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indkommet til årsmødet 2020. 
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KØNSKVOTERING  1 

7.1  Generelt  sprogligt  forslag  2 

Alle vedtægter hvor der står ”et køn skal minimum udgøre 40%” ændres til ”et køn må 3 
maks. udgøre 60%” 4 
 5 
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Begrundelse:  6 

Vi er efterhånden blevet enige om at der ikke kun var to køn, derfor burde man ikke lave 7 
et forslag der siger 8 
der kun er to køn, hvis man siger max 60% i stedet for minimum 40% ændrer det ingen 9 
reel betydning 10 
andet end at der nu er plads til nonbinære og andre der ikke definere sig som mand eller 11 
kvinde. 12 
 13 

Stillet af Ezra Thomsen, aalborg, og queer udvalget 14 

 15 
 16 

7.2  Forslag  til  vedtægtsændringer  til  Enhedslistens  årsmøde  1 

2019  2 

§7. ÅRSMØDET – Valg af delegerede Stk. 3. 3 
”Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afdeling kan dog vælge færre 4 
end 40 % af det ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I 5 
afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 40 % dog med 33 %.” 6 
ændres til 7 
  8 
Forslag A: “Dog kan højst 60% af pladserne besættes af ét køn. Hvis der i en afdeling ikke 9 
er kandidater nok af forskellige køn til at opfylde kønskvoteringen, bortfalder de 10 
overskydende mandater. I afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 60% dog med 11 
66%.” 12 
  13 
Eller 14 
  15 
Forslag B: “Dog kan højst 50% af pladserne besættes af mænd. Hvis der i en afdeling ikke 16 
er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen, bortfalder afdelingens resterende 17 
mandater. I afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 50% dog med 33%.” 18 
  19 
§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB) – Kønskvotering Stk. 6. 20 
  21 
”Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10 pladser. Der opstilles 2 lister 22 
med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres 23 
stemmetal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne, suppleres op fra den anden 24 
liste.” 25 
ændres til 26 
  27 
Forslag A: “Ved valg til hovedbestyrelsen kan ét køn højst have 15 pladser. Der opstilles to 28 
lister med henholdsvis “mænd” og “ikke-mænd”. Hvis der ikke er kandidater nok til at 29 
opfylde kønskvoteringen, bortfalder de resterende pladser. Kandidaterne vælges efter 30 
deres stemmetal.” 31 
  32 
Eller 33 
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  34 
Forslag B: “Dog kan højst 12 pladser besættes af mænd. Der opstilles to lister med 35 
henholdsvis “mænd” og “ikke-mænd”. Hvis der ikke er kandidater nok til at opfylde 36 
kønskvoteringen, bortfalder de resterende pladser. Kandidaterne vælges efter deres 37 
stemmetal.”   38 
  39 
§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB) – Suppleanter Stk. 7. 40 
  41 
”De 5 mænd og 5 kvinder med højest stemmetal…” 42 
ændres til 43 
"De fem personer med højest stemmetal på hver liste…" 44 
  45 
§12. KANDIDATER TIL EU-PARLAMENTVALG 46 
  47 
Stk. 2: ”Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en liste på 4 48 
spidskandidater med to kvinder og to mænd vælges på årsmødet.” 49 
ændres til 50 
"Kønskvoteringen foregår på samme måde som ved valget af hovedbestyrelsen. Heraf skal 51 
en liste på fire spidskandidater med mindst to “ikke-mænd” vælges på årsmødet." 52 
  53 

Begrundelse:  54 

Ovenstående forslag har til formål at skærpe kønskvoteringen. Vi har delt to af forslagene 55 
i a- og b-muligheder for at give årsmødet valget mellem et radikalt forslag og et endnu 56 
mere radikalt forslag. A-forslagene tager kønskvoteringen seriøst på den måde at de gør 57 
den til et kollektivt ansvar. Hvis det er op til den enkelte “ikke-mand” at melde sig som 58 
delegeret, er kønskvotering et personligt ansvar, ikke et fælles ansvar for at få skabt et 59 
miljø, hvor folk er trygge ved at stille op. B-forslagene er mere radikale og giver forrang til 60 
dem, der ikke er på “mandelisten”, hvis der skal vælges et ulige antal. Dette ser vi ikke som 61 
diskrimination, men som et opgør med en favorisering, der generelt er af mænd i 62 
samfundet. 63 
Kvotering af køn er ikke et perfekt system. Der er mange andre sociale ting, der gør at 64 
nogle har nemmere ved at blive hørt og få indflydelse end andre - og mange af tingene 65 
hænger så tæt sammen med køn at det er meget mangelfuldt kun at se på køn. Men 66 
denne skærpelse af kønskvoteringen er et skridt i den rigtige retning, og med tiden kan vi 67 
forhåbentlig tage hensyn til andre ting end kun køn  68 
  69 
Grunden til at ordlyden er ændret fra “mindst 40%” til “højst 60%” er at sidstnævnte er 70 
kønsneutralt. I denne formulering står der ikke “begge køn” “hvert køn” “mand- og 71 
kvindelister”, men kun at ét køn ikke må dominere totalt. Det udelukker ikke eksistensen 72 
af flere andre køn. En kvotering på 40% til hvert køn kan kun fungere hvis man opererer 73 
med kun to køn. Vi er også med til at stille et forslag om at dette indføres generelt i 74 
vedtægterne. 75 
  76 
Ændringsforslagene til paragraf 8 stk 7 og paragraf 12 er konsekvensrettelser af det 77 
kønsneutrale sprog. 78 
  79 
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Stillet af Queerudvalget  80 
  81 

7.3  Forslag  til  vedtægtsændringer  til  Enhedslistens  årsmøde  1 

2019    2 

§7. ÅRSMØDET – Valg af delegerede Stk. 3.  3 
”Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afdeling kan dog vælge færre 4 
end 40 % af det ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I 5 
afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 40 % dog med 33 %.”  6 
ændres til  7 
Ved valg af delegerede findes der to lister til opstillingen for at tage hensyn til 8 
kønsfordeling: en blandet liste, hvorpå alle mennesker må stille op og en liste til at sikre 9 
mindstekvoteringen, hvorpå alle ikke-cis-mænd må stille op. På den blandede liste må 10 
der højest vælges det samme antal mennesker som der vælges på listen til at sikre 11 
mindstekvoteringen. Derfor skal valget af listen til at sikre mindstekvoteringen 12 
foretages først. Afdelinger med mindre end en fjerdedel af ikke-cis-mænd kan beslutte 13 
undtagelser af reglen. Kvoteringen må dog ikke være mindre end andelen af ikke-cis-14 
mænd i afdelingen på referencedatoen den 31. december i året før valget foretages.  15 
 16 
§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB) – Kønskvotering Stk. 6. 17 
”Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10 pladser. Der opstilles 2 lister 18 
med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres 19 
stemmetal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne, suppleres op fra den anden 20 
liste.”  21 
ændres til  22 
Ved valg til hovedbestyrelsen skal der være to lister for at tage hensyn til kønsfordeling. 23 
Der opstilles to lister: en blandet liste, hvorpå alle mennesker må stille op og en liste til 24 
at sikre mindstekvoteringen, hvorpå alle ikke-cis-mænd må stille op. På den blandet 25 
liste må der højest vælges så mange mennesker som der vælges på listen til at sikre 26 
mindstekvoteringen. Derfor skal valget af listen til at sikre mindstekvoteringen 27 
foretages først. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal.  28 
 29 
§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB) – Suppleanter Stk. 7.  30 
”De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal…”  31 
ændres til  32 
De fem mennesker med højst stemmetal på hver liste…  33 
 34 
§12. KANDIDATER TIL EU-PARLAMENTVALG  35 
Stk. 2: ”Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en liste på 4 36 
spidskandidater med to kvinder og to mænd vælges på årsmødet.” 37 
ændres til  38 
Kønskvoteringen foregår på samme måde som ved valget af hovedbestyrelsen. Heraf skal 39 
en liste på fire spidskandidater med mindst to ikke-cis-mænd vælges på årsmødet.   40 
 41 
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Begrundelse:  42 

mundtligt 43 
 44 
Stillet af Yannic Cyrus Bakhtari, Morten Kjeldgaard Christensen-Hornehøj, Charisma Fries, 45 
Katrine Borgen Nielsen, Marianne Rohde (alle sammen afdeling Frederiksberg) 46 

 47 
 48 

7.4  Forslag  om  at  fjerne  kønskvotering  1 

Alt omhandlende kønskvotering fjernes fra Enhedslistens vedtægter samt fra 2 
forretningsordener ved alle slags møder. 3 
 4 

ENHEDSLISTENS VEDTÆGTER MED DE FORESLÅEDE ÆNDRINGER (ændringer angivet 5 

med rødt): 6 
§7. ÅRSMØDET  7 
(...) 8 
Valg af delegerede 9 
Stk. 3. Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor alle medlemmer skal 10 
inviteres. På mødet vælges de delegerede ved skriftlig afstemning, hvor hvert medlem 11 
højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste 12 
hele tal) af det antal delegerede, der skal vælges. De opstillede vælges efter deres 13 
stemmetal. Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afdeling kan dog 14 
vælge færre end 40 % af det ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at opfylde 15 
kønskvoteringen. I afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 40 % dog med 33 %. 16 
Afdelingen bestemmer, hvor mange suppleanter den vil vælge. De indgår på en 17 
suppleantliste, prioriteret efter kandidaternes stemmetal, og skal fremgå af referatet fra 18 
mødet. Dog kan afdelingen højst sende det antal af de valgte suppleanter til årsmødet, 19 
der svarer til den af HB fastsatte suppleantkvote for afdelingen. Har en delegeret forfald 20 
indtræder en suppleant efter prioritet, dog med respekt for kønskvoteringen. 21 
§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB) 22 
(...) 23 
Kønskvotering 24 
Stk. 6. Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10 pladser. Der opstilles 2 25 
lister med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter 26 
deres stemmetal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne suppleres op fra den 27 
anden liste. 28 
Suppleanter 29 
Stk. 7. De 10 medlemmer 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår valg, 30 
indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året 31 
følges samme princip for fordeling mellem kvinder og mænd som ved valg til 32 
hovedbestyrelsen. Suppleanter bliver medlem af hovedbestyrelsen, når 33 
hovedbestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 34 
måneder. De mulige 1.-suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne med taleret. 35 
§12. KANDIDATER TIL EU-PARLAMENTVALG 36 
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Stk. 2 Der afholdes en urafstemning om spidskandidater til EU-parlamentet senest forud 37 
for årsmødet året før afholdelse af EU-parlamentsvalg. Forud for årsmødet fastlægger HB 38 
hvor mange kandidater der skal vælges. Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. 39 
Heraf skal en liste på 4 spidskandidater med to kvinder og to mænd vælges på årsmødet. 40 
(...) 41 
Stk. 5 Kandidatudvalget udarbejder til årsmødet forslag til spidskandidatliste. Ved 42 
udarbejdelsen af kandidatlisten skal der bestræbes en bred sammensætning af 43 
spidskandidat-listen fx ift køn, geografisk spredning og lokal forankring, og etnisk og 44 
uddannelsesmæssig baggrund Ved udarbejdelsen af spidskandidatliste skal der tilstræbes 45 
en bred sammensætning af spidskandidatlisten fx i forhold til køn og 46 
<uddannelsesmæssig baggrund. 47 
 48 
 49 

Begrundelse: 50 

Enhedslistens principprogram erklærer, at vi bygger på ”socialistiske værdier og visioner” 51 
og kritiserer, at ”uligheden vokser”. 52 
Det er et valg, om Enhedslisten i sine vedtægter og forretningsordener skal have 53 
kvoteringer, der minimerer uligheden i samfundet og/eller i partiet. Da det af praktiske 54 
forhold ikke er muligt at medtage og udligne alle ulighedsskabende faktorer, må man 55 
enten helt undlade kvoteringer, hvilket dette forslag går ud på, eller prioritere de vigtigste. 56 
Når de nuværende vedtægter nærmest udelukkende forsøger at minimere ulighed 57 
udspringende af køn og ikke af f.eks. uddannelsesbaggrund eller arv, sender det et 58 
ejendommeligt signal om, at Enhedslisten, trods socialistiske værdier og visioner, oplever 59 
netop kønsdiskriminering som den primære årsag til ulighed –i samfundet og/eller i 60 
politik.  61 
Det burde ellers være tydeligt, at den økonomiske ulighed er gigantisk. Ifølge Oxfam Ibis 62 
ejer den rigeste procent af verdens befolkning 45 % af al rigdom, mens næsten halvdelen 63 
af verdens indbyggere lever for under 5,50 dollars om dagen. I Danmark har den 64 
økonomiske ulighed i flere år været stigende. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kunne i 65 
2019 ikke overraskende fortælle, at den gennemsnitlige topchef i dag får en løn svarende 66 
til 10 gange den typiske medarbejder. Der findes endda 25 store virksomheder, hvor 67 
topchefen får mere end 40 gange den typiske medarbejders løn.  68 
Der findes selvfølgeligt også urimelige lønforskelle mellem mænd og kvinder. De er dog 69 
langt fra så store som de generelle økonomiske uligheder i samfundet, og heldigvis er 70 
løngabet mellem mænd og kvinder ifølge Danmarks Statistik faldende og angivet til i 2018 71 
at være på 12,8 %. Det er stadig en stor forskel – men dog på ingen måde en forskel, der 72 
bare nærmer sig forskellen på topchefens og 3F´erens løn. 73 
Politisk kan man desværre også finde en forskel mellem mænd og kvinder. I folketinget 74 
sidder kvinder kun på knap 40 % af pladserne. Denne ulighed er dog ubetydelig i forhold 75 
til hvor skæv, repræsentationen er, når man kigger på uddannelsesbaggrund hos 76 
folketingsmedlemmer. Cirka halvdelen af folketingsmedlemmerne har en akademisk 77 
uddannelse. En voldsom overrepræsentation, der desværre går igen også i Enhedslisten. 78 
Særligt slemt er det, når man kigger på partiformænd. Der skal man kigge langt efter at 79 
finde bare en enkel, der ikke har haft sin gang på universitetet – man skal faktisk helt hen 80 
til de konservative. Og ikke en eneste arbejder står i spidsen af et parti. Dette gælder 81 
også arbejderpartierne. Når man kigger på uddannelsesbaggrund, har det desværre heller 82 
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ikke gavnet ligheden, at vi i Enhedslisten har fået valgt mange dygtige kvinder ind i 83 
Folketinget. 84 
Ved sidste Europaparlamentsvalg var stemmeprocenten 20 procentpoint højere for 85 
vælgere med årsindkomst over kr. 600.000 end for vælgere med en på under kr. 300.000. 86 
Kontanthjælpsmodtagere stemte kun halvt så ofte som gennemsnittet. 87 
Når vi i Enhedslistens vedtægter og forretningsordener ved f.eks. årsmøder fokuserer så 88 
kraftigt på kønnet og ikke bekymrer os nævneværdigt om ulighed på baggrund af f.eks. 89 
uddannelse og beskæftigelse, kommer vi utilsigtet til at sende et signal til social- og 90 
sundhedshjælperen og buschaufføren om, at det ikke er deres livsvilkår, vi først og 91 
fremmest er optaget af. 92 
Hvis vi skal tiltrække medlemmer og stemmer fra en mere bred kreds herunder fra 93 
arbejderklassen, er det bydende nødvendigt at sikre, at vi ikke i centrale dokumenter og 94 
arbejdsgange signalerer den misforståelse, at ulighederne imellem mænd og kvinder er 95 
større end uligheden mellem højtuddannede og ikke-uddannede, mellem chefer og 96 
medarbejdere og mellem kapitalist og arbejder. Det burde være tydeligt for de fleste, at 97 
man har langt større chance for et liv i materiel velstand og politisk indflydelse, hvis man 98 
fødes som pige i en akademikerfamilie med egen virksomhed i Nordsjælland, end hvis 99 
man fødes som dreng af ufaglærte kontanthjælpsmodtagere i Husum. 100 
Skal der absolut være en kvotering i vores vedtægter, skal man ikke kigge mange gange 101 
på vores valgte politikere for at indse, at en kvotering efter uddannelsesbaggrund er mere 102 
fornuftig, hvis vi ønsker at f.eks. Folketingets sammensætning skal afspejle 103 
befolkningssammensætningen bedre. 104 
 105 
Stillet af Henrik Andersen, Brønshøj-Husum Afdeling 106 

 107 

AFDELINGER  1 

7.5  ÆF  til  ELs  vedtægter  til  årsmødet  2019  vedr.  afdelinger  og  2 

regioner  3 

"§5. AFDELINGER OG REGIONER 4 
1. I stk. 1 ændres "lokalområder" til "områder", og der tilføjes: ", hvor der ikke er en afdeling 5 
i forvejen." 6 
2. Der indsættes et nyt stk. 3: "Nye afdelinger kan også oprettes ved opdeling af en 7 
afdeling hvis der i afdelingen er flertal for det. Eller ved udskilning fra afdelinger, som 8 
dækker flere kommuner, hvis der er et flertal for det i den kommune, som vil udskilles. 9 
Sker det ved udskilning fra en afdeling i én kommune, skal der både være flertal for det i 10 
hele afdelingen og i det område, som ønskes udskilt." (herefter ændres stk. 3 til stk. 4 osv.). 11 
 12 
Herved kommer stk. 1-3 samlet til at se sådan ud: 13 
Stk. 1 Afdelinger er den demokratiske grundstruktur i Enhedslisten og kan oprettes i 14 
områder med medlemmer af Enhedslisten, hvor der ikke er en afdeling i forvejen. 15 
Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger godkendes af Enhedslistens hovedbestyrelse. 16 
Stk. 2 Afdelinger skal have selvstændig økonomi og egne vedtægter. 17 
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Stk. 3 Nye afdelinger kan også oprettes ved opdeling af en afdeling hvis der i afdelingen er 18 
flertal for det. Eller ved udskilning fra afdelinger, som dækker flere kommuner, hvis der er 19 
et flertal for det i den kommune, som vil udskilles. Sker det ved udskilning fra en afdeling i 20 
én kommune, skal der både være flertal for det i hele afdelingen og i det område, som 21 
ønskes udskilt." 22 
 23 

Begrundelse: 24 

På den generalforsamling, hvor Århus-afdelingen blev opdelt, blev det besluttet at stille 25 
ovenstående ÆF Enhedslistens landvedtægter til det næste årsmøde. 26 
Da afdelingen i sagens natur ikke længere eksisterer, blev vi på et fællesmøde mellem de 27 
nye bestyrelser enige om at stille det.  28 
Behovet for denne vedtægtsafklaring understreges af, at flere HB-medlemmer under 29 
behandlingen af Århus-opdelingen gav udtryk for, at det var en svær sag at forholde sig til 30 
uden et lokalkendskab – og at spørgsmålet dybest set burde afklares i Århus. Det kunne 31 
dette ÆF have sikret. 32 
Som nævnt ovenfor, har forslaget ikke længere en særlig Århus-relevans, da vi er opdelt. 33 
Det er motiveret af et ønske om, at den lange og opslidende delingsdebat, som vi i Århus 34 
har haft på et uklart vedtægtsgrundlag ikke skal overgå andre. Vi skal bruge tiden på 35 
politik og ikke på lange struktur-diskussioner. 36 
 37 
Stillet af: Enhedslisten Århus Nord, Enhedslisten Århus Syd, Enhedslisten Århus Vest, Anne 38 
Hegelund, medlem af HB (2019), Astrid Vang, medlem af HB (2019), Marie Lassen, medlem af 39 
HB (2019), Michael Voss, medlem af HB (2019), Rune Popp, medlem af HB (2019) 40 

ÅRSMØDET  41 

7.6  Forslag  til  vedtægtsændringer  på  Årsmødet  2020  42 

§ 7 Årsmødet 43 
Stk. 1 Årsmødet er Enhedslistens højeste myndighed. Årsmødet afholdes som 44 
delegeretmøde hvert andet år 45 
 46 

Begrundelse:    47 

Vi har hidtil afholdt årsmøde en gang årligt. Det var i sin tid uden tvivl en rigtig beslutning. 48 
Flere partier med forskellige organisationsstrukturer gik sammen og der skulle opbygges et 49 
tillidsfuldt samarbejde, medlemmerne skulle lære hinanden at kende og der skulle 50 
udvikles politik, der omfattede langt mere end det første valggrundlag. Forberedelsen af 51 
årsmøderne var ikke så omfattende.  Nu går landskontor, HB og FU nærmest i gang med at 52 
forberede det næste årsmøde, så snart det ene er afviklet. I praksis betyder det, at der 53 
ofte er al for kort til at forberede politiske udspil, for kort tid til at diskussionerne i 54 
afdelingerne og for kort tid til at virkeliggøre vedtagelserne i praksis. Samtidig er det 55 
uhensigtsmæssigt at vælge folketingskandidater hvert år, frem for at arbejde med 56 
kandidaterne i en længere periode i opstillingskredsen. Endelig gennemføres der nu 57 
løbende året igennem en lang rækker landsdækkende kurser, hvor medlemmerne har 58 
mulighed for at mødes. 59 
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Årsmøde hvert andet år vil give organisationen bedre tid til forberedelse af politiske udspil 60 
og flere kræfter til udadvendt arbejde. I stedet for afholdes der hvert andet år rød-grønne 61 
temadage. 62 
 63 
Stillet af: Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Lis Høver, Mogens Høver, Lole Møller, Karl 64 
Vogt-Nielsen, Kathrine Paulsen 65 
 66 

7.7  Rød-‐Grønne  dage  67 

§7 Stk. 9 Der afholdes hvert andet år Rød-Grønne dage i form af tematræf eller politisk 68 
festival 69 
 70 

Begrundelse:  71 

Rød-Grønne dage skal inspirere til debat og politikudvikling om temaer som f.eks.: 72 
Hvordan kan en moderne socialisme se ud? Er borgerløn vejen frem? Hvordan kan 73 
økonomien demokratiseres? Hvordan sprænger vi den kapitalistiske økonomiske ramme? 74 
Hvordan stopper vi militarismen og styrker fredarbejdet? Er international solidaritet en 75 
død sild? 76 
 77 
Rød-Grønne dage skal mobilisere til aktiviteter om aktuelle politiske temaer som 78 
klimakrise, by og boligudvikling, social dumping, voksende ulighed og fattigdom, ulighed i 79 
sundhed, udsatte boligområder. 80 
 81 
Rød-Grønne dage holdes over 2-3 dage. De kan dels tilrettelægges som træf, der er åbent 82 
for alle medlemmer, sympatiserende, vælgere og andre organisationer, dels kombineres 83 
med udvalgstræf, netværksmøder og kommunal- og regionstræf.  Træffet kan med fordel 84 
afholdes på skift i større byer i provinsen og være med til at styrke Enhedslistens profil 85 
uden for Hovedstaden. 86 
 87 
Hovedbestyrelsen kan indkalde til delegeretmøde med årsmødepunkter som en del af 88 
programmet, hvis der er behov for det.  89 
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge programmet og et deltagelsesgebyr. 90 
 91 
Vi har hentet inspiration hos Vänsterpartiet i Sverige, se f.eks. 92 
https://www.vansterpartiet.se/vansterdagarna/ 93 
 94 
Stillet af Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Lis Høver, Mogens Høver, Lole Møller, Karl 95 
Vogt-Nielsen,  96 

 97 

7.8  Ændringsforslag  til  vedtægterne,  §7  Årsmøde  1 

Ændring: 2 
§7 Årsmøde 3 
ændres til: 4 
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§7 Årsmøde og partitræf 5 
 6 
Ændring: 7 
Stk. 1. Årsmødet afholdes som årligt delegeretmøde og er Enhedslistens højeste 8 
myndighed. 9 
ændres til: 10 
Stk. 1. Der afholdes årsmøde for valgte delegerede hvert 2. år og er Enhedslistens højeste 11 
myndighed. På årsmødet vælges spidskandidater til folketinget og medlemmer til HB. 12 
 13 
Nyt punkt: 14 
Stk. 3. De år, hvor der ikke afholdes årsmøder afholdes partitræf for interesserede 15 
medlemmer, udvalg i Enhedslisten, eksperter og bevægelser med bred politisk 16 
indhold.  Afholdelse af partitræf planlægges i og udenfor København med støtte fra 17 
sekretariat i Studiestræde og Christiansborg. 18 
 19 
Ændring: 20 

Nummerering Stk. 3-7 ændres til Stk. 4-8  21 

  22 

Begrundelse    23 

Årsmøde hvert 2. år vil give den samlede organisation bedre tid til politiske udspil og flere 24 
kræfter til udadvendt politisk arbejde og samtidig bruge mindre tid til drøftelse af 25 
personspørgsmål som HB-medlemmer og folketingsspidskandidater.  26 
I dag bruger organisationen og afdelingerne meget tid til forberedelse og gennemførelse 27 
af årsmødet. Den tid kunne i stedet bruges til opfølgning og gennemførelse af politisk 28 
vedtagne beslutninger i den samlede organisation.  29 
Det virker uhensigtsmæssigt at skulle vælge folketingskandidater hvert år fremfor at 30 
arbejde med at de valgte kandidater sikres bedre mulighed for at markere og manifestere 31 
sig politisk i opstillingskredsen, i offentlighed og overfor organisationer og bevægelser 32 
sammen med partiafdelingerne. 33 
 34 
Stillet af Else Kayser, Aarhus Syd, Region Midtjylland og Thorvald Jepsen, Horsens, Region 35 
Midtjylland 36 
 37 

7.9  Forslag  til  vedtægterne:  nyt  stk.  under  §7  Årsmødet  1 

Medlemsindflydelse på kampagner 2 
Forud for hvert ordinært årsmøde udvælger hovedbestyrelsen op til fem potentielle 3 
kampagner for det kommende år. Disse sendes til urafstemning forud for årsmødet. De en 4 
til to kampagner med mest opbakning, udgør et omdrejningspunkt for det kommende år. 5 
Årsmødet fastlægger den overordnede strategi for kampagnerne. Udmøntningen af 6 
kampagnerne sker i samarbejde mellem folketinget, lokalt valgte, hovedbestyrelsen, 7 
regionsansatte, landskontoret, netværk og udvalg og afdelingerne. 8 
 9 
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Begrundelse    10 

Vi ønsker at flere skal være en del af kampen for forandring. Hvis det skal lykkes, skal vi 11 
give alle medlemmer en kortere vej, til at være en del af vores kampagner. Ved dette 12 
forslag, ønsker vi at give medlemmerne mere direkte indflydelse på hvilke politiske 13 
omdrejningspunkter, vi som samlet organisation skal have i løbet af et år. Vi ønsker at 14 
skabe et større ejerskab over kampagnerne, så flere medlemmer i fremtiden kommer til at 15 
være aktive.  16 
Vi specificerer ikke formen på kampagnerne yderligere, fordi vi mener, at der skal være 17 
plads til variation fra år til år og kampagne til kampagne.  18 
Intentionen er, at skabe stærkere kampagner, og for at det kan lykkes, skal alle led i 19 
organisationen spille sammen i arbejdet, i højere grad end vi gør i dag. Derfor skal vi 20 
blandt andet bruge de årsmøder, hvor vi mødes på tværs af hele landet, til at lægge 21 
strategi for, hvordan vi i fællesskab laver de stærkeste kampagner.   22 
 23 
Stillet af: Trine Simmel - Valby, Christine Lundgaard - Blågård, Ivan Mott - Lejre, Jakob 24 
Ruggaard - Brønshøj, Amalie Bonde - Nørrebro Park, Mathilde Vinther - Indre Nørrebro - 25 
Den røde firkant 26 

 27 

VALG  TIL  HB  1 

7.10  Forslag  om  geografiske  kvoter  ved  valg  til  HB  2 

Geografiske kvotering ved valg til HB 3 
Der indføres en geografisk kvotering, således at der ud af de 25 HB medlemmer, der 4 
vælges på det ordinære årsmøde, skal der vælges to, af forskelligt køn, fra hver region. Er 5 
der kun kandidater af et køn fra en region, overgår regionens mandat nr. 2 til puljen af 6 
øvrige kandidater og udgør et sikkert mandat til et køn der er underrepræsenterede 7 
blandt de regionsvalgte. Kønskvoteringen bibeholdes for de resterende 15 ikke 8 
regionskvoterede HB medlemmer.  9 
 10 
Ændringsforslag til vedtægterne som følge af forslaget (fremhævet med rødt) 11 
 12 
Den nuværende §8 stk. 1 –6 erstattes af følgende 13 
§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB) 14 
 15 
Stk. 1. Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem årsmøderne. Hovedbestyrelsen 16 
skal løbende sikre, at partiet både politisk og organisatorisk fungerer og kan deltage i 17 
aktuelle politiske kampe. Samtidig skal hovedbestyrelsen sikre en langsigtet udvikling. Dels 18 
ved at der sker en politikudvikling på relevante områder og dels ved at der udvikles 19 
strategier for partiets arbejde på udvalgte områder. Hovedbestyrelsen skal foretage de 20 
nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af årsmøder, 21 
delegeretkonferencer og hovedbestyrelsen selv. 22 
 23 
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Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt på årsmødet. Ud af 24 
disse skal der vælges to fra hver region. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er 25 
repræsenteret i hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne. 26 
 27 
Valg af hovedbestyrelse (tidligere stk. 4) 28 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælges hvert år på ordinære årsmøder eller på ekstraordinære 29 
årsmøder, hvor dette er dagsordensat.  Hver delegeret kan stemme på op til 13 personer. 30 
Kandidater til hovedbestyrelsen skal have minimum 20 stemmer for at opnå valg. 31 
 32 
Mindretalsbeskyttelse 33 
Stk. 4. Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere hele femogtyvendedele af 34 
årsmødets delegerede kan (forud for hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få 35 
valgt deres kandidater til hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den angivne brøkdel 36 
af delegerede, de når op på. Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt 37 
på denne måde går forud for ansattekvoten, så disse ikke skal udtræde af 38 
hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det 39 
enkelte mindretal. Mindretalsbeskyttelse går ligeledes forud for kønskvotering og 40 
geografisk kvotering. De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen 41 
indflydelse på resten af hovedbestyrelsens sammensætning. 42 
 43 
Stk. 5. Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret 44 
højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste 45 
hele tal) af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. 46 
 47 
Geografisk kvotering (nyt stk.) 48 
Stk.6. Ud af de 25 HB medlemmer der vælges på det ordinære årsmøde, skal der vælges to, 49 
af forskelligt køn, fra hver region. Er der kun kandidater af et køn fra en region, overgår 50 
regionens mandat nr. 2 til puljen af øvrige kandidater, og udgør et sikkert mandat til et 51 
køn, der er underrepræsenterede blandt de regionsvalgte. Er der ingen opstillede fra en 52 
region, har denne region ikke repræsentation i Hovedbestyrelsen i perioden frem til den 53 
næsteårsmøde.  54 
 55 
Kønskvotering (tidligere stk. 6) 56 
Stk. 7. Blandt de 15 ikke regionskvoterede HB medlemmer skal der være minimum 6 af 57 
hvert køn. Mandater der er overgået fra regionskvoten tæller ikke med, idet deres køn er 58 
forud defineret. Der opstilles 2 lister efter køn. Kandidaterne vælges efter deres 59 
stemmetal. Hvis der ikke er 6 kandidater på én af listerne suppleres op fra den anden 60 
liste.  61 
 62 
Ansattekvote (tidligere stk. 3) 63 
Stk. 8. Højst 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af fuldtidsrepræsentanter, 64 
og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. Det gælder uanset 65 
ansættelsesforholdets karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et 66 
hovedbestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i løbet af en 67 
hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt 68 
ansættelsen eller valget medfører, at mere end 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer 69 
dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere 70 
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hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal 71 
hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at 72 
ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere end 1/5 af det siddende antal 73 
hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne stemmer 74 
ved hovedbestyrelsesvalget. 75 

  76 

Begrundelse:  77 

Med forslaget ønsker vi at sikre en bredere geografisk sammensætning af HB. Samtidig 78 
ønsker vi at fastholde den blandede kønssammensætning i HB.  79 
Når vi fastholder, at HB medlemmer skal vælges på årsmødet, skyldes det tre ting. For det 80 
første vil de små afdelingers indflydelse svækkes ved en urafstemning ift. årsmødevalg, 81 
idet små afdelinger har en forholdsmæssigt større repræsentation på årsmøder end store 82 
afdelinger, som ligger i de større byer. For det andet vil kendiseffekten skævvride en 83 
urafstemning mere end et årsmødevalg, da man må forvente at flere ikke-aktive 84 
medlemmer stemmer på dem, de kender, mens kandidater uden adgang til medier ikke 85 
slår igennem. Og for det tredje vil en urafstemning gøre valget af HB uafhængig af 86 
årsmødets demokratiske kontrol med partiets ledelse.  87 
Derudover er det vigtigt for os, at hovedbestyrelsesvalget er et politisk valg. 88 
Hovedbestyrelsesmedlemmer skal ikke varetage regioner eller afdelingers særinteresser, 89 
men skal tage ansvar for ledelse af hele partiet. Samtidig er det vigtigt, at partiet ledes af 90 
medlemmer fra alle dele af landet. Så når vi foreslår, at den geografiske kvotering skal 91 
være i forhold til regionerne og ikke storkredsene, er det altså ikke fordi, vi tænker de 92 
kvotevalgte som særlige repræsentanter for regionerne, men fordi storkredsene i 93 
hovedstadsområdet er meget små, og hvilket vil give København og omegn en fordel - 94 
altså det stik modsatte af forslagets intention.   95 
 96 
Stillet af: Enhedslisten Randers, Enhedslisten Thy-Mors, Enhedslisten Favrskov, Bestyrelsen i 97 
Enhedslisten Århus Nord, Marie Lassen, Enhedslisten Århus vest, Lone Degn, Enhedslisten 98 
Århus Nord, Jesper Hjelm Kristensen, Enhedslisten Kalundborg, Niels Christian Pedersen, 99 
Enhedslisten Esbjerg, Maria Temponeras, Enhedslisten Skanderborg, Tina Vejby, 100 
Enhedslisten Halsnæs, Gert Møller, Enhedslisten Århus Øst, Bestyrelsen i Århus Vest, Hans 101 
Jørgen Vad, Århus Vest, Freddy Jensen, Århus Vest, Rune Holst Jacobsen, Århus Nord 102 
  103 

7.11  Valg  ved  urafstemning  og  med  geografisk  kvotering    1 

Hovedbestyrelsen vælges ved en årlig digital urafstemning, som afholdes samtidig med 2 
urafstemningen til folketingskandidater. Alle medlemmer af Enhedslisten har stemmeret 3 
og kan stemme på op til 20 hovedbestyrelsemedlemmer. De nuværende regler for 4 
ansattekvoter og kønskvotering fastholdes. Desuden indføres en geografisk kvotering, der 5 
indebærer, at der som udgangspunkt mindst skal sidde et hovedbestyrelsesmedlem fra 6 
hver storkreds (forudsat, at der er opstillede kandidater i storkredsen). 7 
 8 
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Begrundelse:    9 

Vi har igennem flere år arbejdet på at blive et landsdækkende parti, med afdelinger i hele 10 
landet og med repræsentationer i så mange byråd og regionsråd som muligt.  Og for at 11 
blive et parti der rækker ud og engagere mange flere mennesker.  Og vi har opnået gode 12 
resultater med både afdelinger og valgte til byråd og regionsråd. Ikke mindst har vi haft 13 
succes med at bidrage til opbygningen af brede bevægelser, forankret i hele landet, 14 
hvilket vi bl.a. har set i forhold til OK 18, de sociale modstandsbevægelser og 15 
velfærdskampen.  16 
Vores parti er vokset fra få tusinde medlemmer i de første år, der primært boede i de 17 
store byer, til i dag over 9.000 medlemmer over hele landet. Der er gennemført flere 18 
organisatoriske ændringer gennem årene for at tilpasse vores organisation til den 19 
udvikling vi har været igennem. Men den måde vi vælger hovedbestyrelse på er stadig den 20 
samme som ved partiets start. Og nogle af reglerne afspejler stadig situationen med 21 
forskellige stiftende partier, der skulle sikres indflydelse.  22 
Derfor er der brug for en ny måde at vælge hovedbestyrelse. Både for at sikre en bredere 23 
geografisk repræsentation, fra hele landet og for at alle partiets medlemmer får direkte 24 
indflydelse på valget af vores højeste politiske myndighed.  I dag er det kun de delegerede 25 
ved årsmødet som har mulighed for at være med til at vælge hovedbestyrelsen, og det 26 
betyder sammen med de gamle regler for beskyttelse af fraktioner, at en del 27 
hovedbestyrelsesmedlemmer er valgt med under 100 stemmer ud af vores 9.000 28 
medlemmer.  Med en urafstemning sikres det, at hovedbestyrelsen får en bredere 29 
forankring i hele medlemskredsen, og at mange flere får lov at deltage i valget af vores 30 
ledelse.  Og med en geografisk kvote sikres det, at alle områder i Danmark fremover får 31 
mulighed for at blive repræsenteret i hovedbestyrelsen.  32 
 33 
 34 
Ændringer til vedtægterne som følge af forslaget (fremhævet med rødt) 35 
Den nuværende §8 stk. 1 – 9 erstattes af følgende 36 
§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB) 37 
Stk. 1. Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem årsmøderne. Hovedbestyrelsen 38 
skal løbende sikre, at partiet både politisk og organisatorisk fungerer og kan deltage i 39 
aktuelle politiske kampe. Samtidig skal hovedbestyrelsen sikre en langsigtet udvikling. Dels 40 
ved at der sker en politikudvikling på relevante områder og dels ved at der udvikles 41 
strategier for partiets arbejde på udvalgte områder. Hovedbestyrelsen skal foretage de 42 
nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af årsmøder, 43 
delegeretkonferencer og hovedbestyrelsen selv. 44 
Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt ved urafstemning 45 
blandt partiets medlemmer. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i 46 
hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne. 47 
Valg af hovedbestyrelse (tidligere stk. 4) 48 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælges ved en digital urafstemning forud for hvert ordinært 49 
årsmøde. Hvert medlem kan stemme på op til 20 personer.  Årsmødet godkender at valget 50 
af Hovedbestyrelsen er foregået på lovlig vis. Den nye hovedbestyrelse træder til efter 51 
årsmødets godkendelse.  52 
Hvis en tiendedel af medlemmerne kræver det, udskrives en ekstraordinær urafstemning 53 
til valg af Hovedbestyrelse. Der indkaldes samtidig et ekstraordinært årsmøde som kan 54 
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godkende den nye hovedbestyrelse og behandle eventuelt andre punkter, der er sat på 55 
dagsordnen jvnf §7, stk. 7. 56 
 57 
Geografisk kvotering (nyt stk.) 58 
Stk.4. De første ti pladser i hovedbestyrelsen besættes af 10 kandidater bosiddende i de 59 
10 storkredse, der hver især har fået flest stemmer blandt de opstillede i den pågældende 60 
storkreds. Er der ingen opstillede fra en storkreds, eller ingen af de opstillede fra 61 
storkredsen, der får over 30 stemmer, har denne storkreds ikke repræsentation i 62 
Hovedbestyrelsen i perioden frem til den næste urafstemning.  63 
De tilbageværende pladser i Hovedbestyrelsen besættes af de kandidater, der har fået de 64 
højeste stemmetal ved urafstemningen – dog således at der leves op til reglerne om 65 
ansattekvoter og kønskvotering.  66 
 67 
Kønskvotering (tidligere stk. 6) 68 
Stk. 5. Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10 pladser. Hvis der ikke er 69 
mindst 10 af det ene køn, blandt de der er valgt efter den geografiske kvote og de der har 70 
fået de højeste stemmetal uden at være omfattet af den geografiske kvote, rykkes 71 
personer af det underrepræsenterede køn op på listen af valgte 72 
hovedbestyrelsesmedlemmer i forhold til deres stemmetal, mens personer af det 73 
overrepræsenterede køn rykkes ned på listen i forhold til deres stemmetal og dermed ikke 74 
vælges til hovedbestyrelsen. 75 
Ansattekvote (tidligere stk. 3) 76 
Stk. 6. Højst 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af fuldtidsrepræsentanter, 77 
og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. Det gælder uanset 78 
ansættelsesforholdets karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et 79 
hovedbestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i løbet af en 80 
hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt 81 
ansættelsen eller valget medfører, at mere end 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer 82 
dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere 83 
hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal 84 
hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at 85 
ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere end 1/5 af det siddende antal 86 
hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne stemmer 87 
ved hovedbestyrelsesvalget ved urafstemningen.  88 
Suppleanter 89 
Stk. 7. De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår valg, indgår på en 90 
suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme 91 
princip for fordeling mellem kvinder og mænd som ved valg til hovedbestyrelsen. 92 
Suppleanter bliver medlem af hovedbestyrelsen, når hovedbestyrelsesmedlemmer 93 
udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 måneder. De mulige 1.-94 
suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne med taleret. 95 
Stk. 8. Der føres statistik over hovedbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i 96 
hovedbestyrelsesmøderne på baggrund af en mødeprotokol. 97 
Hovedbestyrelsens funktion 98 
Stk. 9. Hovedbestyrelsen holder mindst 5 møder i perioden. Hovedbestyrelsesmøderne er 99 
åbne for Enhedslistens medlemmer. Dog kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde have et 100 
lukket punkt på dagsordenen, hvor blot emnet for det lukkede punkt fremgår af 101 
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dagsorden. Referater af hovedbestyrelsesmøderne skal være tilgængelige for 102 
medlemmerne. Dog kan hovedbestyrelsen beslutte, at referater vedrørende personsager 103 
er fortrolige. Ligesom hovedbestyrelsen kan beslutte, at referater vedrørende 104 
forhandlingsmandater og lignende er fortrolige indtil forhandlingerne er afsluttede. 105 
Konsekvensrettelser andre steder i vedtægterne : 106 
I §7, stk. 5, som behandler dagsordenen for et ordinært årsmøde, skal ordene ”og valg til 107 
HB” ændres til ”godkendelse af valg til HB”. 108 
 109 
Stillet af: Vordingborg afdeling, Kolding Afdeling , Line Barfod, Ydre Nørrebro, Mai Villadsen, 110 
Nordvest, Allan Ahmed, Blågård, Nørrebro, Pelle Dragsted, Frederiksberg, Peter Ussing, 111 
Rudersdal, Peter Engsted, Ikast-Brande, Gyda Heding, Blågård, Nørrebro, Jan Spangenberg, 112 
Vanløse, Maja Albrechtsen, Århus N, Eva Flyvholm, Holbæk, Anders Olesen, Fredensborg, 113 
Linda Havanna Hansen, Vanløse, Martin Kaas, Glostrup, Mikkel Hedegreen, Brøndby, Mikael 114 
Solgaard Andersen, Assens, Jonas Kylov Gielfeldt – Roskilde, Steen Hartmann, København 115 
NV, Maja Irene Føgh, indre By, København., Anne Rasmussen, Østerbro, jakob Nerup, 116 
Frederiksberg, Lasse Andersen, Nordvest, Rosa Lund, Blågård, Jan Hoby, Østerbro, Alvin 117 
Mosegaard Jensen, Faaborg, Marianne Sylvia Petersen, Esbjerg, Grethe Gyldensted, 118 
Slagelse, Rasmus Vestergaard Madsen, Århus Nord, Ingelise Bech Hansen, Odense, Gunhild 119 
Justesen, Hvidovre, Niels Christian Petersen, Esbjerg, Henrik Kjær, Ringsted, Sejer Folke, 120 
Stevns, Lærke Louise Pippin Petersen, Esbjerg, Jonas Paludan, Roskilde, John Andersen, 121 
Sydhavnen, Marianne Rasmussen, Vesterbro.  122 

 123 

7.12  Ændringsforslag  til  vedtægterne  1 

§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB), stk. 1 er den samme som i dag.  2 
 3 
Men stk. 2 til stk. 7 erstattes af: 4 
 5 
Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 29 medlemmer. 10 valgt på årsmødet og 19 6 
valgt ved lokale urafstemninger i hver af Danmarks 10 storkredse for folketingsvalg. 7 
 8 
Valg af i alt 19 medlemmer ved 10 lokale urafstemninger 9 
Stk. 3. Ved lokale urafstemninger i landets 9 største storkredse vælges to medlemmer til 10 
hovedbestyrelsen for hver af de pågældende storkredse, mens der i Bornholms storkreds 11 
vælges et medlem. De lokale urafstemninger gennemføres blandt alle medlemmer inden 12 
for hver storkreds samtidig med urafstemningen om kandidater til folketinget.  13 
Stk. 4. Alle medlemmer af afdelingerne inden for en given storkreds, der har betalt deres 14 
kontinent, har stemmeret ved den lokale urafstemning. Medlemmer kan kun stille op til 15 
den lokale urafstemning i en given storkreds, såfremt de er tilknyttet en afdeling inden for 16 
storkredsen. Urafstemningerne gennemføres elektronisk, men medlemmer der ikke har 17 
adgang til en computer skal have mulighed for at brevstemme  18 
Stk. 5. I de 9 storkredse, hvor der skal vælges to repræsentanter, har hvert medlem to 19 
stemmer. For at sikre ligestilling må intet køn dog udgøre mere end 50% af de valgte. De 20 
valgte er således de to kandidater af forskelligt køn, som har opnået det højeste 21 
stemmetal ved den lokale urafstemning.  22 
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Stk. 6. kandidater, der ikke har opnået valg indgår på en suppleantliste prioriteret efter 23 
stemmetal og ordnet efter køn. Såfremt et lokalt valgt hovedbestyrelsesmedlem udtræder 24 
i løbet af perioden erstattes vedkommende af den suppleant af samme køn, der opnåede 25 
det højeste stemmetal. 26 
Stk. 7. hovedbestyrelsesmedlemmerne valgt ved lokale urafstemninger er forpligtet til at 27 
fungere som bindeled mellem hovedbestyrelsen og afdelingerne i den storkreds, som de er 28 
valgt fra. 29 
Stk. 8. Resultatet af de lokale urafstemninger skal offentliggøres forud for årsmødet, 30 
således at opstillede kandidater, som ikke har opnået valg lokalt, har mulighed for også 31 
at stille op til hovedbestyrelsen på årsmødet 32 
 33 
Valg af i alt 10 hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet 34 
 35 
Mindretalsbeskyttelse 36 
Stk. 9. Årsmødet vælger 10 repræsentanter på årsmødet. Hver delegeret har seks stemmer 37 
svarende til en over halvdelen. Intet køn må udgøre over 60% af de valgte medlemmer af 38 
hovedbestyrelsen på årsmødet. Der opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og 39 
kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal. Hvis der ikke er 6 40 
kandidater på én af listerne suppleres op fra den anden liste. 41 
Stk. 10. Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere hele tiendedele af 42 
årsmødets delegerede kan (forud for hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få 43 
valgt deres kandidater til hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den angivne brøkdel 44 
af delegerede, de når op på. Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt 45 
på denne måde går forud for ansattekvoten, så disse ikke skal udtræde af 46 
hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 1/5 hovedbestyrelsesmedlemmer for 47 
det enkelte mindretal. De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen 48 
indflydelse på resten af hovedbestyrelsens sammensætning. 49 
Stk. 11. Resten af hovedbestyrelsen vælges herefter ved skriftlig afstemning, hvor hver 50 
delegeret kan afgive seks stemmer svarende til en over halvdelen af det antal 51 
hovedbestyrelsesmedlemmer, der normalt skal vælges. 52 
 53 
Suppleanter 54 
Stk. 12. De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår valg, indgår på en 55 
suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme 56 
princip for fordeling mellem kvinder og mænd som ved valg til hovedbestyrelsen. 57 
Suppleanter bliver medlem af hovedbestyrelsen, når hovedbestyrelsesmedlemmer 58 
udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 måneder. De mulige 1.-59 
suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne med taleret. 60 
 61 
Ansattekvote (som den nuværende stk. 3 i vedtægterne) 62 
Stk. 13. Højst 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af fuldtidsrepræsentanter, 63 
og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. Det gælder uanset 64 
ansættelsesforholdets karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et 65 
hovedbestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i løbet af en 66 
hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt 67 
ansættelsen eller valget medfører, at mere end 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer 68 
dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere 69 
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hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal 70 
hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at 71 
ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere end 1/5 af det siddende antal 72 
hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne stemme 73 
ved hovedbestyrelsesvalget på årsmødet.  74 
 75 
Indholdet af §8. fra stk.8 til stk. 16 er fortsat som hidtil, men nummereringen rettes så den 76 
passer med de nye vedtagne paragraffer. 77 
 78 

Begrundelse:  79 

Dette forslag indebærer, at Hovedbestyrelsen fremover 1) er repræsentativ for 80 
opfattelserne blandt flertallet af partiets menige medlemmer, 2) styrker 81 
medlemsdemokratiet og sikrer større engagement blandt de menige medlemmer til valget 82 
af ledelsen, 3) sikrer geografisk repræsentation for HELE landet, og samtidig 4) tager det 83 
både hensyn til små og store afdelinger, 5) sikrer fortsat mindretalsbeskyttelse og 6) 84 
fastholder årsmødets centrale betydning i partidemokratiet. 85 
 86 
Betyder dette forslag, at det vil være ”kendisser” som bliver valgt ved urafstemningerne?  87 
 88 
Man kan kun vælges, hvis man er tilknyttet en afdeling i den pågældende storkreds. Og 89 
hvis man er kendt fra det lokale afdelingsarbejde eller fra bevægelsesarbejde o.lign. i den 90 
pågældende landsdel, vil der givetvis være større chance for at flertal af de lokale 91 
enhedslistemedlemmer vælger én. Det er dog noget svært at se, hvorfor det skulle være 92 
et problem hvis eksempelvis medlemmerne i Sydjylland prioriterer at stemme på 93 
opstillede repræsentanter til HB, som er kendt fra det lokale politiske arbejde i 94 
Enhedslisten og i bevægelser i Sydjylland - tværtimod, skulle man mene. 95 
 96 
Modellen vil sikre, at hele landet omsider har repræsentanter i hovedbestyrelsen, samtidig 97 
med at der også tages hensyn til de områder, hvor Enhedslisten har mange medlemmer 98 
og afdelinger. De lokale urafstemninger tilgodeser således medlemmerne i de områder, 99 
hvor partiet har små afdelinger, mens de årsmødevalgte som i dag, sikrer at der også er 100 
en repræsentation som afspejler medlemstallene i Enhedslisten eftersom de vælges af de 101 
delegerede, hvor de store afdelinger har flere delegerede end de små. 102 
 103 
Hvordan vil kønssammensætningen være?  104 
 105 
I de mest skæve tilfælde ved model 1) nemlig af Bornholm vælger et mandligt HB-medlem 106 
og årsmødet vælger 6 mænd oveni, eller Bornholm vælger en kvinde og årsmødet vælger 107 
6 kvinder, så vil Kønsfordelingen være eksempelvis 16/13. Det er bedre end det har været 108 
tilfældet ved mange årsmøder, og langt over den nuværende sikring af en 15/10-fordeling. 109 
Der er dog også gode chancer for, at de 6 valgte på årsmødet er af et andet køn end 110 
Bornholms HB-medlem, og så vil kønsfordelingen være 15/14 i hovedbestyrelsen.  111 
 112 
Stillet af: Knud Holt Nielsen, Vesterbro, Mikkel Warming, Sydhavnen, Jacob Nicolaisen, 113 
Frederiksberg, Ken Poulsen, Vesterbro, Rikke Lauritzen, Vesterbro, Louise Hvelplund, Hjørring, 114 
Ingelise Bech-Hansen, Odense 115 
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 116 

7.13  §8  Hovedbestyrelsen  1 

Nyt stk.2. 2 
 3 
Årsmødet vælger en hovedbestyrelse på 25 medlemmer, hvor 4 
 5 
- hver storkreds skal være repræsenteret med mindst 1 medlem. Hvis en storkreds ikke 6 
opnår direkte valg, vælger storkredsen senere et medlem, der får status som fuldgyldigt 7 
medlem af HB. 8 
 9 
- hver region skal være repræsenteret ved mindst to medlemmer. Hvis regionen ikke får 10 
valgt to, vælges den/disse efterfølgende på møde i Regionen. Den/de valgte får status 11 
som fuldgyldigt medlem af HB 12 
 13 

Begrundelse  14 

For at sikre at alle dele af landet er repræsenteret i Hovedbestyrelsen foreslås der 15 
etableret en suppleringsordning, der enten kan basere sig på storkredsene eller 16 
regionerne. 17 
 Der er 10 storkredse. I dag er Vestjysk storkreds og Fyns storkredse ikke er repræsenteret i 18 
HB. Alle regioner er i dag repræsenteret i HB. 19 
 20 
 Repræsentation i HB fra alle storkredse eller regioner vil styrke forbindelse mellem alle 21 
dele af organisationen og sikre at beslutninger udmøntes i praktisk handling overalt i 22 
landet,  23 
 24 
HB er den samlede organisations politiske ledelse.  25 
 26 
Stillet af: Stillet af: Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Lis Høver, Mogens Høver, Lole 27 
Møller, Karl Vogt-Nielsen, Kathrine Paulsen 28 

 29 

7.14  Ny  metode  til  valg  af  HB-‐medlemmer  for  at  sikre  bredere  1 

geografisk  repræsentation.  2 

§8 3 
Nuværende:  4 
Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt på årsmødet. 5 
Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i hovedbestyrelsen, får 6 
rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne. 7 
Ændres til: 8 
Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer, heraf er 15 valgt på 9 
årsmødet, og 10 er valgt i storkredsene, én i hver storkreds. Repræsentanter fra afdelinger, 10 
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der ikke er repræsenteret i hovedbestyrelsen, får rejserefusion til 11 
hovedbestyrelsesmøderne. 12 
Nyt stk. 3 13 
Stk. 3. Medlemmer har ret til at stille op til HB-valg i den storkreds, de er bosiddende i. Ved 14 
valg i storkredsene kan hvert stemmeberettiget medlem afgive én stemme, enten på en 15 
kandidat eller til fordel for, at storkredsens mandat ønskes overdraget til valg på 16 
årsmødet. Det årlige repræsentantskabsmøde/generalforsamling i hver af de fem 17 
regioner afgør om valget i storkredsene skal afgøres ved en urafstemning eller på 18 
repræsentantskabsmøde/generalforsamling i storkredsene. 19 
Nuværende stk. 3 bliver til stk. 4  20 
Nuværende 21 
Stk. 5. Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret 22 
højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste 23 
hele tal) af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. 24 
Ændres til: 25 
Stk. 6. Valget af HB-medlemmer på årsmødet vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver 26 
delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til 27 
nærmeste hele tal) af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. 28 
Nuværende  29 
Stk. 7. De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår valg, indgår på en 30 
suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme 31 
princip for fordeling mellem kvinder og mænd som ved valg til hovedbestyrelsen. 32 
Suppleanter bliver medlem af hovedbestyrelsen, når hovedbestyrelsesmedlemmer 33 
udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 måneder. De mulige 1.-34 
suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne med taleret. 35 
Ændres til: 36 
Stk.8. Der vælges ikke suppleanter for HB-medlemmer valgt i storkredsene. De 5 mænd og 37 
5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår valg på årsmødet, indgår på en 38 
suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme 39 
princip for fordeling mellem kvinder og mænd som ved valg til hovedbestyrelsen. 40 
Suppleanter bliver medlem af hovedbestyrelsen, når hovedbestyrelsesmedlemmer 41 
udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 måneder. De mulige 1.-42 
suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne med taleret. 43 

  44 

Begrundelse:  45 

Vi er et parti med mere en 9.000 medlemmer spredt over hele landet, men stadig med de 46 
fleste medlemmer samlet i de største byer. Vi mener dog ikke, at HB, som det er tilfældet i 47 
dag, stort set alene skal bestå af medlemmer fra de største byer, men at HB også skal 48 
have indsigt i og repræsentere de afdelinger, der er hjemmehørende i de geografisk store 49 
områder med relativt mindre byer. I vores vedtægter står: ”HB skal løbende sikre, at 50 
partiet både politisk og organisatorisk fungerer og kan deltage i aktuelle politiske kampe”, 51 
og videre står ”at der udvikles strategier for partiets arbejde på udvalgte områder”, derfor 52 
er det selvfølgelig vigtigt, at den samlede viden i HB dækker hele landet og ikke kun de 53 
største byer. En måde at sikre en bedre geografisk dækning på er ved at lade hver 54 
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storkreds vælge et HB-medlem således, at 10 ud af HB’s 25 medlemmer vælges i 55 
storkredsene.  56 
Et valg forudsætter valgmuligheder 57 
Et valg forudsætter, at der er noget at vælge i mellem, men der vil måske kunne være 58 
storkredse, som ind i mellem oplever, at der kun er én, der kandiderer til storkredsens HB-59 
post. Det kan være en kandidat som har stor opbakning i brede dele af storkredsen, men 60 
der kan også være tale om, at det er en kandidat med meget begrænset opbakning. Der 61 
kan naturligvis også være tale om, at der er to eller flere kandidater, som har meget ringe 62 
opbakning i storkredsen, og derfor foreslår vi, at der til afstemninger i storkredsene altid 63 
skal være en mulighed for, at man kan afgive en stemme til fordel for, at mandatet skal 64 
overgå til valg på årsmødet. Afstemningstemaet kunne f.eks. lyde: ”Jeg foretrækker at 65 
mandatet overgår til årsmødeafstemningen i år”.  66 
Kønskvotering 67 
Da det kun er 10 ud af 25, der skal vælges i storkredsene, vil det fortsat være muligt at 68 
sikre en kønsmæssig fordeling, som vi har qua de nuværende vedtægter, og derfor kan 69 
valget på årsmødet rette op på et evt. kønsmæssigt skævt valg i storkredsene. 70 
Urafstemning eller fremmødevalg 71 
Vi ved, at flere er stærke modstandere af, at personvalg i Enhedslisten foregår ved 72 
urafstemning, selvom vi nu i en årrække har haft urafstemning af folketingskandidater. I 73 
håb om, at vores forslag om en bedre geografisk dækning ikke forkastes pga. 74 
afstemningsmetode, foreslår vi, at afstemningsmetoden til valget i storkredsene afgøres 75 
på det/den årlige repræsentantskabsmøde/generalforsamling i hver af de fem regioner.  76 
 77 
Stillet af Jan Jespersen, Sejer Folke, Stevns + Peter Engsted, Herning + Inger Moos, 78 
Skanderborg + René Rafn, Aarhus Øst + Mogens Lyngsdal, Mikkel Zøllner Andersen, Lene 79 
Fruelund, Silkeborg  80 
 81 
 82 

7.15  Forslag  om  valg  til  Hovedbestyrelsen  1 

1. Referater af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøder skal være udførlige mht. 2 
stemmeafgivning til større punkter, herunder mandatafgivning til folketingsgruppen. 3 
2. HB-medlemmer, som genopstiller til hovedbestyrelsesvalg, skal i deres 4 
opstillingsgrundlag redegøre for deres stemmeafgivning til større beslutninger i den 5 
forgangne HB-periode. Andre HB-kandidater redegør for, hvordan de ville have stemt til 6 
disse. 7 
3. Alle HB-kandidater redegør for deres holdning til større beslutningsforslag på det 8 
forestående årsmøde. 9 
4. Hovedbestyrelsen beslutter, hvilke større beslutninger/beslutningsforslag, HB-10 
kandidaterne skal forholde sig til. 11 
  12 

Begrundelse:  13 

Vi er tilhængere af en stærk hovedbestyrelse, som kan træffe beslutninger om hovedlinjer 14 
i folketingsgruppens politik, og som kan tage initiativer til partiets virke i bred forstand. 15 
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Derfor er det vigtigt, at medlemmerne/årsmødedeltagerne er så godt orienteret som 16 
muligt om kandidaternes politiske linje, så der kan stemmes hensigtsmæssigt. 17 
De skriftlige HB-referater og kandidatpræsentationer, som traditionelt har været bragt i 18 
Rød+Grøn, giver ikke tilstrækkelig baggrund til en sådan hensigtsmæssig stemmeafgivning. 19 
Derfor forslaget. 20 
  21 
Forslag stillet af: Susanne Lysholm Jensen, Per Kristensen, Torben Ankjærgaard, Henning 22 
Bentzen, Åge Skovrind, Roskilde, Rolf Czeskleba Dupont, Patrick Wymer , Ivan Mott, Lejre, 23 
Jørgen Nielsen, Pelle Andersen-Harrild, Frederikssund, Clark Pratt, Odsherred, Jesper 24 
Steppat, Gert Møller, Århus Øst, Søren Kolstrup, Bente Borreskov, Birthe Lauridsen, Torben 25 
Hansen, Lolland, Jens Otto Madsen, Thy-Mors, Helge Bo Jensen, Ebbe Rand Jørgensen, Lene 26 
Rygaard Jessen, Albertslund, Stine Rahbek Pedersen, Mohammad Ali Abassi, Janne Toft-27 
Lind, Ballerup, Morten Schjøtt, Faaborg-Midtfyn, Peter Ussing, Rudersdal, Rasmus Keis 28 
Neerbek, Allerød 29 

 30 

7.16  Forslag  til  ændring  af  vedtægterne  §  8  stk.  5  (Valg  af  1 

hovedbestyrelse).  2 

 Stk. 5 ændres til: ”Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver 3 
delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til 2/3 (oprundet til 4 
nærmeste hele tal) af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges” 5 
  6 

Begrundelse:  7 

De gældende vedtægter siger, at der maximalt må stemmes på 1 over halvdelen af de 8 
opstillede. Forslaget ændrer det til maksimalt 2/3 dele. Forslaget vil forbedre muligheden 9 
for at få en sammensætning af hovedbestyrelsen, som er mere repræsentativ i forhold til 10 
årsmødet. Det er stadig en vidstrakt mindretalsbeskyttelse, at et mindretal vil kunne 11 
besætte op til 1/3 af pladserne, selv om de ikke udgør 1/3 af de årsmødedelegerede. Med 12 
en hovedbestyrelse på 25 må der i dag stemmes på maksimalt 13. Med forslaget vil det 13 
blive ændret til 17. 14 
  15 
Stillet af Finn Sørensen (Amager Vest), Anders Olesen (Fredensborg-Hørsholm), Trine 16 
Henriksen (Gladsaxe) 17 
  18 

7.17    Ændring  af  paragraf  8,  stk.5:  1 

Ordet ”halvdelen” ændres til ”3/5”. 2 
 3 

Begrundelse:  4 

Der har været kritik af, at paragraf 8 stk.5 giver en ”overdreven” mindretalsbeskyttelse, 5 
der i en (tænkt) situation med en klart defineret ”flertalsfløj” ikke nødvendigvis vil sikre 6 
dette et stabilt, arbejdsdygtigt flertal i HB. Denne kritik er rimelig. Det er imidlertid fortsat 7 
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også vigtigt at sikre repræsentation af andre synspunkter end et ”flertals” (eller et ”største 8 
mindretals”, for øvrigt), hvilket er intentionen med paragraffen.  9 
En ændring til ”3/5” (=60% = 15 stemmer ved et normalt valg af 25 HB-medlemmer) vil i 10 
rimelig grad tilgodese begge hensyn.  11 
 12 
Stillet af Falle Hjorth, Frederiksberg. 13 

 14 

ANDET  VEDR.  FU/HB  1 

7.18  Ændringsforslag  til  vedtægternes  §  8  stk  9.  2 

Ændring 1: Sætningen "Referater af hovedbestyrelsesmøderne skal være tilgængelige for 3 
medlemmerne" erstattes af: 4 
"Dagsordner, referater samt bilag af hovedbestyrelsesmøderne skal være tilgængelige for 5 
medlemmerne på Enhedslistens hjemmeside." 6 
Ændring 2: Som konsekvens erstattes ordet "referater" i de næste to sætninger af: 7 
"punkter" 8 
Så  §8 stk.9 herefter lyder: 9 
Stk. 9. Hovedbestyrelsen holder mindst 8 møder i perioden. Hovedbestyrelsesmøderne er 10 
åbne for Enhedslistens medlemmer. Dog kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde have et 11 
lukket punkt på dagsordenen, hvor blot emnet for det lukkede punkt fremgår af 12 
dagsorden. Dagsordner, referater samt bilag af hovedbestyrelsesmøderne skal være 13 
tilgængelige for medlemmerne på Enhedslistens hjemmeside. Dog kan hovedbestyrelsen 14 
beslutte, at punkter vedrørende personsager er fortrolige. Ligesom hovedbestyrelsen kan 15 
beslutte, at punkter vedrørende forhandlingsmandater og lignende er fortrolige indtil 16 
forhandlingerne er afsluttede. 17 
 18 

Begrundelse:  19 

Det er vigtigt for vores demokrati, at medlemmer kan finde frem til de oplysninger, som er 20 
tilgængelige for medlemmerne. 21 
En tilsvarende åbenhed og tilgængelighed har vi fået gennemført i vores arbejde i Randers 22 
byråd. 23 
 24 
Stillet af Bestyrelsen Enhedslisten Randers 25 
  26 

7.19  HBs  Ændringsforslag  til  vedtægternes  §8  vedr.  tegningsret  1 

§ 8 ændres således: 2 
  3 
Nuværende stk. 13 (tekst: ”Forretningsudvalget tegner Enhedslisten i økonomisk 4 
henseende.”) slettes og stk. 14 bliver til stk. 13. Og stk. 15 bliver til stk. 14. 5 
  6 
Efter stk. 14 (nuværende stk. 15) indsættes nyt stk. 15 med følgende tekst: 7 
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  8 
”Væsentlige økonomiske beslutninger vedrørende partiet, herunder køb, salg og 9 
pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af 10 
forretningsudvalget med 2/3 flertal. 11 
Investering af Enhedslistens midler skal godkendes af et samlet forretningsudvalg.” 12 
  13 
Derefter indsættes et nyt stk. 16: 14 
  15 
”Enhedslisten forpligtes ved sin underskrift af FU-ansvarlig, økonomiansvarlig og 16 
sekretariatsleder i forening. 17 
  18 
Forretningsudvalget kan meddele prokura til enkeltpersoner.” 19 
  20 
Stk. 1 bliver herefter stk. 17. 21 

 22 

Begrundelse:  23 

Efter de nye hvidvaskregler og skrappere sikkerhedskrav fra bankernes side har det vist sig 24 
meget vanskeligt at foretage selv mindre bankforretninger uden at hele 25 
forretningsudvalget skal skrive under. Desuden har det ikke været muligt at give nye 26 
medarbejdere prokura. 27 
 28 
Stillet af hovedbestyrelsen 29 

 30 

7.20  HBs  Ændringsforslag  til  vedtægternes  §8  vedr.  1 

Forretningsudvalget  2 

Under § 8 (overskriften Forretningsudvalg) tilføjes stk.15: 3 
Forretningsudvalget vælger i deres midte en forretningsudvalgsansvarlig, hvis opgaver er 4 
beskrevet i udvalgets forretningsorden. Den forretningsudvalgsansvarlige kan frikøbes op 5 
til 7,4 timer om ugen. 6 
  7 

Begrundelse:  8 

Posten som FU-ansvarlig er arbejdskrævende, og for at sikre at posten kan varetages 9 
sideløbende med arbejde, familieliv og studier, er det nødvendigt med fleksibilitet. 10 
Mulighed for frikøb vil give en betydeligt større diversitet i gruppen af personer, der kunne 11 
tænkes at være interesserede i posten. Samtidig giver åbner det op for at kunne deltage i 12 
møder og være tilstede på landskontoret i dagtimerne. Det er vigtigt at vi prioriterer 13 
sammenhængskraften mellem det politiske og det organisatoriske, og det gør vi blandt 14 
andet ved at sikre at praktiske ting ikke er det, der forhindrer det.  15 
  16 



URAFSTEMNINGER  1 

7.21  Forslag  om  ændring  fra  10  til  3%  2 

Forslag til ændring af vedtægternes §9, stk. 2. Urafstemning: 3 
”Procentsatsen i stk. 2 ændres fra 10 procent til 3 procent.” 4 
 5 

Begrundelse:  6 

Ligesom vi støtter ideen om borgerforslag for at sætte dagsorden i folketinget, på samme 7 
måde kan urafstemninger give menige medlemmer og græsrødder en mere direkte 8 
indflydelse på den førte politik. Vi forslår derfor, at en urafstemning udløses når 3% af 9 
medlemmerne skriftligt har skrevet under på et sådan forslag. 3% vil kræve arbejde fra 10 
initiativtagerne, men er ikke umuligt. Forslaget vil give enkelte medlemmer direkte 11 
indflydelse på partiets politik og får derfor, et klart incitament til at være aktiv i partiet og 12 
i lokalafdelingerne.  13 
 14 
Stillet af Jonas Paludan, Roskilde, Rasmus Vestergaard Madsen, Aarhus-Nord, Jesper Hjelm 15 
Kristensen, Enhedslisten Kalundborg, Magne Pihl, Gentofte, Sarah Nørris, Esbjerg, Mogens 16 
Jensen, Esbjerg, Mathias Jæger, Odense. 17 

 18 

VALG  AF  FOLKETINGSKANDIDATER  1 

7.22  Forslag  om  opstilling  af  Enhedslistens  folketingskandidater  i  2 

Storkredse  3 

§10. FOLKETINGSKANDIDATER 4 
Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af Enhedslisten. 5 
Folketingskandidater vælges på årlige møder i storkredsene forud for årsmødet, efter en 6 
vejledende urafstemning i de enkelte storkredse. Medlemmer, som ønsker at opstille som 7 
spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen i den eller de storkreds(e) hvor de ønsker at 8 
opstille. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal 9 
spidskandidater, der skal opstilles i storkredsen, besluttet af Hovedbestyrelsen. Resultatet 10 
af urafstemningen bestemmer hvem der inviteres til stormøderne som kandidater. Til 11 
stormøderne inviteres det antal spidskandidater der skal vælges plus 2. 12 
Stk. 2. Hvis en kandidat inviteres til stormøder i flere storkredse er det op til kandidaten at 13 
vurdere hvor vedkomne ønsker at deltage. Man kan kun deltage som kandidat på ét 14 
opstillende stormøde. 15 
Stk. 3. Stormøderne indkaldes af Regionsbestyrelsen i den pågældende storkreds. Alle 16 
afdelinger inviteres til at deltage med et antal delegerede, efter samme regler som ved 17 
årsmødet (§7 stk 2 og 3). De delegerede får rejserefusion til stormødet. På stormødet 18 
præsenteres de kandidater der ønsker at opstille i storkredsen. De delegerede har 19 
herefter mulighed for gennem debat med og mellem kandidaterne at bestemme hvem de 20 
ønsker at stemme på. Afstemningen på stormødet afgør placeringen på listen. 21 
Valg af øvrige kandidater 22 
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Stk. 4. Valg af øvrige kandidater kan ske enten ved stormødet, eller ved et efterfølgende 23 
møde i regionen. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag til kandidater 24 
fra lokalafdelingerne samt invitere de kandidater der ikke opnåede at blive inviteret til 25 
valget om spidskandidatur, og for at sikre afholdelsen af møderne. Valget af øvrige 26 
kandidater skal være gennemført senest 1. september.  27 
Stk. 5. Det er bestyrelsen for regionen, som har pligten til at sikre, at der altid er 28 
kandidater i alle opstillingskredse i deres område, og at kandidaterne er prioriteret på 29 
partilisten. Forretningsudvalget påser dette og kan i fornødent fald træffe de nødvendige 30 
beslutninger. 31 
Stk. 6. Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedslistens 32 
folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og regionsgrænser 33 
 34 
 35 

Begrundelse:  36 

Vi stiller dette forslag for at fremme en åben og demokratisk proces med debat i 37 
Enhedslisten af hvem vi vil have som kandidater til Folketingsvalg. Der findes forskellige 38 
politiske opfattelser af mange spørgsmål i vores parti og det er helt naturligt og i orden, 39 
ikke mindst når vores parti vokser og udbreder sig i hele landet. Det er derfor vigtigt at 40 
disse forskellige opfattelser kommer åbent frem i en fair diskussion, også når vi vælger 41 
kandidater. Vi har også brug for at organisere håndplukning af kandidater fra de grupper 42 
vi særligt gerne vi have repræsenteret: arbejdere, kvinder, unge, etniske minoriteter osv. 43 
så det ikke er op til hver enkelt at bane sig vej til toppen. Og denne håndplukning sker 44 
bedst i lokale miljøer i storkredsene.Her kender man ofte bedre nye kandidatemner med 45 
potentiale, som endnu ikke er kendt i medierne og den store Enhedsliste offentlighed.  46 
Urafstemningen på landsplan og efterfølgende prioriteringer og endelig opstilling på 47 
Årsmøde fungerede hensigtsmæssigt, da vi var et lille parti. Denne metode hjalp os til at 48 
få markante personer med politisk tyngde i partiet stillet op i kampen mod 49 
spærregrænsen. Med vores vækst og forsøg på at vinde udbredelse over hele landet og få 50 
flere kandidater frem med lokal forankring både geografisk og i forskellige sociale, 51 
kulturelle og etniske miljøer, bliver det imidlertid nu mere og mere vigtigt at kandidaterne 52 
på en eller anden måde har gjort sig fortjente blandt deres partikammerater til opstilling 53 
og er kendt i et område, så det ikke bliver ren medie markedsføring og efterfølgende 54 
netværks manøvrer i sidste øjeblik på årsmødet, som afgør hvem det kommer øverst på 55 
listen. Dels fordi vi har brug for at fremme en demokratisk og åben proces med diskussion 56 
af hvem vi vil have som kandidater, og dels fordi vi har brug for de delegeredes fulde 57 
opmærksomhed til dagsordenen på årsmødet, hvilket forstyrres af at de går til og fra for 58 
at deltage i diverse ikke altid gennemsigtige gruppe- og netværksmøder for at fremme 59 
deres kandidaters placering på den endelige liste.  60 
Der er ikke noget galt i at grupper af partimedlemmer arbejder sammen om at få en 61 
bestemt kandidat op på listen, men vi synes at det skal ske mere åbent og med mulighed 62 
for debat mellem forskellige synspunkter og personer, som ønsker at blive stillet op. 63 
Desuden vurderer vi at lokale møder i storkredsene vil tiltrække større og mere stabil 64 
deltagelse, når det bliver kendt at disse møder faktisk får afgørende indflydelse på, hvem 65 
der bliver valgt til Folketinget. 66 
Endelig synes vi det vil være hensigtsmæssigt om andre dele af landet end København i 67 
højere grad lyser op på Enhedslistens politiske landkort, både når det gælder 68 
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kandidaternes tilhørsforhold og som de steder, hvor vigtige møder og valg finder sted. 69 
Opstillingsmøder i alle storkredse vil skabe sådanne fokuspunkter overalt i landet, hvor 70 
Enhedslisten vil markere sig, både indadtil i partiet og i den brede offentlighed. 71 
 72 
Stillet af Signe Rønnow Mouritzen, Jørgen Colding-Jensen og Sara Tschertok 73 

 74 

7.23  Forslag:  Lokalt  valg  af  folketingskandidater  1 

Vedtægterne ændres på følgende måde: 2 
 3 
I §10. stik. 1, slettes følgende: 4 
”Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle storkredse med undtagelse af 5 
Bornholm samt et antal suppleantpladser fastlagt af hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved 6 
urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal kandidater, som 7 
hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets 8 
valg af spidskandidater og 1. suppleanter. ”  9 
 10 
Og erstattes med:  11 
”Urafstemningen omhandler de to øverst placerede kandidater i Københavns storkreds og 12 
spidskandidaten i de øvrige storkredse med undtagelse af Bornholm. Ved urafstemningen 13 
kan hvert medlem maksimalt stemme på 10 af de opstillede kandidater. Resultatet er 14 
vejledende for årsmødets valg af spidskandidater.” 15 
 16 
Som konsekvens af dette slettes følgende i stk. 2: ”og evt. suppleanter”.  17 
 18 
Samtidig slettes hele stk. 4 og erstattes med følgende:  19 
”Stk 4 : Samtidig med den landsdækkende urafstemning, afholdes en urafstemning  i hver 20 
enkelt storkreds om de øvrige folketingskandidater. Alle medlemmer af Enhedslisten kan 21 
opstille til såvel den landsdækkende som til den lokale urafstemning. Men kun i en lokal 22 
storkreds. 23 
Resultatet af urafstemningerne er vejledende for storkredsens beslutning om 24 
kandidatliste. 25 
 26 
Efter Årsmødet afholdes delegeretmøde i hver storkreds. Afdelingerne har særskilt valg af 27 
delegerede til kredsmøderne og samme antal delegeretpladser som til årsmødet. 28 
Regionsbestyrelserne har ansvar for at indkalde til storkredsmøderne. På 29 
storkredsmøderne skal der opstilles kandidater i alle opstillingskredse i storkredsen, og de 30 
øvrige kandidater, som ikke er valgt på årsmødet, prioriteres på partilisten.  31 
Storkredsene skal tilstræbe en bredt sammensat kandidatliste, f.eks. i ft. til køn, alder, 32 
etnicitet, erhvervs og uddannelsesbaggrund. 33 
 34 
Den liste som har størst opbakning i storkredsen skal sættes til afstemning på 35 
storkredsmødet og opnå mindst 2/3 af stemmerne på mødet. Opnår den ikke det, sendes 36 
de to lister der fik størst opbakning på storkredsmødet til urafstemning i storkredsen. 37 
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Valget skal være gennemført senest 3 måneder efter årsmødet, dog 4 måneder, hvis der er 38 
sommerferie i perioden. ”  39 
 40 

Begrundelse:    41 

I flere år har der været debat om måden der vælges folketingskandidater på. En række 42 
afdelinger har på flere årsmøder rejst forslag om en styrkelse af den lokale indflydelse om 43 
direkte lokale valg af folketingskandidater med valgchancer. 44 
 45 
Debatten handler grundlæggende om tillid, demokrati og udvikling af lokale de 46 
partiorganisationer. 47 
 48 
Tillid :  Om vi som parti har tillid til, at partiets medlemmer lokalt kan varetage valg af 49 
folketingskandidater med valgchancer. Eller om der skal være et årsmøde der træffer 50 
sådanne beslutninger. 51 
 52 
Demokrati : At man som medlem af Enhedslisten skal have så megen indflydelse på 53 
centrale beslutninger i partiet som muligt.  54 
Derfor er det vigtigt at man som medlem – uanset hvor man bor, kan være med til at 55 
beslutte hvem der stilles op med de største valgchancer for Enhedslisten. 56 
Samtidig er det vigtigt at man som medlem i et lokalområde, kan være med til at beslutte, 57 
hvem man vil stille op, som man mener kan udføre opgaven som kandidat og måske valgt 58 
på bedste måde i netop dette lokalområde 59 
I stedet for at opleve at en kandidat med valgchancer ”trækkes ned over hovedet på et 60 
lokalområde” 61 
 62 
Udvikling : At udvikle og styrke partiets lokale organisationer. 63 
Hvis de vigtigste beslutninger – herunder valg af folketingskandidater med valgchancer 64 
kun foretages centralt, så udvikles lokale organiseringer dårligere, og medlemmernes 65 
opmærksomhed rettes i stor grad mod det centrale niveau. 66 
 67 
Med dette forslag vil de 10 øverste spidskandidater (en fra hver af de 9 kredse og nr. 2 i 68 
kbh.) blive valgt på årsmødet som vi plejer. Derefter vil de øvrige kandidater blive valgt i 69 
de enkelte kredse for sig, med tilhørende urafstemning og procedure der svarer til 70 
metoden på årsmødet. 71 
 72 
Forslaget bygger på den grundlæggende opfattelse, at Enhedslistens lokale 73 
partiorganisationer er fuldt i stand til at vurdere hvilke kandidater der skal opstilles lokalt 74 
– på baggrund af lokale urafstemninger og delegreretmøder. 75 
 76 
Stillet af: Allan Ahmad, Blågård, Stine Rahbek Pedersen, Ballerup, Ingelise Bech-Hansen, 77 
Odense, Margit Kjeldgaard, Helsingør, Maja Albrechtsen, Århus, Mikkel Warming, Sydhavnen 78 

 79 



7.24  Forslag:  Lokalt  valg  af  folketingskandidater  med  sikring  af  1 

fair  kønsfordeling  2 

Med dette forslag vil de 10 øverste spidskandidater (en fra hver af de 9 kredse og nr. 2 i 3 
kbh.) blive valgt på årsmødet som vi plejer. Derefter vil de øvrige kandidater blive valgt i 4 
de enkelte kredse for sig, med tilhørende urafstemning og procedure der svarer til 5 
metoden på årsmødet. Samtidig forpligtes kredsene til at den 2'er de vælger ikke må have 6 
samme køn som den 1'er årsmødet har valgt for kredsen, hvorved det sikres at den 7 
samlede liste får en rimelig kønsfordeling. 8 
 9 
Vedtægterne ændres på følgende måde: 10 
 11 
I §10. stik. 1, slettes følgende: 12 
”Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle storkredse med undtagelse af 13 
Bornholm samt et antal suppleantpladser fastlagt af hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved 14 
urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal kandidater, som 15 
hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets 16 
valg af spidskandidater og 1. suppleanter. ”  17 
 18 
Og erstattes med:  19 
 20 
”Urafstemningen omhandler de to øverst placerede kandidater i Københavns storkreds og 21 
spidskandidaten i de øvrige storkredse med undtagelse af Bornholm. Ved urafstemningen 22 
kan hvert medlem maksimalt stemme på 10 af de opstillede kandidater. Resultatet er 23 
vejledende for årsmødets valg af spidskandidater.” 24 
 25 
Som konsekvens af dette slettes følgende i stk. 2: ”og evt. suppleanter”.  26 
 27 
Samtidig slettes hele stk. 4 og erstattes med følgende:  28 
”Stk. 4. Efter hvert årsmøde hvor der er blevet valgt spidskandidater, afholdes 29 
urafstemning om øvrige folketingskandidater i de enkelte storkredse for sig. Alle 30 
medlemmer af Enhedslisten kan opstille til urafstemningen i en hvilken som helst 31 
storkreds, men ikke i flere storkredse i det samme år. Resultatet af urafstemningerne er 32 
vejledende for storkredsenes beslutning om kandidatliste. Efter urafstemningen afholdes 33 
delegeretmøde i hver kreds. Afdelingerne har særskilt valg af delegerede til kredsmøderne 34 
og samme antal delegeretpladser som til årsmødet. Regionsbestyrelserne har ansvar for 35 
at indkalde til kredsmøderne. På kredsmøderne skal der opstilles kandidater i alle 36 
opstillingskredse i storkredsen, og de øvrige kandidater, som ikke er valgt på årsmødet, 37 
prioriteres på partilisten. I de storkredse hvor årsmødet vælger én kandidat, er 38 
storkredsene forpligtet til at vedtage en liste, hvor den øverst placerede af de øvrige 39 
kandidater i storkredsen, ikke har samme køn som den årsmødevalgte spidskandidat i 40 
storkredsen. Den liste som har størst opbakning i kredsen skal sættes til afstemning på 41 
kredsmødet og opnå mindst 2/3 af stemmerne på mødet. Opnår den ikke det, sendes de 42 
to lister der fik størst opbakning på kredsmødet til urafstemning i kredsen. Valget skal 43 
være gennemført senest 1. september.”  44 

 45 
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Begrundelse:    46 

Vi er enige i at de øverste spidskandidater skal vælges på årsmødet. Det betyder at alle 47 
medlemmer kan få indflydelse på valget af spidskandidater – også hvis vi på et tidspunkt 48 
går tilbage og ikke længere får mandater i alle kredse (bortset fra Bornholm). 49 
På den anden side mener vi ikke at metoden med valg på årsmøde kan holde til et 50 
ubegrænset antal pladser. Får vi 15, 20, 30 – måske en dag 40 – mandater, giver det ikke 51 
mening at holde fast i at alle spidskandidater vælges på årsmødet. Medlemmer i den ene 52 
ende af landet kender ikke nødvendigvis de lokale aktive i den anden ende af landet og 53 
systemet vil favorisere kandidater fra store byer som har et stort netværk. Derfor skal vi 54 
udvikle en metode til at vælge kandidater lokalt – også til pladser der har rimelige 55 
chancer for at give valg. 56 
Lokalt valg af kandidater gør det dog svært at lave en samlet koordinering af andre 57 
hensyn, herunder hensynet til en fair kønsfordeling. Desværre har Enhedslistens fremgang 58 
– både ved folketingsvalg og ved kommunalvalg – betydet at andelen af kvinder i de 59 
parlamentariske forsamlinger er gået tilbage. Også på dette punkt har vi altså en opgave 60 
vi skal løse. Dette forslag kombinerer derfor hensynet til at vælge flere kandidater lokalt, 61 
med en sikring af en fair kønsfordeling på den samlede liste.  62 
 63 
Stillet af Per Clausen (Aalborg), Astrid Vang Hansen (Aalborg), Khadra Farah (Aalborg), Shilan 64 
Sadek (Aalborg), Vibeke Syppli Enrum (Faaborg-Midtfyn), Laura Kofod (Bornholm), Ida Skov 65 
(Frederikshavn), Ulf V. Olsen (Odense), Reza Javid (Odense), Ingelise Bech Hansen (Odense), 66 
Mathias Jæger (Odense), Rune Popp (Århus Vest), Lars Mogensen (Esbjerg), Martin Mørch 67 
(Skive), Berit Raldin (Thy-Mors), Tina Vejby (Halsnæs), Steen Andersen (Brøndby), Søren 68 
Andersen (Aalborg), Flemming Gade (Aalborg), John Ørtoft (Aalborg), Svend Elming 69 
(Aalborg), Torben Skovgaard (Aalborg), Susanne Flydtkjær (Aalborg), Kim Pors (Aalborg), Nick 70 
Groth (Aalborg), Poul Erik Pedersen (Aalborg), Ezra Lundtoft Thomsen (Aalborg), Susanne 71 
Sørensen (Aalborg), Marianne Thorius Ruskjær (Odense), Iben Kvist (Odense), Allan 72 
Krautwald (Svendborg), Freddy Jensen (Århus Vest), Hans Jørgen Vad (Århus Vest), Jan Hoby 73 
(Østerbro), Søren Rasmussen (Helsingør), Helena Jørgensen (Helsingør), Magnus 74 
Westergaard (Rødovre), Aage Olsen (Frederikshavn), Kirsten Lundgaard (Faaborg), Alvin 75 
Mosegaard Jensen (Faaborg) 76 
 77 
 78 

7.25  Ændringsforslag  til  vedtægterne,  §10  Folketingskandidater  1 

Ændring: 2 
Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af Enhedslisten. Forud for 3 
hvert ordinært årsmøde afholdes en urafstemning om valg af spidskandidater til 4 
Folketinget. Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig 5 
urafstemningen. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal 6 
kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges. Resultatet er 7 
vejledende for årsmødets valg af spidskandidater og 1. suppleanter.  8 
ændres til: 9 
Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af Enhedslisten. Forud for 10 
hvert ordinært årsmøde afholdes en urafstemning om valg af spidskandidater til 11 
Folketinget. Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig 12 
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urafstemningen. Ved urafstemningen kan hvert medlem stemme på 10 kandidater 13 
Resultatet er vejledende for årsmødets valg af de 10 kandidater, som placeres på de 10 14 
placeringer i storkredsene med størst sandsynlighed for valg.  15 
 16 

Begrundelse:  17 

Enhedslisten har udviklet sig til et landsdækkende parti. Alligevel kan vi konstatere at 18 
valgte spidskandidater i høj grad koncentrerer sig i København og i storbyerne. 19 
Årsmødet skal selvfølgelig have en stor indflydelse på valg af spidskandidater. Samtidig 20 
oplever vi at Enhedslisten i stigende grad udvikler/opdyrker stærke lokale kandidater med 21 
opbakning i lokalområdet, storkreds og region.  22 
Vi mener derfor at der skal sikres en balance mellem årsmødeindflydelsen og 23 
storkredsindflydelsen. 24 
 25 
Stillet af Else Kayser, Aarhus Syd, Region Midtjylland og Thorvald Jepsen, Horsens, Region 26 
Midtjylland 27 
 28 
 29 

7.26    Vedtægtsændringer  1 

§ 10, stk. 1. Efter "Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle storkredse med 2 
undtagelse af Bornholm samt et antal suppleantpladser fastlagt af hovedbestyrelsen før 3 
tilmelding."  tilføjes: 4 
"Antallet af pladser i de enkelte storkredse, som indgår i Årsmødets fastsættelse af 5 
kandidater, jf. stk 2, kan ikke overstige det faktisk antal valgte i en storkreds ved det 6 
senest foregående valg." 7 
 8 
Stillet af Flemming Allermand på vegne af Enhedslisten i Køge  9 
 10 
 11 

7.27  Ændringsforslag  til  §  10  stk.  1.  1 

Efter “Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig 2 
urafstemningen.”  3 
Tilføjes: Det skal fremgå af opstillingen, hvis kandidaten ikke stiller sig til rådighed for alle 4 
valgkredse. 5 
  6 

Begrundelse:  7 

Det har tidligere givet udfordringer for kandidatudvalget, at kandidater efter 8 
offentliggørelse af urafstemningsresultatet, har tilkendegivet at de kun vil opstilles i 9 
bestemte kredse. Ved at bede kandidaterne tilkende dette i deres opstilling, giver det 10 
medlemmerne mulighed for at vurdere, om de vil stemme på en kandidat med begrænset 11 
rådighed. Får kandidaten stadig et godt resultat, ved udvalget at vedkommende har 12 
opbakning, også selvom han/hun ikke stiller sig til rådighed alle steder. 13 
  14 
Stillet af Marie Lassen Århus Vest, Maja Laursen Bøje og Lone Degn Århus Nord 15 
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  16 

7.28  Ændringsforslag  til  §  10  stk.  2  1 

Fra “ Storkredsen giver samtidig mandat til”  frem til “ Valget af spidskandidater” erstattes 2 
af:  3 
“Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende sammensætning af 4 
den samlede kandidatliste. Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. 5 
Kandidatlisten må kun afvige fra urafstemningsresultatet, for at sikre en bredere liste, ud 6 
fra følgende objektive kriterier: Køn, geografisk spredning samt etnisk og 7 
uddannelsesmæssig baggrund. Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Disse er 8 
underlagt samme betingelser som kandidatudvalgets liste.” 9 
  10 

Begrundelse:  11 

Kandidatlisten har gennem årene givet anledning til store uenigheder, da alle - forståeligt 12 
nok -, ønsker at listen afspejler deres holdninger. Det har dog aldrig været hensigten, at 13 
valg af folketingskandidater skulle foretages ud fra individuelle ønsker eller holdninger. 14 
Derimod er opgaven, at sammensætte en folketingsgruppe, som bredest muligt afspejler 15 
de mennesker, den skal repræsentere og arbejde for. F.eks. Ift. køn eller 16 
uddannelsesmæssig baggrund.  17 
Med dette ændringsforslag ønsker vi dels at sikre, at det er objektive kriterier, som lægges 18 
til grund for den endelige liste samt at spare årsmødet for unødige debatter, som skaber 19 
mere splittelse en samling. 20 
  21 
Stillet af Lone Degn, Maja Laursen Bøje, Århus Nord og Marie Lassen, Århus Vest 22 

 23 

7.29  Valg  af  folketingskandidater  1 

§10 2 
Nyt Stk.1  3 
  Urafstemningen omhandler de to øverst placerede kandidater i Københavns storkreds 4 
og spidskandidaten i de øvrige storkredse med undtagelse af Bornholm. Ved 5 
urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på 10 af de opstillede kandidater. 6 
Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater.  7 
 8 
Nyt Stk.4 9 
 Efter årsmødet afholdes der urafstemning om de øvrige pladser i alle storkredse. 10 
Urafstemningen er vejledende. Der skal opstilles kandidater i alle opstillingskredse i 11 
storkredsen. Efter urafstemningen udarbejder regionsledelsen, på basis af 12 
afstemningsresultaterne, et forslag til en samlet opstillingsliste, hvor der tilstræbes hensyn 13 
til køn, alder og fordeling på regionens kredse og geografi. Ledelsens forslag til 14 
opstillingsliste udsendes senest 14 dage før mødet. Alternative lister, stillet af delegerede, 15 
sendes til ledelsen inden mødet, således at listerne ligger klar på mødet.  16 
 17 
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Endelig liste vedtages ved delegeretmøde indkaldt i alle storkredse.  18 
  19 
  Regionerne har ansvaret for at indkalde til delegeretmøder i storkredsene og 20 
fastsættelse af delegeretkvoter. Den liste, der har størst opbakning i kredsen, sættes til 21 
afstemning på kredsmødet og skal opnå mindst 2/3 af stemmerne på mødet. Opnås det 22 
ikke, sendes de to lister der fik størst opbakning på storkredsmødet til urafstemning i 23 
kredsen. Alle medlemmer kan opstille til både den landsdækkende og den lokale 24 
urafstemning. Der kan kun opstilles i en lokal opstillingskreds. 25 
 26 

Begrundelse:  27 

Der er et udbredt ønske om at sikre større lokal indflydelse på opstillingen af kandidater 28 
til folketinget. Det vil kunne opnås ved at vælge de første 10 spidskandidater på årsmødet 29 
efter den landsdækkende urafstemning og derefter vælge de øvrige på opstillingsmøder i 30 
storkredsene, så der opnås direkte lokal indflydelse. Ud over den lokale forankring skal der 31 
tilstræbes en bred sammensætning i forhold til køn, alder, etnicitet, erhvervs- og 32 
uddannelsesmæssig baggrund. Det vil kræve, at der arbejdes kontinuerligt med at spotte 33 
og tilskynde medlemmer til at opstille og deltage aktivt i det daglige politiske arbejde. Ud 34 
over opmærksomhed på den enkeltes baggrund og politiske erfaring og en vurdering af 35 
den enkelte kandidats tilgang til samarbejde, den respekt kandidaten nyder i og uden for 36 
partiet og om kandidaten vil kunne leve op til det ansvar og den tillid et evt. valg 37 
indebærer.  38 
 39 
Stillet af: Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Lis Høver, Mogens Høver, Lole Møller, Karl 40 
Vogt-Nielsen,  41 

 42 

7.30  Ændringsforslag  til  vedtægternes  §10  stk.2  1 

Opstilling af spidskandidater til Folketinget 2 
Opstillingen af spidskandidater til folketinget for Enhedslisten foregår efter vejledende 3 
urafstemninger i valgsystemets tre landsdele, dvs. Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og 4 
Nord&Midtjylland. 5 
Forud for årsmødet træffer Enhedslistens Hovedbestyrelse beslutning om, hvor mange 6 
kandidater, der skal placeres af Årsmødet i de enkelte landsdele og dermed (indirekte) om 7 
hvor mange, der skal besættes lokalt. 8 
Der gennemføres herefter urafstemning i hver af de tre landsdele, hvor der kan stemmes 9 
på et antal kandidater svarende til det antal, der skal placeres af Årsmødet i den 10 
pågældende landsdel.  11 
Kandidater må gerne opstille til urafstemning i flere landsdele, men i forhold til 12 
placeringen på listen i den enkelte landsdel er det alene resultatet i landsdelen, der tæller. 13 
Kandidater der har været opstillet til valg i mere end en landsdel, skal senest en uge før 14 
årsmødet tilkendegive, hvilken landsdel de prioriterer højest, næsthøjest og tredjehøjest. 15 
På årsmødet nedsættes kandidatudvalg for hver af de tre landsdele, som består af to 16 
repræsentanter for hver af landsdelenes storkredse samt en repræsentant for 17 
Hovedbestyrelsen. Kandidatudvalgene udarbejder herefter et forslag til kandidatliste. Der 18 
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er kønskvotering således, at hvert køn skal udgøre mindst en 40% del af de opstillede. 19 
Ligeledes skal begge køn være at finde som spidskandidater i landsdelens storkredse. 20 
Kandidatudvalgene briefer gensidigt hinanden på årsmødet. 21 
Andre delegerede fra den enkelte landsdel kan stille ændringsforslag til listen fra 22 
landsdelens kandidatudvalg.  Alternative lister skal også overholde reglerne om 23 
kønskvotering. 24 
Er der flere lister stemmes der blandt landsdelens delegerede om disse i flere runder, hvor 25 
listen med det færreste antal stemmer hver udgår. Hvis ingen lister opnår tilslutning fra 26 
mere end 2/3 sendes de to lister med størst opbakning til urafstemning blandt 27 
landsdelens medlemmer. 28 
 29 

Begrundelse:  30 

Forslaget sikrer en fastholdelse af det, der er den store kvalitet ved Enhedslistens hidtidige 31 
urafstemninger, nemlig at medlemmer overalt i landet har indflydelse på, hvem der 32 
kommet til at sidde i Folketinget for Enhedslisten, også selvom de selv måtte være så 33 
uheldige at bo i en storkreds, der ikke giver valg for Enhedslisten.  34 
Som valgsystemet i Danmark er skruet sammen, er landsdelene forbundne kar.  35 
Man kan godt spekulere på om bornholmere har alverden tilfælles med nordsjællændere 36 
og på hvad Sønderjylland har med Lolland-Falster at gøre. Men kendsgerningen er, at 37 
antallet af stemmer i Sydjylland afgør, hvor mange der bliver valgt på Sjælland og 38 
omvendt. Og derfor er det naturligt urafstemningerne foretages i landsdelene og at 39 
medlemmer bosat i den sydjyske storkreds har indflydelse på hvem, der bliver opstillet på 40 
Sjælland og omvendt. 41 
Som det fremgår af nedenstående tabel vil det være sådan, at der altid vil blive valgt Ø-42 
medlemmer af folketinget fra hver af de tre landsdele uanset, hvor mange mandater 43 
Enhedslistens samlet set vil få ved et folketingsvalg. Altså uanset om vi befinder os på 44 
kanten af spærregrænsen eller får over 20 mandater. 45 
Alle medlemmer af Enhedslisten vil således altid – uanset hvor de bor i landet – have reel 46 
indflydelse på, hvem der repræsenterer dem i Folketinget. Der vil være en tendens til, at 47 
Landsdel Hovedstaden vil være få lidt flere mandater end de to andre landsdele, men 48 
dette er – som listens medlemmer og vælgere aktuelt fordeler sig – heller ikke urimeligt. 49 

Mandater i hele landet 4 7 11 15 20 
Hovedstaden* KBH 1,  

KBH Om. 1 
KBH2 Nordsjæl. 1 

KBH 3 
KBH 4  KBH  omegn 2 

Sjælland-Syddanmark** Sjæl. 1 Fyn 1 Sydjyl 1 Sjæl. 2 
Fyn 2 

 Sydjylland 2 
Sjæl. 3 

Nord- Midtjylland*** Østjyl. 1 Nordjyl. 1 Vestjyl.1 Østjyl. 2  Nordjyl. 2 
Østjyl. 3 

Kilde: Årsmødehæfte 1. Enhedslisten Årsmøde 2019 50 
*Landsdel hovedstaden omfatter storkredsene, København (KBH), Københavns Omegn KBH 51 
Om, Nordsjælland og Bornholm 52 
**Landsdel Sjælland-Syddanmark omfatter storkredsene Sjælland, Fyn og Sydjylland 53 
***Landsdel Nord- og Midtjylland omfatter storkredsene Nordjylland, Vestjylland og 54 
Østjylland 55 
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Forslaget vil til gengæld modvirke den voldsomme Hovedstadsdominans, som gentagne 56 
gange har sat sig igennem i vores nuværende urafstemninger. Aktuelt udgøres vores 57 
Folketingsgruppe for mere end 2/3 af folketingsmedlemmernes vedkommende af folk, der 58 
kommer fra Hovedstadsregionen til trods for, at det er under en tredjedel af landets 59 
befolkning, der bor i denne region.  60 
Det er demokratisk uholdbart og svækker Enhedslistens muligheder for at udvikle sig til et 61 
landsdækkende parti. Som Peder Hvelplund fra Nordjylland så rammende har udtrykt det, 62 
så ”kan det ikke passe, at man skal flytte til København for at blive opstillet i Nordjylland”. 63 
Men det er faktisk sådan det er i dag.  64 
Med det her forslag vil vi altså sikre en langt større lokal forankring af kandidaterne. Og vi 65 
vil sikre at også folk, der bor i provinsen får indflydelse og mulighed for at opnå poster i 66 
Enhedslisten. Og det er selvsagt vigtigt, hvis man ønsker at udbygge en landsdækkende 67 
tilslutning til partiet. Dette betyder dog ikke at københavnere og andre fra 68 
hovedstadsregionen ikke fortsat kan blive opstillet i provinsens landsdele. Det vil de 69 
fortsat kunne blive – under forudsætning af, at de har opbakning fra medlemmerne i de 70 
pågældende landsdele! 71 
En anden fordel er, at kandidater på forhånd vil kunne fravælge at stille op i landsdele, 72 
som de ikke ønsker at være kandidat i.  73 
 74 
Stillet af Ulf V.Olsen, Odense 75 

 76 

7.31  HB’s  forslag  til  vedtægtsændring  af  §10  1 

FOLKETINGSKANDIDATER,  så  den  lyder:  2 

BLÅ er teksten i de nuværende vedtægter, der erstattes af 3 
RØD, der er HB’s forslag til vedtægtsændringer 4 
 5 
§10. FOLKETINGSKANDIDATER 6 
Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af Enhedslisten. Forud for 7 
hvert ordinært årsmøde afholdes en urafstemning om valg af spidskandidater til 8 
Folketinget. Forud for årsmødet efter et ft-valg og herefter hvert 2. år afholdes en 9 
urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Medlemmer, som ønsker at 10 
opstille som spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler 11 
spidskandidater i alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt en antal 12 
suppleringskandidater fastlagt af hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved urafstemningen 13 
kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal kandidater, som hovedbestyrelsen har 14 
fastlagt, at der skal vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af 15 
spidskandidater og 1. suppleanter. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af 16 
spidskandidater. Forslaget træder i kraft efter næste folketingsvalg. 17 

 18 

Stk. 2. HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et kandidatudvalg. HB 19 
vælger selv to repræsentanter, der ikke har stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige 20 
for, at hver af de 10 storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet forud for 21 
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årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der af og blandt de delegerede til årsmødet en 22 
repræsentant til kandidatudvalget. Storkredsen giver samtidig mandat til sin 23 
repræsentant vedrørende storkredsens ønske til sammensætning af den samlede 24 
kandidatliste. Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. Ved udarbejdelsen 25 
af kandidatlisten skal der bestræbes en bred sammensætning af spidskandidat-listen fx 26 
ift køn, geografisk spredning og lokal forankring, og etnisk og uddannelsesmæssig 27 
baggrund. Kandidatudvalget samles og udarbejder forud for årsmødet et forslag til 28 
kandidatliste. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der tilstræbes en bred 29 
sammensætning af spidskandidat-listen fx ift køn, geografisk spredning, lokal forankring, 30 
etnisk- og uddannelsesmæssig baggrund. Mindretal og andre kan stille alternative forslag. 31 
Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (med 32 
storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. suppleanter). Der stemmes i et 33 
antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige 34 
kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede dette 35 
før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af 36 
stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge 37 
forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt 38 
dette sker, er listen vedtaget og endelig. Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt 39 
medlemmerne om de to kandidatlister med størst opbakning. 40 

 41 

Stk. 4. Øvrige folketingskandidater vælges regionalt, men for hver storkreds for sig. 42 
Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag til kandidater fra 43 
lokalafdelingerne og for at sikre afholdelsen af møderne. Hver storkreds skal afholde 44 
særskilt møde og vælge kandidaterne til kredsene i deres storkreds, alle lokalafdelingerne 45 
skal have mulighed for at sende delegerede til mødet. Regionsbestyrelserne er ansvarlige 46 
for at indkalde forslag til kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre afholdelsen af 47 
urafstemning blandt de opstillede kandidater, således at pladserne blandt de øvrige 48 
kandidater placeres som et selvstændigt valg.  Valget af øvrige kandidater gennemføres 49 
på tilsvarende måde som årsmødedelen dvs samlede hele lister, der skal have 2/3 flertal, 50 
hvis der ikke skal være urafstemning i storkredsen. Valget skal være gennemført senest 1. 51 
september. 4 måneder efter årsmødet. Det er bestyrelsen for regionen, som har pligten til 52 
at sikre, at der altid er kandidater i alle opstillingskredse i deres region, og at 53 
kandidaterne er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget påser dette og kan i 54 
fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger. 55 
Stk. 5. Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedslistens 56 
folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og regionsgrænser 57 

 58 

UDVALG  1 

7.32  §16  Vedtægtsændringsforslag  udvalg  2 

Vi stiller Flg ændringsforslag til  §16. UDVALG OG NETVÆRK  3 
(udstregninger skal slettes, tilføjelser markeret med rødt) 4 
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(...) 5 
Stk. 5. Udvalgenes og netværkenes vigtigste opgaver er: 6 
- at sikre, at der så vidt muligt er fungerende regionale underudvalg så mange steder i 7 
landet som muligt. 8 
- at sikre, at udvalget/netværket så vidt muligt fungerer på lokalt og/eller regionalt plan 9 
så mange steder i landet som muligt 10 
- at være politisk aktive i.f.t. de relevante folkelige bevægelser på feltet, 11 
- at forholde sig til udviklingen i folkelige bevægelser på feltet, 12 
- at fungere politikudviklende, såvel generelt og programmatisk som i.f.t. større udspil fra 13 
hovedbestyrelsen og folketingsgruppen, 14 
- at informere Enhedslistens øvrige medlemmer, 15 
- at stille forslag om aktiviteter, der kan inddrage bredere dele af Enhedslisten. 16 
Stk. 6. Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal sende udspil samt væsentlige sager til 17 
høring i det/de relevante udvalg og netværk. 18 
Stk. 7. Udvalg og netværk kan kun udtale sig i eget navn. 19 
Stk. 8. Møder i udvalg og netværk er åbne og skal annonceres for alle medlemmer af 20 
Enhedslisten. Undtagelser herfra er udvalg, der organiserer særligt undertrykte grupper. 21 
Interesserede, der ikke er medlem af Enhedslisten, kan inviteres til at deltage i arbejdet i 22 
udvalg og netværk. 23 
 24 

Begrundelse:  25 

• Vi synes, det er vigtigt, at udvalgene får de bedst mulige betingelser for at 26 
organisere sig lokalt og blive reelt landsdækkende. 27 

• Vi synes, det er vigtigt, at udvalgene også Hr til opgave at forholde sig til folkelige 28 
bevægelser, og hvordan de udvikler sig. 29 

Vi synes, det er problematisk, hvis vores udvalgsstruktur ikke åbner mulighed for 30 
selvorganisering af undertrykte grupper. Det betyder f.eks. at vi lige nu ikke kan have et 31 
kvindeudvalg for kvinder.  32 
 33 
Stillet af Marie Lassen, Århus Vest, Sinem Kiraz Demir, Nordvest, Anne Hegelund, Århus Vest, 34 
Lone Degn, Århus Nord 35 
 36 
 37 

ANSATTE  1 

7.33  Ændringsforslag  til  Enhedslistens  vedtægter  2 

§17. ANSATTE 3 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastlægger øvrige ansættelsesvilkår i en personalehåndbog og kan 4 
indgå overenskomst med de ansattes faglige organisationer, der ligger inden for rammerne 5 
fastlagt af vedtægterne. Personalehåndbogen skal forhandles med de ansatte. 6 
Folketingsgruppen og andre organer i Enhedslisten med ansatte inddrages i drøftelserne 7 
vedrørende vilkår for ansatte i partiet. 8 
 9 
Efter sidste linje tilføjes: 10 
 11 
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”Overenskomstforhandlinger vedrørende vilkår for lønnet graviditetsorlov, barselsorlov, 12 
forældreorlov og omsorgsdage for partiets ansatte føres med udgangspunkt i vilkårene for 13 
metalarbejdere ansat i staten.” 14 
  15 

Begrundelse:  16 

Ansatte i Enhedslisten har i dag væsentligt ringere barselsvilkår end der er gældende for en 17 
lang række andre lønmodtagergrupper på det danske arbejdsmarked. Mødre er har en 18 
væsentligt kortere graviditetsorlov og fædre/medmødre har langt ringere rettigheder når det 19 
handler om den lønnede forældreorlov. 20 
 21 
Det handler med andre ord om partiet som arbejdsgiver. Vi mener selvsagt ikke, at ansatte i 22 
Enhedslisten skal tilbyde væsentligt bedre vilkår end arbejderklassen i lignende jobs har 23 
tilkæmpet sig i andre dele af samfundet, men de skal sørme heller ikke tilbyde væsentligt 24 
ringere. 25 
 26 
Vi står i den paradoksale situation at faglige kammerater i Enhedslisten har rejst– og fortsat 27 
rejser – krav om bedre barselsvilkår og ligestilling i barsel mellem kønnene og familieformerne, 28 
og har fået vundet væsentlige sejre – bl.a. indenfor hele det offentlige område – men at vores 29 
parti på det her område har en praksis, der repræsenterer det stik modsatte. 30 
 31 
En anke har været, at forholdene omkring barselsvilkår, graviditetsorlov, omsorgsdage osv. i 32 
Enhedslisten blev afgjort ved overenskomstforhandlingerne med vores egne ansatte med 33 
udgangspunkt i de gældende overenskomster i øvrigt. 34 
 35 
Imidlertid er det sådan, at vores vedtægter faktisk ikke giver noget fingerpeg overhovedet om, 36 
hvilke andre overenskomster Enhedslisten som arbejdsgiver skal læne sig op af, og dermed 37 
heller ikke noget om, hvilke overenskomster vores ansatte kan bruge som udgangspunkt for 38 
forhandlingerne. 39 
 40 
Det er selvsagt uholdbart, hvis en arbejdsgiver – herunder også os selv – på den måde kan 41 
plukke hist og pist i forskellige overenskomster, så det nu passer arbejdsgiverne bedst – om 42 
det så er et firma, en organisation eller en institution, vi taler om. Faglige tillidsfolk ville aldrig 43 
acceptere det på andre dele af arbejdsmarkedet. 44 
 45 
Vi vil gerne understrege meget, at det her for os ikke er et moralsk spørgsmål. Det er derimod 46 
for os et arbejdsmarkedspolitisk og et ligestillingspolitisk spørgsmål. Men som det er i dag, så 47 
læner partiet sig omkring barselsvilkår op af overenskomstvilkårene på de – i en 48 
ligestillingspolitisk optik – mest fodslæbende dele af arbejdsmarkedet. 49 
 50 
Da forhold omkring barsel og omsorgsdage mv. i Enhedslisten netop afgøres ved 51 
overenskomstforhandlinger mellem partiets ledelse og partiets ansatte, så er vores forslag 1) 52 
fremadrettet og vil gælde den næste runde af overenskomstforhandlinger, 2) en præcisering 53 
af vedtægterne, så det fremadrettet står klart, hvor udgangspunktet for forhandlingerne skal 54 
tages. 55 
  56 
Omkring barselsvilkår mv. for metalarbejdere ansat i staten, så kan man på linket forneden 57 
(fra Dansk Metals hjemmeside) læse om, hvordan de gældende vilkår er. 58 
  59 
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https://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Documents/Overenskomster-i-60 
staten/2015/2015%20Cirk.%20-%20Barsel,%20adoption,%20omsorgsdage.pdf 61 
  62 
Stillet af: Knud Holt Nielsen, Vesterbro, Charlotte Lund, Vesterbro, Kim Benzon Knudsen, Jan 63 
Hoby, Østerbro, Mikkel Larsen, Nordvest, Birgit Jensen, Maja W. Albrechtsen, Jonas Paludan. 64 
Michael Riber Jørgensen, Thy-Mors. Mathilde Walter Fønss, Kristian Bruun, Lars-Emil Nybo 65 
Nissen, Kristina Gammelgaard-Larsen, Aalborg 66 

 67 

ROTATIONSORDNING  1 

7.34  Ligestilling  af  rotationsregel  2 

Dette forslag betyder at rotationsperioden for folketingsmedlemmer bliver maksimalt lige 3 
under 11 år, i stedet for de nuværende max. 12 år. Dermed kommer vi tættere på en 4 
ligestilling mellem folketingsmedlemmerne og de andre som er omfattet af vores 5 
rotationsregler (borgmestre, rådmænd, medlemmer af EU-parlamentet, ansatte osv.) som 6 
alle har rotationsperioder på mellem 8 og 10 år. 7 
 8 
I vedtægterne ændres: 9 
 10 
I paragraf 18, stk. 3 slettes: ”opstille til urafstemningen ved årsmødet” og erstattes af 11 
”opstilles til folketingsvalg”, således at sætningen lyder:  12 
 13 
”Stk. 3. Medlemmer af folketinget kan ikke opstilles til folketingsvalg efter deres syvende år 14 
i Folketinget.” 15 
 16 
På samme måde slettes i stk. 5 ”opstille til urafstemningen ved årsmødet” og erstattes 17 
af  ”opstilles til EU-parlamentsvalget”. 18 
 19 

Begrundelse:    20 

Der er to årsager til at stille dette forslag. Den ene er at hovedbestyrelsen har stillet 21 
forslag om at vi vælger folketingskandidater hvert andet år, i stedet for hvert år. Hvis 22 
dette vedtages, risikerer det at udvande vores rotationsregel, hvis vi ikke tager højde for 23 
det i vedtægterne.  24 
Den anden årsag er at de nuværende vedtægter betyder at folketingsmedlemmer kan 25 
blive på posten i op til 12 år, mens vores andre rotationsregler ligger på enten 8 år 26 
(borgmestre og rådmænd) eller 10 år (ansatte, medlemmer af EU-parlamentet og folk med 27 
kombinationer af forskellige hverv). For HB-medlemmer er perioden helt nede på 7 år. Med 28 
dette forslag vil folketingsmedlemmer kunne sidde på posten i maksimalt lige under 11 år i 29 
træk, mens den normale periode vil ligge et sted mellem 8 og 10 år (afhængig af hvornår 30 
valgene falder). Det harmonerer bedre med vores øvrige rotationsregler. Med dette forslag 31 
kommer vi således tættere på en ligestilling mellem de forskellige medlemmer der er 32 
omfattet af vores rotationsregler.  33 
 34 
Stillet af: Astrid Vang Hansen (Aalborg), Ingrid Beijk (Østerbro) 35 
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 36 

7.35  Forslag  om  tilpasning  af  rotationsordningen  (vedtægternes  1 

§18)    2 

Forslag til ændring af vedtægterne: 3 
  4 
§18. ROTATIONSORDNING 5 
Stk. 3 ændres til: 6 
Medlemmer af folketinget kan ikke opstille til urafstemningen ved årsmødet efter deres 7 
elvte år i Folketinget. 8 
Stk. 4 ændres til: 9 
Medlemmer af EU-parlamentet kan ikke opstille til urafstemningen ved årsmødet efter 10 
deres elvte år i EU-parlamentet. 11 
Stk. 5 ændres til: 12 
Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. borgmestre, kan ikke genopstille til hvervet efter tre 13 
fireårsperioder. 14 
Stk. 7 ændres til: 15 
Ved en kombination mellem stk. 3, 4, 5 eller 6, således at man både har perioder, hvor 16 
man har været fastansat og perioder, hvor man har været medlem af folketinget og/eller 17 
af EU-parlamentet og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker kan man højst sammenlagt 18 
være ansat eller folketingsmedlem eller EU-parlamentsmedlem eller fuldtidsansat 19 
lokalpolitiker i 14 år indenfor en 16 års periode. 20 
Hvis man er medlem af folketinget eller EU-parlamentet eller fuldtidsansat lokalpolitiker, 21 
kan man dog blive valgperioden ud. 22 
Ved opstilling til urafstemning for spidskandidater til folketinget og EU-parlamentet kan 23 
man dog kun opstille, hvis man ikke har været medlem af folketinget og/eller EU-24 
parlamentet og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker og/eller været ansat i mere end 25 
elleve år. 26 
  27 

Begrundelse:  28 

Rotation på vores politiske poster er en god idé. Den er - sammen med vores 29 
demokratiske processer omkring opstilling af kandidater til Folketing og 30 
kommunalbestyrelser – med til at sikre, at Enhedslistens fuldtidsansatte politikere ikke 31 
udvikler sig til levebrødspolitikere. Rotationsordningen er med til at sikre, at nye talenter 32 
kan komme til. 33 
  34 
Den nuværende rotationsordning er imidlertid for kort. Det tager faktisk lang tid at sætte 35 
sig ind i arbejdet som medlem af Folketinget eller som borgmester eller rådmand i en 36 
kommune. Med til dette arbejde hører også at blive et kendt ansigt i offentligheden – og 37 
dermed et effektivt talerør for Enhedslisten og for bevægelserne over for ”systemet” og 38 
pressen. 39 
  40 
Som rotationsordningen er nu, udvikler vi nye dygtige og afholdte politikere – for derefter i 41 
rask tempo at smide dem ud igen. Vi får slet ikke tilstrækkeligt udbytte af den viden og 42 
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erfaring og det netværk og de ”forbindelser”, som vores politikere opbygger gennem flere 43 
år. 44 
  45 
Problemet er måske særligt stort i folketingsgruppen i al almindelighed – for posten som 46 
politisk ordfører i særdeleshed. Som ordningen er nu, vil den politiske ordfører typisk kun 47 
kunne repræsentere Enhedslisten ved ét valg. Herefter skal en ny vælges, vinde 48 
genkendelighed og respekt i befolkningen. Det er spild af politisk kapital og goodwill. 49 
  50 
Derfor disse forslag til tilpasning af rotationsordningen. Det betyder, at 51 
folketingsmedlemmer kan sidde i tre fulde valgperioder (12 år) – i nogle tilfælde mere, hvis 52 
et folketingsvalg falder ”uheldigt” i forhold til vores årsmøde (som i 2015 og 2019) eller et 53 
valg bliver udskrevet i utide. For borgmestre/rådmænd betyder det, at de ligeledes kan 54 
bestride posten i tre valgperioder (12 år). Naturligvis under forudsætning af, at alle de 55 
pågældende får medlemmernes opbakning ved urafstemningen. 56 
  57 
Stillet af Henning Hyllested 58 

 59 

INDTÆGT  OG  PARTISKAT  1 

7.36  §19  ang.  indtægt  2 

I §19 stk 1, 2 og 3 indsættes efter paranteserne: 3 
 "Ved indtægt forstås både vederlaget og andre personlige indtægter i forbindelse med 4 
hvervet." 5 
  6 

Begrundelse  7 

Forslaget garanterer, at ingen professionel politiker tjener mere, end den i partiet aftale - 8 
og offentligt fremførte - mindsteløn. Udgifter vil stadig blive fuldt dækket. Min oplevelse 9 
er, at dette er den fortolkning af vores vedtægter, som de fleste af vores støtter har og 10 
også den vi præsenterer på hjemmesiden, det står klart med dette forslag.  11 
  12 
Dette er særligt vigtigt fordi vi stiller op til EU-parlamentet. Her udbetales 'dagpenge'  på 13 
306€ om dagen. Denne udbetaling skal ses ud over rejser, som dækkes af EU, og udover 14 
dokumenterbare personlige udgifter op til 4416€ om måneden. Ingen af disse tillæg er 15 
skattepligtige. Ingen af disse tillæg har at gøre med de såkaldte 'Blyantspenge', der er til 16 
sekretariatsdrift.  17 
  18 
Hovedbestyrelsen lovede sidste år at man ville forholde sig samlet til spørgsmålet, 19 
herunder præsentere en løsning på dette spørgsmål om EU parlamentarikernes absurde 20 
tillæg. Det er ikke sket og derfor stiller jeg forslaget.  21 
  22 
Da alle kammerater skal stilles ens, er forslaget formuleret så det også dækker skattefri 23 
tillæg for øvrige kammerater i Enhedslisten og dermed opretholder princippet om 24 
enhedsløn, der garanterer at vores valgte kammerater bevarer forbindelsen til baglandet.  25 
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  26 
Jeg vil anbefale alle delegerede kammerater til selv at læse op på spørgsmålet om 27 
aflønning.  28 
  29 
Det fulde overblik er her: 30 
http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-tjener-et-medlem-af-europa-31 
parlamentet 32 
Og her 33 
http://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-34 
vilkaar#E29E1237E3E540CE8BE676F62762D619 35 
  36 
Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Enhedslisten-Aarhus Vest  37 

 38 

7.37  Vedtægtsændringer  1 

Enhedslistens vedtægter – Det som er markeret med rødt er det som ønskes ændret. 2 
  3 
”Stk. 5. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af 4 
bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale 5 
organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af 6 
denne del. Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for partiskat gældende 7 
for den følgende valgperiode, herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om 8 
reduktion af partiskat i særlige situationer.  Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund 9 
af de vedtagne retningslinjer. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres 10 
underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af 11 
partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om 12 
partiskat. Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv 13 
(domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger 14 
repræsentanter. Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har opstillet den/de 15 
valgte. ” 16 
   17 
Ændres til 18 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af 19 
bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale 20 
organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af 21 
denne del. Retningslinjerne for de valgtes ret til at blive frikøbt og om reduktion af 22 
partiskat i særlige situationer lavet af HB den 3 december 2016 fjernes. Afgørelser om 23 
frikøb og reduktion af partiskat træffes af lokalafdelingerne. Både afdelinger/regioner og 24 
KB/RB medlemmer har mulighed for at bede FU om at tage stilling i konkrete sager hvis 25 
der er uenighed vedrørende reduktion af partiskat. I sådanne tilfælde træffer FU afgørelse 26 
efter at have hørt de relevante parter. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig 27 
med deres underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i 28 
tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte 29 
bestemmelser om partiskat. Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra 30 
andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger 31 
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repræsentanter. Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har opstillet den/de 32 
valgte.  33 
  34 

Begrundelse:  35 

Hovedbestyrelsen vedtog på HB-mødet 3. dec 2016 36 
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/forside/organisatorisk/retningslinjer-for-37 
partiskat/retningslinjer-for-partiskat/ 38 
”Reduktion i partiskat 39 
Nedsat partiskat skal altid være baseret på skriftlige aftaler mellem KB/RB-medlemmet 40 
og den relevante afdeling/region og forudsætter, at KB/RB medlemmet er gået ned i 41 
arbejdstid. 42 
I udgangspunktet kan der kompenseres for reduktion på 7,4 timer om ugen for 43 
fuldtidsbeskæftigede, men det kan i særlige tilfælde aftales kompensation for en større 44 
reduktion. Det kan f.eks. ske, hvis KB/RB medlemmet har et handicap, er udvalgsformand 45 
eller der er andre grunde, som gøre dette nødvendigt. Nedsættelse af partiskatten skal 46 
altid bruges til at skabe bedre tid til at passe arbejdet i byrådet eller i regionsrådet. 47 
Man kompenseres for den reducerede løn ved fradrag i det beløb der partiskat af op til 48 
Enhedslistens partiløn samt pension. Desuden reduceres i partiskatten i.f.t. Tabt indtægt i 49 
feriepenge ved afslutning af ansættelsesforholdet (hvis dette sker mens man er KB-50 
medlem). 51 

• Se regneark: 52 
o Beregning af partiskat og nedsat tid (1/4 2019)     53 
o Beregning af partiskat og nedsat tid (2018 og frem til 1/4 2019) 54 

KB/RB medlemmer skal i udgangspunktet kompenseres for konkrete udgifter/ 55 
mindreindtægter i forbindelse med og/eller på grund af sit arbejde som KB/RB medlem. 56 
Dette gælder også i forhold til reducerede indtægter for en sambo eller ægtefælle. De 57 
konkrete aftaler omkring det indgås mellem KB/RB medlemmet og den relevante 58 
afdeling/region og indsendes til FU. 59 
  60 
Skriftlige aftaler 61 
Aftaler om nedsættelse af partiskat skal underskrives af både KB/RB-medlem og af den 62 
relevante afdeling/region og herefter indsendes til FU. I udgangspunktet godkender FU 63 
aftaler, der lever op til ovenstående uden krav om yderligere dokumentation. 64 
Hvis FU mener, at aftalerne strider mod vedtægternes bestemmelser eller har spørgsmål i 65 
den forbindelse, skal FU reagere senest 15 hverdage, efter at FU har modtaget aftalen. 66 
Både afdelinger/regioner og KB/RB medlemmer har mulighed for at bede FU om at tage 67 
stilling i konkrete sager vedrørende reduktion af partiskat. I sådanne tilfælde træffer FU 68 
afgørelse efter at have hørt de relevante parter.” 69 
  70 
Med denne justering af vedtægterne vil vedtægterne igen Leve op til følgende; 71 
  72 

1. Punkt 5 stk 2 i Enhedslistens vedtægter; 73 

”5. AFDELINGER OG REGIONER 74 
Stk. 2.  Afdelinger skal have selvstændig økonomi og egne vedtægter.” 75 
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2. Decentral selvbestemmelse i stedet for central styring. 76 
Fordi vi organisatorisk skal prioritere ressourcerne, så vore afdelinger og aktivister 77 
i de folkelige bevægelser bliver kraftcentre for lokal aktivitet og bevægelse.  78 

3. Ejerskab og mulighed for fleksibilitet i den enkelte afdeling. 79 
Fordi hver afdeling lokalt har forskellige vilkår og har brug for at være så agile 80 
som muligt i samarbejdet med de folkelige bevægelser. 81 

4. Færre konflikter mellem lokalafdelinger og FU og HB. Fordi regler skaber unødig 82 
bureaukrati og ikke tager individuelle hensyn og dette skaber konflikter internt i 83 
lokalafdelingerne og imellem lokalafdelingerne og FU og HB når deres afgørelser og 84 
retningslinjer går imod lokalafdelingernes politiske dispositioner og afgørelser. 85 
 86 

Stillet af Ulf Harbo på vegne af Enhedslisten Norddjurs  87 

 88 

7.38  Forslag  til  vedtægtsændring  v.  årsmødet  2020  1 

Vedtægtens §19.5 med ordlyden ” Kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 
regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til 3 
lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en 4 
del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. Hovedbestyrelsen 5 
vedtager mere præcise retningslinjer for partiskat gældende for den følgende valgperiode, 6 
herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige 7 
situationer.  Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund af de vedtagne retningslinjer. 8 
Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres underskrift til at udtræde af 9 
kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), 10 
samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om partiskat. Der betales 1/3 af 11 
bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd 12 
og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Partiskatten tilfalder den 13 
organisation i partiet, der har opstillet den/de valgte.” 14 
 foreslås ændret til: 15 
”Medlemmer, der er valgt til tillidsposter i regioner, kommuner og deraf afledte 16 
bestyrelser, og som modtager fast vederlag, skal betale 1/5 af bruttosummen af det 17 
modtagne vederlag i partiskat. Partiskatten går til lokalafdelingen/lokalafdelingerne hhv. 18 
Enhedslistens regionale organisation, og der kan ikke gives dispensation. Diæter, 19 
kørselsgodtgørelse og andet, som knytter an til enkelte mødegange, omfattes ikke af 20 
partiskat. Udstyr og andre goder, som stilles til rådighed for udøvelsen af hvervet, 21 
omfattes ikke af partiskat. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres 22 
underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af 23 
partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om 24 
partiskat.” 25 
 26 

Begrundelse:  27 

Det er både omfattende og forpligtende at være repræsentant for Enhedslisten som valgt 28 
i et tillidshverv. Ofte er man ene repræsentant i en bestyrelse, og det kræver planlægning 29 
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og smidighed for at kunne gøre den bedste indsats. Arbejdsbyrden svarer ca. til 30 
vederlaget, dvs. et sted mellem 10 og 20 timer om ugen, alt iberegnet. Det betyder 31 
omvendt, at det er svært at kombinere hvervet med et arbejdsliv af normalt omfang, og 32 
det er svært at rekruttere ny kandidater. Derfor vil en forenkling og nedsættelse af 33 
partiskatten betyde en mere reel kompensation for de folkevalgte, større villighed hos 34 
medlemmerne til at varetage enkeltopgaver og simplere kommunikation om vilkårene for 35 
at varetage hvervet som folkevalgt. 36 
 37 
Stillet af: Thomas Olsen, Annemette Leth Nielsen, Kirsten Lundgaard, Allan Bech, Lars 38 
Bennedbæk, Alvin Skovmose, Kit Skovmose, Morten Schjøtt; Faaborg-Midtfyn.  39 
 40 
 41 

7.39  Forslag  til  vedtægtsændring  til  §19  1 

Ændringsforslag: 2 
§19 stk. 5 ændres til: 3 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet 4 
i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. 5 
Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. 6 
Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for partiskat gældende for den 7 
følgende valgperiode, herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om reduktion af 8 
partiskat i særlige situationer. Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund af de 9 
vedtagne retningslinjer. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres 10 
underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af 11 
partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om 12 
partiskat. Der 13 
betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (valgtilforordnede, 14 
råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Partiskatten tilfalder den 15 
organisation i partiet, der har opstillet den/de valgte. 16 
 17 
Ændringsforslagets eneste ændring er, at hvervet som domsmænd udskrives af vores 18 
vedtægter, som værende obligatorisk at betale partiskat af. 19 
 20 

Begrundelse:  21 

Historisk har partiskatten været et helt centralt element for os i Enhedslisten, og det skal 22 
det også blive ved med at være på sigt. Dog er det også vigtigt, at vores regler for 23 
partiskat opdateres sammen med den generelle udvikling. Historisk set har domsmænd 24 
været udpeget af og blandt de forskellige partier, men det er ikke længere tilfældet med 25 
de nye grundlisteudvalg. Her er det ikke længere oplyst, hvilket parti ansøgerne til 26 
grundlisten er medlem af eller støtter, og som det allerede står i vedtægterne, så er 27 
partiskatten for de hverv ”hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter”. Dette gør vi altså 28 
kun, hvis vi har repræsentanter i grundlisteudvalgene, og selv da, så udvælger man ikke 29 
domsmænd ud fra 30 
deres politiske standpunkt, tværtimod tilsidesættes dette fuldstændigt. Derfor mener 31 
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forslagsstilleren ikke, at det længere er aktuelt at betale partiskat for sit hverv som 32 
domsmand. Partiskatten er tiltænkt til hverv, hvor man specifikt er udpeget af, eller på 33 
vegne af, Enhedslisten, og det er ikke tilfældet for dem, der er udpeget som domsmænd. 34 
 35 
Stillet af Martin Graff Jørgensen, Enhedslisten Vordingborg 36 

 37 

7.40  Forslag  fra  HB  om  partiskat:  1 

§ 19, stk. 5 opdeles i to, så den sidste del bliver til et nyt stykke 6 (og det eksisterende stk. 6 2 
bliver så stk. 7), der kommer til at lyde således:  3 
“Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd, 4 
valgtilforordnede, råd, nævn, bestyrelser, mv.), hvortil Enhedslisten udpeger 5 
repræsentanter. Der kan i særlige tilfælde godkendes en reduktion i partiskatten. 6 
Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har udpeget den pågældende. De 7 
samlede indtægter fra denne type hverv må dog ikke overstige partilønnen. 8 
Fuldtidspolitikere der udpeges til andre lønnede hverv, betaler således hele honoraret for 9 
de yderligere hverv i partiskat.” 10 
 11 
Stillet af hovedbestyrelsen12 

7.41  Forslag  til  ændring  af  Enhedslistens  vedtægter  vedr.  1 

partiskat  2 

Enhedslisten Tårnby/Dragør foreslår: At de af Enhedslistens medlemmer, som er omfattet 3 
af de økonomiske vilkår fritages for partiskat. De bredeste skuldre, må bære de tungeste 4 
byrder også i Enhedslisten.  5 
 6 

Begrundelse:  7 

Kontanthjælpsmodtagere, unge på SU, førtidspensionister, unge på uddannelseshjælp, 8 
hjemløse, dagpengemodtagere, handicappede, mennesker i fleksjob og andre medlemmer 9 
af Enhedslisten, som er på overførselsindkomst bliver straffet, hvis de bliver folkevalgte og 10 
modregnet i deres indkomst. Det betyder, at de mennesker, vi er til for, ikke får mulighed 11 
for at kæmpe deres egen kamp. 12 
 13 
Stillet af Enhedslisten Tårnby/Dragør 14 
 15 
 16 

REVISION  1 

7.42 Vedtægtsændringer 2 

§ 19, stk. 8. om de Årsmødevalgte revisorer tilføjes: 3 
"Landsorganisationens revisorer har adgang til såvel Folketingsgruppens som EU-4 
parlamenstgruppens regnskaber, men har ikke pligt til at revidere disse." 5 
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 6 
Kontingentsatser: 7 

Indkomst Nuværende Forslag i promille af grænsen 

<108.000 240 108 1 

<228.000 600 456 2 

<300.000 996 900 3 

<400.000 1460 1600 4 

>400.000 1460 2500 5 

  8 
Stillet af Enhedslisten Køge 9 
 10 
 11 

7.43  Partiskat  og  økonomi  1 

Vedtægt ændringsforslag:  2 
§19 stk. 6 ændres til:  3 
Enhedslistens regnskaber fra såvel landsorganisation, folketingsgruppe, som EU-parlament 4 
skal offentliggøres, således at enhver kan se, hvad pengene er blevet brugt til. 5 
(Nuværende formulering: Stk. 6 Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen sikrer at 6 
deres regnskaber offentliggøres, således at enhver kan se, hvad de modtagne midler er 7 
anvendt til.) 8 
Ændringsforslag: §19 stk. 7 ændres til: 9 
Enhedslistens regnskaber (Landsorganisationens, Folketingsgruppens, EU-parlamentets-10 
gruppens) revideres dels af årsmødevalgte interne revisorer, dels af ekstern revision, hvor 11 
revisionsselskaberne udskiftes mindst hvert 10 år. For Enhedslistens landsorganisation 12 
hæfter alene dens formue. 13 
(Nuværende formulering: Stk. 7. Enhedslistens regnskab revideres dels af årsmødevalgte 14 
interne revisorer, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet udskiftes mindst 15 
hvert 10 år. For Enhedslisten hæfter alene dens formue.) 16 
Ændringsforslag: §19 stk 8 ændres til 17 
Stk. 8. Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn. De interne revisorer 18 
kommenterer årsregnskaberne til HB, inden HB vedtager sin beretning. De aflægger 19 
desuden en skriftlig beretning til årsmødet ang. regnskaberne og Enhedslistens samlede 20 
økonomi (Landsorganisationens, Folketingsgruppens, EU-parlamentets-gruppens). 21 
Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til 22 
interne revisorer. De interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen drift. 23 
(Nuværende formulering: Stk. 8. Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn. De 24 
interne revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden HB vedtager sin beretning. De 25 
aflægger desuden en skriftlig beretning til årsmødet ang. regnskab og Enhedslistens 26 
økonomi. Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke 27 
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vælges til interne revisorer. De interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen 28 
drift.) 29 
Ny §19 stk. 9. Som led i regnskabsaflæggelsen skal der leveres en oversigt over, hvad de 30 
anvendte lønmidler og dermed den anvendte arbejdstid er blevet brugt på. Dette gælder i 31 
såvel landsorganisation som i forhold til de ansatte i Folketingsgruppe og EU-parlaments-32 
gruppe. 33 
 34 

Begrundelse:  35 

På årsmødet 2019 kom det frem, at vores revisorer var blevet nægtet adgang til at 36 
revidere Folketingsgruppens regnskab. Som begrundelse blev anført, at regnskabet 37 
allerede var revideret af eksterne revisorer.  38 
Sønderup revisorer, der har stået for at revidere Folketingsgruppens regnskab, skriver 39 
imidlertid selv i deres bemærkninger til dette: 40 
 ”Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet med henblik på at 41 
hjælpe Folketingsgruppen til at overholde krav om regnskabsaflæggelse i ”Regler om 42 
tilskud til Folketingsgrupperne af 2. oktober 2017”. Som følge heraf kan regnskabet være 43 
uegnet til andet formål”. 44 
(https://www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/organisation/folketingets-45 
administration/folketingets-regnskaber/folketingets-46 
gruppestoette/gruppestoetteregnskaber_2018.ashx?la=da s.32) 47 
Og Sønderup revisorer har ret i, at regnskabet er uegnet til andet formål.  48 
En ting er nemlig hvorvidt Folketingsgruppens regnskab og forvaltning af modtagne tilskud 49 
er i overensstemmelse med reglerne (som de selvfølgelig indiskutabelt bør og skal være). 50 
Noget andet er hvilke politiske prioriteringer denne anvendelse af midlerne er udtryk for – 51 
og om disse prioriteringer er i overensstemmelse med de prioriteringer, som partiet har 52 
fastlagt gennem vedtagelser på Årsmøde og i HB?  53 
I forhold til at besvare dette, er det regnskab man kan finde og læse på nettet (via 54 
ovenstående link) ikke videre informativt. Vi har derfor brug for, at også de interne 55 
revisorer reviderer Folketingsgruppens regnskab og vi har brug for regnskaber, som gør det 56 
muligt mere konkret og detaljeret at se, hvad Folketingsgruppen anvender de økonomiske 57 
ressourcer på. 58 
Uanset om vi taler om landsorganisation, Folketingsgruppe eller EU-parlament er det 59 
åbenlyst at en meget stor andel af Enhedslistens ressourcer anvendes på løn og dermed 60 
betaling for arbejdstid. For at kunne tage stilling til partiets ressourceanvendelse er det 61 
derfor nødvendigt, at HB og årsmøde også får indsigt i, hvad den anvendte arbejdstid er 62 
anvendt på. 63 
Forslagsstillerne er bevidste om, at Enhedslistens centrale økonomi er delt op i tre kasser 64 
som skal holdes adskilte. Men en oversigt over den samlede økonomi vil også kunne give 65 
indsigt i om Enhedslistens forskellige dele komplementerer hinanden på en optimal måde 66 
eller om der tværtom kan gives eksempler på dobbeltarbejde og lignende. 67 
Forslagene har således til hensigt at gøre Enhedslistens samlede økonomi mere 68 
gennemskuelig.  69 
En gennemskuelig økonomi er en ufravigelig betingelse for et velfungerende demokrati.  70 
En gennemskuelig parti-økonomi er ligeledes en ufravigelig betingelse for et velfungerende 71 
partidemokrati. 72 
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 73 
Stillet af: Allan Krautwald, Svendborg ,Erik Kempf, Odense, Heidbra Jonsdottir, Favrskou Jan 74 
Olesen, Århus Vest, Jørgen Manniche, Helsingør, Karen Nygård, Århus, Magnus Westergaard, 75 
Rødovre, Margit Kjeldgaard, Helsingør, Marianne Ruskjær, Odense, Martin Mørch, Skive, 76 
Niels Overgaard Hansen, Skive, Susanne Flydtkjær, Aalborg, Ulf V. Olsen, Odense 77 

 78 

ANDET  1 

7.44  Forslag  til  ændring  af  vedtægterne.  2 

Ny paragraf 21: Deltagelse og stemmeafgivelse til møder i Enhedslisten kan enten ske ved 3 
fysisk fremmøde eller gennem en elektronisk kommunikationskanal. 4 
 5 

Begrundelse:  6 

At være forhindret i at møde fysisk frem - fx på grund af sygdom, handicap eller 7 
børnepasning - skal ikke ekskludere partiets medlemmer fra at deltage i den 8 
demokratiske proces. Derfor skal det fremover være muligt at deltage via for eksempel en 9 
Skype-forbindelse. Vi ved at det oftest er folk med handicap, langtidssyge, enlige 10 
forsørgere og folk med skiftende arbejdstider der har svært ved at deltage i partiets 11 
aktiviteter, grupper vi rigtigt gerne vil knytte tættere på partiets arbejde. 12 
  13 
Stillet af Charlotte Lund, Vesterbro og Daniel Panduro, Frederiksberg 14 

 15 

7.45  Forslag  om  valg  af  talspersoner  1 

(forslaget stilles som ny paragraf i vedtægterne) 2 
  3 
Årsmødet vælger 2 talspersoner af forskelligt køn, som ansættes af partiet. 4 
Talspersonerne vælges for en 2-årig periode og er fødte medlemmer af Hovedbestyrelsen 5 
og Forretningsudvalget. 6 
Talspersonerne tæller med i kvoten for ansatte i HB. Der gælder samme regler for rotation 7 
som for øvrige ansatte, dog kan man kan højst være medlem af HB i 8 år inden for en 10 8 
års periode 9 
  10 

Begrundelse:  11 

Forslaget vil styrke den medlemsvalgte ledelse og give den bedre forudsætninger for at 12 
lede partiets arbejde på daglig basis. Valget af to ansatte talspersoner for partiet vil også 13 
ændre balancen mellem den valgte ledelse, som i dag arbejder på frivillig basis, og 14 
folketingsgruppen (inklusiv ansatte sekretærer og rådgivere). Der skal naturligvis laves en 15 
arbejdsbeskrivelse for de to talspersoner, som blandt andet redegør for relationen til 16 
folketingsgruppen. Hovedbestyrelsen udvides som konsekvens af dette forslag med 2 17 
medlemmer. Med hensyn til finansiering, så vil to lønnede talspersoner, som arbejder på 18 
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landskontoret, kun belaste budgettet yderligere, for så vidt at ansættelserne sker ud over 19 
de eksisterende ansættelser. Hvis personalebudgettet derimod er uændret, vil lønudgiften 20 
til de to talspersoner betyde, at to eksisterende stillinger nedlægges. Forslaget tager ikke 21 
stilling til dette, men under alle omstændigheder vil det først være aktuelt efter næste 22 
årsmøde. Indtil da kan ledige stillinger eventuelt opslås som vikariater. 23 
  24 
Stillet af: Torben Ankjærgaard, Per Kristensen, Henning Bentzen, Åge Skovrind, Roskilde, Rolf 25 
Czeskleba Dupont, Patrick Wymer , Ivan Mott, Lejre, Jørgen Nielsen, Pelle Andersen-Harrild, 26 
Frederikssund, Jesper Steppat, Gert Møller, Århus Øst, Søren Kolstrup, Bente Borreskov, 27 
Birthe Lauridsen, Torben Hansen, Lolland, Jens Otto Madsen, Thy-Mors, Helge Bo Jensen,, 28 
Ebbe Rand Jørgensen, Lene Rygaard Jessen, Albertslund, Ingelise Bech Hansen, Odense 29 
Reinout Bosch, Nordvest 30 

 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

 38 


