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KV17-mandat 

Den siddende bestyrelse i Alternativet i København giver hermed den KV17-
ansvarlige og dennes organisation det fulde ansvar for den operationelle del af 
KV17 (kommunalvalg i Københavns Kommune 2017). 

Dette mandat udmøntes i det skrevne herunder og forudsætter en 
funktionsdygtig KV17-organisation, som har beslutningsretten på relevante 
områder. 

Bestyrelsen i Alternativet i København er øverste organ og har til hver en tid 
retten til, med begrundelse, at trække mandatet tilbage eller til at udskifte 
personer i kampagneorganisationen. 

Alle afgørende operationelle beslutninger fra den KV17-ansvarlige og dennes 
organisation skal videreinformeres til bestyrelsen i Alternativet i København. 

Beslutninger af strategisk karakter varetages i samråd mellem den KV17-
ansvarlige samt en repræsentant (forpersonen) fra bestyrelsen i Alternativet, 
København. Dog henligger valg af spidskandidater, indgåelse af valgforbund samt 
konstitueringsaftaler under udvalg – se nedenfor. 

Bestyrelsen forpligter sig til at overdrage en KV17-økonomi, som varetages af den 
organisatoriske leder. 

Den KV17-ansvarlige og dennes organisation forpligter sig til (mandat, besluttet 
af bestyrelsen) at tage sig af; relevante processer og funktioner i forbindelse med 
KV17, herunder uddannelse, kampagne og udvikling af politik og mærkesager 
samt udfærdigelse af referater – alt dette alene på det operationelle plan.  

På det strategiske plan ligger valg af spidskandidat(er), indgåelse af valgforbund, 
konstitueringsaftale samt håndtering af ordførerskaber som beskrevet herunder. 
Øvrige anliggender af strategisk karakter besluttes af den KV17-ansvarlige og en 
repræsentant (forperson) fra bestyrelsen i Alternativet København.  

1. KV17-udvalget 
Til at forestå valg af spidskandidat(er), eventuel indgåelse af valgforbund samt 
ekstraordinært årsmøde, der peger på borgmesterkandidater, nedsætter 
Alternativet Københavns bestyrelse et KV17-udvalg bestående af: 

• Alternativet Københavns forperson 
• Tre yderligere repræsentanter fra Alternativet  
• Den KV17-ansvarlige 
• En repræsentant fra Storkreds København 
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KV17-udvalget er bemyndiget til at indgå valgforbund på Alternativet 
Københavns vegne til KV17 og har endvidere til opgave at forberede valg af 
spidskandidater i foråret 2017 samt at afvikle et ekstraordinært årsmøde i 
november 2017, hvor der vælges borgmesterkandidater. KV17-udvalgets arbejde 
skal ske under iagttagelse af Alternativets manifest, vedtægter og øvrige 
partilove, den kommunale valglov og øvrige relevante beslutninger fra 
Alternativet Københavns årsmøde. De tre repræsentanter fra Alternativet 
udvælges af bestyrelsen i København. KV17-udvalget konstituerer sig selv med en 
forperson, som har ansvaret for at indkalde til og lede udvalgets møder samt 
forestå ekstern kontakt på vegne af KV17-udvalget. 
 

2. Udpegning af kommunale hverv og poster 
På det første møde for Alternativets borgerrepræsentationsgruppe efter 
kommunalvalget udpeges der tre gruppemedlemmer til et konsultationsudvalg. 
Udvalget tiltrædes desuden af medlemmerne af KV17-udvalget. 
Konsultationsudvalget har til opgave at udarbejde indstilling til fællesmødet om, 
hvem der skal være hhv. borgmester(e), gruppeforperson, politisk ordfører og 
udvalgsmedlemmer, samt hvem der i øvrigt skal udpeges til kommunale hverv og 
bestyrelsesposter. Konsultationsudvalgets indstilling til borgmesterkandidater 
sker på grundlag af årsmødets indstilling. 
 
På fællesmødet, som består af Alternativets gruppe i Borgerrepræsentationen 
(BR) og Alternativet Københavns bestyrelse, fremlægges konsultationsudvalgets 
indstilling til afgørelse. Opnås der ikke flertal om en indstilling på fællesmødet, 
gennemføres der først en afstemning om indstillingen i Alternativet Københavns 
bestyrelse. Bestyrelsens indstilling bekendtgøres derefter for BR-gruppen, som 
foretager en afstemning. 
 
Opnår ingen af kandidaterne under disse afstemninger mere end halvdelen af de 
afgivne stemmer, skal der foretages omvalg mellem de to kandidater, der 
opnåede flest stemmer. Den kandidat, der har fået flest stemmer, er herefter 
valgt.  
 
Hvis gruppeforpersonen, den politiske ordfører, en borgmester eller et 
udvalgsmedlem går af i perioden, skal konsultationsudvalget hurtigt muligt 
træde sammen og udarbejde en kandidatindstilling til afgørelse, som beskrevet 
ovenfor.  
 
Gruppens arbejde ledes i det daglige af en gruppebestyrelse bestående af 
gruppeforperson, politisk ordfører og gruppesekretær. Gruppebestyrelsen 
tiltrædes af partiets eventuelle borgmester og Alternativet Københavns 
forperson. Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden under iagttagelse af 
Alternativets manifest, vedtægter og øvrige love og bestemmelser. 
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3. Indstilling af borgmesterkandidater 
På et ekstraordinært årsmøde (som kan afholdes digitalt) umiddelbart efter 
kommunalvalget i november 2017 skal der blandt andet foretages en indstilling 
til konsultationsudvalget om, hvem der skal være Alternativets 
borgmesterkandidater ved de kommende interne forhandlinger om fordeling af 
poster. For at kunne komme i betragtning som kandidatemne, skal vedkommende 
være anbefalet af en eller begge af disse forsamlinger: 

• En bestyrelse i en bydelsforening 
• Alternativet Københavns bestyrelse 

Anbefalingen skal være Alternativet Københavns bestyrelse i hænde senest kl. 
12.00 dagen før afholdelsen af det ekstraordinære årsmøde. Årsmødet skal være 
afholdt senest 7 dage efter valget. 
 
Årsmødets indstilling er sideordnet og kan maksimalt indeholde fire 
kandidatemner. Foreligger der anbefalinger på fire kandidatemner eller 
derunder, betragtes disse automatisk som valgt. Foreligger der anbefalinger på 
flere end fire kandidatemner, foretages der skriftlig eller digital afstemning på 
Årsmødet. De indstillede kandidatemner opføres på stemmesedlen i alfabetisk 
orden efter efternavn. Der stemmes på fire personer. De fire kandidatemner, der 
får flest stemmer, betragtes herefter som sideordnet indstillet til 
konsultationsudvalgets og fællesmødets videre behandling. 
 

4. De politiske konstitueringsforhandlinger 
De politiske konstitueringsforhandlinger føres af den KV17-ansvarlige, 
spidskandidaterne og Alternativet Københavns bestyrelsesforperson i fællesskab 
og kan påbegyndes, så snart det skønnes nødvendigt uden forudgående 
bemyndigelse. 
Gruppen konstituerer sig selv med én ansvarlig for processen. Gruppen har 
desuden bemyndigelse til at supplere med relevante personer. 


