Socialdemokratiet i Region Hovedstaden
Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. april 2018

Beretning 2017
Socialdemokratiet
i Region Hovedstaden
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Regionens ledelse
På repræsentantskabsmøderne i 2017 opstillede regionen kandidaterne til regionsrådsvalget i november 2019 og man vedtog
det program de gik til valg på.
Regionens repræsentantskabsmøder i
2017 fandt sted den 18. marts hos Metal Hovedstaden og den 29. april i Østerbrohuset.

Repræsentantskabsmøderne
2017 var året med to repræsentantskabsmøder. I marts måned vedtoges
regionens valgprogram til regionsrådsvalget i november. I april var der ordinært møde, hvor det centrale spørgsmål
var opstillingen af kandidater til regionsrådsvalget.
Det ekstra repræsentantskabsmøde i
marts 2017 blev afholdt hos Metal Hovedstaden og behandlede 145 ændringsforslag til det udsendte forslag til program.
Det ordinære repræsentantskabsmøde i
april var tidlig på færde. Mette Frederik-

sen skulle nå landet rundt og lagde ud i
Hovedstaden kl. 9:00 med en tale om
den aktuelle politiske situation og svarede på spørgsmål fra de delegerede.
Repræsentantskabet havde gæster fra
den danske fagbevægelse og fra vore
søsterpartier i Sverige og Norge. Nina
Sandberg fra Akershus Arbejderpartibragte en hilsen til repræsentantskabet

fra vore nordiske venner.

sentantskabsmødet bestod forretningsudvalget af følgende medlemmer

Det ordinære repræsentantskabsmøde
havde fokus på opstilling af kandidater til Formand Jan Ankler
regionsrådsvalget og på fastlæggelse af Næstformand Jens Mørk Lauridsen
de valgetiske regler.
Sekretær Troels Neiiendam
Repræsentantskabet valgte Sophie Hæ- Kasserer Alice Rudkjær
storp Andersen som regionens spidskan- Medlem Marie Gudme
didat og opstillede derudover 25 kandi- Medlem Ditte Brøndum
Medlem Per Gravgaard Hansen.
dater fra hele regionen.
Repræsentantskabet gav dispensation til
opstilling til både regionalvalgt og kommunalvalget til følgende: Charlotte Holtermann (Ballerup Kommunalbestyrelse),
Vagn Majland (Hvidovre Kommunalbestyrelse), Özkan Kocak (Glostrup Kommunalbestyrelse), Bodil Kornbek (LyngbyTaarbæk Kommunalbestyrelse), Susanne
Due Kristensen (Hillerød Kommunalbestyrelse), Kim Rockhill (Frederikssund
Kommunalbestyrelse), Anders Lundsager
(Borgerrepræsentationen i København),
Flemming Hørdum Gertsen (Rudersdal
Kommune)

Forretningsudvalget
På alle pladser i regionsorganisationen
var der tale om genvalg og efter repræ-

Der er ikke sket ændringer i forretningsudvalgets sammensætning i løbet af perioden.
.

Hovedbestyrelsen
Efter repræsentantskabsmødet repræsenteres regionen i Hovedbestyrelsen af
Jan Ankler
Jan Salling Kristensen
Bjarne Kaspersen Hansen
Per Gravgaard Hansen
Morten Thorup
Anette Stæhr
Der er ikke sket ændringer i Hovedbestyrelsesgruppen i perioden.
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Arbejdsplan
Arbejdsplanen for 2017—2018 omfattede fire hovedområder:
Valg, politikudvikling, kommunikation og organisationsudvikling.

Valg

Regionsrådsvalg 2017
Regionsorganisationen skal føre valgkampen i forbindelse med regionsrådsvalget i 2017. Dette arbejde skal ske i
samarbejde med de opstillende kredse.

Politik

for trafik, erhvervspolitik, infrastruktur,
den grønne dagsorden og turisme.
Styrke Hovedstadsregionen
Ved Europaparlamentsvalgene er der
behov for en yderligere koordineret indsats med det mål at sikre repræsentation
for hovedstadsregionen og i en række
indenrigspolitiske spørgsmål som for
eksempel trafik og udligningsordninger,
er der behov for en samlet optræden.
Regionsorganisationen skal yde et bidrag
til en sådan udvikling i regionen.
Regionale politiske udvalg
Der skal etableres regionale politiske
udvalg med arbejdsområder svarende til
de af Hovedbestyrelsen nedsatte. Udvalgene skal på regionsbestyrelsens opfordring udarbejde oplæg til regionsbestyrelsen om aktuelle problemstillinger og
de skal bidrage til afholdelsen af regionale medlemsmøder og debatter om aktuelle politiske spørgsmål.

Kommunikation

af partiet er privilegeret information.
Regionens medlemsvendte kommunikation skal fortsat udbygges.
Behov for en afklaring
Regionsorganisationens kommunikationsvirksomhed er under udvikling og er
nået til et stade, hvor der er behov for en
afklaring af mål og midler. Der iværksættes derfor en nærmere fastlæggelse
af hvilke informationer der skal formidles
til hvem ad hvilke kanaler.

Udvikling

Udvikling af organisationen
Regionsorganisationen skal, i samspil
Synliggørelse af mål og resultater
med Hovedbestyrelsen og Partikontoret,
Der skal, i samspil med den socialdemo- fortsætte arbejdet med udviklingen af
kratiske gruppe i Regionsrådet, etableres den socialdemokratiske organisation.
en systematisk synliggørelse af de mål vi
Inddrage medlemmerne
Udbygning af uddannelsen
har og de resultater vi opnår. Dette gælEt centralt motiv for medlemskab af et
Regionsorganisationen skal medvirke til
der både i forhold til befolkningen i regipolitisk parti er indflydelse på de beslutudbygning af uddannelsen af politikere
onen og i forhold til medlemmer, tillidsninger der træffes. Derfor skal der i regiog tillidsvalgte både gennem den centravalgte samt kommunalbestyrelses- og
onsorganisationen udvikles (nye) modelle uddannelsesaktivitet og ved initiativer
folketingsmedlemmer.
ler for inddragelse af medlemmerne i
i regionsregi.
den løbende politikudvikling.
Regionsbestyrelsen
Rejse dagsordner
Der gennemføres en debat i regionsbeRegionsorganisationen skal medvirke til
styrelsen om formålet med dens arbejde
at rejse dagsordner af særlig interesse
og om form og indhold i forlængelse af
for region Hovedstaden. Der skal blandt Privilegeret information
det fastlagte formål.
andet arbejdes med dagsordner inden
Et væsentligt element i et medlemskab
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Årets arbejde
Idegrundlag
2017 var året hvor det nye principprogram blev vedtaget. Arbejdet har strukket sig over to år og Regionen har været
aktiv i hele forløbet, senest med koordinering op til kongressen hvor programmet skulle vedtages.
Regionen har været repræsenteret i Principprogramudvalget af borgmester Thomas Gyldal Petersen, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand Jan Ankler og hovedbestyrelsesmedlem Bjarne Kaspersen Hansen.

Regionsrådsvalg 2017
Gennemførelsen af valget til Regionsrådet har været den væsentlige aktivitet i
efteråret 2017. På det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde i marts vedtoges valgprogrammet, og på det ordinære
repræsentantskabsmøde i april blev Sophie Hæstorp Andersen valgt som partiets spidskandidat. De enkelte kredse udpegede de øvrige kandidater, der blev
prioriteret på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Martin Baden
Charlotte Holtermann
Maria Gudme
Gruppen har konstitueret sig med Lars
Gårdhøj som gruppeformand og Jesper
Clausson som gruppesekretær.

I januar 2018 blev mødet afholdt med
deltagelse af MEP’erne og der blev givet
en europapolitisk orientering. Derudover
evaluerede HB kongressen og behandlede et oplæg om nedsættelse af et lovudvalg.

På et ekstraordinært møde i januar 2018
blev der givet en aktuel politisk opdateForretningsudvalget har besluttet at regiring.
onen fortsætter som medarrangør af et
Mødet i februar havde fokus på det orgafælles telt for Regionen og København.
nisatoriske og drøftede kongresafvikling
Der er udgivet 10 nyhedsbreve i 2017.
og organisationsanalyse.

Første maj

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har siden repræsentantskabsmødet i 2016 afholdt ti møder.
På alle møder giver partiets formand
Mette Frederiksen en redegørelse for
den aktuelle politiske situation.
På det første møde efter repræsentantskabsmødet nedsatte Hovedbestyrelsen
de ti centrale udvalg efter de nye udpegningsprincipper.

I marts 2018 vedtog hovedbestyrelsen
kommissorium for lovudvalget, rammer
for forvaltningen af persondataforordningen samt rammerne for kongressen i
2018.

Regionsbestyrelsen

Regionsbestyrelsen har været samlet 5
gange siden repræsentantskabsmødet i
2017. Dagsordenerne har taget emner
som udligningsreform, principprogram,
På mødet i maj 2017 fik Hovedbestyrel- arbejdsplan, regionsrådsvalg, regionens
sen en orientering om den nye personda- budget, EP-valget, konstitueringsaftale,
taforordning og om konsekvenserne for regionsorganisationens økonomi, trafik
partiet.
Resultatet af valget var en fremgang på
og repræsentantskabsmødet.
15.271 stemmer eller 0,6 procent. Det
I juni 2017 fastlagde hovedbestyrelsen
Møderne i bestyrelsen holdes hos 3F Køsamlede stemmetal på partiet var
kommissorierne for de ti centrale udvalg benhavn, som vi skylder tak for sin
263.470 af 966.422 afgivne, svarende til og fik en status på de socialdemokratigæstfrihed.
28,4 procent.
ske partiers situation i Europa og en oriForretningsudvalget
Vi fastholdt 13 medlemmer af de 41 i Re- entering om ændringerne i opstillingsForretningsudvalget har afholdt 9 møder
reglerne i valgloven.
gionsrådet. Venstre opnåede som det
siden repræsentantskabsmødet i 2017.
næststørste parti seks pladser i Rådet
På sommergruppemødet i august (hvor
Ud over de valgte medlemmer deltager
medens de konservative som det tredje- Hovedbestyrelsen deltager) var
Sophie Hæstorp Andersen, Regionens
største opnåede fem pladser.
”Fingrene væk-reformen” på dagsordeHovedbestyrelsesmedlemmer og Anna
Rød blok fik 25 medlemmer i Rådet me- nen og der blev givet et oplæg om asylsy- Juhl Holm fra DSU i forretningsudvalgets
stemet af Lisborg brødrene.
dens Blå blok fik 16.
møder.
Mødet september var kongresforbereDet lykkedes under konstitueringen at
I forbindelse med det konstituerende
dende.
fastholde Regionsrådsformandsposten
møde fordeltes opgaverne i forretningsog at konsolidere gruppens placering i
I oktober blev der afholdt fællesmøde
udvalget således:
udvalgsstrukturen.
med kredsformændene og folketingsFormand Jan Ankler, Næstformand Jens
medlemmer og –kandidater. Her var
Regionsrådsgruppen består af :
Mørk Lauridsen, Sekretær Troels NeiienRetspolitikken, socialpolitikken og beSofie Hæstorp Andersen
dam, Økonomi Alice Rudkjær, Politisk
kæmpelsen af skattely på dagsordenen. debat og politikudvikling Maria Gudme i
Leila Lindén
På hovedbestyrelsens eget møde blev
Kim Rockhill
samarbejde med Bjarne Kaspersen Hander orienteret om forhandlingerne om et sen, Kampagne og valg Morten Thorup,
Hanne Andersen
nyt forsvarsforlig og vedtaget kommisso- Kommunikation Per Gravgaard Hansen
Özkan Kocak
rium for det udvalg, der har udarbejdet
Erik Rostell Gregersen
og TR-Uddannelse Ditte Brøndum.
forslag til EP-valgprogram.
Flemming Pless
Susanne Due Kristensen
Jesper Frank Clausson
Lars Gaardhøj

På mødet i december 2017 evalueredes
regions– og kommunalvalget og de vejledende kontingentsatser blev vedtaget.

