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1. KANDIDATUDVALGET
Til at forestå udmøntningen af nærværende opstillingsregler nedsætter SIK’s bestyrelse et
kandidatudvalg (jf. SIK’s vedtægter § 3, stk. 4) bestående af:
•
•
•
•
•

SIK’s formand
Fire yderligere repræsentanter fra SIK
En repræsentant for DSU-København
En repræsentant for socialdemokratiets gruppe i Borgerrepræsentationen
En repræsentant for FH Hovedstadsregionen

Kandidatudvalget har til opgave at behandle indstillinger om kandidatemner fra kredse og
partiforeninger.
Kandidatudvalgets behandling skal ske under iagttagelse af nærværende opstillingsregler, partilovene,
den kommunale valglov og øvrige relevante beslutninger fra SIK’s delegeretmøde.
Kandidatudvalget arbejder under ansvar over for SIK’s delegeretmøde. Kandidatudvalget er ansvarlig
for gennemførelse af alle processer omkring opstillingerne, herunder eventuel urafstemning.
2. DEN SOCIALDEMOKRATISKE LISTE
Den socialdemokratiske liste indeholder 35 navne.
Opstillingsformen er sideordnet.
Den endelige kandidatliste vedtages via en urafstemning i SIK.
Urafstemningen kan som supplement til brevafstemning også ske ved afstemning på nettet.
Spidskandidaten placeres som nummer ét; den øvrige liste sammensættes i forhold til resultatet af
urafstemningen, således at den der får flest stemmer, placeres som listens nummer to og så fremdeles.
Dog prioriteres det, at der på alle pladser skiftevis skal være en kvinde og en mand. Dette betyder at
hvis spidskandidaten er en mand, skal den kvinde, der ved urafstemningen opnår flest stemmer stå på
2. pladsen og så fremdeles.
Opnår to eller flere kandidater det samme stemmetal, afgøres deres indbyrdes placering på listen ved
lodtrækning. Hvert medlem skal stemme på en over halvdelen af de opstillede.
Ønsker en kandidat at trække sig fra listen, skal dette ske skriftligt til SIK’s sekretariat og senest inden
anmeldelsen af kandidatlisten til Københavns Kommunes valgsekretariat. Når meddelelsen er
modtaget af SIK’s sekretariat, kan den ikke kaldes tilbage.
3. OPSTILLING AF SPIDSKANDIDAT
Spidskandidaten er socialdemokratiets kandidat til Københavns Overborgmester. Opstillingen af
spidskandidat skal være afklaret, før opstillingen af den øvrige liste kan påbegyndes.
Kandidater skal, for at komme i betragtning, være anbefalet af en eller flere af nedennævnte
forsamlinger:
•

En kredsgeneralforsamling eller et kredsrepræsentantskabsmøde
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•
•
•
•

En partiforeningsgeneralforsamling
SIK’s hovedbestyrelse
Den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen
DSU Københavns generalforsamling

Anbefalingen skal være SIK’s sekretariat i hænde senest dagen før det ordinære delegeretmøde foråret
2020 kl. 12.00.
Hvis der kun fremkommer anbefalinger på én kandidat, betragtes vedkommende som opstillet og
placeres som nummer et på den socialdemokratiske liste.
Fremkommer der anbefalinger på flere forskellige kandidater, gennemføres der en urafstemning
hurtigst muligt efter den fastsatte tidsfrist for indlevering af anbefalinger på spidskandidatemner.
Urafstemningen kan som supplement til brevafstemning også ske ved afstemning på nettet.
Urafstemningen om spidskandidaten skal være afsluttet, før afstemningen om den øvrige liste kan
påbegyndes.
Stemmeberettigede ved urafstemningen om spidskandidaten er alle medlemmer, der opfylder
vedtægternes betingelser, om at de er bosiddende i Københavns Kommune, og at de har været
medlemmer længe nok til at kunne udøve deres medlemsrettigheder (jf. SIK’s vedtægter § 3, stk. 4 og §
4, stk. 1 & 3. Nye vedtægter § 3 stk. 1 og 3).
Nye medlemmer skal, for at være stemmeberettigede, have betalt kontingent senest 20 hverdage før
afstemningen begynder. Det vil sige den dag materialer udsendes til en urafstemning.
Opnår ingen af kandidaterne over halvdelen af de afgivne stemmer, skal der gennemføres endnu en
urafstemning, hvori de to kandidater, som fik flest stemmer i den første valgrunde, deltager. Den
kandidat, som får flest stemmer ved den anden urafstemning, er hermed valgt som spidskandidat og
placeres som nummer et på den socialdemokratiske liste.
4. OPSTILLING AF KANDIDATER
Hver kreds/partiforening indstiller minimum fire kandidater. Kredsene skal opstille kandidater af
begge køn. Der skal være en ligelig fordeling af køn.
Indstillingen skal foretages på en kredsgeneralforsamling/et kredsrepræsentantskabsmøde.
Fra en kandidat er blevet optaget på SIKs bruttoliste og frem til urafstemningens afslutning, kan den
opstillende kredsforsamling/ kredsrepræsentantskabsmøde indstille til kandidatudvalget, at en
kandidat bliver trukket fra listen.
Bruttolisten offentliggøres d. 15. juni 2020 efter de kompetente forsamlinger har indstillet deres
valgte kandidater.
Der skal i kredsene tilstræbes, at kredsene udpeger kandidater, der afspejler befolkningen.
Hvert kandidatemne skal udfylde en kandidaterklæring i to dele, hvor del et bekræfter, at kandidaten
vil følge partiets love, valgprogram og politik, som den er vedtaget af SIK’s delegeretmøde,
socialdemokratiets gruppe i Borgerrepræsentationens forretningsorden og de fastsatte regler for
betaling af partiskat jf. SIK’s vedtægter, og om hvordan de vil forholde sig til en eventuel
uoverensstemmelse med gruppen. I del to af erklæringen, skal hvert kandidatemne angive de primære
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politiske interesseområder i forbindelse med konstitueringen. Del to af erklæringen bortfalder efter
den indledende konstituering er gennemført.
I erklæringen skriver hvert kandidatemne ligeledes under på, at kandidatemnet, såfremt der opnås
valg og kandidatemnet efterfølgende melder sig ud af partiet, skal godtgøre opstillingskredsen de
udgifter opstillingskredsen har afholdt i forbindelse med kandidatemnets valgkamp.
Med erklæringen skal følge de af kandidatudvalget fastsatte nødvendige oplysninger for
gennemførelsen af opstillingen, blandt andet i forhold til delegeretmødet.
Der vil blive afviklet tre opstillingsmøder i forbindelse med urafstemningen, hvor medlemmerne får
mulighed for at møde kandidaterne. Kandidaterne skal derfor deltage i disse.
Hver kandidat skal deltage i mindst et opstillingsmøde.
Efter den 1. oktober 2020 igangsættes urafstemningen om kandidatlisten blandt alle
stemmeberettigede medlemmer i SIK. Kredsindstillingerne til denne betragtes først som gyldige, når
kandidatudvalget har godkendt disse. De kredsindstillinger, der ikke opfylder ovennævnte krav,
betragtes som ugyldige.
Den endelige socialdemokratiske liste offentliggøres i uge 46/47 2020 og sammensættes efter en
urafstemning blandt de socialdemokratiske medlemmer i Københavns kommune, der opfylder
vedtægternes betingelser, om at de er bosiddende i Københavns Kommune, og at de har været
medlemmer længe nok til at kunne udøve deres medlemsrettigheder (jf. SIK’s vedtægter § 3, stk. 4 og §
4, stk. 1 & 3. Nye vedtægter § 3 stk. 1 og 3).
Nye medlemmer skal, for at være stemmeberettigede, have betalt kontingent senest 20 hverdage før
afstemningen begynder, det vil sige den dag materialer udsendes til en urafstemning.
Kandidaterne er først formelt opstillet, når det ordinære delegeretmøde i foråret 2021 er afholdt og
har besluttet, hvem der skal stå på socialdemokraternes liste, og når kandidaterne har gennemført de
af SIK’s bestyrelse nærmere fastlagte kandidatkurser.
Er der to uger før det ordinære delegeretmøde i foråret 2021 ikke 35 kandidater til
socialdemokraternes liste, skal delegeretmødet supplere listen op. Dette sker ved at kredse,
partiforeninger, den socialdemokratiske gruppe på Rådhuset og SIK´s bestyrelse senest 10 dage før
delegeretmødet kl. 12.00 til SIK´s sekretariat skal indlevere navne på kandidater de vil opstille.
Kandidatudvalget udsender senest 6 dage før delegeretmødet navnene på de opstillede kandidater.
Der gennemføres herefter valg på delegeretmødet og kandidaterne indplaceres i rækkefølge efter
stemmetal på den socialdemokratiske liste efter de kandidater, der blev opstillet via urafstemningen.
Er der stemmelighed ved afstemningen på delegeretmødet, trækkes der lod om placeringen.
5. UDPEGNING TIL KOMMUNALE HVERV OG UDVALGSPOSTER
På det første møde for socialdemokratiets gruppe efter kommunalvalget udpeges der tre
gruppemedlemmer til et konsultationsudvalg. Udvalget tiltrædes desuden af SIK’s formand og to
medlemmer udpeget af SIK’s bestyrelse.
Konsultationsudvalget har til opgave at udarbejde indstilling til fællesmødet om, hvem der skal være
borgmester/re, gruppeformand, politisk ordfører og udvalgsmedlemmer samt hvem der i øvrigt skal
udpeges til kommunale hverv og bestyrelsesposter. Forud for valget i november 2021, har
kredsformandskredsen/bestyrelsen drøftet en prioritering af hvilke/hvilken borgmesterpost, der
arbejdes for i den efterfølgende konstituering.
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Konsultationsudvalgets indstilling til borgmesterkandidater sker på grundlag af delegeretmødets
sideordnede indstilling i henhold til nærværende opstillingsreglers punkt 6.
På fællesmødet, som består af socialdemokratiets gruppe i Borgerrepræsentationen og SIK’s
stemmeberettigede hovedbestyrelsesmedlemmer, fremlægges konsultationsudvalgets indstilling til
afgørelse. Opnås der ikke enighed om en indstilling på fællesmødet, gennemføres der først en
afstemning om indstillingen i SIK’s hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsens indstilling bekendtgøres
derefter for BR-gruppen, som foretager en afstemning.
Opnår ingen af kandidaterne under disse afstemninger mere end halvdelen af de afgivne stemmer, skal
der foretages omvalg mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer. Den kandidat, der har fået
flest stemmer, er herefter valgt.
Hvis gruppeformanden, den politiske ordfører, en borgmester eller et udvalgsmedlem går af i
perioden, skal konsultationsudvalget hurtigt muligt træde sammen og udarbejde en
kandidatindstilling til afgørelse, som beskrevet ovenfor.
6. INDSTILLING AF BORGMESTERKANDIDATER
I henhold til SIK’s vedtægter § 3 stk. 5 – nye vedtægter § 7 stk. 7, skal der afholdes et ekstraordinært
delegeretmøde 2-4 dage efter kommunalvalget i november 2021 på et tidspunkt, hvor de personlige
stemmetal er offentliggjort.
På dette delegeretmøde skal der blandt andet foretages en indstilling til konsultationsudvalget om,
hvem der skal være socialdemokratiets øvrige borgmesterkandidater ved de kommende
konstitueringsforhandlinger.
For at kunne komme i betragtning som kandidatemne, skal vedkommende være anbefalet af en eller
flere af nedennævnte forsamlinger:
•
•
•

En kredsbestyrelse
SIK’s bestyrelse
DSU Københavns distriktsbestyrelse

Anbefalingen skal være SIK’s sekretariat i hænde senest kl. 12.00 på dagen for afholdelsen af det
ekstraordinære delegeretmøde.
Delegeretmødes indstilling er sideordnet og kan maksimalt indeholde tre kandidatemner. Foreligger
der anbefalinger på tre kandidatemner eller derunder, betragtes disse automatisk som valgt.
Foreligger der anbefalinger på flere end tre kandidatemner, foretages der skriftlig afstemning på
delegeretmødet. De indstillede kandidatemner opføres på stemmesedlen i alfabetisk orden efter
efternavn. Der stemmes på tre personer. De tre kandidatemner, der får flest stemmer, betragtes
herefter som sideordnet indstillet til konsultationsudvalgets og fællesmødets videre behandling i
henhold til nærværende opstillingsregler punkt 5.
7. DE POLITISKE KONSTITUERINGSFORHANDLINGER
De politiske konstitueringsforhandlinger føres af spidskandidaten og af SIK’s formand i fællesskab og
kan påbegyndes, så snart det skønnes nødvendigt uden forudgående bemyndigelse.

6

8. VALG AF OVERBORGMESTER I VALGPERIODEN
Går overborgmesteren af i valgperioden, skal konsultationsudvalget hurtigst muligt træde sammen og
udarbejde et kandidatforslag til behandling på et ekstraordinært delegeretmøde. Er der på
delegeretmødet kun et kandidatforslag, betragtes vedkommende som valgt.
Er der flere kandidater til overborgmesterposten, gennemføres der en skriftlig afstemning på
delegeretmødet. Får ingen af kandidaterne mere end ¾ af de afgivne stemmer på delegeretmødet, skal
der gennemføres urafstemning blandt alle medlemmer i SIK’s kreds- og partiforeninger om de to
kandidatemner, som fik flest stemmer på delegeretmødet.
Stemmeberettigede ved urafstemningen er alle medlemmer, der opfylder vedtægternes betingelser
om, at de er bosiddende i Københavns Kommune og at de har været medlemmer længe nok til at
kunne udøve deres medlemsrettigheder (jf. SIK’s vedtægter § 4, stk. 1 og stk. 3. Nye vedtægter § 3 stk.
1 og 3).
Således vedtaget på Socialdemokratiet i Københavns delegeretmøde den 6. april 2019.
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