
Indkommende forslag vedr. valgprocedure til 1. KV17-opstillingsmøde 
 

Tillidsafstemning 
 
Forslagsstiller; Christian Melsen. 
 
Motivation: 
Kære medlemmer af alternativet i Københavns Kommune, til valget at kandidater til 
borgerrepræsentationen, vil jeg gerne stille forslag om at der skal være 2 runder. Den 
første runde skal være en tillids runde med udgangspunkt i landsvedtægerne § 15 stk. 2, 
men den tilføjelse at man SKAL afgive fra 18 til 35 stemmer med på denne måde få vi 
sikkert at vi ikke har de ulemper som vi fik til Folketingskandidatvalget. Jeg mener der 
skal være en tillids runde af følgende grunde: jeg tror på at vi (partiet/medlemmer) får 
de bedste kandidaterne hvis kandidaterne har en stærk opbakning fra baglandet. Dette 
gøres bedst på denne måde, ved at borgerrepræsentationen kandidater få over 50 % 
opbakning fra os. Derudover er jeg bange for at hvis der kun er 1 runde der kan fare for 
at de ”sidste” mandater er så ”billigere” at der ikke er relevant opbakning i parti for 
nogen af kandidater (læs: tag fire venner med også er du lige pludselig 
borgerrepræsentationen kandidat for alternativt) 
 
Forslag:  
Rundet 1: 
Såfremt en kandidat har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer 
inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun 
afgives én stemme per kandidat, der skal afgives mellem 18 og 35 stemmer, hvis der 
stemmes på mellem 0 og 17  kandidater er stemmen ugyldig. 
 
Rundet 2 
Som indstillet af bestyrelsen. 
 
Kærlig hilsen 
Christian Melsen. 
 
Modargument: 
Et eksempel på, at en tillidsrunde ikke nødvendigvis virker, er opstillingsmødet d. 9. 
oktober, hvor storkreds København skulle finde 12 kandidater blandt 24 medlemmer. 
Længe så det ud til at kun 6 – 8 af de opstillede ville modtage støtte fra mere end 50 %, 
hvilket ville have resulteret i et spild af pladser og kompetente kandidater.  
 
Det endte dog med at 13 modtog støtte fra mere end 50 %.  11 kompetente medlemmer 
fik at vide, at vi ikke havde tillid til dem. Medlemmer der vil Alternativet så meget, at de 
fuldstændig blottet havde stillet sig til skue og vurdering.  
 
Vi oplever ikke, at en tillidsafstemning er en passende måde at starte en samskabende 
proces og et hold, der skal brage ind på rådhuset og tage borgmesterpost(er).  
 
Vi har tillid til, at alle de opstillede har noget at bidrage med.  
 
 
 


