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Vi lever i en meget usikker tid, Corona 
har ikke helt sluppet sit tag, der er krig 
i Europa, forbruger priserne stiger, der 
er energikrise, klima krise og vores natur 
har det heller ikke for godt.

Sjældent hvis ikke aldrig før har en  
Socialdemokratisk regering skulle levere 
så mange løsninger på så kort tid som 
vores nuværende S-regering. Og der er 
blevet leveret, flere nye naturnational-
parker, vindmølleparker, solenergiparker, 
energiøer, vaccination af hele befolknin-
gen, massiv testkapacitet, en stærk  
økonomi, og vi står skulder ved skulder 
både i Europa og i Folketinget overfor 
Putin, mens vi øger forsvarsbudgettet.

Men hvad kommer på den anden side? 
Danmark vil være anderledes, markant 
anderledes, bare det at smide ens affald 
ud, vil være anderledes. Samtidigt med 
at vi ændrer alt, har vi også mærket, 
hvor sårbare vi er overfor en enkelt lille 
virus, og nu har vi også har fået en krig i 
Europa. 

Det stiller store krav til os alle som en 
ledende politisk organisation, vi bliver 
nødt til at være mere synlige, mere enga-
gerede og deltagende i alle de mange 
debatter, som er og vil være i alle de 
mange forskellige grupper i samfundet, 
i alt fra arbejdspladsen, fodboldklubben, 
familie middage og mange andre steder. 
Hvis vi skal sikre, at alle disse ændringer 
også bliver godt modtaget af danskerne.

REGIONSRÅDSVALGET

Der er ingen tvivl om, at vi fik et dårligt 
regionsrådsvalg i 2021, men vi er stadig-
væk det parti, som fik flest stemmer, og 
dermed også det parti som har størst 
tillid blandt danskerne. Desuden er det 
også værd at bemærke, at der stort 
set ikke blev flyttet stemmer imellem 
blokkene, det vil sige, at det er muligt at 
hente de tabte stemmer hjem igen. Ved 
regionsråds valget i 2009 fik vi næsten 
det samme antal stemmer, så vi har før 
vist, at vi kan genvinde danskernes tillid 
og deres stemmer.

Derfor er vi allerede nu i fuld gang, 
med at ruste os til næste regions-
rådsvalgkamp i 2025. Vi skal have styr 
på økonomien, så vi vil være i stand til at 
gennemføre en god valgkamp, og vi vil 
også arbejde for, at vi får gjort regions-
politik mere relevant og nærværende, 
startende i de lokale led i organisationen 
og derfra bygge det ud, så mange flere i 
2025 vil vide, hvad vi går til valg på  
og hvorfor.

Dette arbejde vil kræve meget af både 
regionsorganisationen og regions-
rådsgruppen, men det er noget som 
vi meget gerne vil grave os dybere ned 
i, og som også gerne skulle resultere i 
mange flere kandidater til næste valg og 
gerne en kandidat i alle kredse.

ORGANISATIONEN
Vores partiorganisation er langt om 

længe så småt ved at vende med- 
lemstilslutningen, i 2021 var der flere 
betalende medlemmer, end der var i 
2020, det er rigtigt positivt, men der 
er stadigvæk en lang vej til, hvor vi har 
været. Derfor skal vi stadigvæk have et 
skarpt fokus på at tiltrække og fast-
holde vores medlemmer, I regionen vil 
vi understøtte dette ved at lave større 
medlemsarrangementer, så nye som 
gamle medlemmer får tilbudt som mini-
mum et arrangement hvert kvartal. 

Vi ser en tendens til, at der bliver stillet 
flere og flere krav til alle de frivillige 
aktivister, samtidigt med at der bliver 
færre frivillige, og at komme som en ny 
formand, kasserer eller medlemsansvar-
lig kan være en meget stor mundfuld. 
Derfor vil vi oprette netværksbaseret 
uddannelse for organisationens mange 
formænd, kasserer og de medlemsan-
svarlige. Det skal være netværk som 
bliver understøttet af regionen, men 
styret af dem som deltager. Dermed 
skaber vi et relevant uddannelsestilbud 
for alle dem som deltager, og jeg håber 
at så mange som muligt vil deltage fra 
de enkelte partiforeninger, fælles- 
ledelser og kredse.

Vi er i en brydningstid, Danmark, Europa 
er ikke det samme som for kort tid siden, 
så vi har de største udfordringer foran 
os, men det er op til os at definere hvor-
dan vi vil gå til opgaven.

VI HAR DE STØRSTE 
UDFORDRINGER 
FORAN OS!
Af Morten Thorup, Regionsformand i SRH
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AKTIVITETER

 
2021 kom til at stå i regionsrådsvalgets 
og Coronas tegn.

For igen gav Corona massive aflysninger 
af næsten alle vores arrangementer i 
forhold til vores aktivitetsplanen. Kun 
Rejsescenens forestilling ”Europadan-
sen” blev afholdt i HK Hovedstadens 
lokaler, hvor 40 deltagere mødte op for 
at se forestillingen og efterfølgende have 
oplæg og debat med europaparlamen-
tariker Christel Schaldemose. Det var et 
hyggeligt og lærerigt arrangement.

Det er målsætningen, at Regionsho-
vedstaden skal byde ind på en række 
aktiviteter og arrangementer i de 
kommende år. Hen over 2022 bliver 
der afholdt 6 ministermøder, hvoraf det 
første allerede er afholdt. Det var med 
klimaminister Dan Jørgensen, og emnet 
var selvfølgelig klimakrisen. 20 deltagere 
var mødt op, og mange af dem var dybt 
inde i emnet og kunne dermed udfordre 
Dan med deres faglighed på området, 
hvilket gav en noget hård men spæn-
dende debat. Vi ser frem til en lige så 
stor og god debat ved de kommende 
ministermøder.

UDDANNELSE

 
Uddannelse indenfor regionsorganisa-
tionen har i 2021 haft fokus på regions-
rådsvalget og en videreførelse af den 
kandidatuddannelse, der blev startet i 
2020.

For kandidaterne afholdt vi bl.a. kurser 
inden for sociale medier og kampagne-
arbejde. Derudover stillede Socialdemo-
kratiet Region Hovedstaden et kandidat-
værksted til rådighed for kandidaterne, 
hvor valgudvalget stod klar med en hjæl-
pende hånd. Kandidaterne kunne her 
komme og få hjælp til deres kampagner 
og de udfordringer, der måtte være i 
denne forbindelse. 

Grundet Corona lod det sig ikke gøre at 
afholde uddannelser for resten af regi-
onsorganisationen. Dette glæder vi os 
til at kunne rette op på i det kommende 
år. Her vil vi til start have fokus på 
uddannelse af kreds- og partiforenings-
formænd samt særskilt uddannelse til 
kasserere og medlemsansvarlige.   

 

ØKONOMI

Driftsindtægterne fra Regionen var 
uforandret, men vi overførte en hensæt-
telse fra EU-valget til ”andre indtægter”, 
da vi nu ikke forventer flere regninger i 
forbindelse med EU-valget.

Vi har haft et år, hvor vi brugte kræf-
terne på regionsrådsvalget, og derfor 
har vi ikke haft de store udgifter til 
afholdelse af medlemsaktiviteter og 
debatmøder. Kredstilskud er mindre, 
ikke grundet besparelser, men desværre 
grundet medlemstilbagegang. Vi afreg-
ner tilskud til kredsene pr. medlem. Der 
er afholdt 1. maj arrangement, men det 
er ikke bogført endnu. Her forventer vi 
nu en udgift på ca. 11.000 kr.

Valgkampbudgettet blev allerede lagt i 
2020, men er justeret undervejs.

Til regionsrådsvalget var der i alt afsat 
1.7 mill.kr. I 2020 brugte vi 287.000 kr. 
Vi fik tilskud på ca. 93.000 kr. samt et 
løntilskud på 82.000 til ansættelse af 
valgkampshjælp til Lars.

Vi har holdt mange valgudvalgsmøder, 
og 1. punkt på dagsordenen var altid 
budget og udgifter – holder det? (det 
skal det) -skal noget justeres? Vi lykke-
des med at komme igennem valgkam-
pen med et flot budgetteret og over-
holdt regnskab.

TAK FOR 
KAMPEN

BERETNINGER 
FRA FORRETNINGS-
UDVALGET
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KAMPAGNE

 
Siden sidste repræsentantskabsmøde er 
tiden blevet brugt på valg og opfølgning 
på valget. 

Der blev lagt rigtig mange kræfter i 
valgkampen fra forretningsudvalgets 
side. Men generelt blev det jo et valg, 
som ikke gik, som vi håbede, i forhold 
til antal stemmer. På trods af de svære 
odds fik vi en meget fin konstituering, 
og den nye regionsrådsformand har sat 
sig godt i stolen. Evalueringen af hvorfor 
valget gik, som det gik, kan skyldes 
mange årsager, men vi er nødt til at 
drøfte internt, hvordan vi frem til næste 
valg kan sikre et bedre valg. Når det så 
er sagt, er der valgt en rigtig god gruppe, 
der arbejder meget målrettet med at 
sikre socialdemokratiske aftryk på den 
politik, der føres i regionen.  

Den nye gruppe, der er blevet valgt, er 
mindre end nogensinde, og vi har heller 
ikke det antal udvalg og poster, som vi 
har haft tidligere. Det har gjort, at den 
nye gruppe skal arbejde på en ny måde 
og have et langt større samarbejde på 
tværs af gruppen og med baglandet. Det 
er intentionen, at der skal være meget 
mere dialog mellem gruppen og forret-
ningsudvalget. Ligeledes vil regionsbe-
styrelsen blive inddraget i politiske sager 
og diskussioner. 

KOMMUNIKATION

 
På kommunikation siden har vi haft 
fokus på at styrke vores kommunika-
tionskanaler, så vi kunne understøtte 
valget som den vigtigste opgave 2021. 
Vores to primære kanaler er vores 
eksklusive nyhedsbreve og Facebook. 
Nyhedsbrevet ruller stabilt ud til alle 
vores medlemmer i et flot format, der er 
enkelt og let at gå til, styrket af konti-
nuitet fra en stærk redaktør, og tak for 
det Christina Sørensen. Facebook som 
stadig er den platform, der rammer 
flest, fik rollen som vinduet ud til alle 
vælgere med kandidatpræsentationer, 
valgmøder og andre aktiviteter. 

Vi fik afprøvet vores evner med vide-
omøder, hvor Lars havde Lars Live, 
hvor det var muligt at intrigere med 
Lars Gaardhøj på Facebook. Vi havde 
live streamingen og online paneldebat, 
hvor borgere kunne deltage aktivt med 
spørgsmål. Så følg med på Facebook og 
i vores nyhedsbrev.

I 2021 blev vores hjemmeside også 
udviklet, som blev lanceret i starten af 
2022. Hjemmesiden har til formål at 
tiltrække en god trafik af medlemmer og 
andre interesserede, hvor de kan følge 
med i Socialdemokratiet Region Hoved-
staden som organisation, vores aktivite-
ter og vores nyheder.

Regnskab Budget

Kredskontingent - -

Partiskat 181.208 180.00

Partistøtte 1.251.483 1.251.483

Valgtilskud 85.990 -

Valgindsamling - Mobil Pay 7.262 -

Tilskud løn 82.000 -

Tilbageført henlæggelse til valg 500.000 1.000.000

Andre indtægter 66.000 66.000

Idtægt 2.173.943 2.497.483

Regnskab Budget

Politisk virksomhed 13.143 15.000

Kampagner og valg 1.331.762 1.400.000

Politikudvikling og debat 398 40.000

Kommunikation 36.703 51.500

Medlemsarrangementer - 25.000

Samarbejde med andre 6.146 10.000

Tilskud til kredse m. fl. 210.231 325.000

Organisationsudvikling og uddannelse 9.632 25.000

Sekretariat og administration 226.427 238.500

Udgifter 2.117.432 2.485.000

Resultat før finansielle poster 56.511 12.483

Renteindtægter (8.946) -

Gebyrer (681) -

Årets resultat

Forslag til overskudsdisponering

Henlæggelse til valg - -

Overført til frie reserver 46.884 12.483
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2021 blev endnu et særligt Corona-år, 
hvor regionspolitikken ofte blev skubbet 
til side, møder foregik online, og hånd-
tering af pandemien med udrulning af 
vacciner og test fyldte meget - ja, indi-
mellem det hele. Budgetinitiativer både 
for 2020 og 2021 blev i flere tilfælde helt 
eller delvist udskudt. Den gode nyhed 
er, at vores sundhedsvæsen viste sig i 
stand til at håndtere udfordringerne, om 
så det var opstilling af testfaciliteter eller 
vaccinecentre, så var fleksibiliteten og 
iderigdommen stor. Derfor en stor tak til 
alle, der hjalp til.  

Det var kort sagt en imponerende 
bedrift, men pandemien har trukket 
og trækker stadig hårde veksler på 
personalet, og det blev særligt tydeligt i 
efteråret 2021, hvor personalemanglen 
betød tusinder af udskudte operationer 
grundet Corona og sygeplejerskestrej-
ken. De mange udskudte operationer vil 
tage lang tid at indhente, formentlig hele 
2022 og måske lidt til 

Året 2021 var også særligt på den måde, 
at vores regionsrådsformand Sophie 
Hæstorp Andersen skiftede spor til 
overborgmesterkandidat, og jeg trådte 
til som spidskandidat, og fra 1. august 
trådte jeg til som regionsrådsformand, 
og jeg skal hilse og sige, at jeg fik noget 
af en ilddåb.  

Første opgave var budgettet og her lyk-
kedes vi for tredje år med et budget, der 
ikke indeholdt besparelser. Psykiatrien 
særligt målrettet børn og unge, samt 
fødselsområdet var de store priorite-
ringer i budget 2022. Begge områder 
udfordres af personalemangel og har 
behov for et vedvarende politisk fokus – 
og det har vi socialdemokrater.   

Mere vanskelig var 112-sagen, som 
ramte os lige op til valget. Berlingske 
skrev om tusindvis af mistede opkald. 
Min første tanke var, at problemerne 
måtte afdækkes, og så skulle der 
handles hurtigt, for borgerne skal være 
trygge ved, at når man ringer 112, så 
får man hjælp hurtigt. Vi satte derfor 
gang i ekstern redegørelse, og fandt 
penge til en handleplan, og har skabt 
tryghed omkring 112. Vi fik alle partier 
med, og vi kan nu også konstatere, at 

ingen borgere har lidt overlast over de 
såkaldt mistede opkald, som reelt var 
forsinkede opkald (som nu omtales 
kø-opkald). Antallet af disse kø-opkald er 
væsentligt nedbragt, og der er er klare 
procedurer for, hvordan spidsbelast-
ninger håndteres forsvarligt. Borgerne 
kan stole på, 112 er der for dem, når det 
gælder! Og det er et resultat, vi socialde-
mokrater kan være stolte over. 

Henover efteråret blev det meget tyde-
ligt, at vores personale var tyndslidte. 
Mange sagde op, eller ønskede ikke at 
tage ekstra vagter. Værst stod det til 
med sygeplejerskerne, men det gjaldt 
nu andre faggrupper som fx lægesekre-
tærer, social- og sundhedsassistenter, 
læger, bioanalytikere og flere andre. Vi 
håbede på hjælp fra regeringen, men 
det var ikke muligt, og derfor valgte vi på 
vores initiativ at komme vores medar-
bejdere i møde med en vinterpakke på 
30 mio.kr. som var målrettet fastholdel-
sestiltag. Beløbet var det, vi kunne finde, 
men vi vidste godt, at der skulle mere til, 
og glæden var derfor stor, da regeringen 
i december kom med den store vinter-
pakke på 1 mia. kr. Jeg er dog glad for, 
at vi viste viljen til at komme medarbej-
derne i møde. For de har knoklet og 
fortjente en anerkendelse.     

November bød også på regionsvalg, 
og det betød, at vi skulle sige farvel til 
en række gode partifæller, som ikke 
genopstillede. Dem vil jeg gerne sige 
stor tak for indsatsen over årene. Valget, 
er vi nødt til at sige, var en skuffelse for 
partiet, da vi gik tilbage til knap 23% og 
mistede 4 mandater. Vi er dog forsat 
det parti, flest stemmer på, og vi beholdt 
formandsposten, som var målet. Men 
det er klart, at den kommende periode 
bliver en genopbygningsperiode. Ikke 
mindst i København, hvor vi fik meget 
sløj opbakning. 

Vi har en rigtig god gruppe. 5 er gen-
valgte, og 4 er helt nye. Vi har en god 
sammensætning, og gruppen indehol-
der mange stærke kompetencer, så jeg 
glæder mig til den nye periode, hvor vi 
vil sætte fokus på mere lighed i sund-
hed, øget patienttilfredshed, klimaud-
fordringen, psykiatrien, bedre rammer 
for de fødende, den kollektive trafik skal 

genrejses, og så skal vi finde løsninger 
på personalemanglen, som er en varig 
udfordring.  

Og så skal vi også tage imod og hjælpe 
flygtninge fra Ukraine. Det er frygteligt, 
at der nu igen er krig i Europa. Putin 
har fejt angrebet Ukraine, og millioner 
er sendt på flugt. Forventningen er, at 
måske 100.000 finder vej til Danmark. Vi 
har fra regionens side sagt, at vi hjælper 
det, vi kan. Vi har bl.a. sendt hospitals-
senge, sprit, værnemidler og medicin til 
Polen og Ukraine. Ligesom vi har gjort 
klar til at modtage både sårede og trau-
matiserede ukrainere på vores hospi-
taler. Det er alvorlige tider i Europa, og 
vi har også i regionen et ansvar for at 
hjælpe alt, det vi kan.    

Jeg glæder mig til den kommende valg-
periode, men vil også gerne benytte lej-
ligheden til at takke alle, der har hjulpet 
undervejs og ikke mindst de kandidater, 
der stillede op, kæmpede for valg, men 
ikke blev valgt. Tak for jeres indsats, jeg 
håber, I vil være med til sætte fokus på 
regionalpolitikken i de kommende år 
– så vi sammen kan sikre et comeback 
for liste A. Vi kommer stærkt igen, ingen 
tvivl om det! 

BARE ROLIG  
- VI KOMMER 
STÆRKT IGEN! 

Lars Gaardhøj, regionsrådsformand

Politisk årsberetning fra regionsrådsgruppen
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HOVEDBESTYRELSENS  
ROLLE OG OPGAVER

Socialdemokratiets hovedbestyrelse 
består af i alt 31 medlemmer, hvoraf 
de 21 er valgt af organisationen (5 
regionsformænd, der er fødte medlem-
mer, og 16 valgt af regionsorganisati-
onernes repræsentantskaber), virker 
under ansvar overfor kongressen og 
er ansvarlig for partiets politiske og 
organisatoriske udvikling og virksomhed 
mellem kongresserne. Hovedbestyrelsen 
har det overordnede ansvar for partiets 
økonomi. Hovedbestyrelsens medlem-
mer er adgangsberettigede til alle møder 
i Socialdemokratiet: Medlemsmøder, 
generalforsamlinger og repræsentant-
skabsmøder holdt af den lokale partior-
ganisation og møder i folketingsgruppen, 
med ret til at udtale sig, men uden 
stemmeret.

REGION HOVEDSTADENS  
REPRÆSENTANTER I  
HOVEDBESTYRELSEN

Formanden for partiets regionsorgani-
sation, Morten Thorup ”født” medlem af 
Hovedbestyrelsen og afløste som sådan 
Jan Ankler ved årsskiftet 2021-2022. 
Øvrige medlemmer er: Anette Stæhr, 
Bjarne Kaspersen Hansen, Jan Salling 
Christensen, Per Gravgaard Hansen. 
Alice Rudkjær er indtrådt i Hovedbesty-
relsen efter Mortens Thorups besættelse 
af formandsposten.

MØDEFREKVENS  
OG ONLINEMØDER

Hovedbestyrelsens har siden regionsre-
præsentantskabsmødet den 29. august 
2021 afholdt otte møder. Hertil kommer 
et par online-møder i særlige anlednin-
ger, hvor partiledelsen har ønsket at høre 
Hovedbestyrelsen i konkrete sager. De 
fleste af Hovedbestyrelsesmøderne i peri-
oden er gennemført som fysiske møder.

ÅRSPLAN FOR  
HOVEDBESTYRELSENS 
MØDER

Flere af Hovedbestyrelsens møder 
gennemføres i en fast turnus som 

fællesmøder med fx kredsformændene; 
folketingsgruppen samt ikke-valgte 
folketingskandidater; borgmestre/regi-
onsrådsformænd/gruppeformænd samt 
medlemmer af partiets EP-gruppe, der 
giver Hovedbestyrelsen en aktuel og 
indsigtsfuld europapolitisk oversigt. Jf. 
også nedenfor

En række sager behandles fast hvert år 
af Hovedbestyrelsen i en slags ”års-
hjul”: Det gælder bl.a. Aktivitetsplanen, 
Ligestillingsregnskabet og sagerne vedr. 
partiets økonomi.

Selvom en række af møderne således 
er fællesmøder, er en del af hvert møde 
alene for hovedbestyrelsens medlemmer.   

ÅRLIG AKTIVITETSPLAN

Hovedbestyrelsen vedtager hvert år en 
ganske omfattende aktivitetsplan, som 
er en overordnet plan for alle organisa-
toriske aktiviteter, der besluttes centralt i 
organisationen.

Ligesom langt de fleste af de sager, der 
omtales i det følgende, kommer også 
aktivitetsplanen til behandling i regi-
onsbestyrelsen, og kan også ad denne 
vej komme ud til kendskab i kredse og 
foreninger.

HOVEDINDHOLDET I  
HOVEDBESTYRELSENS 
MØDER

Partiets to næstformænd skiftes til at 
lede HB-møderne. Hvert af hovedbe-
styrelsens møder har et politisk hoved-
punkt, hvor partiformanden giver en 
politisk orientering – oftest dækkende 
store og aktuelle sager, der fremlægges 
til kommentering og debat. På baggrund 
af kommentarer og debat konkluderer 
formanden. Grundet emnernes aktuelle 
karakter giver det ikke mening her at 
referere alle politiske sager. Debatfor-
men indebærer, at Hovedbestyrelsens 
medlemmer har mulighed for komme 
med kommentarer og forslag, og parti-
formanden replicerer.

Det er i almindelighed sådan, at der ikke 
må refereres detaljeret fra oplæggene 

og debatten, og det udsendte referat 
gengiver heller ikke indholdet, men er 
alene en registrering af, hvem der tager 
ordet til de enkelte af dagsordenens 
hovedpunkter.     

Partisekretæren giver en organisatorisk 
orientering, der rummer en gennem-
gang af de væsentligste organisatoriske 
temaer, der efterfølgende debatteres. 

Flere af hovedbestyrelsens møder 
rummer også særlige politiske eller 
organisatoriske punkter, der er rejst af 
lokale organisationsled. Partisekretæren 
udarbejder et svar, som hovedbestyrel-
sen kan kommentere på.

Herudover rummer dagsordnerne 
konkrete organisatoriske sager med 
henblik på hovedbestyrelsen stillingta-
gen. I og med at hovedbestyrelsen har 
det overordnede ansvar for partiets 
økonomi, vil dagsordnerne ofte rumme 
særlige punkter vedr. partiets økonomi-
ske forhold, ligesom Hovedbestyrelsen 
hvert år vedtager de vejledende kontin-
gentsatser.

Dagsordnerne vil også ofte rumme udpe-
gelser til hverv i udvalg mv., ligesom dags-
ordnerne undertiden kan rumme sager 
fra det særlige kommunale mæglingsud-
valg eller andre udelukkelsessager.

ORGANISATORISK UDVALG

Hovedbestyrelsen har nedsat et særligt 
organisatorisk udvalg, bestående af de 
fem regionsformænd og partisekretær 
og vicepartisekretær m.fl. Udvalget kan 
alene behandle organisatoriske sager af 
særlig og specifik organisatorisk rele-
vans. Hovedbestyrelsens medlemmer 
modtager referat af møderne.

RETNINGSLINJER VED-
RØRENDE KRÆNKENDE 
ADFÆRD OG VEDTAGELSE 
AF SAMVÆRSPOLITIK

I efteråret 2020 skabte et par sager 
med indhold af sexkrænkelser overfor 
partifæller og den såkaldte MeToo-debat 
generelt betydelig opmærksomhed på 
disse problemer. 

ET ÅR MED  
MANGE OPGAVER

Af: Bjarne Kaspersen Hansen, hovedbestyrelsesmedlem

Årsberetning fra Socialdemokratiets Hovedbestyrelse
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NOGLE  
STØRRE  
TEMAER  
FRA DEN  
FORLØBNE  
PERIODE:

ARKTIS OG  
RIGSFÆLLESSKABET

Det har længe været et ønske fra Region 
Hovedstaden, at Hovedbestyrelsen 
kunne danne rammen om en temade-
bat om Arktis, der af mange grund er 
kommet på forsvars- og sikkerhedspoliti-
ske dagsorden. På Hovedbestyrelsesmø-
det i januar 2022 gennemførtes denne 
debat med væsentlige bidrag af den nu 
forhenværende forsvarsminister Trine 
Bramsen og udenrigsminister Jeppe 
Kofod. Hovedbestyrelsen kvitterede for 
den grundige redegørelse. På samme 
møde var inviteret repræsentanter for 
partifællerne på Færøerne og i Grønland, 
hhv. Sjordur Skåle, Jævnardirflokkurin og 
Aka Høeg-Damm, Siumut. Vi var vist alle 
enige om, at det fremover er særdeles 
væsentligt med kontakt med partifæl-
lerne i rigsfællesskabet. 

EU-POLITIKKEN

Vores medlem af Europa-Parlamentet, 
Christel Schaldemose har ved flere 
lejligheden bidraget med god europa-
politisk orientering om vores arbejde på 
den europæiske scene. Således også ved 
denne lejlighed.

DEN KOMMENDE  
FOLKEAFSTEMNING

Ruslands overfald på nabolandet 
Ukraine har sat fokus på Danmarks for-
svars- og sikkerhedspolitik. På det store 
partimøde i Fredericia i begyndelsen af 
marts 2022 fremlagde partiformanden 
forslag til beslutning om en markant øko-
nomisk styrkelse af dansk forsvar – med 
det sigte at nå op på 2 procent af BNP i 
2033, og Folkeafstemning om ophævelse 
af det danske EU-forsvarsforbehold til 
afholdelsen den 1. juni i år. 

RESULTATET AF REGIONS-  
OG KOMMUNALVALGENE

Hovedbestyrelsen har ved flere lejlig-
heder haft evaluerende drøftelser af de 
– overvejende – nedslående resultater af 
regions- og kommunalvalgene i novem-
ber 2021. Mange årsagsforklaringer har 
været inde i billedet. Uhensigtsmæssige 
borgmesterskift kort før valgene, utidig 
”københavnerbashing”, reaktioner på 
minksager mv., men også mere dybt-
gående strukturelle forhold har været 
fremme, og vi har som Hovedbestyrel-
sesmedlemmer været særdeles enga-
gerede i den efterfølgende debat – også 
set i forhold til de kommende valg!

KONTINGENTSPØRGSMÅL

I forbindelse med vedtagelsen af  
de nye partilove på kongressen 2021  
fik regionsorganisationerne mulighed 
for at udskrive et medlemskontingent. 
I forbindelse med Hovedbestyrelsens 
årlige fastsættelse af de vejledende 
kontingenterne for foreninger, kredse 
og partikontoret, har det været drøftet, 
hvorvidt der skulle fastsættes en vejle-
dende sats for et regionskontingent. I 
sin konklusion valgte Hovedbestyrelsen 
at afvente de fem regionsrepræsen-
tantskabsmøder, for at se på hvilket et 
niveau et regionskontingent ville lande 
på, og så tage en beslutning ud fra det. 
Lige nu er der forslag om et regionskon-
tingent i Region Syd, Region Sjælland og 
Region Hovedstaden.

STEMMEOPTIMERING  
I STORKREDSENE

Partiledelsen har – vel bl.a. i lyset af de 
seneste valg – introduceret en ikke-af-
sluttet drøftelse af muligheden for yder-
ligere stemmeoptimering. Opblødning af 
kredsgrænser og muligheden for ophæ-
velse af dobbeltmandatbegrænsninger 
har været inde i billedet. Det har været 
fremhævet, at sådanne drøftelser bedst 
kunne foregå indenfor storkredsene, 
hvor der allerede har udviklet sig mere 
tværgående manøvremuligheder for fx 
Folketingskandidaterne. Den anden side 
af debatten er vanskelighederne ved at 
finde kandidater, der ønsker opstilling i 
kredse med ringe mulighed for valg.

Hovedbestyrelsen fulgte op med vedta-
gelsen af en advokatordning og efterføl-
gende en omfattende samværspolitik, 
der er bredt gældende i partiorganisati-
onens forskellige led, og som skal følges 
op af en række implementeringsaktivi-
teter, der i den indeværende periode er 
iværksat i forhold til partiets tillidsvalgte 
på forskellige niveauer.

Disciplinærudvalget, der nu af Hoved-
bestyrelsen er nedsat som følge af den 
stedfundne revision af partiets love, kan 
beslutte sanktioner overfor partifæller, 
der handler imod den vedtagne sam-
værspolitik.

NÆRHEDSREFORMEN 

I regi af Hovedbestyrelsen nedsattes i 
2020 et udvalgsarbejde med henblik 
på forslag til en Nærhedsreform, Det 
er Herlevs borgmester, Thomas Gyldal 
Petersen, der frem til begyndelsen 
af 2022 stod i spidsen for udvalget. 
Thomas Gyldal valgte at fratræde hver-
vet, der er overtaget af partiets næstfor-
mand, borgmester Marie Stærke, Køge. 
Hver region er repræsenteret i udvalget. 
Region Hovedstaden er repræsenteret 
ved fhv. formand Jan Ankler og Maja 
Barfod Hørsving. Forslagene er udsendt 
til debat i partiorganisationen med hen-
blik på behandling, på partiets årsmøde i 
september 2022.

HOVEDBESTYRELSENS 
POLITISKE UDVALG OG 
NETVÆRK

Et udvalg under Hovedbestyrelsen 
resulterede i etableringen af tre partiud-
valg: Internationalt udvalg, Verdensmåls-
udvalg og et udvalg for Ligestilling og 
Mangfoldighed samt en række net-
værk. Udvalgspladserne er besat efter 
ansøgning fra interesserede, medens de 
vedtagne netværk er åbne for interes-
serede partifæller. Der har været meget 
stor interesse for medlemskab af udvalg 
og netværk, der i indeværende periode 
er kommet i gang. Dog med visse forsin-
kelser. Medlemmer af Hovedbestyrelsen 
er tilforordnet de enkelte udvalg og 
netværk. 

REVISION AF PARTIETS 
LOVE – NYE STANDARD-
VEDTÆGTER FOR ALLE 
ORGANISATIONSLED 

Med henblik på vedtagelse på partikon-
gressen i september 2020 igangsatte 
Hovedbestyrelsen i 2018 et udvalgsar-
bejde med henblik på revision af partiets 
love. Region Hovedstaden er i udvalget 
repræsenteret af den nu afgåede regions-
formand, Jan Ankler og formanden for SIK, 
Jan Salling (udtrådt november 2020).

Som en følge af, at partikongressen, der 
skulle være gennemført i september 
2020, måtte aflyses i lighed mange andre 
aktiviteter, der skulle være gennemført i 
de seneste par år, er den videre behand-
ling udsat til kongressen i september 
2021. I forhold til Hovedbestyrelsens 
vedtagne forslag til nye love er der siden, 
som en følge af krænkelsesdebatten i 
partiet, tilkommet forslag om det særlige 
disciplinærudvalg, der kan vedtage sank-
tioner overfor medlemmer, der findes 
skyldige i krænkelsessager. 

Hovedbestyrelsen har siden kongressen 
2021 udarbejdet nye standardvedtæg-
ter, som alle organisationsled nu skal 
forholde sig til, således at de lokale ved-
tægter kan tilpasses i overensstemmelse 
hermed. For Region Hovedstadens 
vedkommende er denne proces i gang i 
foråret 2022, med henblik på vedtagelse 
af nye vedtægter på repræsentantskabs-
mødet i maj 2022.

Medlemsudviklingen – kampen for flere 
medlemmer 

Medlemsudviklingen giver fortsat anled-
ning til bekymring, og alle i partiet må 
have deres opmærksomhed henvendt 
herpå! Tilgangen må opveje afgangen 
ved udmeldelse og såkaldt ”naturlig 
afgang”.

I alle fem regioner er der betydelige fald 
i medlemstallet. Konsekvenserne er lette 
at få øje på. 

Opstillingen til regions- og kommunal-
valgene viste, hvor svært det kan være at 
finde interesserede og egnede kandida-
ter, når partiets medlemstal falder. En 
vigtig aktivitet for de lokale partiorgani-
sationer er udbygning af den løbende 

medlemskontakt og medlemsaktivitet, 
der synes at være alfa og omega for  
fastholdelsen af de medlemmer, vi har 
i partiet.

BRUG FOR DEBAT OM 
FORM OG INDHOLD I  
PARTIARBEJDET

I beretningen for tidligere år omtaltes 
det, at vi fra Region Hovedstadens side 
har stillet forslag om en temadebat om 
fremtidens partiarbejde. Udgangspunk-
tet var en debat om samme emne i 
Regionsbestyrelsen tidligt i 2020. Sagen 
er fra vor side ikke gået i glemmebogen. 
Det er en nødvendig debat med henblik 
på fornyelse og ny udvikling – såvel lokalt 
som centralt. Hovedbestyrelsen gen-
nemførte på sit todages møde i januar 
en temadebat, der éntydigt satte lys 
på nødvendigheden af at styrke arbej-
det i de lokale partiforeninger, der er 
ansvarlige for størstedelen af de direkte 
medlemsrettede aktiviteter. 

DIALOG MED  
REGIONSBESTYRELSE M.FL.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne i 
Region Hovedstaden har over de sene-
ste par år intensiveret bestræbelserne 
for at holde en god og aktiv dialog om 
vores arbejde i Hovedbestyrelsen.

Det foregår ved online orientering om 
indholdet i kommende møder og via 
formandsorienteringer til kreds- og 
foreningsformænd mfl.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne 
kommer også gerne ud til møder i for-
eninger og kredse. Vi vil gerne opfordre 
til, at foreninger og kredse gør brug af 
denne mulighed!
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2022 begyndte forhandlinger med det 
franske formandskab i ministerrådet. 

Nu tager vi et grundlæggende opgør 
med det Vilde Vesten, som det digitale 
har udviklet sig til. I alt for lang tid har 
ulovlige produkter og indhold spredt 
sig online, og algoritmer har fremmet 
splittelse, og anbefalingssystemerne har 
ødelagt unges selvværd.

Jeg er meget stolt af den endelige tekst, 
som indeholder stærke, socialdemokra-
tiske aftryk. Vi øger forbrugersikkerhe-
den og gør det mere sikkert for unge at 
færdes online.

Kampen fortsætter i 2022, hvor jeg skal 
forhandle den endelige lovgivning på 
plads med Rådet. 

DANSKE SOCIALDEMO-
KRATER I SPIDSEN FOR 
VIGTIGE FORSLAG

Mens jeg havde travlt med at tøjle 
Tech-giganterne i 2021, havde mine 
kollegaer Niels Fuglsang og Marianne 
Vind også travlt med hver deres vigtige 
forslag.

Niels er kommet i spidsen for revide-
ringen af EU’s direktiv om energieffek-
tivisering. Med hans ambitiøse forslag, 
som blev præsenteret i starten af 2022, 
vil EU tage et vigtigt skridt fremad til 
gavn for den grønne omstilling og 
forbrugernes pengepung. Den energi, 
vi bruger, skal være grøn, men den 
mest bæredygtige energi er den, vi ikke 
behøver bruge. Derfor er det på tide, 
at alle EU-lande bliver mere effektive i 
deres energiforbrug.

Samtidig stod Marianne i spidsen for 
Europa-Parlamentets forslag til en ny 
syvårig strategi om sundhed og sikker-
hed på arbejdspladsen. Langt størstede-
len af al lovgivning om arbejdsmiljø både 
i Danmark og i andre EU-lande kommer 
fra EU. Derfor er det afgørende vigtigt, 
at det er en ambitiøs socialdemokrat, 
som er forfatter på forslaget. 

I 2021 fyldte kampen mod den EU- 
bestemte mindsteløn selvfølgelig også 
meget. Her tog Marianne mange svære, 

men vigtige kampe for os og den danske 
model i Europa-Parlamentets beskæfti-
gelsesudvalg.

FORBEDRET  
PANDEMI-SAMARBEJDE

Selvom vaccinerne ikke bebudede en 
hurtig afslutning på Corona-pandemien, 
så ser det lysere ud nu.

Vi kan ikke politisk bestemme, hvor 
eller hvordan den næste sundhedskrise 
rammer. Men vi kan politisk bestemme, 
hvordan vi er rustet til at modstå krisen. 
Det er et ansvar, som hviler på hver 
enkelt regering i Europa. Og det er et 
ansvar, som den danske regering løfter 
på fornemmeste vis. 

Vi har også et ansvar for at forbedre 
vores fælleseuropæiske beredskab. 
Derfor har vi sat flere ressourcer af, så 
vi i fremtiden opdager sundhedskriser 
hurtigere. På den måde kan vi reagere i 
tide og afbøde konsekvenserne. Derud-
over skal vi have lagre med medicinsk 
udstyr i Europa, så vi ikke er afhængige 
af leverancer fra lande uden for EU, 
næste gang behovet opstår. 

GRØN VEJ UD  
AF CORONA KRISEN

Når vi genopbygger vores samfund og 
økonomier efter Corona krisen, skal 
vi ikke opbygge alting præcis, som det 
var før sundhedskrisen. Vi skal bygge 
et mere bæredygtigt Europa. Og i 
Europa-Parlamentet tog vi i foråret de 
første, vigtige skridt: Vi har vedtaget en 
historisk klimalov. Her viser EU internati-
onalt lederskab. Og den danske rege-
rings store ambitioner har været med 
til at sætte retningen og inspirere vores 
europæiske naboer.

Med klimaloven har vi aftalt, at EU skal 
være klimaneutrale i 2050 og have 
reduceret CO2-udledningen med 55 % 
i 2030.

Samtidig sikrer vi, at vores indsats  
altid står på et sollidt, videnskabeligt 
fundament, vi har nemlig oprettet et 
europæisk klimaråd.

STÆRKT FÆLLESSKAB  
- PÅ PRØVE

Vores europæiske fællesskab har sjæl-
dent haft bedre muligheder end i 2021 
til at vise sit værd. Netop når det gælder 
klimakrisen, Corona-pandemien og kon-
trol med Tech-giganterne, er der brug 
for et større fællesskab end det natio-
nale, for at vi virkelig rykker. Og det har 
vi gjort i 2021. Samtidig med at vi har sat 
klare, socialdemokratiske aftryk. 

I 2021 kunne vores parti og hele den 
danske, socialdemokratiske arbejder-
bevægelse fejre 150 års jubilæum. Det 
var stort og flot. Det mindede mig om, at 
vores parti og bevægelse er internatio-
nal. Vi er udsprunget af en international 
bevægelse, og vi har stadig søsterpartier 
over hele verden. Derfor er vi selvfølge-
lig en del af det europæiske samarbejde.

En kamp, som vi ikke kan komme 
udenom i 2022, er kampen for de euro-
pæiske frihedsværdier. Med Ruslands 
invasion af Ukraine er det blevet mere 
vigtigt end nogensinde. Nu er tiden til at 
vi rykker sammen i bussen. Det betyder 
også - forhåbentlig - en endelig afskaf-
felse af det danske forsvarsforbehold. 

2021 blev et år præget af de store 
fællesskaber. Vores danske, socialde-
mokratiske fællesskab blev styrket i 
fejringen af partiet og bevægelsens 150 
års jubilæum. Og EU-fællesskabet viste 
sit værd med vedtagelsen af den helt 
nødvendige europæiske klimalov. Men 
mit år har i særdeleshed været fyldt af 
kampen med Tech-giganterne.

NY SHERIF I DET  
DIGITALE VILDE VEST

I oktober 2006 pakkede jeg for første 
gang kufferten for at tilbringe mandag 
til torsdag i Bruxelles som medlem af 
Europa-Parlamentet. Dengang havde 
Facebook endnu ikke gjort sit store 
indtog i Danmark, den første iPhone var 
ikke blevet lanceret endnu, og YouTube 
havde kun eksisteret et enkelt år. 

Udviklingen har siden været nærmest 
ustyrlig på det digitale område, men det 
forsøger vi nu at gøre op med. Det har 
jeg brugt det meste af 2021 på. Jeg står 
nemlig i spidsen for Europa-Parlamen-
tets arbejde med at opdatere den digi-
tale lovgivning, og på bare et år har jeg 
præsenteret mit forslag til ny lovgivning 
og gennemført forhandlinger med alle 
Europa-Parlamentets politiske grupper. 
I december kunne vi stemme om det 
samlede forslag, så vi allerede i januar 

ET ÅR MED  
FOKUS PÅ  
FÆLLESSKABERNE 
Årsberetning fra Europa-Parlamentet

Christel Schaldemose, Europa-parlamentsmedlem 
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Hovedbestyrelsen etablerede i januar 
tre stående udvalg, herunder et inter- 
nationalt udvalg. Udvalgets opgave er, 

•  At øge engagementet fra medlem-
merne ved at styrke og systemati-
sere Socialdemokratiets oplysnings-
arbejde om EU og internationale 
forhold

•  At facilitere EU-studieture og rejser

•  At afholde en årlig  
Europa-konference

•  At afholde en international  
konference

•  At styrke koordineringen af  
Socialdemokratiet og arbejder- 
bevægelsens rolle i Norden,  
Europa og internationalt

•  At udarbejde en redegørelse på 
et udvalgt område indeholdende 
pejlemærker, der skal danne 
udgangspunkt for en diskussion i 
Hovedbestyrelsen og til eventuel 
efterfølgende udarbejdelse af  
handlingsplan

ETABLERING

I februar 2021 blev alle medlemmer 
opfordret til at melde deres interesse i 
medlemskab af blandt andet Internati-
onalt udvalg og sende en ansøgning til 
regionsorganisationen. 

SRH modtog 24 ansøgninger til de tre 
pladser i udvalget. I forbindelse med 
indstillingen af medlemmer til udvalgene 
lagde regionsorganisationen vægt på, at 
der til alle de udvalg, der var i spil, blev 
indstillet lige mange mænd og kvinder, 
og at der i det hele taget sikredes en 
så bred repræsentation som muligt. 
Pladserne i udvalget er fordelt med tre 
til hver region. Region Hovedstaden 
indstillede Irene Odgaard fra Frederiks-
berg, Peter Lyngse fra Helsingør og Poul 
Breyen fra Dragør. Hovedbestyrelsen 
har udpeget Ida Marker, Region Sjæl-
land som formand og Carsten Linding 
Jakobsen, Region Midtjylland som næst-
formand for udvalget. Ida Marker har 
meddelt, at hun ønsker at fratræde som 
formand på grund af opgavens omfang.

INTERNATIONALT 
UDVALG
Af: Jan Ankler, næstformand og organisationssekretær i SRH

I januar i 2021 vedtog Hovedbestyrelsen 
en ny struktur for partiets landsdæk-
kende netværk.

Socialdemokratiets netværk har til 
formål at skabe politisk debat,  
mobilisering og aktivisme – at række ud 
i partiorganisationen og skabe debat på 
tværs og mellem socialdemokrater.

Samtidig skal netværket afgive en årlig 
beretning til Socialdemokratiets Hoved-
bestyrelse og arrangere en konference.

DE ETABLEREDE NETVÆRK ER

•  Kulturpolitisk (alle med engage-
ment og interesse indenfor kultur- 
og fritidslivet)

•  Kirkepolitisk (alle med engagement 
og interesse indenfor det kirkepo-
litiske – herunder medlemmer af 
menighedsrådene)

•  Boligpolitisk (alle med engagement 
og interesse indenfor det bolig-
politiske – herunder beboervalgte 
repræsentanter i de almennyttige 
boligselskaber)

•  Arbejdsmarkedspolitisk (alle  
med engagement og interesse 
indenfor det arbejdsmarkeds- og 
beskæftigelsesmæssige – herunder 
tillidsvalgte i fagbevægelsen)

•  Uddannelsespolitisk (alle med 
engagement og interesse indenfor 
det uddannelsespolitiske – herunder 
medlemmer af skolebestyrelser mv.)

•  Social- og sundhedspolitisk (alle 
med engagement og interesse inden-
for det social- og sundhedspolitiske)

•  Helganetværket (alle med  
engagement og interesse  
for at få flere kvinder i politik)

•  Regnbuenetværket (alle med  
engagement og interesse for 
LGBTQ+ politik)

•  PES-aktivisterne (alle med  
engagement og interesse  
for PES og EU-politik) 

Netværkene sætter egne dagsordener 
inden for rammerne af principprogram-
met. De driver selv arbejdet, bygger 
relationer og søger samarbejdet med 
relevante parter på organisatorisk plan, 
såvel som politisk internt i Socialdemo-
kratiet

Det har taget nogen tid at igangsætte 
de etablerede netværk, men processen 
nærmer sig sin afslutning.

NATIONALE  
NETVÆRK
Af: Jan Ankler, næstformand og organisationssekretær i SRH

SOCIALDEMOKRATIET - REGION HOVEDSTADEN POLITISK BERETNING 2021

SIDE 18 AF 32 SIDE 19 AF 32



Hovedbestyrelsen etablerede i januar 
tre stående udvalg, herunder et udvalg 
vedrørende de 17 Verdensmål.  
Udvalgets opgave er, 

•  At forøge fokus på verdensmålene

•  At sætte særligt ind ift. bæredygtig 
energi- og klimaindsats

•  At forankre viden og fokus om 
verdensmålene i alle led af Social-
demokratiet (lokalt, regionalt, 
nationalt og på Europæisk plan) og 
herigennem øge engagementet fra 
medlemmerne der har interesse for 
verdensmålene ved at skabe politisk 
debat om verdensmålene

•  At udarbejde en verdensmålsrede-
gørelse indeholdende pejlemærker 
til Hovedbestyrelsen hvert år, der 
skal danne udgangspunkt for en 
diskussion i Hovedbestyrelsen og til 
eventuel efterfølgende udarbejdelse 
af handlingsplan

ETABLERING

I februar 2021 blev alle medlemmer 
opfordret til at melde deres interesse 
i medlemskab af blandt andet Ver-
densmålsudvalget og sende en ansøg-
ning til regionsorganisationen. 

SRH modtog 18 ansøgninger til de tre 
pladser i udvalget. I forbindelse med 
indstillingen af medlemmer til udvalgene 
lagde regionsorganisationen vægt på, 
at der til all de udvalg, der var i spil, blev 
indstillet lige mange mænd og kvinder, 
og at der i det hele taget sikredes en 
så bred repræsentation som muligt. 
Pladserne i udvalget er fordelt med 
tre til hver region. region Hovedstaden 
indstillede Kit Roesen fra Vesterbro/Kgs. 
Enghave, Lene Vestergren Rasmussen 
fra Frederiksberg og Niels Hahn fra 
Østerbro. Hovedbestyrelsen har udpe-
get Jan Ankler, region Hovedstaden som 
formand og Charlotte Roest, Region 
Sjælland som næstformand for udvalget. 
Jan Ankler har meddelt, at han ønsker 
at fratræde som formand på grund af 
opgavens omfang.

AKTIVITETER

Verdensmålsudvalget planlægger 
en konference for alle tillidsvalgte til 
afholdelse i begyndelsen af september. 
Konferencen finder sted på Christians-
borg. Der vil være indlæg far eksperter 
og politikere om arbejdet med de 17 
verdensmål.

VERDENSMÅLS- 
UDVALGET

Af: Jan Ankler, næstformand og organisationssekretær i SRH

2021 og begyndelsen af 2022 har været 
stærkt præget af to ting: Corona og 
Ukraine. Desværre er det sidste langt fra 
løst i skrivende stund, men håbet er det 
sidste, man skal opgive. Men rædslerne 
glemmer vi aldrig. Ej heller den der har 
forårsaget dem: Vladimir Putin.

I begge tilfælde er der blevet udvist  
en imponerende enighed i både EU  
og Nato

I Region Hovedstaden har regions-
bestyrelsen bekræftet i 2021, at det 
for mange år siden nedsatte udvalg 
(samtidig med at regionerne blev etab-
leret!), skulle fortsætte sit arbejde med 
at fremme debatten og kendskabet til 
”verden omkring os”. Udvalget, der p.t. 
består af over 30 medlemmer og ”tilfor-
ordnede”, har, i det forløbne år, forsøgt 
at gøre det på tre forskellige måder: 

1.  Mødes 2-3 gange om året til debat-
møder med oplæg og planlægning af 
fremtidige arrangementer. I året der 
gik, har vi bl.a. drøftet ”Europa-Næv-
net” (oplæg Gry Grave), ”Folketingets 
EU-reformgruppe” (oplæg Claus 
Larsen-Jensen), ”Polen” (oplæg Vibe 
Termansen), ”Hvad vil vi med EU?” 
(oplæg Jens Joel), ”Italien” (oplæg 
Poul Breyen) og ”Mindsteløn” (oplæg 
Irene Odgaard). Vi har planlagt et 
møde i slutningen af marts 2022 om 
”Arktis” (Poul Nielson) og ”Ukraine” 

(Claus von Barnekow), samt ”Dan-
mark i hjertet af EU og Nato”.

2.  Dernæst har vi eksterne møder, 
konferencer og arrangementer, her-
under kurser om EU, som vi bl.a. har 
afholdt på Christiansborg. I foråret 
2021 havde vi planlagt, med PES, en 
konference på Christiansborg om 
”Portugal, Spanien og Italien - tre 
lande med centrumvenstrerege-
ringer”. (Oplæg: Britta Thomsen, 
Morten Heiberg og Poul Breyen). 
Corona udsatte konferencen til okto-
ber 2021.

3.  Endelig studieture, specielt til Bru-
xelles. I september i år skal vi igen til 
Bruxelles, som gæster hos Marianne 
Vind. I et samarbejde med FIC. Turen 
havde været planlagt længe!

Udvalget er i øvrigt medlem/tilknyttet 
partiets centrale internationale udvalg, 
som oftest mødes på Christiansborg og 
har normalt debatmøder med ministre, 
nuværende og tidligere MF’er og MEP’er, 
samt eksperter, som alle giver udtryk 
for glæde over de afholdte møder og 
debatter med interesserede og vidende 
deltagere! Tre af udvalgets medlemmer, 
undertegnede, Poul Breyen og Irene 
Odgaard, samt Peter Lyngse er blevet 
udpeget som medlemmer af det cen-
trale udvalg, som består af 15 personer 
fra hele landet. Tre fra hver region.

Vi er også aktive i PES, Partiet for Euro-
pæiske Socialdemokrater, som Poul 
Nyrup engang var formand for, hvor 
Jens Georg Bagge er landskoordinator 
og nyudnævnt formand for partiets 
Internationale Udvalg, samt FIC, Forum 
for International Cooperation, som 
Claus Larsen-Jensen er formand for.

Endelig yder vi bistand samt tilskynder 
til, at kredse og partiforeninger i regio-
nen nedsætter et lokalt internationalt 
udvalg. Men vi bistår også, hvis man 
blot ønsker at vide mere om et bestemt 
emne eller vil arrangere et debatmøde, 
f.eks. om EU, eller en studietur.  

I er derfor meget velkomne til at kon-
takte os, om I ønsker at bliver medlem 
af udvalget, eller vil lave et arrangement, 
en studietur eller blot vil vide mere.

ET UDVALG MED 
FOKUS PÅ ”VERDEN 
OMKRING OS”
Årsberetning fra internationalt udvalg

Af: Poul Breyen, formand og Irene Odgaard, næstformand
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På grund af Corona-situationen og gen-
nemførelsen af valgene til kommuner 
og regioner har det ikke været muligt 
at gennemføre de planlagte aktiviteter 
i forbindelse med implementeringen 
af tiltagene i forhold til rammerne for 
samværet i partiet.

UDDANNELSE

Det var oprindeligt planen at gennem-
føre en række regionale og lokale møder 
med formændene i alle partiets led om 
håndteringen af situationer, hvor der 
sker krænkelser af et medlem. Dette lyk-
kedes af førnævnte grunde ikke. I stedet 
har hovedbestyrelsen besluttet, at alle 

medlemmer med et ledende tillidshverv 
skal gennemføre et obligatorisk uddan-
nelsesforløb om organisationskultur i 
Socialdemokratiet. Partikontoret har 
derfor udviklet en e-læring om Orga-
nisationskultur i Socialdemokratiet, 
som vil blive udbudt en gang årligt til 
alle Socialdemokratiets medlemmer af 
hovedbestyrelsen, folkevalgte, organisa-
torisk valgte og undervisere.

Gennemføres e-læringen, vil man 
modtage et certificeringsbevis. Certifice-
ringen varer et år, og 30 dage før udløb 
vil man modtage endnu en indkaldelse, 
såfremt man stadig bestrider et ledende 
tillidshverv i Socialdemokratiet. Partikon-
toret vil løbende følge op på andelen af 

gennemførelser og holde hovedbesty-
relsen orienteret herom. 

DISCIPLINÆRUDVALG

Hovedbestyrelsen nedsatte i oktober 
2021 det vedtagne disciplinærudvalg. 
Udvalget består af fire medlemmer, 
Partisekretæren og tre yderligere 
medlemmer, således, at der er en 
ligelig kønsfordeling. Hertil kommer to 
suppleanter (en af hvert køn) og det skal 
ved forfald sikres, at kønsfordelingen i 
udvalget fastholdes.

SAMVÆRSPOLITIK

Af: Jan Ankler, næstformand og organisationssekretær i SRH

Hovedbestyrelsen etablerede i januar 
tre stående udvalg, herunder et Lige-
stillings- og mangfoldighedsudvalg. 
Udvalgets opgave er 

•  At styrke ligestillingen i Danmark og i 
Socialdemokratiet

•  At øge medlemmernes engagement i 
ligestilling ved at skabe politisk debat

•  At styrke Socialdemokratiet gennem 
en målrettet indsats for at få mere 
mangfoldige lister ved de politiske 
valg, og styrke mangfoldigheden i 
partiorganisationen

•  At understøtte politikudviklingen på 
ligestillingsområdet i tæt samarbejde 
med valgte politikere og partiorgani-
sation lokalt, regionalt og centralt

•  At udarbejde en ligestillingspolitisk 
redegørelse til Hovedbestyrelsen 
hvert år, der skal danne udgangs-
punkt for en diskussion i Hovedbe-
styrelsen og til eventuel efterfølgende 
udarbejdelse af handlingsplan

ETABLERING

I februar 2021 blev alle medlemmer 
opfordret til at melde deres interesse i 
medlemskab af blandt andet udvalget 
og sende en ansøgning til regionsorga-
nisationen. 

SRH modtog 9 ansøgninger til de tre 
pladser i udvalget. I forbindelse med 
indstillingen af medlemmer til udvalgene 
lagde regionsorganisationen vægt på, 
at der til all de udvalg, der var i spil, blev 
indstillet lige mange mænd og kvinder, 
og at der i det hele taget sikredes en 
så bred repræsentation som muligt. 
Pladserne i udvalget er fordelt med tre 
til hver region. Region Hovedstaden 
indstillede Hari Neupane fra Bispebjerg, 
Johnni Maarup Andersen fra Bispebjerg 
og Katrine Skov fra Gladsaxe, der hver 
repræsenterer en indfaldsvinkel til lige-
stillings- og mangfoldighedsspørgsmå-
let. Hovedbestyrelsen har udpeget Mads 
Søndergaard Thomsen, Region Syddan-
mark som formand og Britta B. Vistisen, 
Region Nordjylland som næstformand 
for udvalget. 

LIGESTILLINGS- 
OG MANGFOLDIG-
HEDSUDVALGET
Årsberetning fra internationalt udvalg

Af: Poul Breyen, formand og Irene Odgaard, næstformand

Antal kvinder Antal mænd Kvinder % Kvinder %

Forretningsudvalget 3 4 43% 57%

Regionsrådsgruppen 5 4 56% 44%

Regionsrådskandidater 8 16 33% 67%

Hovedbestyrelsen 2 4 40% 60%

Kredsformænd 9 19 32% 68%

Folketingsmedlemmer 3 9 25% 75%

Folketingskandidater 11 13 46% 54%
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Hovedbestyrelsen besluttede i januar 
2018 at udarbejde en analyse af partiets 
struktur forud for arbejdet med en 
revision af partiets love. Til formålet 
nedsattes et udvalg med Partisekretær 
Jan Juul Christensen som formand og 
repræsentanter for partiorganisationen, 
det kommunale, regionale og nationale 
politiske niveau samt DSU.

ANALYSEN

Regionsbestyrelsen behandlede analy-
sen i januar måned 2019, og Udvalget 
præsenterede sin analyse for Hovedbe-
styrelsen i marts måned 2019. Udval-
get lagde op til, at man kunne være 
”passivt” medlem af partiet, og at man 
også kunne udnævnes til æresmedlem. 
Dernæst drøftedes initiativer i forhold til 
meget små foreninger, hvor der blev lagt 
op til, at der igangsættes en dialog med 
foreninger med et lille medlemsgrund-
lag, og at der blev indført et behovskrav 
i forbindelse med dannelsen af nye 
foreninger. Udvalget så ikke et behov 
for etablering af storkredsorganisatio-
ner. Vedrørende mulighederne i den 
ændrede valglov, var der enighed om, 
at der skulle fastsættes landsdækkende 
ensartede opstillingsregler. Der var også 
lagt op til en debat om Hovedbestyrel-
sens sammensætning med en udvidelse 
af den politiske repræsentation. Der var 
ikke tilslutning til dette i Hovedbesty-
relsen. Endelig blev der lagt op til, at de 
kongresser, hvor der vælges ledelse og 
vedtages lovrevisioner, fortsat kaldes 
kongresser, men at de mellemliggende 
møder benævnes årsmøder.

 
LOVÆNDRINGER

På dette grundlag påbegyndte  
udvalget arbejdet med at formulere 
konkret ændringsforslag til Partiloven, 
der oprindeligt sigtede mod en forelæg-
gelse på den ordinære konges i 2020. 
Kongressen i 2020 blev aflyst på grund 
af Corona-epidemien, og behandlingen 
af lovudvalgets forslag udsattes til  
kongressen i 2021.

Udvalget foreslog 172 ændringer til den 
gældende Partilov, og der blev fremsat 
26 ændringsforslag til disse.

Blandt de gennemførte ændringer kan 
nævnes indførelse af karens i forbin-
delse med indmeldelse og en opstram-
ning af reglerne for overflytning mellem 
foreninger. Det blev gjort muligt at 
være medlem af partiet, uden at være 
tilsluttet en partiforening. Medlemmer, 
der vælger dette medlemskab, har ingen 
medlemsrettigheder. Der blev indført 
en laveste aldersgrænse på 13 år for 
opnåelse af medlemsrettigheder.

Bestemmelserne om ligestilling blev 
udvidet til også at omfatte opstillinger 
til politiske poster, og der skal en gang 
årligt udarbejdes en ligestillingsredegø-
relse til Hovedbestyrelsen.

Med lovændringerne blev der givet 
adgang til kontingentopkrævning i  
regionerne, og bestemmelsen om  
partiskat blev udvidet til også at 
omfatte indirekte udnævnelse til 
poster. Restancereglerne vedrørende 
partiskat blev gjort identiske med reg-
lerne for restance med kontingent.

Der blev skabt mulighed for at afholde 
elektroniske møder i de kompetente 
forsamlinger, i situationer som svarer 
til dem, der blev oplevet under Coro-
na-epidemien.

Det blev præciseret hvilke organisati-
onsled, der skal løse hvilke opgaver i 
forbindelse med opstilling til kommu-
nalvalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg 
og valg til Europa-Parlamentet. Der blev 
indført ensartede regler om stillere 
til opstillingerne i de fire niveauer, og 
opstillingsreglerne blev harmoniseret. 

Pligten til at opstille af suppleringskan-
didater til Folketingsvalget, når der i en 
storkreds kun måtte være opstillet kan-
didater af samme køn, blev ført tilbage 
til regionerne.

Endelig blev der i forlængelse af 
debatten om håndtering af krænkelser 
etableret et disciplinærudvalg, der afgør, 
om krænkelser omfattet af Hovedbesty-
relsens retningslinjer skal føre til  
en sanktion.

IMPLEMENTERINGEN

Hovedbestyrelsen godkendte i novem-
ber 2021 nye standardvedtægter. Disse 
er implementeret i de enkelte organi-
sationsenheder på forårets møder i de 
kompetente forsamlinge

PARTILOV  
OG VEDTÆGT

Af: Jan Ankler, næstformand og organisationssekretær i SRH
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• Samlet gennemsnitsalder: 60,46 år. 
• 50% af medlemmerne er indmeldt efter år 2008. 
• Gennemsnitsalderen for dem som er indmeldt de sidste 5 år, er 50 år, i alt 2.459 medlemmer. 
• 5,5% har gæld eller er intromedlem. 
• 9,7% har ikke en e-mailadresse. 
• Ca. 30% af nye medlemmerne melder sig ind i de første 3 måneder.

I august 2020 besluttede Hovedbestyrel-
sen at nedsætte et Nærhedsreformud-
valg. Baggrunden for nedsættelsen af 
udvalget var et ønske om at konkretisere 
det Socialdemokratiets principprograms 
overordnede værdier og principper for 
udviklingen af den offentlige sektor.

”Vi skal give mere rum for ledelse lokalt. 
Beslutninger om, hvordan en opgave 
løses, skal træffes så nært borgeren som 
muligt. Politik skal fokusere mere på at 
sætte klare mål fremfor at detailstyre 
processer.”  (Fælles om Danmark, s. 15). 

Principprogrammet er sidenhen blevet 
fulgt op af politiske udspil om at få 
nærheden tilbage i den offentlige sektor. 
Baggrunden for udvalget er et ønske i 
regeringen om, at det følges op med en 
nærhedsreform. En nærhedsreform, der 
har til formål at realisere øget kvalitet og 
lige muligheder i velfærden ved at give 
mere plads til ledere og medarbejderes 
nærvær, faglighed og sunde fornuft.

Målet for udvalgets arbejde er at udar-
bejde et udspil til en nærhedsreform, 

der forelægges Årsmødet i 2022 til 
vedtagelse. Udspillet skal indeholde pej-
lemærker for en nærhedsreform i den 
offentlige sektor.

Som formand for udvalget blev udpe-
get Herlevs borgmester Thomas Gyldal 
Petersen. SRH udpegede Jan Ankler og 
Maja Barfod Hørsving som medlemmer 
af udvalget.

En del af den ambitiøse plan for en høj 
medlemsaktivitet i forbindelse med 
udarbejdelsen af udspillet kunne ikke 
realiseres, blandt andet på grund af 
Corona-restriktionerne. Men det lyk-
kedes at gennemføre en række med-
lemsmøder landet over.

Som led i udarbejdelsen af det endelige 
udspil præsenterer nærhedsudvalget på 
sommergruppemødet i august 2021 et 
politiske oplæg under titlen ”Nærheden 
tilbage i kommunerne og regionerne”.

 Oplægget kommer med et bud på, 
hvordan socialdemokrater allerede i dag 
kan skabe mere nærhed i kommunerne 

og regionerne. Oplægget blev modtaget 
med stor begejstring af Folketings-
gruppe og Hovedbestyrelse.

Udvalget har afholdt sit afsluttende møde 
den 22. marts 2022, og efter planen 
udsendes forslaget til udspil til partiorga-
nisationen i april måned, således at der 
kan fremsættes forslag til ændringer på 
årsmødet i september 2022.

NÆRHEDSREFORM
Årsberetning fra internationalt udvalg

Af: Poul Breyen, formand og Irene Odgaard, næstformand

Kredsnavn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antal Procent

1. Kreds Østerbro 585 527 503 477 465 460 453 -132 -22,6%

2. Kreds Sundbyvester 200 203 195 202 194 198 207 7 3,5%

3. Kreds Indre By & Chr. Havn 405 359 341 333 317 308 313 -92 -22,7%

4. Kreds Sundbyøster 402 368 345 349 325 334 318 -84 -20,8%

5. Kreds Nørrebro 343 312 318 299 286 276 257 -86 -25,1%

6. Kreds Bispebjerg 249 203 185 178 163 164 156 -93 -37,3%

7. Kreds Brønshøj 451 420 396 397 400 402 372 -79 -17,5%

8. Kreds Valby 258 226 238 228 238 224 221 -37 -14,5%

9. Kreds Vesterbro 309 305 283 260 244 246 237 -72 -23,3%

10. Kreds Falkoner 339 313 318 310 308 304 304 -35 -10,4%

11. Kreds Slot 216 186 190 181 183 189 198 -18 -8,1%

12. Kreds Tårnby 503 478 486 482 473 460 491 -12 -2,3%

13. Kreds Gentofte 243 234 230 212 190 188 188 -55 -22,5%

14. Kreds Lyngby-Tårbæk 235 244 232 224 237 228 232 -3 -1,3%

15. Kreds Gladsaxe 477 451 461 466 464 453 450 -27 -5,7%

16. Kreds Rødovre 739 731 763 754 743 726 731 -8 -1,1%

17. Kreds Hvidovre 542 469 494 459 432 416 438 -104 -19,1%

18. Kreds Brøndby 767 748 756 790 788 879 910 143 18,6%

19. Kreds Taastrup 624 643 639 590 565 550 572 -52 -8,3%

20. Kreds Ballerup 676 683 700 668 636 609 638 -38 -5,7%

21. Kreds Helsingør 380 356 358 376 378 372 379 -1 -0,2%

22. Kreds Fredensborg 315 303 308 301 295 293 302 -13 -4,0%

23. Kreds Hillerød 475 451 467 449 426 422 433 -42 -8,8%

24. Kreds Frederikssund 611 587 604 593 574 562 575 -36 -5,9%

25. Kreds Egedal 476 477 479 463 441 434 444 -32 -6,7%

26. Kreds Rudersdal 374 327 320 310 293 291 277 -97 -25,9%

27. Kreds Rønne 202 177 185 182 174 166 181 -21 -10,3%

28. Kreds Aakirkeby 161 140 148 141 132 123 127 -34 -20,9%

Samlet 11.557 10.917 10.942 10.674 10.364 10.279 10.405 -1.152 -10,0%

Denne opgørelse er baseret ud fra antal betalende medlemmer, ved årsskiftet og det som antallet af  
regionsrepræsentantsskabsdelegerede bliver udregnet efter.
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DE SOCIALDEMOKRATISKE  
REGIONSRÅDSMEDLEMMER

LARS GAARDHØJ
• Regionsrådsformand
• Formand, Forretningsudvalget
• Politisk Leder, Regionsrådsgruppe
• Formand, Visionsgruppen for Det Ny Rigshospital

KIM ROCKHILL
• Miljø- og Klimaudvalg
•	 Udvalg	for	Trafik	og	Regional	Udvikling
• Opgaveudvalg om Ældre og Sundhed
• Næstformand, PFG Herlev

LEILA LINDÉN
• Forretningsudvalget
• Gruppeledelsesmedlem  
 i Regionsrådsgruppe
• Næstformand, Sundhedsudvalg

BRIAN HØIER 
• Udvalg for Det Nære og  
 Sammenhængende Sundhedsvæsen
• Udvalg for Fastholdelse  
 og Rekruttering i Sundhedsvæsenet

SUSANNE DUE KRISTENSEN
• Social- og Psykiatriudvalg
• Formand, Udvalg for Fastholdelse  
 og Rekruttering i Sundhedsvæsenet
• PFG Nordsjælland

VIBEKE WESTH
• Udvalg for Det Nære  og  
 Sammenhængende Sundhedsvæsen
• Udvalg for Fastholdelse og Rekruttering  
 i Sundhedsvæsenet
• Midlertidigt Udvalg om Unges  
 Mentale Helbred

MARIA GUDME
• Gruppeledelsesmedlem  
 Regionsrådsgruppe
• Social- og Psykiatriudvalg
• Udvalg for Det Nære og Sammen- 
 hængende Sundhedsvæsen

NICOLAI KAMPMANN
•  Regionsgruppeformand
•	 Udvalg	for	Trafik	og	Regional	Udvikling
• Næstformand, Letbanebestyrelsen
• PFG Glostrup

• Formand, PFG Hvidovre
• PFG Nordstjernen Glostrup
• Videnskabsetiske Komite B
• Arbejdsmarkedsråd Bornholm

• Formand, PFG Børneriget
• Sundhedsklyngerne Bo

•  Næstformand, Videnskabsetiske 
Komite A

SOFIE DE BRETTEVILLE OLSEN
• Forretningsudvalget
• Sundhedsudvalg
• Miljø- og Klimaudvalg

• Midlertidigt Udvalg om  
 Unges Mentale Helbred
• PFG Herlev
• Næstformand, PFG Glostrup

• PFG Hvidovre
• Samarbejdsudvalg Almen Praksis
• Styringsprogram Øresund

• PFG Bispebjerg
• Visionsgruppen for  
 Det Ny Rigshospital
• Sundhedsklyngerne BFH
• SOSU H
• Samarbejdsudvalg Speciallæge

• Midlertidigt Forskningsudvalg
• Formand, Opgaveudvalg  
 om (Emne tilgår)
• Formand, PFG Bispebjerg
• Videnskabsetiske Komite D
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KÆDEN
 
 
1.  Kun den som er sig selv bevidst 

kan ændre denne ulvetid. 
Der findes ingen ønskekvist 
som kan erstatte kamp og strid 
Det eneste vi har i dag 
at sætte op mod magt og vold 
er styrken som udspringer af 
de svages stærke sammenhold.

2.  Alene er du kun en brik 
i større magters rænkespil. 
Men samlet er vi stadigvæk 
den største enhed der er til. 
En kæde smedes led for led. 
Og hele kædens kraft beror 
på din og min samhørighed 
med mennesker på denne jord.

3.  Man prøver på at binde os 
til drømmen om et tomt forbrug. 
Men de skal aldrig finde os 
som slaver ved et ædetrug 
Læg hånden i min hånd og mærk 
at slaveriet er forbi. 
Byd magten trods. Gør kæden stærk 
og slip de bundne kræfter fri.

 
REJS JER, FORDØMTE 
HER PÅ JORDEN
 
1.  Rejs jer, fordømte her på jorden, 

rejs dig du sultens slavehær! 
I rettens krater buldrer torden, 
nu er det sidste udbrud nær! 
Bryd kun fortids møre mur i stykker, 
slaveskare, der er kaldt; 
snart verdens grundvold sig forrykker, 
fra intet da vi bliver alt! 
//: Vågn til kamp af jer dvale 
til den allersidste dyst, 
og Internationale 
slår bro fra kyst til kyst. ://

2.  Ej nogen mægtig gud og kejser 
og folkehøvding står os bi. 
Nej, selv til kampen vi os rejser, 
vor folkeret forlanger vi! 
For at knuse tyvene vi føder, 
for at fri vor bundne ånd 
vi puste vil til essens gløder 
og smede med en senet hånd. 
//: Vågn til kamp af jer dvale 
til den allersidste dyst, 
og Internationale 
slår bro fra kyst til kyst. ://

3.  Ved ofringen til Mammons ære 
har guldets konge aldrig haft 
et andet mål end det: at tære 
på proletarens arbejdskraft. 
Denne bande ved vort slid og plage 
til en mægtig rigdom kom, 
og når vi fordrer den tilbage, 
forlanger vi vor ejendom! 
//: Vågn til kamp af jer dvale 
til den allersidste dyst, 
og Internationale 
slår bro fra kyst til kyst. ://

4.  Arbejdere i stad på landet: 
en gang skal verden blive vor. 
Den dovne snylter skal forbandet 
forjages fra den rige jord! 
Mange gribbe på vort blod sig mætter, 
lad os jage dem på flugt. 
Vor kamp en herlig tid forjætter, 
hvor solen altid stråler smukt. 
//: Vågn til kamp af jer dvale 
til den allersidste dyst, 
og Internationale 
slår bro fra kyst til kyst. ://

 
NÅR JEG SER ET RØDT 
FLAG SMÆLDE
 
1.  Når jeg ser et rødt flag smælde 

på en blank og vårfrisk dag, 
kan jeg høre det sælsomt fortælle 
om min verden, mit folk og min sag. 
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, 
mens det kogler af kraft i mit mod, 
thi det flag, der nu smældende når 
himlen, 
er jo rødt som mit brusende blod.

2.  Jeg har set min fader ranke 
ryggen op i flagets brus. 
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke 
i dets stolte, befriende sus. 
Jeg har elsket dets farve fra lille, 
da min mor tog mig op på sit skød 
og fortalte mig manende og stille 
om en fane så knitrende rød.

3.  Jeg har anet slægters striden 
imod fremtids fjerne mål. 
Jeg har set trælletoget i tiden 
blive mænd bag ved kampfanens bål. 
Jeg har set den i blafrende storme, 
jeg har elsket dens flammer i strid, 
og bag den så jeg arbejdshænder forme 
verden om til en lysere tid.

4.  Det er sliddets slægters fane 
over fronten vid og bred. 
Den skal ungdommen ildne og mane, 
den skal knuse hvert grænsernes led. 
Den var forrest i fredelig færden, 
den var forrest i stormklokkens klemt 
den er fanen, der favner hele verden - 
i dens folder er fremtiden gemt

AKTIVITETSPLAN 
SRH 2022
TIRSDAG DEN 07. JUNI KL. 17:00-18:00 
FORMANDSORIENTERING (ONLINE)

MANDAG DEN 15. AUGUST KL. 17:00-18:00 
FORMANDSORIENTERING (ONLINE)

TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 17:00-18:00 
FORMANDSORIENTERING (ONLINE)

ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 17:30-20:00 
ROLLEKURSUS FOR FORMÆND OG KASSERERE 
I SOCIALDEMOKRATIET REGION HOVEDSTADEN

TORSDAG DEN 06. OKTOBER KL. 17:00-18:00 
FORMANDSORIENTERING (ONLINE)

MANDAG DEN 24. OKTOBER KL. 19:00-20:30 
MØD EN MINISTER > ERHVERVSMINISTER SIMON KOLLERUP

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER KL. 17:30-20:00 
ROLLEKURSUS FOR FORMÆND OG KASSERERE 
I SOCIALDEMOKRATIET REGION HOVEDSTADEN

TORSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 17:00-18:00 
FORMANDSORIENTERING (ONLINE)

TIRSDAG DEN 06. DECEMBER KL. 17:00-18:00 
FORMANDSORIENTERING (ONLINE)

ONSDAG DEN 14. DECEMBER KL. 19:00-20:30 
MØD EN MINISTER > FINANSMINISTER NICOLAI WAMMEN
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