Oplæg til beslutning om valgsamarbejde til kommunalvalg 2017
Invitation til valgforbund med Socialdemokratiet mfl.
Den 20. september var vi inviteret til møde med Thomas Kastrup-Larsen, som Jørgen, Jonas og Uffe
deltog i. I løbet af samtalen kom vi ind på emnet omkring valgsamarbejde, hvor Thomas gav udtryk for, at
han meget gerne vil have Alternativet med i sit valgforbund. Valgforbundet ????
Vi har aftalt et nyt møde med Thomas den 9. november, hvor han gerne vil vide, om vi vil være med i et
valgsamarbejde.
●

På medlemsmøde den 25. oktober vil vi derfor gerne have behandlet dette spørgsmål.

Rammer for valgforbund
På mødet d. 20. september snakkede vi om rammerne for et valgsamarbejde, da det er vigtigt at
forventningsafstemme og vide, hvor meget vi binder os til en fælles linje.
Thomas fortalte, at traditionen i hans valgforbund er, at der laves en mundtlig aftale og ikke en skriftlig
kontrakt.
Vi spurgte direkte til, om vi kan have vores egne holdninger under valgkampen, selvom de måske går
imod Socialdemokratiets (eller de andre partier i valgforbundet) holdninger.
Vi må gerne gå ud med vores egne holdninger (eksempelvis at vi er imod motorvejen over Egholm), men
vi går selvfølgelig ikke ud og kritiserer forbundsfællernes holdning (hvilket generelt ikke er Alternativets
stil).
Der er derfor lagt op til et valgsamarbejde med forholdsvist frie rammer, som vi tænker, at vi godt kunne
være med i uden, at det begrænser vores muligheder for ”at være Alternativet” i valgkampen.

Detaljer omkring valgforbund
Et valgforbund har både et politisk aspekt og et ”teknisk” aspekt mht. fordeling af stemmer, poster, etc.
Det politiske aspekt ligger i, at valgforbundet er en aftale om, at vi allerede nu melder ud, at vi støtter
den konstitueringsgruppe, som vil pege på Thomas Kastrup-Larsen som borgmester. Det er altså en klar
politisk udmelding om, hvor vores sympati ligger.
Vi kan sagtens vente med at støtte Thomas som borgmester til konstitueringsforhandlingerne på
valgnatten, men det har betydning for fordelingen af mandater (byrådsmedlemmer) og poster i udvalg
og bestyrelser, hvilket bliver forklaret senere.
Ved at gå med i valgforbundet (og dermed vise vores støtte) allerede nu, vil vi også kunne være med i
snakken om, hvordan konstitueringen skal være. Thomas har eksempelvis bedt os om at give ham en liste
til næste møde, med de rådmandsposter, udvalgsposter og bestyrelsesposter, som vi mener er mest
interessante for Alternativet Aalborg. I forbindelse med senere samarbejde, husker Thomas selvfølgelig
også, hvem der har vist støtte fra starten.
Politiske overvejelser ifm. ikke at gå i valgforbund
Der kan både være strategiske og signal-mæssige overvejelser i ikke at gå i valgforbund. Ved ikke at lave
et valgsamarbejde, sender man ikke et signal om, hvilke andre partier man identificere sig selv mest med.
Dette er selvfølgelig en overvejelse for Alternativet, da vi helst ikke vil placeres et bestemt sted på

råd-blå skalaen (her ville vi eksempelvis med et valgforbund kun med Enhedslisten risikere at placere os
selv på den yderste venstrefløj i vælgernes opfattelse).
Den strategiske del kan være svær at forudsige, men man kan eksempelvis forestille sig, at Alternativet
(måske i valgforbund med Radikale Venstre) kan afgøre, om konstitueringen skal laves af det
socialdemokratiske valgforbund eller det “blå” valgforbund. Denne situation ville give en stærk
forhandlingsposition – såfremt man ønsker at udnytte den. Man kan diskutere om det at udnytte sådan
en position er demokratisk, da man har større indflydelse end stemme-antallet egentlig berettiger.
Det tekniske aspekt - mandatfordeling
I Aalborg Kommune skal der vælges 31 byrådsmedlemmer, og afhængigt af antallet af borgere der
stemmer, kan man sige, at et byrådsmedlem ”koster” et bestemt antal stemmer. Til kommunalvalget i
2013 blev der afgivet omkring 113.000 stemmer, hvilket giver 3.657 stemmer per byrådsmedlem.
Hvis man ikke er med i et valgforbund, bliver de stemmer, som ikke giver et mandat spildt. I 2013 fik
Dansk Folkeparti eksempelvis 9.970 stemmer, hvilket gav to byrådsmedlemmer – og dermed 2.656
spildte stemmer.
Hvis man er med i et valgforbund, går de overskydende stemmer videre til det parti i valgforbundet, der
er tættest på at få et mandat mere. Hvis Dansk Folkeparti eksempelvis havde været i valgforbund med
Den Sociale Fællesliste, der fik 1.274 stemmer, ville partiet have fået tre byrådsmedlemmer.
At indgå i valgforbund er derfor også en beslutning om, at man hellere vil give sine
overskydende stemmer til et af partierne i valgforbundet end at de bliver spildt.
Omvendt kan vi i Alternativet også være den heldige, der får et ekstra mandat på de
andres overskydende stemmer.
Når det kommer til selve mandatfordelingen, foregår denne efter en bestemt matematisk metode og det
vil aldrig gå fuldstændigt op mht. de 3.657 stemmer per mandat. Det kan eksempelvis betyde, at
Radikale Venstre i 2013 fik to mandater på de 6.728 stemme, som de fik i deres valgforbund (som ellers
svarer til 1,84 mandater).
Hvis man kun går i valgforbund med meget små partier, er man sikker på, at få deres stemmer. I 2013 fik
Radikale Venstre på denne måde 817 stemmer fra Kristendemokraterne og 217 stemmer fra Trafikalt
Folkeparti.

http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84712851.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/km84712851.htm
http://valg.aalborgkommune.dk/hvem-kan-jeg-stemme-paa.aspx

