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REGION HOVEDSTADEN 

NETVÆRK 
 

Netværkene fokuserer deres arbejde om specifikke politiske områder og/eller om relationerne og 

samarbejdet med andre samfundsinstitutioner og organisationer. De arbejder med 

organisatoriske eller politiske områder, der kan engagere mange på tværs af partiforeninger eller 

som er af mere ”særegen” karakter, end hvad der kan arbejdes med på lokalt plan. 

 

Netværkenes primære formål 

• At skabe politisk debat, mobilisering og aktivisme – at række ud i partiorganisationen og 

skabe debat på tværs og mellem socialdemokrater 

• At arrangere en årlig konference for netværksmedlemmerne 

• At afgive en årlig beretning om sin virksomhed til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse. 
 

Et netværk kan ikke udtale sig på Socialdemokratiets vegne, men har ret til at fremsætte forslag 

over for Hovedbestyrelsen til politiske udtalelser og handlingsplaner. De arbejder ikke nødvendigvis 

med en opgave stillet af Hovedbestyrelsen, men Hovedbestyrelsen kan søge sparring og anmode 

om konkrete opgaver. Netværkene sætter egne dagsordener inden for rammerne af 

principprogrammet. De driver selv arbejdet, bygger relationer og søger samarbejdet med relevante 

parter. 

Netværket foreslår en forretningsorden for netværket, der godkendes af Socialdemokratiets 

Hovedbestyrelse. 

 

Sammensætning  

Socialdemokratiets Hovedbestyrelse udpeger en netværkskoordinator, som er bindeled mellem 

netværksmedlemmer, Hovedbestyrelsen, Partikontor, ordfører/minister osv. Der er ikke en øvre 

grænse for antallet af netværksmedlemmer. 

 

Tilrettelæggelse af arbejdet 

Som udgangspunkt arbejder netværkene virtuelt og arbejder f.eks. via medlemssystemet, 

Facebook eller andre sociale medier efter netværkenes egne ønsker for organisering. 

Partikontoret stiller online mødemodul til rådighed til afholdelse af virtuelle møder. Eventuelle 

omkostninger til transport og fortæring dækkes ikke af partiet. Der afholdes en årlig fysisk 

konference for netværksmedlemmerne. Konferencerne planlægges af netværkene og med 

mulighed for sparring fra Partikontoret. Omkostningerne til konferencen (eventuel lokaleleje og 

forplejning) dækkes centralt efter aftale med Partikontoret. Regionerne opfordres til at etablere 

regionale netværk på de samme områder, som de centrale netværk, for at sikre tværgående 

forankring og synergi. 
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REGION HOVEDSTADEN 

Arbejdsmarkedspolitisk netværk  

For alle med engagement og interesse indenfor det arbejdsmarkeds og beskæftigelsesmæssige – herunder 
tillidsvalgte i fagbevægelsen. 

Formand: Peter Nielsen, Region Midtjylland 

Mail: peternielsen200@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________  

Boligpolitisk netværk 

For alle med engagement og interesse indenfor det boligpolitisk – herunder beboervalgte repræsentanter i 
de almennyttige boligselskaber. 

Formand: Torben Brandi Nielsen, Region Midtjylland 

Mail: torbenbrandi@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________  

Helganetværket  

For alle med engagement og interesse for at få flere kvinder i politik. 

Formand: Katrine Skov, Region Hovedstaden 

Mail: BYRKSK@gladsaxe.dk 
_______________________________________________________________________________________  

Internationalt netværk (Regionalt) 

For alle med engagement og interesse indenfor det det internationale politiske arbejde. 

Formand: Poul Breyen, Region Hovedstaden  

Mail: breyen@stofanet.dk 
_______________________________________________________________________________________  

Kirkepolitisk netværk 

For alle med engagement og interesse indenfor det kirkepolitiske – herunder medlemmer af 
menighedsrådene. 

Formand: Karen Klint, Region Syddanmark  

Mail: karenjklint@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________  

Kulturpolitisk netværk  

For alle med engagement og interesse indenfor kultur- og fritidslivet. 

Formand: Jens Nielsen, Region Hovedstaden 

Mail: jens@kultana.dk 
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REGION HOVEDSTADEN 

PES-aktivisterne  

For alle med engagement og interesse for PES og EU-politik. 

Formand: Jens Georg Bagge, Region Sjælland  

Mail: jgbgeorg@hotmail.com 
_______________________________________________________________________________________  

Regnbuenetværket  

For alle med engagement og interesse for LGBTQ+ politik. 

Formand: Johnni Maarup Andersen, Region Hovedstaden 

Mail: andersenmaarup@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________  

Social- og sundhedsnetværk  

For alle med engagement og interesse indenfor social- og sundhedspolitik. 

Formand: Mette Kjærulff, Region Nordjylland 

Mail: mettek@thisted.dk 

_______________________________________________________________________________________  

Uddannelsespolitisk netværk 

For alle med engagement og interesse indenfor det uddannelsespolitiske – herunder medlemmer af 
skolebestyrelser mv. 

Formand: Michael Esmann, Region Sjælland  

Mail: michaelesmann@outlook.dk 
_______________________________________________________________________________________  

Vil du selv starte et netværk? 

Mangler der et netværk? 

Skriv til organisationssekretær Jan Ankler, hvis du har et bestemt politisk emne, som burde have sit eget 
netværk i Socialdemokratiet Region Hovedstaden, og du kunne tænke dig at hjælpe med at etablere dette. 

Mail: ja@socregh.dk 
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