Opstilling af kandidater til
Kommunalvalget 16. november 2021
1.Efterår 2020
Det bør tilstræbes, at de opstillede kandidater udgør et bredt udsnit af befolkningen mht. køn, alder og
beskæftigelse.
I Socialdemokratens første efterårsnummer, indrykkes en annonce/ notits om tilmelding af kandidater.
Kandidatudvalget og partiforeningerne finder egnede kandidater, ligesom interesserede medlemmer
kan foreslå sig selv som kandidat
Byrådsmedlemmerne spørges om de genopstiller
Fristen for tilmelding af sig selv eller andre som kandidat udløber den 31.12.kl 24.00
2. Januar 2021
I begyndelsen af januar 2021( uge1-2) skal kandidaterne fotograferes.
Kandidaterne aflever en skriftlig præsentation af sig selv
Inden generalforsamlingen skal de af fællesledelsen vedtagne etiske regler underskrives. Dette er en
betingelse for at kunne opstilles på den socialdemokratiske liste.
I uge 3 eller 4 afholdes der ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af kandidatlisten. På
generalforsamlingen skal der tillige evt. tages stilling til meddelelse af dispensationer fra partilovenes
regler om, hvor længe man skal have været medlem for at kunne opstille til kommunalvalget i
november 2021
Der udarbejdes det materiale, som skal udsendes til medlemmerne i forbindelse med urafstemningen,
som alene gennemføres elektronisk ved brug af partikontorets værktøj til formålet
Reservering af 5. pladsen
DSU har ved tidligere valg haft 5-pladsen på listen.
Begrundelsen har været, at partiet ønskede at begunstige de aktive unge socialdemokrater, samt
forsøge at få en så stor aldersspredning som muligt, og at få stemmer fra de unge. Det er ikke sikkert, at
pladsen sikrer valg til byrådet. Det kræver ligesom for de øvrige kandidater en ganske betydelig indsats.
Pladsen har nogle gange givet valg og andre gange ikke. Ved valget i 2017 gav den ikke valg, men
kandidaten blev 2. suppleant
På nuværende tidspunkt er DSU nærmest ikke - eksisterende i Randers, og fællesledelsen ønsker derfor
ikke at reservere pladsen til DSU.
Det er fællesledelsens opfattelse, at vi kan opnå de samme fordele, som nævnt foran, ved at reservere
5. pladsen til en ung socialdemokrat, dvs. en socialdemokrat som ikke er fyldt 31 år den 16. november
2021.
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Hvis der opstiller flere kandidater som opfylder dette krav, deltager de i urafstemningen og den af disse
kandidater, som får flest stemmer er sikret en plads som nr. 5 på opstillingslisten. Hvis kandidaten
opnår nok stemmer til at blive bedre placeret får kandidaten denne plads, og 5. pladsen er dermed ikke
reserveret.
3. Januar – marts 2021 Urafstemning
Socialdemokratens februar(?) nummer skal indeholde en oversigt over kandidaterne med billede og en
kort repræsentation. Dette nummer bør ikke i øvrigt indeholde indlæg fra opstillede kandidater
Da partikontoret ikke længere understøttet afstemning via postvæsenet, og under hensyn til
portoprisen og problemer med aflevering af breve indenfor rimelig tid,
indstiller fællesledelsen til generalforsamlingen, at urafstemningen foretages elektronisk
Partikontoret har den 29.december2019 udsendt en detaljeret vejledning om elektroniske
urafstemninger.
Der vil blive afholdt et møde i hver forening, hvor de medlemmer, der ikke kan eller vil stemme
hjemmefra, kan afgive deres stemme.
Der skal nedsættes et udvalg, som skal forestå afstemningen. Fællesledelsens kasserer og kassererne
fra de 4 foreninger bør være medlem af udvalget. Der bør tillige udpeges 1-2 yderligere fra
fællesledelsen.
4. Kandidatuddannelsen marts – maj 2021
Fælleledelsen planlægger med støtte fra partikontoret og evt. fra nuværende medlemmer af
byrådet uddannelsesforløb for de opstillede kandidater.
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