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§1. Fællesledelsens navn og tilhørsforhold.  
De socialdemokratiske foreninger i Frederiksberg Kom-
mune, Socialdemokratiet i Falkonerkredsen og Social-
demokratiet i Slotskredsen er organiseret i en fællesle-
delse under navnet: Socialdemokratiet på Frederiksberg. 
Derudover anvendes binavnet Socialdemokraterne på 
Frederiksberg. 

Fællesledelsen anerkender Socialdemokratiets program 
og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af parti-
ets love og beslutninger. 

Fællesledelsen er organiseret i Socialdemokraterne i 
Region Hovedstaden. 

§ 2. Fællesledelsens formål. 
Formålet for Socialdemokratiets virksomhed fremgår af 
partiets love, og fællesledelsens bidrag til at nå disse 
mål sker ved: 

 at inddrage medlemmerne i beslutningspro-
cessen om organisatoriske, lokal- , regional- 
og landspolitiske samt internationale 
spørgsmål, 

 at inddrage borgerne i en dialog med partiet 
om den aktuelle og langsigtede politik, og 

 at opstille socialdemokratiske kandidater til 
kommunevalg og indstille kandidater til regi-
onsrådsvalg og europaparlamentsvalg samt 
til andre offentlige tillidshverv og nærdemo-
kratiske råd og nævn.  

Fællesledelsen varetager fælles interesser for de to 
kredsforeninger på Frederiksberg, Socialdemokratiet i 
Falkonerkredsen og Socialdemokratiet i Slotskredsen, af 
politisk og organisatorisk art og repræsenterer forenin-
gerne som helhed udadtil i kommunen og regionen bl.a. i 
forhold til den øvrige arbejderbevægelse.  

§ 3. Fællesledelsens opgaver.  
De to kredsforeninger på Frederiksberg har besluttet i 
videst muligt omfang at løse de opgaver, som ifølge 
Socialdemokratiets love er henlagt til en socialdemokra-
tisk forening og til en socialdemokratisk kredsforening, i 
et tæt samarbejde i fællesledelsen på Frederiksberg. 

De hovedopgaver, der herefter skal varetages af fælles-
ledelsen er således: 

- agitation og oplysningsarbejde, 

- udarbejdelse af kommunevalgprogram, 

- opstilling af kandidater til kommunevalg og ind-
stilling af kandidater til regionrådsvalg og euro-
paparlamentsvalg, 

- forberedelse og gennemførelse af valgkamp 
ved kommunevalg og medvirken ved øvrige 
valg og folkeafstemninger, og 

- drøftelse af resultatet af kommunevalget og til-
rettelæggelse af det videre samarbejde med 
kommunalbestyrelsesgruppen. 

- Sikring af koordinationen af folketingsvalgkam-
pen i det tilfælde at de to kredsforeninger har 
besluttet sig for at samarbejde om dette. 

§ 4. Agitation, oplysning og valgkamp.  
Fællesledelsen skal arbejde for at få flere medlemmer i 
partiet og flere tilhængere af partiet. Fællesledelsen skal 
forestå oplysnings- og uddannelsesvirksomhed. 

Fællesledelsen skal føre valgkamp for de opstillede 
kandidater til kommunevalget og regionsrådsvalget samt 
medvirke i europaparlamentsvalg og ved folkeafstem-
ningskampagner. 

§ 5. Repræsentation på kongressen. 
Fordelingen af de delegerede, der i alt tilkommer Social-
demokratiet på Frederiksberg, herunder tilkommer de to 
kredsforeninger, foregår efter følgende fordelingsnøgle: 

 Hver af de to kredsforeninger repræsenteres på 
kongressen ved deres formand.  

 Øvrige delegerede, der fordeles til den samlede 
organisation i Frederiksberg Kommune vælges af 
fællesledelsens generalforsamling (fællesgeneral-
forsamlingen). 

§ 6. Opstilling til valg.  
Fællesledelsen skal opstille/indstille kandidater til kom-
mune-, regionsråds- og europaparlamentsvalg. I denne 
forbindelse iagttages kongressens henstilling om reel 
ligestilling, jf. partilovene § 22, stk. 3. 

§ 7. Kommunevalget. 

Stk. 1. Kommunevalgprogram. 

Fællesledelsen har ansvaret for, at der i god tid inden 
kommunevalget afholdes et møde, hvor alle medlemmer 
af foreningerne i kommunen er med til at fastlægge den 
politik, Socialdemokratiet vil føre i kommunalbestyrelsen.  

Stk. 2. Opstilling til kommunevalget.  

Fællesledelsen er ansvarlig for, at der opstilles én soci-
aldemokratisk liste til kommunevalget. 
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Før kommunevalget nedsættes der et kandidatudvalg, 
som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. 
Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at 
bringe kandidater i forslag. I kandidatudvalget skal DSU 
på Frederiksberg repræsenteres. 

Derudover beslutter fællesgeneralforsamlingen selv, 
hvem der er medlem af kandidatudvalget. Kandidater, 
bortset fra borgmesterkandidaten, kan ikke være med-
lem af kandidatudvalget. Alle medlemmer bosiddende i 
kommunen skal have mulighed for at bringe kandidater i 
forslag. 

På fællesgeneralforsamlingen besluttes opstillings- og 
afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det 
fremgå, om man vælger urafstemning eller fællesgene-
ralforsamling, om man anvender listeopstilling eller side-
ordnet, samt om man opstiller en borgmesterkandidat. 

Ved afstemninger har kun medlemmer bosiddende i 
kommunen stemmeret.  

Stk. 3. Opstilling af borgmesterkandidat.  

Såfremt man har besluttet at opstille en borgmesterkan-
didat, skal medlemmerne have mulighed for at foreslå 
kandidater, som skal anmeldes til fællesformanden 
senest otte dage før generalforsamlingen, hvor opstilling 
af borgmesterkandidat skal foretages. 

I tilfælde af, at der er mere end én kandidat til borgme-
sterposten, skal en kandidat opnå mindst 2/3 af de af-
givne gyldige stemmer på fællesgeneralforsamlingen for 
at være valgt. I modsat fald skal afgørelsen sendes ud til 
urafstemning blandt medlemmerne. Ved urafstemning 
med kun to kandidater sendes afgørelsen direkte i uraf-
stemning, hvis der er mere end to kandidater er det kun 
de to kandidater, der får flest stemmer på fællesgeneral-
forsamlingen, der deltager i urafstemningen. 

Ved urafstemning er den der får flest stemmer valgt. 

 

Stk. 4. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater 
og konsekvenser. 

Fællesledelsen er repræsenteret ved fællesformanden 
eller anden repræsentant, når kommunalbestyrelsen 
umiddelbart efter valget foretager eventuelle forhandlin-
ger med andre partier/lister om konstituering m.v. Straks 
efter kommunevalget samles fællesledelsens bestyrelse 
(fællesbestyrelsen) og den nye kommunalbestyrelses-
gruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konse-
kvenser. På mødet drøftes eventuelle forhandlinger med 
andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v.  

Indkaldelsen til mødet foretages af fællesformanden. 

§ 8. Regionsrådsvalget.  
Fællesledelsen skal på generalforsamlingen forud for 
regionsrepræsentantskabsmødet indstille forslag til 
kandidater til regionsrådsvalget.  

§ 9. Samarbejde om de kommunale og 
regionale opgaver. 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsesgruppen. 

Kommunalbestyrelsens medlemmer deltager i fællesbe-
styrelsens møder. Fællesbestyrelsen er repræsenteret 
ved gruppemøderne og skal inddrages i beslutningspro-
cesserne.  

Stk. 2. Det regionale arbejde.  

Frederiksbergske medlemmer af regionsrådet deltager i 
fællesbestyrelsens møder. Fællesbestyrelsen deltager 
samlet eller med et antal repræsentanter i møder med 
regionsbestyrelsen og regionsrådsgruppen for at drøfte 
det regionspolitiske arbejde.   

§ 10. Øvrige opgaver. 

Stk. 1. Andre valg.  

Fællesledelsen tager del i indstillingen af kandidater til 
andre offentlige tillidshverv samt til nærdemokratiske råd 
og nævn efter den fremgangsmåde, der følger af § 12, 
stk. 4 d. 

Forinden indstilling til tillidshverv underskriver medlem-
met en erklæring om at ville betale partiskat, jf. § 13, stk. 
3, og om at ville referere til fællesledelsen om udviklin-
gen i tillidshvervet. 

Stk. 2. Opgaver fra andre led i organisationen. 

Fællesledelsen er i øvrigt pligtig til at udføre det arbejde, 
den er pålagt i partiets love, som kommunens kredsfor-
eninger, regionsorganisationen og partikontoret måtte 
anse for påkrævet.  
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Stk. 3. Andre opgaver.  

Fællesformanden er ansvarlig for at meddele kredsfor-
eningerne, regionsorganisationen og partikontoret, hvem 
der er valgt til tillidsposter i fællesledelsen.  

§ 11. Stemmeret og valgbarhed. 

Stk. 1. Opstillingsmøder  

For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles 
kandidater til kommunalbestyrelsen eller indstilles kan-
didater til regionsrådsvalg og europaparlamentsvalg, 
skal man have betalt kontingent og må ikke være i re-
stance med mere end to kvartaler. 

Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor der 
kan stemmes på de pågældende kandidater ved det 
offentlige valg, har stemmeret i de respektive sammen-
hænge.  

Stk. 2. Valg i fællesledelsen.  

For at kunne vælges til tillidshverv i fællesledelsen, skal 
man have betalt kontingent. Som fælleskasserer kan 
ikke vælges en kasserer fra en af de to kredsforeninger. 

Ved valg, indstillinger og udpegninger iagttages kon-
gressens henstilling om reel ligestilling, jf. partilovene § 
22, stk. 3. 

Stk. 3. Krav til kongresdelegerede og til kandidater 
til offentlige valg.  

For at kunne vælges som kongresdelegeret, skal man 
have betalt kontingent.  

Kandidater, der opstiller til kommunevalg, regionsråds-
valg, og europaparlamentsvalg, skal have været medlem 
af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsan-
ciennitet fra DSU.  

Dispensation fra disse regler kan i særlige tilfælde gives 
af fællesgeneralforsamlingen. Alle dispensationer skal 
vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgø-
relserne kan ankes for partistyrelsen. 

§ 12. Fællesledelsens ledelse. 

Stk. 1. Fællesgeneralforsamlingen.  

Fællesgeneralforsamlingen er fællesledelsens øverste 
myndighed. Imellem fællesgeneralforsamlingerne ledes 
fællesledelsen af fællesbestyrelsen. 

Fællesgeneralforsamlingen indkaldes af bestyrelsen 
med mindst tre ugers varsel til afholdelse i andet kvartal 
hvert år. 

Alle medlemmer i de to kredsforeninger på Frederiks-
berg kan deltage i fællesledelsesgeneralforsamlingen 
med tale- og stemmeret. Alle medlemmer der ikke er i 
restance har tale- og stemmeret.  

Stk. 2  Fællesgeneralforsamlingens opgaver.  

a. Beretninger mv. 

På den ordinære fællesgeneralforsamling aflægger 
bestyrelsen beretning om virksomheden i det forløbne 
år, hvori der lægges op til debat om partiets politiske og 
organisatoriske virksomhed. Nedsatte udvalg aflægger 
beretning i det omfang fællesbestyrelsen finder det rele-
vant. Fællesbestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det 
kommende år til drøftelse og vedtagelse. 

Endvidere aflægges der landspolitisk beretning fra folke-
tingskandidaterne, kommunalpolitisk beretning fra kom-
munalbestyrelsesgruppen, regionspolitisk beretning fra 
regionsrådsgruppen og kassereren forelægger det revi-
derede regnskab med revisorernes bemærkninger til 
godkendelse. 

b. Budget og kontingent 

I sammenhæng med drøftelse og vedtagelse af aktivi-
tetsplanen, forelægges til orientering forslag til budget 
for det kommende år, der danner grundlag for indstilling 
om fastsættelse af det kontingent, som kredsforeninger-
ne skal indbetale til fællesledelsen, jf. bestemmelsen i § 
13, stk. 2. Herudover forelægges overslag over valg-
kampspuljen for perioden frem til næste kommunevalg, 
jf. § 13, stk. 6. 

c. Forslag 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på fæl-
lesgeneralforsamlingen, skal indsendes til formanden 
senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne 
forslag samt forslag fra fællesbestyrelsen skal som 
minimum udsendes til de medlemmer, der har meddelt 
en elektronisk adresse til bestyrelsen. 

d. Valg 
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På fællesgeneralforsamlingen foretages valg til bestyrel-
sen. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf de to 
af dem er direkte valgt af de to kredsforeninger, mens de 
øvrige ni vælges direkte på fællesgeneralforsamlingen. 
Alle vælges for et år. For alle medlemmer af bestyrelsen 
gælder, at man vælges dels til at udføre specifikke op-
gaver og dels til for i kollektiv at udgøre partiets ledelse. 
På generalforsamlingen vælges særskilt en formand, en 
næstformand og en kasserer, der udgør fællesbestyrel-
sens ledelse. I fællesbestyrelsens ledelse skal begge 
kredsforeninger være repræsenteret. Derudover vælges 
der yderligere til bestyrelsen en A-nyt redaktør, en web-
master, en sekretær, en koordinator for politiske følge-
grupper, en kampagneansvarlig og en aktivitetsansvar-
lig. Derudover består bestyrelsen af de to kredsvalgte, 
der fungerer som medlemsansvarlige i hver deres kreds. 
Herudover vælges der tre suppleanter i prioriteret ræk-
kefølge, der deltager i bestyrelsens arbejde og bliver 
indsuppleret på en af posterne, hvis det viser sig at et af 
bestyrelsesmedlemmerne ønsker at udtræde i valgperi-
oden. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder 
midt i valgperioden og ingen af suppleanterne ønsker at 
indtræde eller der ikke er flere ubenyttede suppleanter 
kan bestyrelsen selv indsupplere på den ledige post, 
men det pågældende bestyrelsesmedlem kan ikke få 
stemmeret. 

Ved valgene til bestyrelsen iagttages kongressens hen-
stilling om reel ligestilling, jf. partilovene § 22, stk. 3. 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling.  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af fæl-
lesledelsens bestyrelse, på begæring af en foreningsge-
neralforsamling, eller på grundlag af 10 % af medlem-
merne skriftlige begæring. Ekstraordinær general-
forsamling skal afholdes tidligst otte dage og senest 
fjorten dage efter begæringens fremkomst.  

Stk. 4. Bestyrelsen.  

Bestyrelsen mødes normalt til et månedligt møde med 
undtagelse af juli. 

a.  Stemmeberettigede 
De stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen er de 
valgte, jf. stk. 2 c. samt de faste repræsentanter fra hver 
af de to kredsforeninger på Frederiksberg. 

b.  Adgangsberettigede med taleret 
Adgangsberettiget er kandidater til Folketinget opstillet af 
de to kredsforeninger på Frederiksberg, medlemmer af 
Region Hovedstadens regionsråd indstillet af partiet på 
Frederiksberg samt medlemmerne af kommunalbesty-
relsen på Frederiksberg. 

Adgangsberettiget er tillige to repræsentanter fra DSU 
på Frederiksberg samt formændene for udvalg, der er 
nedsat af fællesgeneralforsamlingen eller fællesbesty-
relsen. 

Bestyrelsen beslutter selv, hvem der i øvrigt er ad-
gangsberettiget til bestyrelsesmøderne. 

c.  Politiske udvalg 
Fællesbestyrelsen skal sørge for nedsættelse et antal 
politiske udvalg eller arbejdsgrupper, som skal bidrage til 
udvikling af partiets politik. Udvalg og arbejdsgrupper er 
åbne for alle medlemmer, og de skal bruges aktivt i 
medlemsinddragelsen.  

d.  Indstillingsudvalg 
Fællesbestyrelsen skal nedsætte et indstillingsudvalg, 
som har til opgave at udarbejde indstillinger til fællesbe-
styrelsen om besættelse af offentlige tillidshverv samt 
om udpegning af medlemmer til nærdemokratiske råd og 
nævn. I denne forbindelse iagttages kongressens hen-
stilling om reel ligestilling, jf. partilovene § 22, stk. 3. 

Generalforsamlingen kan beslutte at oprette nye for-
eninger efter partiets love.  

§ 13. Fællesledelsens økonomi. 

Stk. 1. Fællesledelsens indtægter. 

Indtægterne til fællesledelsens virksomhed kommer i fra 
kredsforeningernes kontingent, partiskat, offentlige til-
skud og tilskud fra medlemmer og andre bidragydere. 

Stk. 2. Fastsættelse af kontingent. 

På efterårets generalforsamling fastsættes efter indstil-
ling fra fællesbestyrelsen det kontingent, som kredsfor-
eningerne er forpligtet til at indbetale til fællesledelsen, jf. 
§ 12, stk. 2 b. 

Kontingentet skal fastsættes således, at kredsforenin-
gerne beholder mindst 10 % af det grundkontingent 
partistyrelsen anbefaler. 

Stk. 3. Partiskat 

Alle, der varetager tillidshverv, hvortil vedkommende er 
opstillet, indstillet eller udpeget af Socialdemokratiet på 
Frederiksberg eller af den socialdemokratiske gruppe i 
Frederiksberg Kommunalbestyrelse, betaler partiskat til 
fællesledelsen. 

Der betales 5 % af ethvert bruttobeløb, der udbetales 
som løn, honorarer, diæter eller lignende for opgaven, til 
partiet. Dog betales der af borgmestervederlag og af 
honorarer mv., der modregnes fuldt ud i dagpenge 
el.lign., kun 2 %. Der fastsættes en særskilt partiskat for 
valgtilforordnede. 
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Udgifter til rejse og ophold, der refunderes over den 
kommunale udbetaling af løn og vederlag kan fratræk-
kes, før der betales partiskat. Desuden vil enhver parti-
skattepligtig kunne få udgifter i forbindelse med vareta-
gelsen af hvervet refunderet efter regler, der fastsættes 
af fællesbestyrelsen. 

Partiskatten opkræves af fælleskassereren, som alle 
omfattet af partiskattereglen er pligtige at dokumentere 
udbetalte bruttobeløb overfor. 

Fælleskassereren tilrettelægger opgørelsen og indbeta-
lingen af partiskatten, som i sin helhed skal være indbe-
talt senest 1. april i det efterfølgende kalenderår med-
mindre andet konkret aftales, herunder med gruppekas-
sereren. 

Manglende indbetaling af partiskat medfører tab af med-
lemskab på samme måde, som manglende indbetaling 
af kontingent.   

Stk. 4. Partistøtte.  

Fælleskassereren varetager i overensstemmelse med 
fællesbestyrelsens beslutninger alle relationer til Frede-
riksberg Kommune vedr. partistøttemidler. 

Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen 
inden for det kalenderår, tilskuddet vedrører. Det politi-
ske arbejde i kommunen skal rette sig til medlemmerne, 
til andre organisationer inden eller uden for kommunen 
eller til vælgerne i kommunen. Midlerne anvendes i 
overensstemmelse med det fastlagte budget og efter 
nærmere beslutning i fællesbestyrelsen, og såvel tilskud 
som anvendelse skal fremgå af regnskabet.   

Stk. 5. Regnskabet.  

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Revisorerne skal i deres regnskabsbemærkninger kon-
statere, om reglerne vedr. modtagelse af partistøttemid-
ler er opfyldt, og om tilskud fra private er opgjort i over-
ensstemmelse med lovgivningens krav om åbenhed i 
partiregnskaber. 

Stk. 6. Valgkampspuljen 

Til dækning af udgifter til det til enhver tid forestående 
kommune- og regionsvalg reserveres hvert år et beløb af 
den samlede egenkapital til en valgkampspulje inden for 
fællesledelsens regnskab. Overslag over denne pulje og 
dens udvikling gennem valgperioden, forelægges fæl-
lesgeneralforsamlingen én gang årligt, jf. § 12, stk. 2 b.  

Stk. 7. Tegningsrettigheder.  

Fællesledelsen tegnes af fællesformanden og fælles-
kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele 
eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår 
foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassere-
ren tilladelse til at benytte homebanking via egen hjem-
mecomputer.  

Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal 
godkendes på en generalforsamling. 

§ 14. Vedtægterne.  
Vedtægtsændringer, der ikke svarer til standardvedtæg-
terne, gælder kun, såfremt de er vedtaget af fællesgene-
ralforsamlingen med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, 
og såfremt de ikke strider imod partilovenes ånd og 
bogstav. Tvivlstilfælde kan ankes for partistyrelsen. 

Vedtaget på fællesgeneralforsamlingen den 15. Maj 
2013 

 


