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7. FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER TIL 
ÅRSMØDET 2020 

Forslagene til vedtægtsændringer der er samlet her, er de forslag der 
indkom ved den udskudte deadline 19. Juni.

7.46 VALG AF HOVEDBESTYRELSE 1 

Ændringsforslag til vedtægterne § 8 stk. 5 om valg af hovedbestyrelse 2 

§ 8 stk. 5 ændres til: 3 

 "Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver 4 

delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til  64 % 5 

(oprundet til nærmeste hele tal) af det antal 6 

hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges."   7 

 8 

Begrundelse:  9 

Forslagsstillerne mener, at det er rimeligt at hæve antallet af 10 

kandidater man kan stemme på ved HB-valg. Derfor dette forslag, som 11 

med en hovedbestyrelse på 25 medlemmer vil medføre, at der kan 12 

stemmes på 16 kandidater, hvor den nuværende bestemmelse betyder 13 

at der kan stemmes på 13 kandidater. Hvis nogen undrer sig over 14 

procentsatsen, er der kun at sige: Ja, det er et kompromis mellem to 15 

forslag der var fremsendt til det årsmøde, som blev aflyst. Det ene 16 

forslag sagde 2/3, det andet forslag sagde 3/5. Men vi synes det er 17 

godt, hvis vi kan finde kompromisser, som alle kan se sig selv i, og vi er 18 

enige om, at forslaget giver mulighed for at hovedbestyrelsens 19 

sammensætning i højere grad afspejler årsmødets sammensætning, 20 

samtidig med at der er tale om en rimelig mindretalsbeskyttelse. 21 

 22 

Stillet af: Trine Henriksen (Gladsaxe), Falle Hjorth (Frederiksberg), Anders 23 

Olesen (Fredensborg-Hørsholm), Finn Sørensen (Amager Ves24 



7.47 VALG AF HOVEDBESTYRELSE 1 

Ændringsforslag til vedtægterne (forslag til samordning af 7.12, 2 

7.13 og 7.14) 3 

 4 

 § 8 stk. 2 ændres til: 5 

 Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 31 medlemmer. 6 

Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i 7 

hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne. 8 

 Der indsættes følgende nye stk i stedet for de nuværende stk. 4-7 9 

(og stk. 3 flyttes): 10 

Valg af i alt 19 medlemmer valgt i storkredse: 11 

Stk. 3. Ved lokale valg i de 10 storkredse vælges to medlemmer til 12 

hovedbestyrelsen for hver storkreds, bortset fra Bornholms 13 

storkreds der kun vælger et medlem. Hver storkreds beslutter selv i 14 

god tid inden valgets afholdelse, om valget skal gennemføres som 15 

urafstemning i storkredsen eller på et møde i storkredsen. 16 

Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at valgene gennemføres 17 

korrekt. Medlemmer kan kun stille op til valg i en storkreds, såfremt 18 

de er tilknyttet en afdeling inden for storkredsen. Valget i 19 

storkredsene skal gennemføres samtidig med urafstemning om 20 

kandidater til folketinget, og resultatet skal offentliggøres så 21 

tidligt, at kandidater, der ikke har opnået valg i en storkreds, har 22 

mulighed for at stille op til hovedbestyrelsen på årsmødet. 23 

Stk. 4. Såfremt valget i en storkreds gennemføres som 24 

urafstemning skal alle medlemmer af afdelingerne inden for 25 

storkredsen, der har betalt deres kontingent, have stemmeret. 26 

Urafstemningerne gennemføres elektronisk, men medlemmer der 27 
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ikke har adgang til en computer skal have mulighed for at 28 

brevstemme. I alle storkredse, hvor der skal vælges to medlemmer, 29 

kan hvert medlem stemme på op til to personer. Eller kan stemme 30 

for at et eller begge af storkredsens mandater skal overgå til 31 

årsmødet. 32 

  33 

Stk. 5. Såfremt valget i en storkreds gennemføres som et møde, 34 

skal dette møde afholdes som et repræsentantskabsmøde i 35 

storkredsen, hvor hver afdeling kan sende repræsentanter fordelt 36 

forholdsmæssigt efter medlemstal i afdelingerne. På 37 

repræsentantskabsmødet kan hver repræsentant stemme på 38 

stemme på op til to personer. Eller kan stemme for at et eller begge 39 

af storkredsens mandater skal overgå til årsmødet. 40 

Stk. 6. For at sikre ligestilling må intet køn udgøre mere end 50% af 41 

de valgte i de kredse, hvor der vælges to personer. De valgte er 42 

således de to kandidater af forskelligt køn, som har opnået det 43 

højeste stemmetal ved den lokale urafstemning. Man skal dog 44 

have mindst 30 stemmer for at blive valgt. Såfremt der i en 45 

storkreds vælges én eller 0 til hovedbestyrelsen overgår 46 

mandaterne til valg på årsmødet. 47 

Stk. 7. Kandidater, der ikke har opnået valg i storkredsen indgår på 48 

en suppleantliste prioriteret efter stemmetal og ordnet efter køn. 49 

Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem valgt i en storkreds udtræder i 50 

løbet af perioden erstattes vedkommende af den suppleant af 51 

samme køn, der opnåede det højeste stemmetal, dog mindst 30 52 

stemmer. Såfremt der ikke er en suppleant i storkredsen, der 53 

opfylder disse kriterier, indtræder i stedet en suppleant fra listen 54 

over de, der stillede op på årsmødet. 55 

Stk. 8. Hovedbestyrelsesmedlemmerne valgt i en storkreds er 56 

forpligtet til at fungere som bindeled mellem hovedbestyrelsen og 57 

afdelingerne i den storkreds, som de er valgt fra.  58 

 59 

 60 

 61 
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Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet 62 

Stk. 9. Årsmødet vælger mindst 12 hovedbestyrelsesmedlemmer 63 

med tillæg af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke 64 

måtte være valgt i storkredsene, således at hovedbestyrelsen i alt 65 

bliver på 31 medlemmer. 66 

 67 

Mindretalsbeskyttelse 68 

Stk. 10. Anmeldte grupper af delegerede hver svarende til en eller 69 

flere hele tolvtedele af årsmødets delegerede kan (forud for 70 

hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres 71 

kandidater til hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den 72 

angivne brøkdel af delegerede, de når op på. 73 

Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på 74 

denne måde går forud for ansattekvoten, så disse ikke skal 75 

udtræde af hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 1/5 76 

hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal. De 77 

eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen 78 

indflydelse på resten af hovedbestyrelsens sammensætning. 79 

Stk. 11.  Hver delegeret kan stemme på op til en over halvdelen af 80 

det antal der skal vælges. Intet køn må udgøre over 60% af de 81 

hovedbestyrelsesmedlemmer der vælges på årsmødet. Der 82 

opstilles en liste med de mandlige kandidater og en liste med 83 

øvrige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal. 84 

Hvis der ikke er nok kandidater på én af listerne suppleres op fra 85 

den anden liste. 86 

Resten af hovedbestyrelsen vælges herefter ved skriftlig 87 

afstemning, hvor hver delegeret kan afgive et antal stemmer 88 

svarende til 2/3 af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal 89 

vælges. 90 

Suppleanter: 91 

Stk. 12. De 5 mænd og 5 af andet køn med højst stemmetal, der 92 

ikke opnår valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter 93 

stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme princip 94 

for fordeling mellem køn, som ved valg til hovedbestyrelsen. 95 
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Suppleanter bliver medlem af hovedbestyrelsen, når 96 

hovedbestyrelsesmedlemmer  udtræder permanent eller for en 97 

periode af minimum 3 måneder. De mulige 1.- suppleanter 98 

indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne med taleret. 99 

De nuværende stk. 3 og stk. 8-16 ændrer nummer, men forbliver 100 

ellers uændrede. 101 

 102 

Stillet af: Knud Holt Nielsen, Vesterbro, Mikkel Warming, Sydhavnen, 103 

Jacob Nicolaisen, Frederiksberg, Ken Poulsen, Vesterbro, Rikke Lauritzen, 104 

Vesterbro, Louise Hvelplund, Hjørring, Ingelise Bech-Hansen, Odense, 105 

Jan Jespersen, Stevns, Sejer Folke, Stevns, Peter Engsted, Herning, Inger 106 

Moos, Skanderborg, René Rafn, Aarhus Øst, Mogens Lyngsdal, Silkeborg, 107 

Mikkel Zøllner Andersen, Silkeborg, Lene Fruelund, Silkeborg108 

7.48 SAMORDNING AF FORSLAG VEDR. VALG AF 1 

FOLKETINGSKANDIDATER 7.25 OG 7.29 2 

Blå tekst er den nuværende 3 

Rød er ændringsforslag 4 

§10 FOLKETINGSKANDIDATER 5 

Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af 6 

Enhedslisten. Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en 7 

urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Forud for 8 

årsmødet efter et folketingsvalg og herefter hvert 2. år afholdes en 9 

urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. 10 

Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig 11 

urafstemningen. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt 12 

stemme på det antal kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, 13 

at der skal vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af 14 

spidskandidater og suppleanter. 15 
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Urafstemningen omhandler de to øverst placerede kandidater i 16 

Københavns storkreds og spidskandidater i de øvrige storkredse med 17 

undtagelse af Bornholm. Ved urafstemningen kan hvert medlem 18 

maksimalt stemme på 10 af de opstillede kandidater. Resultatet er 19 

vejledende for årsmødets valg af spidskandidater 20 

Stk. 2. HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et 21 

kandidatudvalg. HB 20 vælger selv to repræsentanter, der ikke har 22 

stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de 10 23 

storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet forud for 24 

årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der af og blandt de 25 

delegerede til årsmødet en repræsentant til kandidatudvalget. 26 

Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende 27 

storkredsens ønske til sammensætning af den samlede kandidatliste.  28 

 29 

Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. Ved 30 

udarbejdelsen af kandidatlisten skal der bestræbes en bred 31 

sammensætning af spidskandidat-liste ift køn, geografisk spredning og 32 

lokal forankring, og etnisk og uddannelsesmæssig baggrund.  33 

Kandidatudvalget samles og udarbejder forud for årsmødet et forslag 34 

til kandidatliste. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der 35 

tilstræbes en bred sammensætning af spidskandidat-listen ift. køn, 36 

geografisk spredning, lokal forankring, etnisk- og erhvervs- og 37 

uddannelsesmæssig baggrund. 38 

Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af 39 

spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister. Der 40 

stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i 41 

hver runde udgår. Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af 42 

stemmerne, og opnår en af listerne allerede dette 36 før sidste 43 

afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig. Opnår ingen af 44 

listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal 45 

dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst 46 

opbakning også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er 47 

listen vedtaget og endelig. Sker det ikke afholdes der urafstemning 48 

blandt medlemmerne om de to kandidatlister med størst opbakning. 49 
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Stk. 4. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag til 50 

kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre afholdelsen af 51 

møderne. Hver storkreds skal afholde særskilt møde og vælge 52 

kandidaterne til kredsene i deres storkreds, alle lokalafdelingerne skal 53 

have mulighed for at sende delegerede til mødet.  54 

Efter årsmødet afholdes der urafstemning i de øvrige storkredse. 55 

Resultatet af urafstemningerne er vejledende for storkredsens 56 

beslutning om kandidatliste. Der skal opstilles kandidater i alle 57 

opstillingskredse i storkredsen. Alle medlemmer af Enhedslisten kan 58 

opstille til såvel den landsdækkende som til den lokale urafstemning. 59 

Men kun i én lokal storkreds.  60 

Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag til 61 

kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre afholdelsen af 62 

urafstemning blandt de opstillede kandidater. 63 

Efter urafstemningen indkaldes der til delegeretmøde i hver storkreds, 64 

der vedtager den endelige opstillingsliste for storkredsen. Afdelingerne 65 

vælger delegerede til storkredsmødet med samme antal pladser som 66 

til årsmødet. Storkredsene skal tilstræbe en bredt sammensat 67 

kandidatliste ift. til køn, alder, etnicitet, erhvervs- og 68 

uddannelsesmæssig baggrund. Den liste som har størst opbakning i 69 

storkredsen skal sættes til afstemning på storkredsmødet og opnå 70 

mindst 2/3 af stemmerne på mødet. Opnår den ikke det, sendes de to 71 

lister der fik størst opbakning på storkredsmødet til urafstemning i 72 

storkredsen.  73 

Valget skal være gennemført senest 4 måneder efter årsmødet. 74 

Det er bestyrelsen for regionen, som har pligten til at sikre, at der altid 75 

er kandidater i alle opstillingskredse i deres region, og at kandidaterne 76 

er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget påser dette og kan i 77 

fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.  78 

Begrundelse 79 

Der har på flere årsmøder været udtrykt et udbredt ønske om at sikre 80 

større lokal indflydelse på opstillingen af kandidater til folketinget. 81 

Debatten handler grundlæggende om tillid, demokrati og udvikling af 82 

de lokale partiorganisationer. Som medlem af Enhedslisten skal man 83 
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have så megen indflydelse på centrale beslutninger i partiet som 84 

muligt. Derfor er det vigtigt, at man som medlem – uanset hvor man 85 

bor - kan være med til at beslutte, hvem der stilles op med de største 86 

valgchancer for Enhedslisten. Det er derfor nødvendigt at sikre en 87 

bedre balance mellem årsmødeindflydelsen og storkredsindflydelsen.  88 

Ud over den lokale forankring skal der tilstræbes en bred 89 

sammensætning i forhold til køn, alder, etnicitet, erhvervs- og 90 

uddannelsesmæssig baggrund. Det vil kræve, at der over hele landet 91 

arbejdes kontinuerligt med at spotte og tilskynde medlemmer til at 92 

opstille og deltage aktivt i det daglige politiske arbejde. Lokalt er der 93 

opmærksomhed på den enkeltes baggrund og politiske erfaring og 94 

viden om den enkelte kandidats tilgang til samarbejde og hvilken 95 

respekt kandidaten nyder i og uden for partiet og om kandidaten vil 96 

kunne leve op til det ansvar og den tillid et evt. valg indebærer. Lokalt 97 

udvikles der allerede i stigende grad stærke lokale kandidater med 98 

opbakning i lokalområdet, storkreds og region.  99 

Stillet af: Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen, 100 

Lis Høver, Mogens Høver, Thorvald Emil Jepsen, Else Kayser, Lole Møller, 101 

Karl Vogt-Nielsen102 

7.49 OPDELING I TO URAFSTEMNINGSOMRÅDER 1 

Vedtægternes §10, stk. 1-2 får en række tilføjelser (markeret med rødt), 2 

så teksten fremover er: 3 

§10. FOLKETINGSKANDIDATER 4 

Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af 5 

Enhedslisten. Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en 6 

urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. 7 

Urafstemningen afholdes separat i to områder, Øst og Vest med 8 
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skillelinje ved Storebælt, således at område Øst består af 9 

storkredsene København, Københavns Omegn, Sjælland, Nordsjælland 10 

og Bornholm, mens område Vest består af storkredsene Fyn, 11 

Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland. Medlemmer, som 12 

ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen i 13 

ét af de to områder. Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle 14 

storkredse med undtagelse af Bornholm samt et antal 15 

suppleantpladser fastlagt af hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved 16 

urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal 17 

kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges i 18 

det enkelte område. Medlemmer har stemmeret i det område, hvor de 19 

bor. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater og 20 

1. suppleanter. 21 

Stk. 2. HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et 22 

kandidatudvalg for hhv. område Øst og Vest. HB vælger selv to 23 

repræsentanter, hvoraf én deltager i hvert udvalg, dog uden 24 

stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de 10 25 

storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet forud for 26 

årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der af og blandt de 27 

delegerede til årsmødet en repræsentant til kandidatudvalget. 28 

Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende 29 

storkredsens ønske til sammensætning af den samlede kandidatliste 30 

for det område, storkredsen tilhører. Kandidatudvalgene udarbejder 31 

hver et forslag til kandidatliste for eget område. Ved udarbejdelsen af 32 

kandidatlisten skal der bestræbes en bred sammensætning af 33 

spidskandidat-listen fx ift. køn, geografisk spredning og lokal 34 

forankring, og etnisk og uddannelsesmæssig baggrund. 35 

Kandidatlisterne for område Øst og Vest kombineres til en samlet liste, 36 

som sættes til afstemning. Mindretal og andre kan stille alternative 37 

forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de 38 

foreslåede hele lister (med storkredse og de dertil foreslåede 39 

kandidatnavne og evt. suppleanter). Der stemmes i et antal runder, 40 

hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den 41 

endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår 42 

en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne 43 

vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet 44 

af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge 45 
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forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af 46 

stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig. Sker det 47 

ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to 48 

kandidatlister med størst opbakning. 49 

Begrundelse: 50 

Enhedslistens måde at vælge kandidater på er lavet for at sikre, at alle 51 

medlemmer har indflydelse på folketingsgruppens sammensætning. 52 

Valgmetoden blev lavet i en situation, hvor vi havde markant færre 53 

folketingsmedlemmer end i dag, så vi i de fleste storkredse ikke 54 

opnåede valg. Metoden var derfor en fordel for medlemmer i de 55 

områder, hvor vi har færrest medlemmer og får færrest stemmer. I dag 56 

er situationen en anden. Med flere medlemmer er det vanskeligt at få 57 

godt kendskab til alle kandidater på tværs af landet, og med flere 58 

folketingsmedlemmer har vi lige nu medlemmer valgt i alle storkredse, 59 

bortset fra Bornholm. Det betyder, at effekten nu er blevet, at det 60 

snarere er de mange medlemmer i særligt Københavnsområdet, der 61 

har indflydelse på kandidaterne i provinsen, end det er omvendt. 62 

Samtidig er det vigtigt, at vi ikke opgiver det centrale valg af 63 

spidskandidater, som også giver mulighed for at få en bred 64 

sammensætning af den samlede liste og dermed af vores valgte 65 

repræsentanter. Forslaget her vil derfor dele landet i to ved Storebælt, 66 

så der med det nuværende antal pladser vil skulle findes 10 67 

spidskandidater i hvert område. 10 kandidater er et rimeligt antal i 68 

forhold til muligheden for at sikre en bred sammensætning af listerne i 69 

hvert område. Samtidig sikrer forslaget, at årsmødet fortsat skal 70 

vedtage en samlet liste med det antal pladser, som hovedbestyrelsen 71 

fastsætter, aktuelt 20. Område Øst vil p.t. have flere af de valgbare 72 

pladser end Vest. Dette afspejler realiteten i den nuværende 73 

stemmefordeling. Område Øst vil således som i dag have større 74 

indflydelse end Vest på den samlede folketingsgruppe. 75 

Samtidig afspejler en deling ved Storebælt realiteterne i 76 

urafstemningen, som viser en ganske stor forskel på stemmeafgivning i 77 

Øst og Vest. På de allerøverste pladser er der en høj grad af lighed. 78 

Men fx har kandidat nr. 5 i Vest en placering som nr. 19 i Øst. Ligeledes 79 



Side 12 af FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 2020 

 
12 

har kandidat nr. 8 i Øst en placering som nr. 20 i Vest. Der er mange 80 

tilsvarende tilfælde. 81 

Endnu større forskelle ses lidt længere nede af listen. Kandidat nr. 18 i 82 

Øst er placeret som nr. 36 i Vest. Næsten præcist tilsvarende er 83 

kandidat nr. 16 i Vest placeret som nr. 36 i Øst. Man kan argumentere 84 

for, at det er vigtigt, at de opstillede spidskandidater er vellidte i hele 85 

landet. Men her viser sig en afgørende forskel: Mens en placering som 86 

18 i Øst og 36 i Vest giver en samlet placering som nr. 22, og altså 87 

meget tæt på top 20, så giver en placering som nr. 16 i Vest og 36 i Øst 88 

kun en samlet placering som nr. 30, og dermed ganske langt fra en 89 

mulig placering som spidskandidat. 90 

Der er altså ingen tvivl om, at en kandidat som er forholdsvis kendt og 91 

vellidt vest for Storebælt har langt sværere ved at få tildelt en valgbar 92 

plads end en kandidat, som er tilsvarende kendt og vellidt øst for 93 

Storebælt. Det giver en klar geografisk skævvridning i de kandidater, vi 94 

som parti opstiller og får valgt. Hvis vi vil sikre en bred repræsentation 95 

og opbakning i hele landet, er vi nødt til at gøre op med denne 96 

skævhed. Forslaget her gør det på en enkel måde, som samtidig sikrer, 97 

at årsmødet fortsat vælger en samlet liste med lige så mange 98 

kandidater som tidligere, og dermed fortsat har mulighed for at 99 

balancere andre hensyn. 100 

Stillet af Lisbeth Torfing, Horsens 101 

7.50 FORSLAG OM KØNSKVOTERING  1 

7, stk. 3. om valg af delegerede til årsmødet:  2 

"Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afdeling 3 

kan dog vælge færre end 40 % af det ene køn, i fald der ikke er 4 

kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger med 5 

netop 3 delegerede erstattes 40 % dog med 33 %. "   6 
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Foreslås ændret til:  7 

"Dog må der højst vælges 60 % af ét køn. En afdeling kan dog vælge 8 

flere end 60 % af det ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at 9 

opfylde kønskvoteringen. I afdelinger med netop 3 delegerede 10 

erstattes 60 % dog med 66 %. "    11 

 12 

 §8, stk. 6 om valg til Hovedbestyrelsen: 13 

"Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10 14 

pladser. Der opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og 15 

kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal. 16 

Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne suppleres op fra den 17 

anden liste." 18 

Foreslås ændret til: 19 

"Ved valg til hovedbestyrelsen må ét køn højst opnå 60 % af 20 

pladserne. Der opstilles en liste med de mandlige kandidater og en 21 

liste med øvrige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres 22 

stemmetal. Hvis der ikke er kandidater nok på én af listerne til at 23 

opfylde kønskvoteringen suppleres op fra den anden liste." 24 

§ 8, stk. 7 om valg til Hovedbestyrelsen:  25 

"De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår valg, 26 

indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved 27 

indsupplering i løbet af året følges samme princip for fordeling 28 

mellem kvinder og mænd som ved valg til hovedbestyrelsen."    29 

Foreslås ændret til:  30 

"De 5 personer med højst stemmetal, der ikke opnår valg, fra hver 31 

af de to lister, indgår alle 10 på en suppleantliste prioriteret efter 32 

stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme princip 33 

for fordeling mellem de to lister som ved valg til 34 

hovedbestyrelsen."      35 

 § 8, stk. 14 om valg til FU henviser til bestemmelsen for valg af HB.  36 

 § 12, stk. 2 om valg til EU-parlamentet: 37 
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"Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en liste 38 

på 4 spidskandidater med to kvinder og to mænd vælges på 39 

årsmødet."  40 

Foreslås ændret til:  41 

"Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en liste 42 

på 4 spidskandidater med højst to af samme køn vælges på 43 

årsmødet."    44 

 § 19, stk. 8 om valg af interne revisorer:  45 

 "Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn."  46 

  47 

Foreslås ændret til:  48 

"Årsmødet vælger 2 interne revisorer, der skal være af hvert sit køn. 49 

Såfremt der kun er kandidater af samme køn vælges dog to af samme 50 

køn."   51 

Begrundelse 52 

Vedtægterne bliver kønsneutrale.  53 

Stillet af: Hovedbestyrelsen 54 

7.51 FORSLAG OM HB-VALG 1 

Dette forslag rummer både geografisk kvotering og vejledende 2 

urafstemning med et samlet valg af HB på årsmødet. Der er følgende 3 

ændringer i forhold til de nuværende vedtægter:  4 

 5 

Stk. 2 antallet af HB-medlemmer ændres fra 25 til 35 6 

Stk. 3 om ansattekvote beholdes, men konsekvensrettes og bliver stk. 4 7 

Stk. 4 om mindretalsret til at vælge egne kandidater beholdes, men 8 

konsekvensrettes og bliver stk. 5 9 

Stk. 5 om valgmetode ændres og bliver stk. 3 10 
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Stk. 6 om kønskvotering udgår, da det er indeholdt i valgmetoden, det 11 

nye stk. 3 12 

Stk. 7 om suppleanter udgår, da det er indeholdt i valgmetoden, det 13 

nye stk. 3 14 

 15 

 16 

Der bliver følgende stk. 2:  17 

 18 

”Enhedslistens bestyrelse består af 35 medlemmer valgt på årsmødet. 19 

Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i 20 

hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.” 21 

 22 

 23 

Der bliver følgende stk. 3 om valg:  24 

 25 

”Hovedbestyrelsen vælges på årsmøde efter forudgående 26 

urafstemning.  27 

Forud for årsmødet afholdes en urafstemning om valg af 28 

hovedbestyrelse. Medlemmer, som ønsker at opstille til 29 

hovedbestyrelsen tilmelder sig urafstemningen. Ved urafstemningen 30 

kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal 31 

hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Resultatet er 32 

vejledende for årsmødets valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og 33 

suppleanter. Medlemmer der ikke opnår mindst 30 stemmer ved 34 

urafstemningen kan ikke indgå i valget af 35 

hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 36 

 37 

HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et 38 

kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter, der ikke har 39 

stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de 10 40 

storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet forud 41 

for årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der af og blandt de 42 

delegerede til årsmødet en repræsentant til kandidatudvalget. 43 

Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende 44 

storkredsens ønske til sammensætning af den samlede 45 

hovedbestyrelse.  46 

 47 
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Kandidatudvalget mødes forud for årsmødet og udarbejder med 48 

udgangspunkt i urafstemningsresultatet et forslag til en liste med en 49 

samlet hovedbestyrelse med 10 suppleanter, der sendes til de 50 

delegerede mindst fire dage før årsmødet.  51 

Ved udarbejdelsen af listen skal der tilstræbes en bred 52 

sammensætning af listen fx ift køn, geografisk spredning, lokal 53 

forankring, små og store afdelinger, etnisk og uddannelsesmæssig 54 

baggrund, deltagelse i bevægelsesarbejde, kommunal- og 55 

regionsarbejde mv. Desuden tilstræbes det, at der indgår to 56 

folketingsmedlemmer.  57 

 58 

Listen skal sammensættes, så der indgår mindst to medlemmer 59 

bosiddende i hver af de 10 storkredse af hvert sit køn. Er der ingen 60 

opstillede fra en storkreds, eller ingen opstillede fra storkredsen, 61 

der har fået over 30 stemmer i urafstemningen, har denne storkreds 62 

ikke repræsentation i HB. Hvis der kun er to af samme køn fra en 63 

storkreds, der har fået over 30 stemmer i urafstemningen, så 64 

afhænger det af den samlede fordeling af HB-medlemmer om begge 65 

kan vælges.  66 

 67 

På årsmødet kan alle stille alternative forslag. Valget af 68 

hovedbestyrelse med suppleanter sker som et valg mellem de 69 

foreslåede hele lister. Der stemmes i et antal runder, hvor den liste 70 

der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige liste skal 71 

vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede 72 

dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig.  73 

Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af 74 

afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge 75 

forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af 76 

stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig.  77 

Sker det ikke, afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om 78 

de to lister med størst opbakning. Den afgående HB fortsætter i så 79 

fald indtil den nye HB er valgt. 80 

 81 

Hvis et hovedbestyrelsesmedlem udtræder permanent eller for en 82 

periode af minimum tre måneder indkaldes en suppleant. Ved 83 

indsupplering skal der tages hensyn til kønskvotering og 84 
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ansattekvotering. De mulige første suppleanter indkaldes til 85 

hovedbestyrelsesmøderne med taleret.” 86 

  87 

Der bliver følgende ændrede stk. 4 om ansattekvote: 88 

 89 

Stk. 4 (tidligere Stk. 6)  90 

”Højst 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af 91 

fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet 92 

virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets karakter, 93 

omfang og varighed. Ansættes eller vælges et 94 

hovedbestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i 95 

løbet af en hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende 96 

hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget 97 

medfører, at mere end 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer dermed 98 

udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges 99 

flere hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal 100 

det antal hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller –101 

valgte, som er nødvendigt for at ansatte og fuldtidsrepræsentanter 102 

ikke udgør mere end 1/5 af det siddende antal 103 

hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest 104 

modtagne stemmer ved hovedbestyrelsesvalget ved urafstemningen.” 105 

 106 

Der bliver følgende ændrede stk. 5 om mindretalsret til at vælge egne 107 

kandidater:  108 

 109 

Stk. 5 (tidligere stk. 4) 110 

”Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere hele 111 

femogtyvendedele af årsmødets delegerede kan (forud for 112 

hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres 113 

kandidater til hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den 114 

angivne brøkdel af delegerede, de når op på. 115 

Hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på denne måde skal indgå på 116 

listen af hovedbestyrelsesmedlemmer, for at en sådan liste gyldigt 117 

kan vælges.  118 
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Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på 119 

denne måde går forud for ansattekvoten, så disse ikke skal 120 

udtræde af hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 5 121 

hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal.  122 

De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen 123 

indflydelse på resten af hovedbestyrelsens sammensætning.” 124 

 125 

Begrundelse 126 

På baggrund af den organisatoriske debat og de mange forslag til 127 

årsmødet 2019 om ny måde at vælge HB på, besluttede HB som del af 128 

det organisatoriske hovedforslag til årsmøde 2020, at HB ville 129 

udarbejde et forslag til ny måde at vælge HB.  130 

 131 

Dette er et forslag til at imødekomme meget af det, der har været 132 

fremme i debatten.  133 

 134 

 135 

UNDERFORSLAG: 136 

Uanset hvilket forslag der vedtages om HB-valg tilføjes følgende nye 137 

bestemmelse i § 7 om årsmødet (og evt. også selvom der ikke sker 138 

ændring i bestemmelsen om HB-valg):  139 

 140 

”Personer der opstiller til valg, enten ved urafstemning eller valg på 141 

årsmødet skal udarbejde et skriftligt opstillingsgrundlag, der 142 

offentliggøres til alle medlemmer i god tid inden afstemningen. HB 143 

beslutter hvilke emner alle kandidater bedes forholde sig til i deres 144 

opstillingsgrundlag. Desuden arrangerer HB virtuelle muligheder for at 145 

der kan stilles spørgsmål til kandidaterne. ”  146 

 147 

 148 

FORSLAG OM SOLNEDGANGSKLAUSUL:  149 

Uanset hvilket forslag der vedtages om valg af hovedbestyrelse, 150 

vedtages samtidig følgende solnedgangsklausul, dvs., at ændringen af 151 

bestemmelsen gennemføres som en forsøgsordning.  152 

"Forslaget gennemføres som forsøgsordning. Konkret betyder det, at vi 153 

vælger hovedbestyrelsen som ovenfor beskrevet til årsmødet i 2021, 154 

2022 og 2023.  155 
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Den valgte hovedbestyrelse får som bundet opgave at evaluere 156 

ændringerne og komme med indstilling til årsmødet 2023 om hvorvidt 157 

ordningen gøres permanent, om vi går tilbage til den nuværende 158 

ordning eller om der bør vælges en anden løsning.  Såfremt der ikke 159 

opnås flertal for hverken at gøre ordningen permanent eller at vælge 160 

en anden løsning, bortfalder denne ændring og valg af 161 

hovedbestyrelse kommer fra og med 2024 igen til at foregå som til 162 

årsmøde 2019 og 2020."  163 

 164 

Begrundelse 165 

Det er vigtigt at vi altid gentænker vores politiske arbejde og afsøger 166 

ny måder at få aktiveret medlemmerne af partiet. Samtidig skal vi dog 167 

passe på, at vi ikke afskaffer eksisterende procedurer, som virker i dag. 168 

Derfor giver det mening at gå forsigtigt frem og gennemføre forslaget 169 

som en forsøgsordning   170 

 171 

 172 

KONSEKVENSRETTELSE:  173 

 174 

Såfremt bestemmelsen om valg til HB ændres, så skal § 6, stk. 1 og 2 175 

om valg til kommunalgruppe og regionsgruppe ligeledes ændres.  176 

 177 

§ 6. stk. 1 står der: Valg til kommunalgruppen sker efter 178 

bestemmelserne om valg til hovedbestyrelsen. 179 

 180 

Sætningen ændres til:  181 

 182 

”Alle byrådsmedlemmer valgt af Enhedslisten kan opstille til 183 

kommunalgruppen. Højst 1/5 af gruppen må være 184 

fuldtidsrepræsentanter og ansatte. Højst en over halvdelen må 185 

være af samme køn.”  186 

 187 

Og i § 6. stk. 2 står der: Valg til koordinationsgruppen sker efter 188 

bestemmelserne om valg til hovedbestyrelsen.  189 

Sætningen ændres til:  190 

 191 

”Alle regionsrådsmedlemmer valgt af Enhedslisten kan opstille til 192 

koordinationsgruppen. Højst 1/5 af gruppen må være 193 
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fuldtidsrepræsentanter og ansatte. Højst en over halvdelen må 194 

være af samme køn.”  195 

 196 

Stillet af: Hovedbestyrelsen197 

7.52 VALG AF FOLKETINGSKANDIDATER 1 

§ 10. FOLKETINGSKANDIDATER  2 

Stk. 1. ændres til:  3 

”Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af 4 

Enhedslisten. Forud for årsmødet efter et folketingsvalg og herefter 5 

hvert 2. år afholdes en urafstemning om valg af spidskandidater til 6 

Folketinget. Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, 7 

tilmelder sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler 8 

spidskandidater i alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt en 9 

antal suppleringskandidater fastlagt af hovedbestyrelsen før 10 

tilmelding. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme 11 

på det antal kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der 12 

skal vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af 13 

spidskandidater. Forslaget træder i kraft efter næste folketingsvalg.”  14 

Stk. 2. ændres til:  15 

”HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et 16 

kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter, der ikke har 17 

stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de 10 18 

storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet forud for 19 

årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der af og blandt de 20 

delegerede til årsmødet en repræsentant til kandidatudvalget. 21 

Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende 22 

storkredsens ønske til sammensætning af den samlede kandidatliste. 23 

Kandidatudvalget samles og udarbejder forud for årsmødet et forslag 24 



Side 21 af FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 2020 

 
21 

til kandidatliste. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der 25 

tilstræbes en bred sammensætning af spidskandidat-listen fx ift køn, 26 

geografisk spredning, lokal forankring, etnisk- og uddannelsesmæssig 27 

baggrund. Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af 28 

spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister 29 

(med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. 30 

suppleanter). Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får 31 

færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige kandidatliste skal 32 

vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede 33 

dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig. 34 

Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af 35 

afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge 36 

forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af 37 

stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig. Sker det 38 

ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to 39 

kandidatlister med størst opbakning.”  40 

Stk. 4. ændres til:  41 

”Øvrige folketingskandidater vælges regionalt, men for hver storkreds 42 

for sig. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag til 43 

kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre afholdelsen af 44 

urafstemning blandt de opstillede kandidater, således at pladserne 45 

blandt de øvrige kandidater placeres som et selvstændigt valg.  46 

Valget af øvrige kandidater gennemføres på tilsvarende måde som 47 

årsmødedelen dvs. samlede hele lister, der skal have 2/3 flertal, hvis 48 

der ikke skal være urafstemning i storkredsen. Valget skal være 49 

gennemført senest 4 måneder efter årsmødet. Det er bestyrelsen for 50 

regionen, som har pligten til at sikre, at der altid er kandidater i alle 51 

opstillingskredse i deres region, og at kandidaterne er prioriteret på 52 

partilisten. Forretningsudvalget påser dette og kan i fornødent fald 53 

træffe de nødvendige beslutninger.”   54 

Stillet af: Hovedbestyrelsen 55 



7.53 REVISION 1 

Ændring af § 19, hvor overskriften der nu er før stk. 7, flyttes op før stk. 2 

6. Der ændres i stk. 6, 7 og 8, der tilføjes nyt stk. 9, og en sætning fra 3 

stk. 7, flyttes ned til nyt stk. 10:  4 

Økonomi og hæftelse 5 

stk. 6 Enhedslistens regnskaber for Landsorganisationen, 6 

Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen offentliggøres, således 7 

at enhver kan se, hvad de modtagne midler er anvendt til. 8 

 Stk. 7. Enhedslistens regnskaber for Landsorganisationen, 9 

Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen revideres af 10 

statsautoriserede revisorer i overensstemmelse med de love og 11 

regler, der gælder for de forskellige dele af Enhedslistens virke. Der 12 

skal skiftes revisionsselskab mindst hvert 10. år.  13 

Stk. 8. Årsmødet vælger 2 interne revisorer, der skal være af hvert sit 14 

køn. Såfremt der kun er kandidater af samme køn vælges dog to af 15 

samme køn. Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer 16 

og ansatte kan ikke vælges til interne revisorer.  17 

De interne revisorer har til opgave kritisk at gennemgå om 18 

ressourceforbruget i Enhedslistens landsorganisation afspejler 19 

årsmødevedtagelser mv.  20 

De interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen drift. 21 

De interne revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden HB 22 

vedtager sin beretning. De aflægger desuden en skriftlig beretning 23 

til årsmødet ang. regnskab og Enhedslistens økonomi.  24 

Stk. 9. Der offentliggøres hvert år en let forståelig oversigt for 25 

henholdsvis Landsorganisationen, Folketingsgruppen og EU-26 

parlamentsgruppen over hvordan ressourcerne er anvendt i det 27 

foregående regnskabsår. Herunder også hovedtal for anvendelse af 28 

lønmidler opdelt på hovedområder.  29 
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Stk. 10 For Enhedslisten hæfter alene dens formue.” 30 

Begrundelse 31 

Det kommer til at fremgå klart, at regnskaberne for såvel 32 

Landsorganisationen som Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen 33 

offentliggøres (hvilket i øvrigt altid har været tilfældet, da det er 34 

lovpligtigt pga. offentlig støtte.) 35 

Bestemmelsen om interne revisorer udbygges, så det bliver tydeligere, 36 

hvad deres opgave er.  37 

Der tilføjes en ny bestemmelse om en let forståelig oversigt over 38 

ressourceforbruget.  39 

Stillet af: Hovedbestyrelsen 40 

7.54 TILRETNING AF BESTEMMELSEN OM PARTISKAT  1 

§ 19, stk. 5 opdeles i to, så den sidste del bliver til et nyt stykke 6 (og 2 

det eksisterende stk. 6 bliver så stk. 7), der kommer til at lyde således:  3 

Stk. 5:  4 

”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer 5 

betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til 6 

lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale 7 

organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, 8 

betales ikke partiskat af denne del.  Hovedbestyrelsen vedtager 9 

mere præcise retningslinjer for partiskat gældende for den følgende 10 

valgperiode, herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om 11 

reduktion af partiskat i særlige situationer. Aftaler om evt. frikøb 12 

eller reduktion i partiskat aftales lokalt med udgangspunkt i HBs 13 

retningslinjer og aftalerne sendes til FU. I tilfælde af uenighed eller 14 

væsentlig uoverensstemmelse med retningslinjerne, træffer FU 15 

afgørelse, efter at have hørt de relevante parter. " 16 

Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres 17 

underskrift til at udtræde af 18 

kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. 19 
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paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte 20 

bestemmelser om partiskat.”  21 

(Link til HB’s retningslinjer for partiskat) 22 

Nyt stk. 6:  23 

“Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre 24 

hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd, nævn, bestyrelser, mv.), 25 

hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Modregnes en del af 26 

indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. 27 

Der kan i særlige tilfælde godkendes en reduktion i partiskatten. 28 

Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har udpeget den 29 

pågældende. De samlede indtægter fra denne type hverv må dog ikke 30 

overstige partilønnen.  Fuldtidspolitikere der udpeges til andre lønnede 31 

hverv, betaler således hele honoraret for de yderligere hverv i 32 

partiskat.”   33 

Baggrund for forslag til ændringer 34 

Lokale aftaler skal stadig sendes til FU, men FU tager kun stilling til 35 

aftalerne i tilfælde af uenighed, eller ved væsentlig 36 

uoverensstemmelse med retningslinjerne. 37 

Sætningen fra stk 5, om at der ikke betales partiskat af den del af 38 

vederlaget, som modregnes i anden indkomst, er også tilføjet i stk. 6, 39 

da dette også kan være relevant for udpegninger til valgtilforordnede 40 

og hvis ikke-valgte udpeges til råd og nævn, hvor møder foregår i 41 

arbejdstiden. 42 

Stillet af Hovedbestyrelsen 43 


