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Referat af opstillingsmøde om folketingskandidaterne i Alternativet, Københavns 

Omegns Storkreds 

Onsdag d. 20. september kl. 19-21 på Ordrup skole, Grønnevænget 16, 2920 Charlottenlund 

 

1. Velkomst 

Forperson i Københavns Omegns Storkreds (KOS) Steffen Koch bød velkommen og fortalte, at 

mødet ville være præget af ny lovgivning, som kunne være ret svær at forstå. Det er desuden 

første gang, at KOS holder opstillingsmøde for folketingskandidaterne, samtidig med at KOS også 

arbejder hen mod kommunalvalg (KV17) og regionsrådsvalg (RV17). 

Dirigent Martin Boserup bød også velkommen. 

Som referent valgtes Anette Moustgaard. Som stemmetællere valgtes Jette Vestergaard og Claus 

Tversted. 

 

2. Orientering. Hvordan kan stemmer på kandidater fordeles ved valg efter 1. nov. Som ”Almindeligt 

sideordnet” eller som ”Valg på personlige stemmer” 

Christine Madsen (kandidatudvalget) orienterede om ny lovgivning vedr. fordeling af stemmer til 

folketingsvalg, gældende fra 1. november 2017. Det er regler, der gælder for sideordnet opstilling, 

som er den opstillingsform, Alternativet benytter til folketingsvalg. Der kan fra 1. nov. vælges 

mellem 1) ”almindeligt sideordnet” (proportional stemmefordeling) og 2) ”valg på personlige 

stemmer”. Christine forklarede principperne bag de to stemmefordelings-metoder, og hvilken 

betydning valget af metode kan få for fordelingen af mandater. 

Martin Boserup lagde op til spørgsmål fra salen. 

Marianne Victor Hansen (kandidat) havde en længere kommentar. Hun redegjorde bl.a. for 

begreberne storkredse, opstillingskredse og spidskandidater, samt forhistorien omkring valg af 

folketingskandidater/spidskandidat(er) i KOS og andre storkredse i Alternativet. 

Christine lagde nu op til afstemning 1 - om vi skal benytte stemmefordelings-metoden ”valg på 

personlige stemmer”, som kandidatudvalgets indstiller til.  

Bliver det et ja, vil vedtagelsen først gælde fra 1. november 2017, og er betinget af, at alle 

kandidater stiller op i alle opstillingskredse.  

 

3. Afstemning 1. Skal vi have ”valg på personlige stemmer”? 

Martin Boserup satte det til afstemning ved håndsoprækning, om KOS skal benytte ”valg på 

personlige stemmer”. Dette blev enstemmigt vedtaget. Stemmetællingsmetoden ”valg på 

personlige stemmer” gælder altså for folketingsvalg i KOS efter 1. nov. 2017. 
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4. Orientering. Hvem kan stå øverst på stemmesedlen før og efter 1. november: Alfabetisk opstilling? Med 

nomineret kandidat? Prioriteret opstilling?  

Christine Madsen orienterede om de nye regler, hvorved man kan bestemme rækkefølgen af 

kandidaterne på stemmesedlen - gældende efter 1. november 2017.  Vi kan vælge mellem 1) 

alfabetisk rækkefølge efter efternavn, eller 2) prioriteret rækkefølge ved en fri metode. Det er ved 

2) at man kan vælge at have spidskandidat(er). 

De gamle regler med nomineret spidskandidat (der gælder, hvis der udskrives folketingsvalg før 1. 

november 2017) blev også gennemgået. 

Martin Boserup ledede nu en diskussion i salen om fordele og ulemper ved de forskellige metoder 

til at fastlægge rækkefølgen af kandidaterne på stemmesedlen – både alfabetisk rækkefølge og 

forskellige former for prioriteret rækkefølge blev diskuteret.  

 

5. Afstemning 2. Skal vi have alfabetisk opstilling eller skal vi have opstilling med spidskandidat(er) (dvs. 

enten nomineret eller prioriteret). Spidskandidat skal her forstås som de(n), der står øverst på 

stemmesedlen 

Christine Madsen lagde op til afstemning 2, om vi ønsker 1) opstilling af kandidater i alfabetisk 

rækkefølge eller 2) opstilling med spidskandidat(er) (prioriteret eller nomineret), og Martin 

Boserup sendte spørgsmålet til afstemning i salen. 

Det blev enstemmigt vedtaget, at benytte en opstillingsmetode med spidskandidat(er) frem for 

alfabetisk rækkefølge. 

 

6. Afstemning 3. Opstilling efter de nye eller de nuværende regler 

Martin Boserup sendte det herefter til afstemning i salen ved håndsoprækning, om vi skulle 

foretage afstemning om rækkefølgen af kandidaterne på stemmesedlen efter de nye regler, der 

gælder efter 1. november 2017 (alternativt ville de gamle regler gælde). 

Opstilling efter de nye regler blev enstemmigt vedtaget. 

 

7. Afstemning 4. Hvis nye regler: Opstilling efter plan (A) eller plan (B) 

Martin Boserup lagde nu op til diskussion forud for fjerde afstemning. Afstemningen gik ud på, om 

vi skal benytte plan (A) i bilaget – opstillingsmåden ”prioriteret rækkefølge” - som 

kandidatudvalget indstiller til, eller plan (B) i bilaget – ”alfabetisk orden med nomineret 

spidskandidat”.  
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Det blev pointeret fra salen, at kommunerne har ret til at indstille en kandidat til opstillingsmøde i 

storkredsen. Det er dog ikke sket forud for dette opstillingsmøde, og er derfor ikke aktuelt. Steffen 

Koch mindede om, at der er opstillingsmøde igen i marts 2018, og kommunerne kan komme med 

indstillinger til det møde, hvis de ønsker det. 

Martin Boserup satte det derefter til afstemning i salen ved håndsoprækning, om vi skulle benytte 

plan (A) i bilaget – prioriteret rækkefølge - og dette blev enstemmigt vedtaget. 

Martin Boserup satte det nu til debat i salen, hvilke fordele og ulemper, der er, ved de forskellige 

metoder til prioritering af kandidater på stemmesedlen. 

En længere debat fulgte med både fortalere for - og modstandere mod - spidskandidat(er). Det 

blev også diskuteret, hvorvidt det er en fordel, at spidskandidaten i den enkelte opstillingskreds er 

lokalt forankret.  

Det blev ligeledes debatteret, om det er bedre at fordele nogle roller i stil med ”politisk ordfører” 

osv. (som det er sket i teamet af regionsrådskandidater til RV17 i Region Hovedstaden), frem for at 

have/tale om spidskandidater. Ken Petersson (RV17-kandidat) delte de foreløbige erfaringer med 

pressen og den måde, RV17 kandidat-teamet har organiseret sig på. 

Christine Madsen slog fast, at der i folketingskandidat-teamet var relativt uforenelige holdninger 

til spørgsmålet om spidskandidat(er) versus ligestillede kandidater. 

Steffen Koch pointerede, at i KOS er det ikke længere sådan, at man opererer med en 

spidskandidat, som får flere midler end de andre. Man fungerer som en del af et kandidat-team, 

uanset hvor man står på listen. Steffen opfordrede kandidaterne til at løfte sammen og holde fast i 

”flere ved mere”. 

Eddy Madsen (kandidatudvalget) forklarede nu tanken med den stemmeseddel, der skulle bruges 

til at prioritere rækkefølgen af kandidaterne i hver af de otte opstillingskredse i KOS – Ballerup, 

Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Hvidovre, Lyngby, Rødovre og Taastrup. 

Valget fungerede som en 50 % afstemning, dvs. hvert medlem kunne maksimalt sætte kryds ved 

fire kandidater i hver af de otte opstillingskredse– maksimalt 32 krydser i alt.  

Morten Krohn havde for nylig trukket sig som folketingskandidat i KOS, og der var derfor kun syv 

kandidater at stemme på. 

 

8. Præsentation af kandidater 

De syv kandidater – Qasam Nazir Ahmad, Kim Christiansen, Erling Groth, Sofie Groth, Marianne 

Victor Hansen, Anne-Stine Rossander og Anders Stjernholm - holdt nu to minutters mundtligt 

oplæg hver. De kom ind på mærkesager, og nogle også på deres holdning til spørgsmålet om 

spidskandidat(er) og deres tilknytning til bestemte opstillingskredse. 
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9. Afstemning 5. Afstemning om prioriteringer (A) (Jf. 7) 

Eddy Madsen gentog sin forklaring om meningen bag stemmesedlen, og Martin Boserup 

igangsatte en skriftlig afstemning om rækkefølgen af kandidaterne i de otte opstillingskredse.  

 

10. Afslutning 

Sluttelig fremlagde Eddy Madsen det foreløbige resultat af valget. Han forklarede, at det endelige 

resultat ville blive sendt ud til medlemmerne senere, da der var en del pladser med lige stemmer, 

hvor der skulle trækkes lod mellem kandidaterne. 15? stemmeberettigede satte i alt 455 krydser.   

Qasam Nazir Ahmad fik flest stemmer samlet set, og blev valgt til at stå øverst i opstillingskredsene 

Ballerup, Gentofte, Hvidovre, Rødovre og Taastrup. 

Anders Stjernholm blev valgt til at stå øverst i Brøndby og Lyngby. 

Marianne Victor Hansen blev valgt til at stå øverst i Gladsaxe. 

 

 

 

Anette Moustgaard (referent)   Martin Boserup (dirigent) 

    


