Socialdemokraterne Region Hovedstaden
Ølstykke 4. september 2015
JA/MT

Forslag til
Opstillingsregler for kandidatvalg til Regionsvalget 2017

Kandidatudvalg
§ 1. Til at forestå opstillingen til valget til
regionsrådet i Region Hovedstaden den
21. november 2017 nedsættes et
kandidatudvalg med 7 medlemmer.
Forretningsudvalget er repræsenteret i
udvalget med formand eller
næstformand. Udvalget sammensættes
så alle storkredse i regionen er
repræsenteret.
Stk. 2. Kandidatudvalget nedsættes på et
ordinært repræsentantskabsmøde i april
2016.
Stk. 3. Kandidatudvalget er ansvarlig for
den samlede proces med opstilling af
kandidat til posten som
regionsrådsformand (spidskandidat) og
opstilling af den øvrige liste.

§ 4. Opstilling af øvrige kandidater
foretages af de enkelte kredse i regionen.
Hver kreds opstiller én kandidat.
Opstillingen sker efter regler gældende
for den enkelte kreds ved opstilling af
folketingskandidat.
Stk. 2. Opstilling af kandidat til
regionsrådsvalget skal være foretaget
senest 17. marts 2017 og meddelelse om
valget skal være kandidatudvalget i
hænde senest den 1. april 2017.
Stk. 3. Kandidatudvalget kan optage
forhandlinger med kredse der ikke
påtænker at opstille kandidat til valget.
Valg af spidskandidat
§ 5. Opstilling af spidskandidat sker ved
en særskilt procedure forud for
opstillingen af den øvrige liste.

Stk. 4. Kandidatudvalget sikrer, at de
opstillede kandidater opfylder de
relevante bestemmelser i partiets love,
herunder valgbarhedskriterier.

§ 6. Såfremt der ved fristens udløb alene
er fremkommet ét forslag til kandidat til
posten som regionsrådsformand
(spidskandidat) er denne valgt, og
kandidatudvalget giver underretning
herom til regionens foreninger.

Opstilling
§ 2. Der opstilles i regionen én
socialdemokratisk kandidatliste.
§ 3. Opstilling af spidskandidat sker på et
repræsentantskabsmøde eller ved
urafstemning efter indstilling fra
foreninger, fællesledelser eller kredse i
regionen.
Stk. 2. Forslag til spidskandidat skal være
kandidatudvalget i hænde senest den 31.
august 2016.

§ 7. Såfremt der ved fristens udløb til
kandidatudvalget er indkommet mere end
ét forslag til posten som
regionsrådsformand (spidskandidat)
foranlediger kandidatudvalget, at der
indkaldes til et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, hvor der
foretages valg til posten som
regionsrådsformand (spidskandidat).
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Stk. 2. Hvis der er mere end én kandidat
til posten, skal den, der vælges opnå
mere end 1/2 af de afgivne, gyldige
stemmer for at være valgt.
Stk. 3. Såfremt ingen af kandidaterne ved
den første afstemning får det krævede
antal stemmer, foretages der ny
afstemning mellem de to kandidater, der
ved første urafstemning nåede de største
stemmetal. Ved denne afstemning er den
valgt, der opnår størst stemmetal.
§ 8. Efter afstemningsprocedurens
afslutning underretter kandidatudvalget
foreninger og kredse om resultatet.
Listens øvrige pladser
§ 9. De øvrige kandidaters placering på
opstillingslisten fastlægges ved
afstemning på det ordinære
repræsentantskabsmøde i april måned
2017 (opstillingsmøde).
Stk. 2. De enkelte kandidater opføres på
stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge
efter efternavn, med angivelse af hvilken
kreds vedkommende er opstillet i.
Stk. 3. For at være gyldig skal der på
stemmesedlen være afgivet stemmer på
én mere end halvdelen af de opstillede
kandidater.
Stk. 4. Kandidatudvalget forestår
optællingen med bistand af det
nødvendige antal stemmetællere, valgt af
repræsentantskabet.
§ 10. Kandidaterne placeres på listen i
den rækkefølge som deres stemmetal
angiver, idet dog, der på pladserne to til
otte skal være to kandidater opstillet i

Københavns Storkreds, to kandidater
opstillet i Københavns Omegns Storkreds,
to kandidater opstillet i Nordsjællands
Storkreds og én kandidat opstillet i
Bornholms Storkreds.
Stk. 2. Såfremt kravet til opstillingslisten,
således som det fremgår af § 11, ikke er
opfyldt ved den foretagne afstemning,
korrigeres listen. Det nødvendige antal
kandidater, opstillet i de storkredse der
ikke har opnået den i § 11 fastlagte
repræsentation, placeres på pladserne op
til nummer otte i forhold til det
stemmetal, de har opnået. Øvrige
kandidater rykkes tilsvarende.
§ 11. Dersom optællingen ikke kan finde
sted eller afsluttes på
repræsentantskabsmødet og resultatet
meddeles hér, sørger kandidatudvalget
for at meddelelsen efterfølgende tilgår
kandidaterne, kredsene og mødets
deltagere.
§ 12. Den endelige kandidatliste
anmeldes som sideordnet liste.
Stk. 2. Der gives den enkelte kandidat
mulighed for på opstillingslisten at angive
den kommune eller den geografiske
lokalitet, hvor vedkommende kandidat har
sin bopæl, med de begrænsninger der
følger af Lov om kommunale og regionale
valg, samt bestemmelser og vejledninger i
medfør heraf.
Valgetiske regler
§ 13. Kandidatudvalget udarbejder
forslag til valgetiske regler, der
forelægges repræsentantskabsmødet
(opstillingsmødet) til godkendelse.
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Tidsplan
Valget til regionen finder efter den regionale valglov sted hvert fjerde år den tredje tirsdag i
november måned. Det vil sige, at regionsvalget i 2017 skal afholdes tirsdag den 21.
november 2017.
Kandidatlister skal afleveres senest fire uger før valget, det vil sige den 24. oktober 2017.
Aktivitet

Tidspunkt

Opstillingsregler i regionsbestyrelsen

21. oktober 2015

Debat i Kredse og partiforeninger

Oktober 2015 – april 2016

Nedsættelse af programudvalg

24. februar 2016

Nedsættelse af kandidatudvalg

24. februar 2016

Vedtagelse af opstillingsregler

April 2016

Vedtagelse af valgkampsplan

23. august 2016

Frist for indstilling af spidskandidat

31. august 2016

Opstilling af spidskandidat

1. oktober – 20. november 2016

Vedtagelse af valgprogram

Februar 2017

Frist for opstilling af kandidater

17. marts 2017

Opstilling af kandidatliste

April 2017

Uddannelse af kandidater

Maj – august 2017

Indlevering af kandidatliste (tidligst)

10. oktober 2017

Indlevering af kandidatliste (senest)

24. oktober 2017

Gennemføre valgkamp

29. oktober – 21. november 2017

Afholdelse af regionsvalg

21. november 2017
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