnekits som 
f.eks. dialogplakater, quizzer, afstemningsmoduler og 
andet. Ligeledes har vi gennemført flere kampagner, 
hvor det var muligt at få lavet personliggjorte lokale 
flyers. Slutteligt har vi også gennemført en række lyn
kampagner som reaktion på aktuelle politiske udspil.

BLIV EN DEL AF KAMPEN FOR  
EN BÆREDYGTIG FREMTID
Klima og bæredygtighed var et af de helt store temaer, 
der afgjorde valgkampen. Vores første kampagne efter, 
at vi var kommet i regering, havde fokus på at hverve 
medlemmer på baggrund af regeringens ambitiøse 
klima og miljøpolitik. Foreningerne og politikere gik på 
gaden og delte medlemshvervningskort ud, ligesom de 
brugte dialogsæt til at gå i dialog med danskerne. 

VELFÆRDENS FINANSLOV
Op til lanceringen af finansloven for 2020 gik vi i dialog 
med danskerne om, hvordan vi ønskede en finanslov, 
der satte velfærden først og startede genopretningen 
af vores velfærdssamfund efter årtiers velfærdsfor
ringelser, nedskæringer og effektiviseringer. Under 
kampagnen uddelte vi tusindvis af flyers, og mange 
foreninger og kredse bestilte et dialogsæt. 

Da finansloven blev indgået, lavede vi en lynkampagne, 
hvor vi udbredte budskabet om resultatet – en finans
lov der for alvor viste, at der var kommet en ny regering 
og en ny retning for Danmark. Til lynkampagnen lavede 
vi en medlemshvervningsflyer, hvor man kunne give en 
tidlig julegave i form af et intromedlemsskab. Der blev 
ligeledes laves et dialogsæt med spørgsmålet: Hvilken 
gave er vigtigst i år?

JULEKAMPAGNE OG  
SOCIALDEMOKRATISK JULEPYNT
I Socialdemokratiet skal der være plads til hyggelige 
stunder sammen med gode kammerater. Derfor 
gentog vi i 2019 og 2020 succesen fra tidligere år 
og lancerede igen muligheden for at julehygge med 
socialdemokratisk julepynt. Det var muligt både at 
bestille små og store socialdemokratiske julehjerter på 
klipselv ark, kræmmerhuse og julestjerner hvilket 100 
foreninger og kredse i løbet af de to sidste år har gjort. 

SOCIALDEMOKRATIET



VI ER PÅ BØRNENES HOLD
I forlængelse af partiformand Mette Frederiksens nyt
årstale i 2020 lancerede vi kampagnen ”Vi er på bør
nenes hold”. Kampagnen startede med avis og online
annoncer samt en kampagnevideo. Den blev herefter 
fulgt op af outdoorannoncer og dialogkampagner på 
gaden. Målet med kampagnen var at bidrage til gode 
samtaler mellem vores parti og borgerne samt hverve 
flere medlemmer. Derfor afsluttede vi kampagnen med 
en dialogkampagne med flyers, dialogkit og intromed
lemsflyers. 

NU ER DET ARNES TUR
En af vores største sejre siden valget var, da regerin
gen landede pensionsaftalen om ret til tidlig pension. 
Mange sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, og derfor 
lancerede vi en af de største kampagner i nyere tid, da 
aftalen blev til virkelighed. 

”Nu er det Arnes tur” kørte online med kampagnevi
deoer, på outdoor, via husstandsomdeling og som en 
massiv fysisk kampagne med uddeling af flyers. Derud
over lavede vi en målrettet indsats for at få flest muligt 
til at deltage i kampagnerne. Vi opfordrede alle folke
tingsmedlemmer og –kandidater til at afholde lokale 
medlemsmøder og møder med de lokale fagforenin
ger. Derudover fik alle kredse en personliggjort flyer 
med billede og navn på deres lokale folketingskandidat.

Kampagnen var en kæmpe succes, og der blev bestilt 
over en halv million flyers fordelt på mere end 100 
bestillinger.
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VORES VILDE DANMARK 
Endelig kunne vi komme på kampagne igen oven på en 
lang coronapause. Med miljøminister Lea Wermelin i 
spidsen gik vi på gaden med et grønt budskab om, at vi 
skal passe på vores natur og øge biodiversiteten. Lea 
Wermelin har lanceret en konkurrence blandt landets 
kommuner om at blive Danmarks vildeste kommune, 
hvor over 90 kommuner deltager. I Socialdemokratiet 
ønsker vi at gå forrest og inspirere både kommuner 
og borgere til at skabe et mere vildt Danmark. Vi har 
lavet vores egen blanding af blomsterfrø med hjem
mehørende danske arter til uddeling. Derudover har vi 
lavet en national folder, et dialogkit der indeholder en 
naturquiz, en kampagnefilm, et kampagnesite og ska
beloner til at lave en lokal flyer med et vildt budskab. 
Særligt frøposerne har været en stor succes, hvor over 
150.000 er blevet bestilt. Det var flere end forventet, 
hvilket var en glædelig overraskelse. 

JUBILÆUMSKAMPAGNE OG SOMMERGRILL
Den 12. august 2021 var det 150 år siden, man første 
gang kunne melde sig ind i Socialdemokratiet. I den 
anledning afholdt vi jubilæumskampagne og som
mergrill i hele landet. Alle lokale foreninger, kredse og 
kommuner blev opfordret til at afholde sommergrill 
og kampagne den 12. august. Kampagnen havde 
et særligt fokus på at hverve medlemmer gennem 
dialog om både Socialdemokratiets historiske sejre og 
nuværende politiske projekter. Folderen indeholdt en 
historisk quiz, hvor det var muligt at vinde en historisk 
plakat. Dagen blev også brugt til at teste vores nye ord
ning for fælles bestilling af bæredygtige roser gennem 
partibutikken.

LYNKAMPAGNER
I forbindelse med lanceringerne af forskellige politiske 
udspil har vi udført en række lynkampagner, så vi hur
tigt og effektivt er kommet ud med vores budskaber 
til danskerne. Siden sidste kongres har vi blandt andet 
lavet følgende lynkampagner: Stop svindel og fusk med 
skat; klima og den grønne dagsorden samt finansloven 
for 2021.

KAMPAGNEINDSATSEN  
SIDEN SIDSTE KONGRES

150.000
ER BLEVET DELT UD PÅ KAMPAGNER

FRØPOSER

55.000
ER BESTILT TIL HVERVNINGSKAMPAGNER 

MEDLEMS- 
HVERVNINGSKORT

850.000
ER BLEVET BESTILT AF DE LOKALE 
KREDSE OG FORENINGER

FLYERS

SOCIALDEMOKRATIET
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UDDANNELSE  
OG ORGANISATION
Visionen for partiets uddannelsesindsats er at sætte 
medlemmer, lokale ledere, foreninger og andre lokale 
fællesskaber i stand til at skabe socialdemokratisk 
forandring. Siden sidste kongres har det arbejde især 
været fokuseret på et digitalt spor for uddannelses
indsatsen i Socialdemokratiet. Derudover er grundud
dannelse til alle medlemmer, samt kampagnetræning 
til kandidater og kampagnehold op til kommunal og 
regionsrådsvalget blevet prioriteret. 

Den første coronanedlukning var en stor omvæltning 
for alle og betød, at vi som parti måtte gentænke og 
genopfinde store dele af vores uddannelsesindsats. 
Flere af vores fysiske arrangementer var i en lang peri
ode aflyst, mens vi omstillede os til den digitale indsats, 
der nu er blevet en fast del af vores uddannelsestilbud. 

I forbindelse med genåbningen er Partikontoret i gang 
med at evaluere indsatserne. Vi skal finde en balance for, 
hvilke uddannelsestilbud, der fortsat skal foregå online, 
hvilke der skal være fysiske og hvilke der skal udgå. 

TRÆNERNETVÆRKET OG UNDERVISERE
Uddannelse i Socialdemokratiet er primært baseret 
på frivillig indsats og forankres i de fem regioner. Med 
vores frivillige undervisernetværk har vi mulighed for 
at tilbyde kurser til alle foreninger, og i 2020 fik vores 
undervisere selskab af fem regionale trænernetværk 
med uddannede organiseringstrænere, der kan tilbyde 
længere udviklingsforløb. 

Fra marts 2020 og frem til maj afholdt vi et ugentligt 
online undervisningsforløb med 24 trænere og under
visere. Trænernetværkene arbejder på forskellige 
lokale initiativer og var med til at understøtte kredsene 
og partiforeningerne i at omstille sig til at arrangere 
lokale onlinemøder. 

I august 2021 afholdt Partikontoret en underviserkon
ference, hvor nye undervisere blev uddannet.  
Underviserne er i stand til at facilitere onlinemøder, 

introducere til partiets kampagnestrategier og grundlæg
gende udviklingsarbejde i bestyrelser og kampagnehold. 

Netværket af lokale undervisere giver os mulighed for at 
tilbyde langt flere foreninger og kredse uddannelse og 
træning lokalt ude hos dem selv og er derfor en rigtig 
god mulighed for at nå længere ud med værdifuld viden.

OPLÆGSHOLDER.DK
Vi har af flere omgange relanceret vores elektroni
ske oplægsholderkatalog på www.oplægsholder.dk. 
Oplægsholderkataloget er blevet opdateret med nye 
folketingsmedlemmer, borgmestre, DSU’ere, MEP’ere, 
ministre og andre, der stiller sig til rådighed for at tage 
ud i landet til debatarrangementer i en kreds eller 
partiforening. Det er gratis at booke oplægsholderne, 
men udgifterne til selve mødet afholdes af foreningen 
eller kredsen. Oplægsholderkataloget indeholder over 
70 oplægsholdere og undervisere, og flere tilføjes 
løbende. Oplægsholderkataloget og de lokale møder 
har ligget meget stille under coronanedlukningen. Men 
der kan nu igen bookes oplægsholdere og undervisere 
til både online- og offline-møder.
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Oplægsholder.dk giver muligheden for, at der kan 
etableres en direkte kontakt mellem oplægsholder og 
det lokale led, der ønsker et oplæg. Enkelte har oplevet, 
at oplægsholderen ikke er vendt tilbage efter, at have 
modtaget en forespørgsel omkring et oplæg. Partikon
toret vil arbejde på, hvordan sådanne problemstillinger 
kan undgås.

AKTIVITETSKATALOG 
Som et led i vidensdelingen imellem partiforeningerne 
har vi udviklet et inspirationskatalog på baggrund af 
lokale erfaringer med aktiviteter. I kataloget findes idéer 
til politiske arrangementer – som både retter sig mod 
medlemmer, men også mod potentielle medlemmer.

MINISTERMØDER
I starten af 2020 igangsatte vi en række offentlige 
debatmøder med de socialdemokratiske ministre. For
målet var at komme i dialog med borgerne og dermed 
reducere afstanden mellem ministre og borgere. 
Møderne blev afholdt i samarbejde med AOF og social
demokratiets regioner. De fleste af forårets møder i 
2020 blev desværre aflyst pga. af coronanedlukning.

Under coronapandemien har vi i stedet afviklet en lang 
række online medlemsmøder, hvor vores medlemmer 
har haft mulighed for at gå i direkte dialog med mini
stre, folketingsmedlemmer og hinanden.

Arrangementerne har haft meget stor tilslutning med 
over 2.200 deltagere fordelt på 20 ministermøder, og 
der har været afholdt online ministermøder indenfor 
stort set alle ministerområder. Deltagerne på møderne 
har været en god blanding af allerede aktive medlem
mer, kommunalpolitikere og tillidsvalgte. Men vi har 
også kunnet se, at møderne har tiltrukket en række 
medlemmer, der enten ikke tidligere har været aktive, 
eller ikke har været aktive i flere år pga. tidsmangel. 
Onlinemøderne har gjort det muligt for langt flere at 
deltage i den politiske debat og har samlet folk med 
særlig interesse for specifikke politiske områder på 
tværs af landet.

ONLINE POLITISK GRUNDKURSUS
Vi har på Partikontoret indført et månedligt online
møde kaldet Politisk Grundkursus. Her introducerer et 
siddende folketingsmedlem og en frivillig fra Socialde
mokratiets undervisernetværk partiets principprogram, 
samt hvordan man som politiker sætter det i spil ift. sit 
politiske virke. Vi har afholdt otte politiske grundkurser, 
og der har været over 1.000 tilmeldte, foruden dem 
der har stået på venteliste. 

ONLINE SOCIALDEMOKRATISK HISTORIETIME
I anledningen af Socialdemokratiets 150 års jubilæum 
har vi afholdt månedlige Socialdemokratiske Historieti
mer. Her har historisk konsulent Martin Grunz og en 
udvalgt samtalepartner diskuteret forskellige historiske 
temaer, hvor kursister har haft mulighed for at stille 
spørgsmål i chatten. Vi har afholdt fire Socialdemo
kratiske Historietimer, og der har været mere end 600 
tilmeldte.

HISTORISKE OPLÆGSHOLDERE
Foruden de centralt arrangerede Socialdemokratiske 
Historietimer, er der blevet uddannet nye historiske 
oplægsholdere som underviser i Socialdemokratisk 
historie ud fra temaerne lokalforankring, internationa
lisme og velfærd. De historiske oplægsholdere bookes 
gennem www.oplægsholder.dk.

NY LÆRINGSPLATFORM
Partikontoret har indkøbt en ny digital læringsplatform, 
som skal anvendes til organisering og administration 
af vores digitale uddannelsestilbud. Systemet kan både 
administrere fysiske fremmødekurser, webinarer og 
eLæringsforløb.

OVER

2.000
HAR DELTAGET I ET MINISTERMØDE

MEDLEMMER

SOCIALDEMOKRATIET
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DEN SOCIALDEMOKRATISKE 
MEDLEMSREJSE
Det er vigtigt, at vi som parti fortsat udvikler os og gør 
os attraktive for såvel nye som eksisterende medlem
mer. Derfor har vi siden sidste kongresperiode målret
tet arbejdet på, hvordan vi bedst muligt kan byde nye 
medlemmer til og give dem gejst og lyst til at engagere 
sig i vores bevægelse, samt hvordan vi kan tilbyde eksi
sterende medlemmer spændende muligheder for at 
videreudvikle sig og finde nye måder at være aktive på. 

Socialdemokratiet skal være et parti, der kan rumme 
mange forskellige typer medlemmer og forskellige inte
resser. Her er vi som parti siden sidste kongres gået 
nye veje for at udnytte den digitalisering, som corona
nedlukningen førte med sig.

NY FOLDER OG FLYER OM  
MEDLEMSKAB TIL OMDELING 
Medlemsrejsen begynder når et potentielt medlem 
møder Socialdemokratiet og tager stilling til, om man 
har lyst til at engagere sig. Derfor udviklede vi i 2020 
nye medlemsfoldere og medlemsflyere, hvor der er 
mere fokus på medlemmet og medlemskabet, end vi 
hidtil har haft. I begge materialer fortæller forskellige 
medlemmer, hvorfor og hvordan de er aktive i partiet. 

REKRUTTERINGSKURSER – SAMTALEN 
Mange potentielle medlemmer møder os ganske 
naturligt, mens vi er på kampagne. Derfor skal vi også 
være gode i mødet på gaden mellem mennesker. Af 
den årsag har vi i sommeren 2021 afholdt en række 
online rekrutteringskurser, som lokalt aktive fra Social
demokratiet og DSU har deltaget i. Holdene på de 
enkelte kursusgange har været små, og der har derfor 
været tid til at gå i dybden med samtaleøvelser. Kur
sets udgangspunkt har været, at vi ikke er gode nok til 
at tilbyde medlemskab, når vi er på kampagne, og at 
opfordringen til at melde sig ind bør falde flere gange 
under samtalen med det potentielle medlem. 

ONLINE INTROMØDE FOR NYE MEDLEMMER 
Som et nyt tiltag for at sikre alle nye socialdemokrater 
samme gode modtagelse har vi organiseret et måned
ligt online velkomstmøde til nye medlemmer. På mødet 
deltager et folketingsmedlem og en konsulent fra Par
tikontoret og giver et billede af den aktuelle politiske 
situation samt beskriver mulighederne i medlemskabet 
i Socialdemokratiet. 
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UDDANNELSE FOR TILLIDSVALGTE
Det er afgørende, at vores lokale tillidsvalgte føler sig 
trygge og klar til at modtage nye medlemmer. Derfor 
afholdt vi i september 2020 formands og kassererkur
sus i Aalborg samt et kursus om medlemshvervning og 
fastholdelse for lokalt medlemsansvarlige. 

Efterfølgende lancerede Partikontoret et nyt tilbud til 
nye formænd og medlemsansvarlige. Den første tors
dag i hver måned afholdes der et online intromøde, 
hvor man bliver klædt på til sin nye rolle. I 2021 har vi 
ikke haft mulighed for at gennemføre fysiske rollekur
ser, men vi har iværksat en række andre tiltag for at 
understøtte de tillidsvalgte i deres arbejde, heriblandt 
et online kassererkursus for alle nye kasserer i 2021. 

MEDLEMSKONTAKTCENTERKURSUS
Udover uddannelse specifikt for de tillidsvalgte afholdte 
medlemskontaktcentret fra forsommeren 2020 en 
online workshop med fokus på, hvordan vi bedre kan 
modtage nye medlemmer lokalt i partiforeningerne. Der 
blev afholdt fem kurser, der alle var inddelt efter region. 
Kurset fokuserede blandt andet på, hvordan partifor
eningerne kunne modtage medlemmer bedst muligt. 
Her kunne vi tage udgangspunkt i, hvad medlemmerne 
fortæller os, når vi ringer ud fra medlemskontaktcentret. 

MEDLEMSKONTAKTCENTER
Selve udringningen fra vores medlemskontaktcenter 
startede op igen kort før, corona ramte Danmark i 
2020, hvorefter det desværre blev hårdt ramt af ned
lukningerne og smittetrykket i København. Undervejs i 
pandemien har vi dog prøvet forskellige tiltag såsom at 
afholde et online kursus i medlemskontakt; at få vores 
rundringere til at arbejde hjemmefra og en desværre 
meget kortvarig genåbning i efteråret 2020. 

I starten af september 2021 afholdte vi to introaftener 
for vores rundringere med henblik på rundringning til 
medlemmer, der står i restance. Medlemskontaktcen
teret er således kørende igen med en til to ugentlige 
ringeaftener.

LOKALT FOKUS PÅ MEDLEMSTILGANG
Det skal være nemt for de lokale foreninger og kredse 
at orientere sig om sin medlemssituation. Med det 
nye medlemssystem, Saktiv, er det her blevet muligt 
at se både medlemstilgangen og frafaldet i den lokale 
forening – både igennem tal og grafisk fremstilling. I 
dag er det derfor langt lettere for en lokal forening eller 
kreds at lægge en strategi for medlemsudviklingen på 
baggrund af kvalificeret data. 
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Ud fra dette begyndte vi i 2020 at udsende en over
sigt over de foreninger, der den seneste uge har fået 
nye medlemmer. Listen bliver sendt til alle bestyrel
sesmedlemmer i partiet, til Hovedbestyrelsen og den 
bliver lagt ud på Socialdemokratiets Partiorganisation 
(Facebookgruppe). 

STORKREDSMØDER OM MEDLEMSHVERVNING 
OG -FASTHOLDELSE
Som et led i at skabe et lokalt fokus på medlemsudvik
lingen afholdte Partikontoret i 2020 11 storkredsmøder 
om medlemshvervning og fastholdelse. Der har været 
mere end 300 tilmeldte til møderne, og på møderne 
forpligtede deltagerne hinanden til i bestyrelserne at 
tage diskussionen om medlemssituationen samt at 
lægge en lokalforankret plan for: 

• Et personligt introduktionsforløb 

• Et godt værtskab ved møder 

• Konkrete måltal for medlemsfremgang 

• En hvervningsstrategi på møder og kampagner

ORGANISATORISKE STORMØDER 
Kun med en stærk partiorganisation kan vi skabe 
rammerne for lokal medlemsfremgang og engagerede 
medlemmer. Derfor har vi i oktober 2020 afholdt organi
satoriske stormøder i hhv. Silkeborg og København med 
cirka 80 deltagere til hvert arrangement. Formålet med 
stormøderne var at opnå en fælles forståelse for, hvilke 
udfordringer vi står overfor som partiorganisation.  
Dernæst skulle der udtænkes nye konkrete idéer til, 
hvordan de kan udvikle organisationen lokalt med 
rekruttering af flere medlemmer, samtalekampagner og 
mere engagement i lokalsamfundet således, at borgerne 
og medlemmerne kommer tættere på beslutningerne 
og har mulighed for at bidrage til politikudviklingen. 
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SOCIALDEMOKRATIETS 
SAMVÆRSPOLITIK
Det seneste år har debatten om sexisme og kræn
kelser for alvor taget fart i Danmark og vi har selv set 
en række sager, der kalder på handling fra vores side 
af. Det er en vigtig debat, som vi langt fra er færdige 
med. Vi har på baggrund heraf over de seneste mange 
måneder igangsat en række initiativer i Socialdemokra
tiet for at få skabt en kultur, der er tryg og respektfuld 
for alle. 

Socialdemokratiets samværspolitik består bl.a. af et 
lederkodeks, særlige regler og opmærksomhedspunk
ter for arrangementer i partiet og uddannelse af ledere 
og undervisere. Samværspolitikken blev vedtaget i 
Hovedbestyrelsen i efteråret 2020.

Krænkende adfærd tolereres ikke, uanset på hvilket 
organisatorisk niveau det finder sted, og der skal altid 
reageres på henvendelser vedrørende krænkende 
adfærd. Alle medlemmer har ret til og opfordres til at 
sige fra, hvis deres grænser overtrædes. Det gælder 
både, hvis man selv krænkes, eller hvis man er vidende 
om, at andre bliver krænket.

I forbindelse med vores samværspolitik er vi i gang med 
at tilrettelægge træning og uddannelse for alle ledere. 
Fremover skal alle politiske valgte efter valg til Folketin
get og EuropaParlamentet samt efter kommunal og 
regionsrådsvalg gennemgå træningsforløb. Alle under
visere og ledere i Socialdemokratiet skal uddannes i 
samværspolitikken, herunder også håndtering af kræn
kende adfærd, ledelse af frivillige, magtforhold, ligestil
ling, ligeværdige relationer, konflikthåndtering mv.

Et andet initiativ er vores medlemsundersøgelse. Vi 
har i slutningen af 2020 gennemført den årlige med
lemsundersøgelse, hvor der denne gang bl.a. er blevet 
spurgt ind til organisationskultur, krænkelser og diskri
mination. Medlemsundersøgelsen giver os en mulig
hed for, at vi kan blive klogere på os selv og hinanden. 
Resultaterne bliver nu brugt i det videre arbejde med 
at udvikle vores partiorganisation.

Generelt viser medlemsundersøgelsen, at der er en 
stor tilfredshed blandt medlemmerne med at være 
medlem af Socialdemokratiet. De fleste oplever heldig
vis også, at Socialdemokratiet er en tryg organisation at 
være i. Få har oplevet selv at blive udsat for krænkende 
adfærd eller være vidende om, at andre er blevet kræn
ket eller diskrimineret. Men vi skal stadigvæk gøre mere 
for, at alle oplever det trygt at være aktiv. På et direkte 
spørgsmål om, hvorvidt man har oplevet uønsket 
seksuel opmærksomhed, svarer 0,7 pct. respondenter 
– dvs. 53 personer (både mænd og kvinder)  ja til, at 
de har oplevet dette inden for de seneste 12 måneder. 
Det tager vi meget alvorligt.

Foruden samværspolitikken og medlemsundersøgel
sen har partiet også andre konkrete værktøjer til at 
handle på krænkende adfærd. Sidste år vedtog Hoved
bestyrelsen nogle retningslinjer for håndtering af kræn
kende adfærd, og partiet etablerede en uafhængig 
advokatordning mod krænkende adfærd. Du kan hen
vende dig til ordningen, hvis du selv har oplevet eller er 
vidende om upassende adfærd, herunder chikane og 
seksuel chikane. Advokatordningen mod krænkende 
adfærd er ét redskab i konkrete personsager, og alle 
henvendelserne behandles fortroligt. Kun personer, 
som har saglig grund til at kende en evt. sag, eller som 
er involveret i behandlingen af sagen, kan få informa
tion om sagens indhold. Der er også blevet etableret 
en sexisme hotline hos Human House, hvor det muligt 
at henvende sig – også anonymt og få en samtale med 
en autoriseret psykolog.

I efteråret vil vi fokusere på at få startet samtalen i 
organisationen om god organisationskultur. Til dette vil 
vi gøre brug af et dialogspil, som Partikontoret har fået 
udviklet, og ledere i organisationen vil blive introduce
ret til vejledninger i, hvordan man, som leder i organi
sationen, skal håndtere henvendelser om krænkende 
adfærd.
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SOCIALDEMOKRATEN

ØVRIGE AKTIVITETER

Vores medlemsblad, Socialdemokraten, udgives og 
udsendes til alle medlemmer fire gange årligt. Bladets 
formål er at dække politiske udspil, lokale historier, 
fortællinger om kampagner og meget mere. Bladet 
sætter både fokus på lokal, national og international 
politik og bringer interviews med alt lige fra politikere, 
debattører, kunstnere og meningsdannere til den 
lokale frivillige eller tillidsvalgte. Socialdemokraten er 
dermed en kilde til, at vores medlemmer kan følge 

med i partiets udvikling samt hente inspiration til deres 
lokalforeninger.

Ud over at have fokus på vejen ud af coronapandemien 
har udgaverne af bladet de sidste to år særligt vægtet 
tankerne bag regeringens store udspil. Her er der 
blandt andet tale om retten til tidlig tilbagetrækning, 
infrastrukturplanen ”Danmark fremad”, Klimaprogram
met 2020 og mange flere.

HISTORISK KONFERENCE
Efter at vi var nødt til at aflyse den historiske konfe
rence i 2020, afholdt vi i januar 2021 traditionen tro 
historiekonferencen ”Den Røde Tråd”. Konferencen 
blev i år streamet fra Arbejdermuseet, og dermed 
kunne vores medlemmer følge med online hjemme fra 
egen stue, hvilket mange tog godt imod. 

Klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen 
styrede slagets gang som konferencier, og i år blev der 
i anledningen af partiets jubilæum sat fokus på de 150 
års kamp for velfærdssamfundet. På den måde blev 
omdrejningspunktet for konferencen både debat om 
fortidens, nutiden og fremtidens velfærdssamfund. 

Helt konkret udformede dette sig blandt andet ved et 
spændende oplæg med Bo Lidegaard, der fortalte om 
H. C. Hansen, og ved en paneldebat om styrkelsen af 
velfærdssamfundet hvor blandt andre børne og under
visningsminister Pernille RosenkrantzTheil deltog.

FOLKEMØDET BORNHOLM
Folkemødet var i 2020 aflyst, men fra den 17. – 19. juni 
2021 løb årets Folkemødet på Bornholm af stablen. 
Grundet coronapandemien var formatet reduceret. For 
Socialdemokratiet betød det, at vi afholdt færre aktivi
teter, og at vi  modsat hvad vi plejer  ikke holdt til på 
den gamle brandstation i Allinge. 

ORGANISATORISK BERETNING



På trods af omstændighederne havde vi stadig arran
geret gode debatter. Blandt andet var indenrigs og 
boligminister Kaare Dybvad med i en debat om land og 
by. Finansminister Nicolai Wammen havde en økono
misk paneldebat om, hvordan vi gør Danmark stærkere 
i fremtiden. Partiformand Mette Frederiksen var natur
ligvis også tilstede, og foruden de mange interviews og 
debatter hun gæstede, holdt hun som vanligt også sin 
partiledertale om fredagen på Hovedscenen, hvor hun 
lancerede regeringens første hvidbog, der tog debatten 
op om techgiganternes rolle i vores samfund. 

1.MAJ 
1. maj blev i både 2020 og 2021 afholdt online. I 2020 
kaldte vi dagen for ”1.maj online – sammen hver for 
sig”. Dagen blev afviklet en del anderledes end normalt. 
Lokalt havde flere foreninger arrangeret et onlinepro
gram med fællessang og taler. Der blev i det hele taget 
udvist en stor grad af kreativitet og stor lyst til, at finde 
på måder at kunne festligholde 1. maj. Nogle partifor
eninger havde endda lavet en ordning med den lokale 
bager, så man kunne hente rundstykker, mens man 
hørte taler. Andre steder mødtes man i små bobler 
udendørs og så talerne sammen. Partikontoret udar
bejdede en oversigt over de lokale arrangementer og 
sendte en mail med link ud til alle medlemmer, så alle 
kunne følge med i Mette Frederiksens tale. Talen kunne 
også følges på Socialdemokratiets Facebookside. 

Traditionen tro lancerede Partikontoret også en 1. 
majplakat. I 2020 blev plakaten lavet af kunstneren 
Simon Væth. Partikontoret lavede også i samarbejde 
med kampagneafdelingen på Christiansborg et større 
online 1. majarrangement, som blev sendt live på 
Facebook fra Arbejdermuseet. Der var sammensat et 
spændende program med taler fra partiformand Mette 
Frederiksen og DSU’s forbundsformand Frederik Vad, 
hilsner fra de nordiske lande og selvfølgelig sange fra 
arbejdersangbogen. 

1.maj blev i 2021 fejret live på Facebook via Social
demokratiets Facebookside, hvor der blev sendt live 

fra Metalskolen i Jørlunde. Vores værter til arrange
mentet var næstformand i Socialdemokratiet Mogens 
Jensen og borgmester i Holbæk Christina K. Hansen. 
De førte tilskuerne gennem et program spækket med 
taler, quizzer og sange, der sikrede den helt rigtige 1. 
majstemning. Partiformand Mette Frederiksen, næst
formand Marie Stærke, finansminister Nicolai Wammen 
samt klima, energi og forsyningsminister Dan Jør
gensen deltog blandt andre i fejringen med taler eller 
indslag.  Årets 1. majplakat var en jubilæumsplakat 
som hyldest til vores 150års jubilæum. Her malede 
kunstneren Jacob Brostrup en plakat, der fejrer partiets 
lange historie.
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PRIDE
Pride 2020 
Den store Pride Parade i København blev i 2020 
aflyst som fysisk parade. Priden var i stedet digital, så 
Socialdemokratiet deltog med digitale bidrag fra både 
statsminister Mette Frederiksen og ligestillingsminister 
Mogens Jensen. Vi fik dog i samarbejde med partiets 
Regnbuenetværk lavet en lang række materialer, vi har 
fået glæde af efterfølgende. 

Pride 2021 
Til dette års Pride var København og Malmø værter for 
det internationale World Pride. Vi har derfor haft ekstra 
fokus på denne begivenhed, og Socialdemokratiets 
Regnbuenetværk har således i samarbejde med DUI, 
DSU og Socialdemokratiet i København samt Hoved
stadsregionen arrangeret kampagner i ugen op til 
paradedagen. Det var et vigtigt stykke arbejde og nogle 
vellykkede arrangementer, som partiets engagerede 
medlemmer og samarbejdspartnere her tog på deres 
skuldre at hjælpe med at arrangere. 

Selve paraden lørdag d. 21. august var af hensyn til 
corona opdelt i seks mindre optog, og var begrænset 
til 6.000 deltagere. Til Socialdemokratiets optog  som 
startede fra Den Sorte Plads på Nørrebro - deltog  

over 125 socialdemokrater, DSU’ere og DUI’ere.  
Der var således rekordstor opbakning til vores optog, 
og mange af vores ministre, folketingsmedlemmer 
og borgmesterkandidater deltog. Også partiformand 
Mette Frederiksen deltog og gik sammen med kron
prinsesse Mary under Priden. Med vores nye materi
aler fra 2020 og andet nyt udsmykning satte vi et flot 
socialdemokratisk præg på årets Pride.

STATSBORGERSKABSDAG OG KULTURNATTEN
Socialdemokratiet deltog traditionen tro i statsborger
skabsdagen på Christiansborg i 2019, hvor nye danske 
statsborgere blev budt indenfor af politikere og frivil
lige. Ligeledes deltog Socialdemokratiet på Kulturnat 
2019 hvor 30.000 gæster blev budt indenfor i Fælles
salen af politikere, frivillige og ansatte. DUI sørgede for 
underholdning til børnene, og der var ligeledes mulig
hed for at se billederne i gruppeværelset. Aftenen blev 
gennemført i samarbejde med DSU og DUI der begge 
var en stor hjælp i at sikre et godt arrangement. 

Både statsborgerskabsdagen og Kulturnatten blev 
desværre aflyst i 2020.
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INTERNATIONALT  
ENGAGEMENT
Socialdemokratiet er grundlæggende et parti, som tror 
på værdien af internationalt samarbejde. Dette afspej
ler sig i vores engagement og samarbejde i Norden, i 
Europa og internationalt samt i de pragmatiske social
demokratiske løsninger vi har på mange af de aktuelle 
udfordringer, vi står over for. 

SAMAK 
Den 29. januar 2020 blev det årlige SAMAKtopmøde 
for den nordiske fagbevægelse og socialdemokratier 
afholdt på Marienborg. Her deltog bl.a. statsministre, 
partiledere og ledere fra den nordiske fagbevægelse. 
Socialdemokratiet overtog i 2020 lederskabet for 
SAMAK-gruppen. Med overskriften ’Arbejderbevæ
gelsens ansvar for klima og miljø’, indledte partiet og 
partiformand Mette Frederiksen et fokus på de fælles 
klimaudfordringer i Norden, behovet for høje ambitio
ner og vigtigheden af at finansiere den grønne omstil
ling på en social retfærdig måde. At løse klimakampen 
uden at øge uligheden stod centralt og var et gennem
gående tema for topmødet.

SAMAKtopmødet i 2021 er som følge af coronapan
demien blevet udskudt ad flere omgange og forventes 
afholdt i en formindsket version til november under 
norsk lederskab. 

PES
Socialdemokratiet er fortsat medlem af og deltager 
aktivt i det europæiske, socialdemokratiske netværk 
PES. Dog har samarbejdet og aktivitetsniveauet været 
væsentligt udfordret og begrænset af coronapan
demien. Ikke desto mindre har vi fortsat deltaget i 
PESmøderne på forskellige niveauer, som dog er 
afholdt virtuelt frem for fysisk som tidligere. 

Grundet corona er PESkongressen desværre blevet 
udskudt flere gange på ubestemt tid og er endnu ikke 
afviklet. I stedet blev der afholdt en PESkonference i 
mindre skala i Berlin d. 25.26. juni 2021. Konferencen 

satte fokus på Europas fremtid i kølvandet på corona 
set fra et socialdemokratisk perspektiv. Det gjorde den 
igennem forskellige debatter, seminarer og workshops 
med bred deltagelse af diverse aktører.

PES er præget af visse interne udfordringer og uenig
heder, men er samtidig en vigtig platform for erfa
ringsudveksling, samarbejde og politiske drøftelser 
med vores socialdemokratiske søsterpartier i Europa. 
Vi forsøger at påvirke PES i en retning, der stemmer 
overens med Socialdemokratiets politiske dagsorden, 
hvorfor vi forventer at højne partiets engagement i PES, 
når rejseaktiviteten kan genoptages.

SOCIALDEMOKRATIETS INTERNATIONALE 
DEMOKRATIARBEJDE
Det internationale demokratiarbejde, som Socialde
mokratiet gennemfører med midler fra Dansk Institut 
for Partier og Demokrati (DIPD), har i de forløbne to år 
været ramt dels af corona og dels af voldsomme politi
ske omvæltninger i to af vores partnerlande. 

Den 1. februar 2021 gennemførte militæret et kup i 
Myanmar, der afsatte det netop nyvalgte parlament og 
præsidenten. Militærregimet har udstedt arrestordre 
på flere af lederne for vores søsterparti DNPS, som vi 
støtter gennem netværket af socialdemokratiske par
tier i Asien, SocDem Asia. Vores partnere indgår aktivt 
i den velorganiserede opposition og modstand mod 
militærstyret og er også repræsenteret i den skyggere
gering, der forsøger at få international anerkendelse. 

Også vores partner SWADEPA i Swaziland har gennem 
de seneste måneder været i krydsild. Der er på tredje 
måned massiv uro, hvor mange demonstranter er gået 
på gaden i utilfredshed med manglen på demokrati 
og kong Mswati III, Afrikas sidste absolutte monark. 
Demonstranterne bakkes op af to parlamentsmedlem
mer og af SWADEPA i kravet om demokratiske reformer. 
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SWADEPAS karismatiske og dygtige partileder, Jan 
Sithole, døde i september sidste år, hvilket også har 
svækket SWADEPA. 

Projektet med SWADEPA  som Socialdemokratiet har 
støttet gennem næsten 10 år  er blevet evalueret og 
viser gode resultater med at bygge brede politiske 
samarbejder og styrke partiet internt, især med at give 
unge plads og indflydelse. Det er SWADEPA’s ønske at 
fortsætte samarbejdet i de kommende år blandt med 
fokus på at styrke kvindernes politiske repræsentation i 
landet og indflydelse internt.

Støtten til SocDem Asia og til vores søsterpartiers 
udvikling af velfærdspolitik i Nepal, Filippinerne og 
Myanmar er også blevet evalueret. Det har haft stor 
betydning for partierne at have mange deltagere med 
til at formulere politik indenfor sundhed og uddan
nelse. Det har givet partierne nye kontaktflader og styr
ket deres organisation og politiske kapacitet. Corona 
har forhindret, at planlagte regionale aktiviteter har 
kunnet gennemføres, hvilket der følges op på i en ny 
fase af samarbejdet. 

Det partnerskab vi indledte i 2018 med regeringspar
tiet People’s Movement for Progress (MPP) i Burkina 
Faso er afsluttet som planlagt med udgangen af 2020. 
Projektet ”A Strong Social Democratic Future” har haft 
nogen succes med at styrke ledelsen i MPP og sikre en 
stærkere repræsentation af kvinder og unge i politik, 
men samarbejdet har ikke fungeret optimalt og fort
sættes derfor ikke. 

Socialdemokratiet fik i juni 2021 godkendt en såkaldt 
rammeansøgning til DIPD, som sikrer de økonomi
ske ressourcer til at støtte partnere indtil udgangen 
af 2025. I løbet af efteråret skal Socialdemokratiets 
strategi for partnerskaber og indsatsområder gen
nemarbejdes, og vi skal endeligt beslutte, hvordan vi 
vil arbejde for at opfylde DIPD’s nye strategi for demo
kratiarbejde. Den betyder blandt andet, at de danske 
partier nu også skal lede og indgå i såkaldte flerparti
projekter, hvor Socialdemokratiet (eventuelt sammen 
med andre danske partier) gennemfører indsatser, der 
omfatter forskellige partier og retter sig mod at styrke 
flerpartidemokrati i udviklingslande. Vi er i gang med 
at undersøge i hvilke lande og regioner, det er mest 
meningsfuldt at etablere nye partnerskaber i. 

Pga. corona har der ikke været besøg til eller fra 
partnerlandene det seneste 1½ år, og traditionen for 
en årlig international konference måtte aflyses. I maj 
afholdtes et internt virtuelt medlemsmøde med udvik
lingsminister Flemming Møller Mortensen om den nye 
udviklingsstrategi og i juni et velbesøgt offentligt møde 
om situationen i Myanmar med deltagelse af udvik
lingsministeren, en repræsentant for vores partner i 
Myanmar, Danmarks ambassadør til Myanmar, og en 
dansk Myanmarforsker. 

Socialdemokratiet indgår aktivt i DIPD’s bestyrelse, hvor 
folketingsmedlem Kasper Sand Kjær som formand 
har ledet processen med at vedtage en ny strategi for 
DIPD. Folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen sidder 
også i bestyrelsen for DIPD.
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NORDISK RÅD
Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd har til 
formål at virke for et nordisk samarbejde præget af de 
socialdemokratiske ideer, der er repræsenteret i de 
nordiske socialdemokratiske partier.

Det nordiske samarbejde er drevet af viljen til, at 
Norden skal være en god region at bo, leve og arbejde 
i, samt båret af en socialdemokratisk velfærdsmodel, 
der bindes sammen af fælles kultur og sprog. Gennem 
et stærkt og velfungerende samarbejde har Norden 
gennem de seneste seks årtier vist sin styrke og skabt 
bedre livskvalitet for befolkningen i regionen både 
kulturelt, økonomisk og socialt. 

I lighed med resten af verden har arbejdet i Den Social
demokratiske Gruppe i Nordisk Råd været præget af 
den globale coronapandemi. Pandemien viste, hvor 
tæt de nordiske samfund er forbundet, og Norden blev 
mindet om betydningen af solidaritet og sammenhold. 
Udover at prioritere samarbejdet indenfor arbejdsmar
ked, klima og miljø samt velfærdspolitik har gruppen 
i 2020 sat fokus på hvilke udfordringer, de nordiske 
lande står overfor i kølvandet af coronapandemien. 

Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd ledes af 
folketingsmedlem Annette Lind fra Socialdemokratiet 
og Martin Kolberg fra Arbejderpartiet.

EU-OPLYSNINGEN
Samarbejdet med Europa-Nævnet giver os en særlig 
mulighed for at arbejde med EUoplysningen og sætte 
fokus på de områder, hvor EUsamarbejdet giver ekstra 
god mening. 

EUoplysningen har indeholdt mange forskellige aktivi
teter, som har været med til at sikre, at der har været 
noget for en hver smag og målgruppe. Størstedelen af 
arbejdet med EUoplysningen skal være et åbent tilbud 
til den brede befolkning.

I samarbejde med AOF’s Rejsescene har vi kunnet 
tilbyde medlemmer og andre interesserede en 

forestilling med efterfølgende EUdebat om de mest 
relevante og aktuelle EUtemaer. Vi har afholdt syv 
arrangementer i 2019, og begrænset af corona blev 
det til tre arrangementer i 2020. Fælles for begge år 
er, at forestillingerne har været tilgængelige for alle og 
spredt ud over hele landet. Også i år har vi planlagt 
arrangementer med Rejsescenen, og det er planen at 
besøge alle fem regioner i september 2021.

En del af vores oplysningsindsats er sket gennem kam
pagner. Både i videoform og gennem avisannoncer. Et 
fælles tema, som har været vigtigt de sidste to år, har 
været klima og miljø. Vi har her lavet videoer om EU 
som klimaunion, klimaudfordringerne specifikt målret
tet unge, den vilde natur og EU’s arbejde med denne. 
Samlet set har vores EUoplysningsvideoer nået over 
to millioner mennesker, hvor vores videoer om klimaet 
målrettet unge har stået for størstedelen. 

Et sted, hvor vi har sat stærkt ind, er med to pod
castserier om EU. Den første var en miniserie kaldt 
”Lyden af EU i en brydningstid”, der udkom sidst på 
året i 2020. Den anden er ”Europa under overfladen”, 
som udkommer en gang om måneden og hidtil er 
udkommet seks gange. Begge serier har haft fokus på 
at belyse nogen af EU’s helt centrale dagsordener.

I 2021 har vores EUoplysende aktiviteter taget til, og 
vores medlemmer har i høj grad benyttet sig af mulig
heden for at komme tættere på vores europaparla
mentarikeres arbejde ved månedlige onlinemøder. 

Derudover har vi sat ind på kursusfronten og afholdt 
fem EUbasiskurser, hvor medlemmer har haft mulig
heden for at lære EUsystemet at kende for på den 
måde at få kendskab til og sikkerhed i EUdebatten. 
Dette har kørt under navnet ”Lær EU at kende med 
Niels Fuglsang”.

S-AKTIV
I august 2020 blev der sat strøm til partiets nye med
lemssystem: S-Aktiv. Systemet afløste S-dialog som 
havde tjent partiet i 15 år. Princippet bag det nye 
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system er grundlæggende det samme, nemlig at både 
Partikontoret og organisationen skal have adgang til 
medlemmernes data. SAktiv understøtter nye funktio
ner som organisationen har haft glæde af og har taget 
godt i brug.

Konverteringen af data og opsætningen af SAktiv tog 
et halvt år, og overgangen var vellykket. Over 7.000 
medlemmer har været logget ind i SAktiv i dets første 
leveår. Ligeledes har næsten alle foreninger, kredse, 
fællesledelser og regioner to til tre tillidsfolk, som har 
været logget ind.

I sammenhæng med SAktiv, har vi med det nye system 
fået mulighed for kun at opkræve nye medlemmer 
betaling, fra den dag man melder sig ind og så resten 
af året – i stedet for at skulle betale for et helt kalende
rår. Det sikrer en bedre start på et nyt medlemskab. 

Særligt muligheden for at oprette arrangementer i 
SAktiv har været en meget benyttet funktion  både af 
organisationen, men ikke mindst af Partikontoret. Det 
største arrangement har været kongressen (næsten 
900 tilmeldinger), og ”Næste Niveau” var det største i 
omfang med hele 40 arrangementer. Planen for syste
met er, at det skal udvikles, så det i fremtiden under
støtter arbejdet i organisationen i endnu større omfang 
end i dag.

En så omfattende proces som det at udskifte et med
lemssystem, vil som hovedregel føre en række børne
sygdomme med sig, og det er desværre også tilfældet 
med Saktiv, selvom vi selvfølgelig helst havde set os fri. 
Partikontoret er klar over de udfordringer de lokalvalgte 
oplever med systemet og har derfor dedikeret mange 
ressourcer til fejlrettelser i det nye system og det er 
fortsat en opgave, vi er meget opmærksomme på.

DATABESKYTTELSE
I Socialdemokratiet ligger vi inde med meget ømtålelige 
data – nemlig data om vores medlemmers politiske 
overbevisning. De skal naturligvis behandles og opbe
vares med respekt og omtanke, det er ikke blot et 
lovkrav, men også en naturlig forpligtelse for os som 
parti. Derfor er databeskyttelse et løbende fokusom
råde, som alle kredse og foreninger i partiet fortsat 
skal arbejde med. I slutningen af 2020 påbegyndte vi 
arbejdet med en kombineret løsning, så man som for
ening eller kreds kan få en hjemmeside med indbygget 
nyhedsbrevsmodul, og samtidig sikre at behandling af 
personoplysninger overholder GDPR. I forbindelse med 
implementeringen af S-Aktiv fik man ydermere mulig
hed for at få oprettet en emailadresse på domænet 
socialdemokratiet.dk.

I forbindelse med opdatering af lovene har Partikon
toret påbegyndt en større opdatering af privatlivspoli
tikken, som også kommer til at have fokus på arbejdet 
med frivillige og debat med vælgere.

På grund af corona har det desværre ikke været muligt 
at lave regionale møder om databeskyttelsesforordnin
gen. Partikontoret arbejder på at lave et online uddan
nelsesforløb til tillidsvalgte i organisationen.

Partiets portal for databeskyttelse er flyttet til partikon
toret.dk. Her vil det fremover være muligt at finde hjælp 
til arbejdet med GDPR i foreningerne.

Husk at I altid er velkomne til at kontakte Partikontoret, 
hvis I har brug for råd med hensyn til GDPR.

FIND MERE INFORMATION OM DATA-
BESKYTTELSE (GDPR) PÅ PARTIKONTORET.DK

DATABESKYTTELSESPORTALEN UDBYGGES 
MED MERE INFORMATION, SKABELONER  
OG GUIDER.
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NOTE 2019
(t.kr.)

2018
(t.kr.)

Medlemskontingent 5.178 5.223

1 Tilskud, partistøtte og andre indtægter 52.514 39.101

Primære indtægter 57.692 44.324

2 Personaleomkostninger 11.739 9.570

Aktivitetsomkostninger 17.517 18.226

Administrationsomkostninger 4.776 5.596

3 Særlige aktiviteter 40.610 7.080

Omkostninger i alt 74.642 40.472

Resultat før afskrivninger og finansielle poster -16.950 3.852

Afskrivninger 81 0

4 Finansielle poster 13 190

ÅRETS RESULTAT -16.856 4.042

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Henlagt/forbrug af reserve for valgfond 17.356 4.000

Henlagt/forbrugt af reserve for nyt medlemssystem 500 0

Overført til frie reserver 0 42

-16.856 4.042

RESULTATOPGØRELSE
FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2019
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AKTIVER 2019
(t.kr.)

2018
(t.kr.)

Driftsmateriale og inventar 893 0

Materielle anlægsaktiver 893 0

Værdipapirer 16 47

Finansielle anlægsaktiver 16 47

Anlægsaktiver i alt 909 47

Materialebeholdning 392 664

VAREBEHOLDNINGER 392 664

Diverse tilgodehavender 1.641 1.120

Deposita 0 227

Periodeafgrænsningsposter 187 183

Tilgodehavender 1.828 1.530

Likvide beholdninger 13.314 30.745

Likvide beholdninger 13.314 30.745

Omsætningsaktiver i alt 15.534 32.939

AKTIVER I ALT 16.443 32.986

BALANCE
PR. 31. DECEMBER 2019

SOCIALDEMOKRATIET
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PASSIVER 2019
(t.kr.)

2018
(t.kr.)

Reserver 2.644 19.500

Overført resultat 7.664 7.659

5 Egenkapital 10.308 27.159

Feriepengeforpligtelse, langfristet 362 0

Langfristet gæld 362 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 988 1.939

Anden gæld 3.250 3.367

Periodeafgrænsningsposter 1.535 521

Kortfristet gæld 5.773 5.827

Gældsforpligtigelser i alt 6.135 5.827

PASSIVER I ALT 16.443 32.986

6 Eventualforpligtelser

BALANCE
PR. 31. DECEMBER 2019
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NOTE 1 
TILSKUD, PARTISTØTTE OG ANDRE INDTÆGTER

2019
(t.kr.)

2018
(t.kr.)

Offentlig partistøtte 30.523 29.829

Private personer 1.011 1.401

Faglige organisationer, virksomheder mv. 14.734 550

DIPD Flerpartisamarbejde 1.082 2.619

EUoplysningsmidler 1.121 1.574

Andre indtægter 4.043 3.128

52.514 39.101

Anonyme tilskud i alt 0 0

Ydere af bidrag over t.kr. 20,9

2E Group A/S Vossvej 27, 9000 Aalborg

3F Kampmannsgade 4, 1780 København V

Arbejdernes Landsbank Vesterbrogade 5, 1620 København V

BC Hospitality Group A/S Center Boulevard 5, 2300 København S

Blik og Rørarbejderforbundet Nyropsgade 14, 1602 København V

Dansk Erhverv Børsen, 1217 København K

Dansk Metal Molestien 7, 2450 København SV

Erhvervsforum Vækst DK Chr.borg Slotsplads 5, 1218 København K

Fødevareforbundet NNF Molestien 7, 2450 København SV

Af nedenstående bidragydere har Socialdemokratiet fået stillet mødefaciliteter til 
rådighed til en samlet værdi af ca. 3 t.kr.

3F Kampmannsgade 4, 1780 København V

Dansk Metal Molestien 7, 2450 København SV

Følgende enkeltpersoner har indbetalt et beløb, der er større end 20,9 t.kr.

Henrik Sass Larsen Børsen Slotsholmsgade, 1217 København  K

NOTER

SOCIALDEMOKRATIET
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NOTE 2 
PERSONALEOMKOSTNINGER

2019
(t.kr.)

2018
(t.kr.)

Gager og lønninger 11.112 8.942

Sociale bidrag 222 180

Øvrige personaleomkostninger 405 448

11.739 9.570

NOTE 3 
SÆRLIGE AKTIVITETER

2019
(t.kr.)

2018
(t.kr.)

EUoplysning 1.121 1.574

Folketings og Europaparlamentsvalg 38.407 2.887

DIPD Flerpartisamarbejde 1.082 1.514

40.610 5.975

NOTE 4 
FINANSIELLE POSTER, NETTO

2019
(t.kr.)

2018
(t.kr.)

Renteindtægter 13 45

Salg af aktier, m.v. 0 145

13 190

NOTER
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NOTE 5 
EGENKAPITAL

2019
(t.kr.)

2018
(t.kr.)

RESERVER FOR VALG/AFSTEMNINGER

Saldo 01.01 18.000 14.000

Overført af årets resultat 0 4.000

Anvendt 17.356 0

644 18.000

RESERVER FOR NYT MEDLEMSSYSTEM

Saldo 01.01 1.500 1.500

Overført af årets resultat 500 0

Anvendt 0 0

2.000 1.500

OVERFØRT RESULTAT

Saldo 01.01 7.659 7.623

Regulering tidl. år 5 6

Overført årets resultat 0 42

7.664 7.659

10.308 27.159

NOTER

SOCIALDEMOKRATIET
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NOTE 6 
EVENTUALFORPLIGTELSER

Socialdemokratiet har indgået en række kontrakter på lagerfaciliteter, lokaler, it mv. kr.
De samlede forpligtelser i uopsigelighedsperioden på disse kontrakter udgør 0,5 mio.

NOTER
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NOTE 2020
(t.kr.)

2019
(t.kr.)

Medlemskontingent 5.163 5.178

1 Tilskud, partistøtte og andre indtægter 34.723 52.514

Primære indtægter 39.886 57.692

2 Personaleomkostninger 8.790 11.739

Aktivitetsomkostninger 15.951 17.517

Administrationsomkostninger 6.698 4.776

3 Særlige aktiviteter 2.136 40.610

Omkostninger i alt 33.575 74.642

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 6.311 -16.950

Afskrivninger 40 81

4 Finansielle poster 53 13

ÅRETS RESULTAT 6.218 -16.856

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Henlagt/forbrug af reserve for valgfond 7.900 17.356

Henlagt/forbrugt af reserve for nyt medlemssystem 2.000 500

Henlagt til fremtidig kongresaftale 300 0

Overført til frie reserver 18 0

6.218 -16.856

RESULTATOPGØRELSE
FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2020
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AKTIVER 2020
(t.kr.)

2019
(t.kr.)

Driftsmateriale og inventar 893 893

Materielle anlægsaktiver 893 893

Værdipapirer 16 16

Finansielle anlægsaktiver 16 16

Anlægsaktiver i alt 909 909

Materialebeholdning 487 392

VAREBEHOLDNINGER 487 392

Diverse tilgodehavender 1.594 1.641

Periodeafgrænsningsposter 643 187

Tilgodehavender 2.237 1.828

Likvide beholdninger 21.773 13.314

Likvide beholdninger 21.773 13.314

Omsætningsaktiver i alt 24.497 15.534

AKTIVER I ALT 25.406 16.443

BALANCE
PR. 31. DECEMBER 2020

SOCIALDEMOKRATIET
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PASSIVER 2020
(t.kr.)

2019
(t.kr.)

Reserver 8.844 2.644

Overført resultat 7.682 7.664

5 Egenkapital 16.526 10.308

Feriepengeforpligtelse, langfristet 923 362

Langfristet gæld 923 362

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.104 988

Anden gæld 3.859 3.250

Periodeafgrænsningsposter 994 1.535

Kortfristet gæld 7.957 5.773

Gældsforpligtigelser i alt 8.880 6.135

PASSIVER I ALT 25.406 16.443

6 Eventualforpligtelser

BALANCE
PR. 31. DECEMBER 2020
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NOTE 1 
TILSKUD, PARTISTØTTE OG ANDRE INDTÆGTER

2020
(t.kr.)

2019
(t.kr.)

Offentlig partistøtte 30.649 30.523

Private personer 7 1.011

Faglige organisationer, virksomheder mv. 0 14.734

DIPD Flerpartisamarbejde 806 1.082

EUoplysningsmidler 1.330 1.121

Andre indtægter 1.931 4.043

34.723 52.514

Anonyme tilskud i alt 0 0

Af nedenstående bidragydere har Socialdemokratiet fået stillet mødefaciliteter til 
rådighed til en samlet værdi af ca. 1 t.kr.

HK/Danmark Weidekampsgade 8, 2300 København S

Følgende enkeltpersoner har indbetalt et beløb, der er større end 20,4 t.kr.

Mette Frederiksen Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K

Henrik Dam Kristensen Folketinget, Christiansborg, 1240 København K

Nicolai Wammen Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K

Joy Mogensen Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K

NOTER

SOCIALDEMOKRATIET
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NOTE 2 
PERSONALEOMKOSTNINGER

2020
(t.kr.)

2019
(t.kr.)

Gager og lønninger 8.212 11.112

Sociale bidrag 94 222

Øvrige personaleomkostninger 484 405

8.790 11.739

NOTE 3 
SÆRLIGE AKTIVITETER

2020
(t.kr.)

2019
(t.kr.)

EUoplysning 1.330 1.121

Folketings og Europaparlamentsvalg 0 38.407

DIPD Flerpartisamarbejde 806 1.082

2.136 40.610

NOTE 4 
FINANSIELLE POSTER

2020
(t.kr.)

2019
(t.kr.)

Renteudgifter 55 0

Udbytte og renteindtægter 2 13

-53 13

NOTER
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NOTE 5 
EGENKAPITAL

2020
(t.kr.)

2019
(t.kr.)

RESERVER FOR VALG/AFSTEMNINGER

Saldo 01.01 644 18.000

Overført af årets resultat 7.900 0

Anvendt 0 17.356

8.544 644

RESERVER FOR NYT MEDLEMSSYSTEM

Saldo 01.01 2.000 1.500

Overført af årets resultat 0 500

Anvendt 2.000 0

0 2.000

RESERVE TIL FREMTIDIG KONGRESAFHOLDELSE

Saldo 01.01 0 0

Overført af årets resultat 300 0

Anvendt 0 0

300 0

OVERFØRT RESULTAT

Saldo 01.01 7.664 7.659

Regulering tidl. år 0 5

Overført årets resultat 18 0

7.682 7.664

16.526 10.308

NOTER

SOCIALDEMOKRATIET
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NOTE 6 
EVENTUALFORPLIGTELSER

Socialdemokratiet har indgået en række kontrakter på lagerfaciliteter, lokaler, it mv. kr.
De samlede forpligtelser i uopsigelighedsperioden på disse kontrakter udgør 0,3 mio.

NOTER
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HOVEDBESTYRELSE
OG UDVALG



ANETTE STÆHR Region Hovedstaden

ANNETTE LIND Folketingsgruppen

BJARNE KASPERSEN HANSEN Region Hovedstaden

CHRISTEL SCHALDEMOSE MEP

CHRISTINA KRZYROSIAK HANSEN Kommunernes Landsforening

ERIK JUST PEDERSEN Region Sjælland

FREDERIK VAD NIELSEN DSU

HANS BRØNFELD Regionsformand, Region Midtjylland

IDA MARKER Regionsformand, Region Sjælland

INGE KJÆR ANDERSEN Region Nordjylland

IVAN M. SØRENSEN Region Midtjylland

JACOB BUNDSGAARD Kommunernes Landsforening

JAN ANKLER Regionsformand, Region Hovedstaden

JAN HJORT Region Sjælland

JAN SALLING KRISTENSEN Region Hovedstaden

JAN STUBBERUP Region Syddanmark

JETTE BUUS GRAVESEN Region Midtjylland

LASSE RYBERG Partisekretær (kst.)

LEIF LAHN JENSEN Folketingsgruppen

LISE LOTTE LANGE Region Sjælland

MADS SØNDERGAARD THOMSEN Region Syddanmark

MARIE STÆRKE Næstformand (kst.)

METTE FREDERIKSEN Formand

MOGENS JENSEN Næstformand

MOGENS VESTERGÅRD PEDERSEN Regionsformand, Region Nordjylland

MORTEN THORUP Region Hovedstaden

NIELS OLE BECK Regionsformand, Region Syddanmark

PER GRAVGAARD HANSEN Region Hovedstaden

PETER SKRIVER NIELSEN Region Nordjylland

POUL ERIK SKOV HEUNECKE Region Midtjylland

STEEN NØRHART Region Syddanmark

ULLA ASTMAN Danske Regioner

HOVEDBESTYRELSE
ALFABETISK RÆKKEFØLGE (EFTER FORNAVN)
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ARBEJDSMARKEDSPOLITISK NETVÆRK
Peter Nielsen, Region Midtjylland

UDDANNELSESPOLITISK NETVÆRK
Michael Esmann, Region Sjælland  

HELGA NETVÆRK
Katrine Skov, Region Hovedstaden

REGNBUENETVÆRKET
Johnni Maarup Andersen, Region Hoved
staden

PES-AKTIVISTERNE
Jens Georg Bagge, Region Sjælland  

SOCIAL- OG SUNDHEDSNETVÆRK
Mette Kjærulff, Region Nordjylland

UDVALG OG NETVÆRK

INTERNATIONALT UDVALG 
Formand: Ida Marker, Region Sjælland

Næstformand:  Carsten Linding Jakobsen,  
Region Midtjylland  

LIGESTILLING- OG MANGFOLDIGHED
Formand:  Mads Søndergaard Thomsen,  

Region Syddanmark  

Næstformand:  Britta B. Vistisen,  
Region Nordjylland 

VERDENSMÅLSUDVALG
Formand: Jan Ankler, Region Hovedstaden

Næstformand:  Charlotte Roest,  
Region Sjælland  

KULTURPOLITISK NETVÆRK
Jens Nielsen, Region Hovedstaden

KIRKENETVÆRKET
Karen Klint, Region Syddanmark  

BOLIGPOLITISK NETVÆRK
Torben Brandi Nielsen, Region Midtjylland

SOCIALDEMOKRATIET
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ORGANISATORISK LANDKORT

NR. KREDS  ANTAL MEDLEMMER NR. KREDS ANTAL MEDLEMMER

1 Østerbrokredsen 448 25 Egedalkredsen 415

2 Sundbyvesterkredsen 188 26 Rudersdalkredsen 289

3 Indre By og Christianshavn kredsen 304 27 Rønnekredsen 165

4 Sundbyøsterkredsen 331 28 Aakirkebykredsen 116

5 Nørrebrokredsen 258 29 Lollandkredsen 411

6 Bispebjergkredsen 159 30 Guldborgsundkredsen 410

7 Brønshøjkredsen 377 31 Vordingborgkredsen 398

8 Valbykredsen 216 32 Næstvedkredsen 588

9 Vesterbro  Kgs. Enghave kredsen 234 33 Faxekredsen 384

10 Falkonerkredsen 296 34 Køgekredsen 499

11 Slotskredsen 185 35 Grevekredsen 313

12 Tårnbykredsen 441 36 Roskildekredsen 569

13 Gentoftekredsen 182 37 Holbækkredsen 361

14 Lyngby Tårbæk kredsen 223 38 KalundborgOdsherredkredsen 506

15 Gladsaxekredsen 440 39 RingstedSorøkredsen 329

16 Rødovrekredsen 691 40 Slagelsekredsen 526

17 Hvidovrekredsen 406 41 Odense Østkredsen 364

18 Brøndbykredsen 856 42 Odense Vestkredsen 255

19 Taastrupkredsen 513 43 Odense Sydkredsen 279

20 Ballerupkredsen 600 44 Assenskredsen 285

21 Helsingørkredsen 355 45 Middelfartkredsen 520

22 Fredensborgkredsen 277 46 Nyborgkredsen 439

23 Hillerødkredsen 412 47 Svendborgkredsen 457

24 Frederikssundkredsen 534 48 FaaborgÆrøkredsen 335
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ORGANISATORISK LANDKORT

NR. KREDS  ANTAL MEDLEMMER NR. KREDS ANTAL MEDLEMMER

49 Sønderborgkredsen 568 73 Struerkredsen 242

50 Aabenraakredsen 298 74 Skivekredsen 260

51 Tønderkredsen 188 75 Viborg Vestkredsen 314

52 Esbjerg Bykredsen 358 76 Viborg Østkredsen 219

53 Esbjerg Omegnskredsen 135 77 Silkeborg Nordkredsen 116

54 Vardekredsen 152 78 Silkeborg Sydkredsen 307

55 Vejenkredsen 354 79 IkastBrandekredsen 210

56 Vejle Nordkredsen 128 80 Herning Sydkredsen 213

57 Vejle Sydkredsen 467 81 Herning Nordkredsen 72

58 Fredericiakredsen 377 82 Holstebrokredsen 321

59 Kolding Nordkredsen 153 83 Ringkøbingkredsen 212

60 Kolding Sydkredsen 226 84 Frederikshavnkredsen 513

61 Haderslevkredsen 321 85 Hjørringkredsen 327

62 Aarhus Sydkredsen 371 86 Brønderslevkredsen 496

63 Aarhus Vestkredsen 410 87 Thistedkredsen 546

64 Aarhus Nordkredsen 274 88 Himmerlandkredsen 296

65 Aarhus Østkredsen 487 89 Mariagerfjordkredsen 310

66 Djurskredsen 496 90 Aalborg Østkredsen 459

67 Randers Nordkredsen 306 91 Aalborg Vestkredsen 383

68 Randers Sydkredsen 319 92 Aalborg Nordkredsen 380

69 Favrskovkredsen 266

70 Skanderborgkredsen 543

71 Horsenskredsen 417

72 Hedenstedkredsen 188 TOTAL 32.137

SOCIALDEMOKRATIET
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LIGESTILLINGSREGNSKAB

ORGANISATIONSLED TOTAL KVINDER MÆND PCT. KVINDER PCT. MÆND

Ledelse 4 2 2 50,0% 50,0%

Hovedbestyrelsen 32 11 21 34,4% 65,6%

Foreningsformænd 235 77 158 32,8% 67,2%

Foreningskassere 234 83 151 35,5% 64,5%

Ministre 20 6 14 30,0% 70,0%

Kommuneformænd 99 25 73 25,3% 73,7%

Kommunekassere 98 27 71 27,6% 72,4%

Regionsformænd 5 1 4 20,0% 80,0%

EP-medlemmer 3 2 1 66,7% 33,3%

Medlemmer 32.137 12.791 19.346 39,8% 60,2%

Ansatte på Partikontoret 18 11 7 61,1% 38,9%

Kredsformænd 93 24 68 25,8% 73,1%

Kredskassere 92 28 64 30,4% 69,6%

Folketingsmedlemmer- og kandidater 91 27 64 29,7% 70,3%

Borgmestre 46 8 38 17,4% 82,6%

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 793 272 521 34,3% 65,7%

Regionsrådsformænd 4 1 3 25,0% 75,0%

Regionsrådsmedlemmer 70 31 39 44,3% 55,7%

KONGRES 2021
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