
  

 

 

Opstillingskredse 
 

 

Opstillingskredse med geografiske afgrænsning erstatter de nuværende valgkredse.  

 

Opstillingskredse giver mulighed for et medlemsdemokrati, der sikrer repræsentation fra 

alle dele af kredsene og styrker det kollegiale fællesskab på kryds og tværs i kredsen. For-

slaget tager højde for at arbejdspladsstrukturen har ændret sig, og mange arbejdspladser 

nu er organiseret på tværs af de nuværende valgkredse.  

 

Stemmeberettigede medlemmer har fremover mulighed for at stemme på alle kandidater i 

kredsen, så der kan afgives stemmer uden barriere i forhold til arbejdspladsernes organisa-

toriske placering.  

 

Den nuværende afstemningsprocedure er ensartet til alle valg. Ved valg til kredsbestyrel-

sen og til posterne som kredsformand og kredsnæstformænd kan maksimalt afgives stem-

mer svarende til det antal kandidater, der skal vælges.  

 

Det skal være overskueligt at afgive sin stemme. Derfor vil der ved kredsbestyrelsesvalg 

fremover kunne afgives stemmer på maksimalt en tredjedel af de kandidater, der skal væl-

ges til kredsbestyrelsen. 

 

Principper for nuværende valgkredsinddeling er angivet som bilag til § 14, stk. 3, således: 

 Hver politisk kreds opdeles i en række valgkredse 

 Valgkredsene må ikke gå på tværs af regioner og kommuner 

 

Tilsvarende principper vil være gældende for opstillingskredsinddeling. 

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 14. Kredsbestyrelsen 

 

§ 14, stk. 3 

Hver kreds inddeles i et antal valgkredse:  

 

Antal valgkredse:  

• Kreds Nordjylland: 2  

• Kreds Midtjylland: 4  

• Kreds Syddanmark: 4  

• Kreds Sjælland: 3  

• Kreds Hovedstaden: 4  

Kongressen fastsætter principperne for 

valgkredsinddelingen 

 

§ 14, stk. 4 

Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads 

ligger inden for den pågældende kreds, er 

§ 14. Kredsbestyrelsen 

 

§ 14, stk. 3  

Hver kreds inddeles i et antal opstillings-

kredse:  

Antal opstillingskredse:  

• Kreds Nordjylland: 2  

• Kreds Midtjylland: 4  

• Kreds Syddanmark: 4  

• Kreds Sjælland: 3  

• Kreds Hovedstaden: 4 

Kongressen fastsætter principperne for 

inddeling af opstillingskredse. 

 

§ 14, stk. 4 

Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads 

ligger inden for den pågældende kreds, er 



  

 

valgbare og valgberettigede til formands-

posten for kredsbestyrelsen.  

Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads 

ligger inden for den pågældende valg-

kreds, er valgbare og valgberettigede til 

kredsbestyrelsen.  

Aktive medlemmer, der er uden arbejds-

sted, er valgbare og valgberettigede i den 

valgkreds, hvor bopælskommunen er be-

liggende.  

Aktive medlemmer, der er ansat på indivi-

duel kontrakt inden for det private om-

råde, kan vælge mellem at være valgbare 

og valgberettigede i den valgkreds, hvor 

deres arbejdsplads er placeret og den valg-

kreds, hvor bopælskommunen er belig-

gende. 

 

§ 14, stk. 5  

Aktive medlemmer, som har orlov fra et 

tjenestested og ikke er beskæftiget i anden 

valgkreds, er valgbare og valgberettigede i 

den valgkreds, hvor det tjenestested er be-

liggende, som de har orlov fra. 

 

§ 15, stk. 2  

I hver valgkreds vælges der 1 kredsbesty-

relsesmedlem pr. påbegyndt 500 stemme-

berettiget medlem. Kredsbestyrelsens an-

tal medlemmer opgøres inklusive kreds-

næstformænd, men eksklusiv kredsfor-

mand. Der vælges dog mindst 2 bestyrel-

sesmedlemmer fra hver valgkreds. 

 

 

 

§ 16, stk. 3 

Ved valg til kredsbestyrelsen og til po-

sterne som kredsformand og kredsnæst-

formænd kan der maksimalt afgives stem-

mer svarende til det antal kandidater, der 

skal vælges. 

 

 

valgbare og valgberettigede til formands-

posten for kredsbestyrelsen.  

Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads 

ligger inden for den pågældende opstil-

lingskreds, er valgbare og valgberettigede 

til kredsbestyrelsen.  

Det arbejdssted, hvor man møder ind på 

arbejde, udgør arbejdspladsen. 

Aktive medlemmer, der er uden arbejds-

sted, er valgbare og valgberettigede i den 

opstillingskreds, hvor bopælskommunen 

er beliggende.  

Aktive medlemmer, der er ansat på indivi-

duel kontrakt inden for det private om-

råde, kan vælge mellem at være valgbare 

og valgberettigede i den opstillingskreds, 

hvor deres arbejdsplads er placeret og den 

opstillingskreds, hvor bopælskommunen 

er beliggende. 

 

§ 14, stk. 5  

Aktive medlemmer, som har orlov fra et 

tjenestested og ikke er beskæftiget i anden 

valgkreds, er valgbare og valgberettigede i 

den opstillingskreds, hvor det tjenestested, 

som de har orlov fra, er beliggende. 

 

§ 15, stk. 2  

I hver opstillingskreds vælges der 1 kreds-

bestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 500 

stemmeberettiget medlem. Kredsbestyrel-

sens antal medlemmer opgøres inklusive 

kredsnæstformænd, men eksklusiv kreds-

formand. Der vælges dog mindst 2 besty-

relsesmedlemmer fra hver opstillings-

kreds. 

 

 

§ 16, stk. 3 

Ved valg til posterne som kredsformand 

og kredsnæstformænd kan der maksimalt 

afgives stemmer svarende til det antal 

kandidater, der skal vælges. 

Ved valg til kredsbestyrelserne kan der 

maksimalt afgives stemmer på en tredje-

del af kredsens bestyrelsesmedlemmer. 

 

 



  

 

Såfremt forslaget om opgørelse af antal kredsbestyrelsesmedlemmer pr. påbegyndt 700 

vedtages, skal § 15, stk. 2, endvidere konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. 


