
Fællesledelsesvedtægter 2022 1 

 2 
FORENINGENS NAVN OG DÆKNINGSOMRÅDE  3 
§ 1 Foreningens navn er:  4 
Socialdemokratiet i Randers Kommune.  5 
Foreningen dækker Randers Kommune. Foreningen er del af den 6 
socialdemokratiske landsorganisation. Foreningen er en nonprofit organisation.  7 
 8 
FORENINGENS FORMÅL  9 
§ 2 Foreningens formål er at virke for de demokratiske, socialistiske ideers 10 
udbredelse og anerkendelse i henhold til partiets programmer og at fremme 11 
økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med 12 
idégrundlaget.  13 
Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets 14 
gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.  15 
Dette mål søges opnået ved:  16 
* at inspirere til og koordinere politiske dialoger, uddannelse og samarbejde 17 
mellem fællesledelsens foreninger samt formidle samarbejdet med den øvrige 18 
arbejderbevægelse.  19 

* at formidle samarbejdet med fællesledelsens byrådskandidater samt opstille og 20 
føre valgkamp for disse.  21 

* at arbejde for øget tilslutning til partiet.  22 
 23 
FÆLLESLEDELSENS OPGAVER  24 
§ 3 Fællesledelse varetager partiforeningernes fælles politiske og organisatoriske 25 
interesser og skal herunder:  26 
* Foretage opstilling til kommunalvalg jf. § 7, § 8 og § 9.  27 

* Sikre udarbejdelse af et kommunalvalgprogram jf. § 7.  28 

* Føre valgkamp for de foreslåede og opstillede kandidater i samarbejde med 29 
partiforeningerne.  30 

* Samarbejde med byrådsgruppen jf. § 10.  31 

* Medvirke ved opstillingen af kandidater til andre offentlige hverv samt til 32 
nærdemokratiske råd og nævn.  33 

* Medvirke til et konstruktivt samarbejde mellem alle foreninger, som er tilsluttet 34 
fællesledelsen.  35 

* Informere medlemmerne om arbejdet i foreningen.  36 

* Arbejde for at få og fastholde flere medlemmer.  37 

* Løse opgaver for andre led i organisationen jf. § 11.  38 
 39 
LIGESTILLING  40 
§ 4 Fællesledelsen bør ved udarbejdelse af opstillingsregler og opstilling af 41 
kandidater til politiske valg arbejde for reel ligestilling mellem kønnene.  42 
Stk. 2. Fællesledelsen bør arbejde for reel ligestilling mellem kønnene f.eks. ved 43 
valg af bestyrelsesmedlemmer og ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, 44 
kommissioner og udvalg.  45 
 46 



PARTISKAT  47 
§ 5 Alle, der direkte eller indirekte varetager tillidshverv på vegne af 48 
Socialdemokratiet, skal betale partiskat. Partiskatten opkræves af fællesledelsens 49 
kasserer og hensættes til afholdelse af valgkampe.   50 
Stk. 2. Partiskatten udgør tre procent af bruttobeløbet, der udbetales til 51 
vedkommende som løn, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Der kan 52 
ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet. Kassereren skal have 53 
dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt.  54 
Stk. 3. Partiskat skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Hvis partiskatten ikke 55 
er betalt senest et kvartal efter forfald, bortfalder ens medlemsrettigheder 56 
(stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Inden den 1. april skal alt skyldigt 57 
partiskat for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling af partiskat 58 
kan uden videre foranstaltning medføre tab af medlemskab. Medlemskabet 59 
bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af manglende 60 
indbetaling af partiskat. 61 
Stk. 4. Opkrævning og betaling af partiskat foregår som bestemt i Fællesledelsens 62 
regulativ om partiskat. 63 
 64 
ØKONOMI  65 
§ 6 Fællesledelsens udgifter finansieres af det kommunale tilskud og af 66 
partiskatten. Fællesledelsens regnskabsår er fra den 1. januar - 31. december.  67 
Stk. 2. Fællesledelsen skal henlægge midler til kommunevalg og 68 
mellemvalgsaktiviteter. Partiskattemidlerne indgår i denne henlæggelse. 69 
Bestyrelsen er ansvarlig for disse midler.  70 
Stk. 3. Offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde anvendes efter beslutning i 71 
bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. 72 
Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Bestyrelsen er 73 
ansvarlig for, at der hvert kalenderår ansøges om kommunal partistøtte.  74 
Stk. 4. Fællesledelsen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen 75 
kan dog meddele eneprokura til formand og/eller kasserer for så vidt foreningens 76 
driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking 77 
via egen hjemmecomputer. 78 
Generalforsamlingen kan give tilladelse til, at der oprettes betalingskort til brug for 79 
formand og kasserer, forudsat at der på generalforsamlingen fastsættes regler for 80 
anvendelsen, herunder begrænsninger i hvor store midler der må være adgang til 81 
på de konti, hvorfra der kan hæves penge. Fællesledelsen kan anvende netbank.  82 
Stk. 5. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes af 83 
generalforsamlingen.  84 
 85 
KOMMUNALVALG  86 

§ 7 Opstillingsformen er sideordnet. Afstemningsformen er urafstemning. 87 
En ordinært varslet generalforsamling kan ændre på opstillingsform og 88 
afstemningsprocedure, med 2/3 af de fremmødtes stemmer. 89 
Stk. 2. Inden den ordinære generalforsamling i kalenderåret forud for afholdelse af 90 
kommunevalg nedsætter Fællesledelsen et kandidatudvalg, som forestår og er 91 
ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt 92 
pligt til at bringe kandidater i forslag. Kandidatudvalget består af 93 
Fællesledelsesformand, spidskandidat, foreningsformændene samt et DSU-94 



medlem. Herudover beslutter Fællesledelsen, hvem der skal sidde i 95 
kandidatudvalget. Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.  96 
Stk. 3. Fællesledelsen skal før hvert kommunevalg på en generalforsamling 97 
fastlægge den politik, Socialdemokratiet vil føre i byrådet. Fællesledelsen har 98 
ansvaret for, at der afholdes møder, hvor alle medlemmer af foreningerne i 99 
kommunen er med til at fastlægge denne politik.  100 
Stk. 4. Fællesledelsen skal, sammen med foreningerne i kommunen, føre valgkamp 101 
for de opstillede kandidater.  102 
 103 
OPSTILLINGSREGLER TIL KOMMUNALVALG  104 
§ 8 Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der 105 
opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én 106 
borgmesterkandidat.  107 
Stk. 2. Ingen medlemmer af partiet kan:  108 
* være medlem af både en kommunalbestyrelse og Folketinget.  109 

* være medlem af både en kommunalbestyrelse og et regionsråd og heller ikke 110 
opstille til begge dele samtidig.  111 

* være medlem af både en kommunalbestyrelse og Europa-Parlamentet.  112 
Stk. 3. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og 113 
kommunevalg kan de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation 114 
fra dobbeltmandatreglen.   115 
Stk. 4. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og 116 
kommunevalg samt folketingsvalg, kan Hovedbestyrelsen efter indstilling fra de 117 
berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra 118 
dobbeltmandatreglen. Dispensationen gælder for den resterende periode, der hvor 119 
man på dispensationstiden er valgt. Der kan ikke dispenseres således, at man 120 
varetager to fuldtids valgte poster.  121 
Stk. 5. Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. 122 
Afgørelserne kan ankes til Hovedbestyrelsen.  123 
 124 
VALGREGLER TIL KOMMUNALVALG  125 
§ 9 Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag. Ved forslag 126 
om spidskandidat/borgmesterkandidat skal vedlægges en stillererklæring, hvor 127 
mindst 25 medlemmer, bosiddende i kommunen, ved personlig underskrift 128 
anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Hvert medlem kan kun være stiller for 129 
én spidskandidat. Valgbare er medlemmer af partiet, der er bosiddende i 130 
kommunen, og som opfylder betingelserne i Partilovens § 4. Der kræves ikke 131 
stillererklæring ved ønske om genvalg. 132 
Stk. 2. Valg af kandidater foregår ved urafstemning, hvortil kun partimedlemmer, 133 
der er bosiddende i kommunen, og som opfylder betingelserne i Partilovens § 4, har 134 
stemmeret. Afstemningen om kandidater til borgmesterposten skal foretages 135 
separat.  136 
Stk. 3. Ved urafstemning med kun to spidskandidater/borgmesterkandidater er den 137 
valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der 138 
vælges, have mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige 139 
stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning 140 
får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to 141 
kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne 142 
afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.  143 



Stk. 4. Urafstemninger foregår elektronisk. Ved elektronisk afstemning må kun 144 
anvendes de af Hovedbestyrelsen godkendte elektroniske afstemningssystemer. 145 
Ved elektronisk afstemning skal medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i 146 
elektronisk afstemning, kunne deltage skriftligt. Ved skriftlig afstemning må kun 147 
anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som foreningen har ladet 148 
fremstille. På stemmesedlen anføres foreningens navn samt de foreslåede 149 
kandidater i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Herudover må stemmesedlen kun 150 
indeholde meddelelse om, hvor mange kandidater der skal/må stemmes på. 151 
Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning«.  152 
Stk. 5. Udsendelsen af stemmemateriale forestås af fællesledelsesbestyrelsen og 153 
sker på baggrund af de medlemsoplysninger, der er registreret i partiets 154 
medlemssystem. Ved skriftlig afstemning skal medlemmerne sammen med 155 
stemmematerialet have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, 156 
og som skal være påført den af bestyrelsen udpegede modtager af 157 
stemmesedlerne. Fællesledelsesbestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til 158 
stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren 159 
i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet.  160 
 161 
SAMARBEJDET MED BYRÅDSGRUPPEN  162 
§ 10. Inden valget har bestyrelsen og de opstillede kandidater sammensat en 163 
forhandlingsdelegation, der kan deltage i de forhandlinger, der eventuelt finder 164 
sted, inden kandidaternes stemmetal er kendt.  165 
Hurtigst muligt efter at navnene på den nye byrådsgruppe er kendt, samles 166 
bestyrelsen og den nye byrådsgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og 167 
konsekvenser.  168 
På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger 169 
med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v.  170 
Indkaldelsen til mødet foretages af fællesledelsesformanden. 171 
Stk. 2. Bestyrelsen skal mødes med byrådsgruppen mindst én gang om måneden for 172 
at drøfte det kommunalpolitiske arbejde. Bestyrelsen er repræsenteret ved 173 
gruppemøderne og skal inddrages i beslutningsprocesserne.  174 
Der bør afholdes mindst et medlemsmøde om året, hvor medlemmerne i 175 
kommunen får mulighed for at deltage i debatten om den kommunalpolitiske 176 
indsats. 177 
Stk. 3. Fællesledelsens formand og politiske næstformand samt 178 
foreningsformændene skal deltage i gruppemøderne og inddrages i 179 
beslutningsprocesserne.  180 
Hele bestyrelsen deltager i byrådsgruppens fællesmøder. 181 
Stk. 4. Byrådsgruppen aflægger beretning på generalforsamlingen.  182 
 183 
OPGAVER FOR ANDRE LED I ORGANISATIONEN  184 
§ 11 Fællesledelsen har pligt til at udføre de opgaver, der er pålagt i Partiloven, og 185 
at yde den bistand, som partiledelsen måtte anse for påkrævet.  186 
Stk. 2. Det er bestyrelsens ansvar at opdatere partiets medlemssystem i forhold til 187 
valgte til tillidsposter i fællesledelsen.  188 
 189 
ØVERSTE MYNDIGHED  190 
§ 12 Fællesledelsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der skal holde 191 
ordinært møde inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes af 192 
bestyrelsen med en måneds varsel.  193 



Stk. 2. Under helt særlige omstændigheder, hvor det er lovstridigt eller ikke 194 
anbefalelsesværdigt at samles i det antal, der sædvanligvis deltager i 195 
generalforsamlingen, kan bestyrelsen træffe beslutning om, at mødet kan afholdes 196 
udelukkende elektronisk.  197 
Stk. 3. Generalforsamlingen er Fællesledelsens øverste myndighed, hvor alle 198 
medlemmer i kommunen, der opfylder betingelserne i Partilovens § 4, har 199 
stemmeret, dog således, at der ikke kan stemmes ved opstilling af kandidater til 200 
valg, hvor medlemmet ikke har stemmeret. Medlemmerne kan kun udøve deres 201 
stemmeret ved personligt fremmøde.  202 
Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen lægges 8 dage inden afholdelsen på 203 
fællesledelsens hjemmeside. Dagsordenen skal indeholde:  204 
a) Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Udvalg, nedsat af 205 
generalforsamlingen, aflægger beretning, og kassereren fremlægger fællesledelsens 206 
reviderede regnskaber med revisorernes bemærkninger.  207 

b) Byrådsgruppens beretning.  208 

c) Valg til bestyrelsen. Valgene gælder for 2 år: 209 
Formand og kasserer vælges i lige år, og politisk og organisatorisk næstformand 210 
samt sekretær vælges i ulige år. Derudover vælges tre suppleanter til bestyrelsen 211 
for 1 år: 1 for de to næstformænd, 1 for kasserer, 1 for sekretær. 212 
1 revisor vælges i lige år, og 1 revisor vælges i ulige år, og der vælges 2 213 
revisorsuppleanter for 1 år. 214 
d) Indkomne forslag. 215 
e) Valg af fanebærer. 216 
f)  Valg af kongresdelegerede. 217 
Stk. 5. Indsendte forslag kan kun komme til behandling efter forudgående 218 
vedtagelse i en foreningsbestyrelse og skal være indsendt til 219 
fællesledelsesbestyrelsen senest 14 dage forud for generalforsamlingen. 220 
Forslagsberettigede er også fællesledelsesbestyrelsen.  221 
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på 222 
begæring af en foreningsgeneralforsamling.  223 
Hvis indkalderen er bestyrelsen, skal det så vidt muligt ske med samme varsel som 224 
en ordinær generalforsamling. I særlige situationer kan indkaldelsen ske med 14 225 
dages varsel. 226 
Hvis indkaldelsen sker på baggrund af en foreningsgeneralforsamling, skal mødet 227 
afholdes tidligst 14 dage og senest 1 måned efter begæringens fremkomst. 228 
Indkaldelsen skal ske senest to døgn efter, den er modtaget, via partiforeningerne 229 
og fællesledelsens hjemmeside, med angivelse af tid og sted. 230 
Stk. 7. Indkomne forslag skal foreligge i trykt form til uddeling eller i anden 231 
overskuelig præsentation ved generalforsamlingens begyndelse. Medlemmer, der 232 
har tilmeldt sig et annonceret gennemsyn af forslag, får 2 timer inden mødets 233 
begyndelse adgang til at læse disse.  234 
 235 
BESTYRELSEN  236 
§ 13 Imellem møderne i generalforsamlingen ledes foreningen af en bestyrelse.  237 
Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, politisk næstformand, organisatorisk 238 
næstformand, kasserer og sekretær valgt på møde i generalforsamlingen, og 239 
formændene for partiforeningerne i kommunen. Partiforeninger med mere end 100 240 
medlemmer, efter medlemstallet pr. 1. januar, har yderligere én repræsentant i 241 
bestyrelsen.  242 



Kassereren skal være myndig.  243 
Stk. 3. Adgangsberettiget er borgmester og gruppeformand, kredsformændene, en 244 
repræsentant, der er medlem af partiet, fra den lokale DSU-afdeling, samt 245 
formændene for udvalg nedsat af generalforsamlingen og fællesledelsen.  246 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der i øvrigt 247 
er adgangsberettiget til bestyrelsens møder.  248 
 249 
VEDTÆGTSÆNDRINGER  250 
§ 14 Afvigelse fra standardvedtægten kan kun ske efter en 251 
generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer og må ikke 252 
være i strid med partilovens ånd og bogstav.  253 
Stk. 2. Tvivlstilfælde kan ankes for Hovedbestyrelsen. 254 


