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BILAG 4A
NY UDVALGS- OG NETVÆRKSSTRUKTUR
Sagsfremstilling
I 2017 nedsatte Hovedbestyrelsen 10 centrale udvalg med to repræsentanter fra hver region i hvert.











Børne- og undervisningsudvalget
Integrationsudvalget
Klima-, energi- og miljøudvalget
Kulturudvalget
Social- og sundhedsudvalget
Udenrigs,- udviklings-, sikkerheds- og forsvarsudvalget
Udvalget for køn og ligestilling
Udvalget for transport og bosætning
Videregående uddannelser og forskningsudvalget
Vækst-, erhverv- og beskæftigelsesudvalget

Udvalgene fik til opgave at afholde medlemsaktiviteter i regionerne og besvare en af Hovedbestyrelsen stillet
opgave. Samtidig skulle udvalgene fungere som sparringspartnere for ordførerne i Folketinget.
På grund af valgene i foråret 2019 blev udvalgene forlænget til årsskiftet.
Der er blevet foretaget skriftlige evalueringer, hvor udvalgsmedlemmer, ordførere, HB-repræsentanterne
samt regionerne har deltaget. De konkrete besvarelser findes i bilag 4B. Derudover er der blevet afholdt et
møde for udvalgenes formandskaber og HB-repræsentanterne, hvor evalueringen samt udvalgs- og
netværksstrukturen er blevet drøftet yderligere.
Opsummering af evalueringerne:
Evalueringsresultaterne blandt udvalgsmedlemmerne er meget forskelligartede. Nogle udvalg synes at have
fungeret, mens andre har haft store udfordringer. Den største udfordring synes at være ordførernes
deltagelse, som i nogle udvalg har været begrænset.
De fleste synes, at samarbejdet i udvalget har været godt, samt at der har været afholdt konstruktive
møder, hvor udvalgsmedlemmernes kompetencer er kommet i spil. Enkelte synes det modsatte. Generelt har
udvalgene været udfordret af lange rejseafstande, som har betydet mange afbud eller mødeaflysninger.
Mange peger på, at de er bekymrede for, at arbejdet har været spildt, fordi ordførerne har deltaget i mindre
grad.
På evalueringsmødet blev det også pointeret, at opgaverne var for brede, og at mange af udvalgsmøderne
blev brugt på aktuel politik fremfor den stillede opgave. Derudover efterlyste flere sekretariatsbetjening, og
det blev forslået, at der etableres færre udvalg med flere medlemmer i disse, så der er større sandsynlighed
for et rimeligt fremmødeantal.
Kun få ordførere deltog i den skriftlige evaluering. Dem, der deltog, peger på, at de ikke har prioriteret
udvalgsarbejdet, fordi emneområderne har været for brede, og at der derfor har været meget på
dagsordenerne, der ikke har haft relevans for ordførerskabet. En enkelt ordfører synes, at arbejdet har
været konstruktivt, men alligevel er vedkommende i tvivl om, hvad udvalgsmøderne konkret bidrager til.
Generelt har der været udfordringer med de regionale aktiviteter. I flere udvalg er de enten blevet aflyst
eller ikke blevet afholdt. Regionerne synes, at medlemsaktiviteterne har formået at engagere de lokale
partimedlemmer, men de kan konstatere, at samtlige udvalg ikke har afholdt aktiviteter i alle regioner.
Regionerne påpeger derudover, at den indsats, udvalgene har leveret, har været meget varierende.

Side 1

HOVEDBESTYRELSEN 4/12 2019

Økonomi:
Omkostningerne til de regionale aktiviteter har været afholdt af regionerne. Udvalgsmedlemmerne har fået
rejserefusion og forplejning til udvalgsmøder dækket af partiet og fået tilskud til enkelte større
arrangementer. For hele udvalgsperioden løber partiets omkostninger op på:
2017: 167.502 kr.
2018: 313.075 kr.
2019 (pr. 30. september): 51.380 kr.
I alt: 531.957 kr.
Foruden de centrale udvalg eksisterer der en række netværk, som er mere eller mindre formaliserede:
 PES-netværk
 Kirkenetværk
 Regnbuenetværket (LGBT+ netværket)
 Helga-netværket
 Grønt Forum
Aktivitetsniveauet og –formen i netværkene varierer. Der er eksempler på, at der er afholdt større nationale
konferencer, men også erfaringsudvekslinger og debatter i interne grupper på Facebook. Netværkene
muliggør, at flere kan deltage i den politiske og organisatoriske debat og skaber rum for, at
partimedlemmer, der hovedsageligt er interesserede i konkrete emner, kan engagere sig. Foruden
partimedlemskab er der ikke begrænsninger på hvem og hvor mange, der kan deltage i det enkelte
netværk.
Indstilling
Det indstilles, at de nuværende netværk i partiet fortsætter i sin nuværende struktur og arbejdsform
således, at så mange medlemmer som muligt - med interesse for de givne emner - kan deltage. Derudover
indstilles det også at fortsætte de økonomiske rammer for netværkene; at netværksmedlemmerne som
udgangspunkt ikke får rejserefusion, og at der skal søges særskilt om tilskud til at afholde aktiviteter og
møder. Det indstilles ydermere, at nye netværk kan oprettes ved ansøgning til Hovedbestyrelsen.
Derudover indstilles det, at der arbejdes med en mere dynamisk udvalgsstruktur, hvor der kan oprettes
udvalg ad hoc, når behovet opstår ifm. den aktuelle politiske debat men også ifm. med det mere langsigtede
politiske udviklingsarbejde. En mere dynamisk udvalgsstruktur vil aktualisere udvalgene og deres arbejde, og
udvalgsmedlemmerne vil i højere grad vil være ressourcepersoner, der på et bestemt tidspunkt har vist
interesse for et emne og derved forpligter sig til aktivt at deltage i udvalgets arbejde, mens et givent emne
er aktuelt. Når udvalgsarbejdet tilrettelægges mere ad hoc og agilt, må det forventes, at der vil være færre
afbud og mødeaflysninger. Endelig vil en aktualisering af udvalgenes arbejde medføre, at udvalgsarbejdet vil
have en større relevans for ordførerne og ministrene, idet mødernes dagsorden og vægtningen af de af
Hovedbestyrelsens nedsatte ad hoc udvalg vil være tungere end de stående udvalg.
På baggrund af ovenstående indstilles det, at de nuværende centrale udvalg ikke fortsætter efter årsskiftet
(dog med undtagelse af køn- og ligestillingsudvalget).
Det indstilles, at køn- og ligestillingsudvalget fortsætter, og at der udarbejdes et særskilt kommissorium og
en handlingsplan for udvalgets arbejde med særligt fokus på at opnå mere mangfoldige lister til KV/RV 21.
Derudover indstilles det, at de nuværende 10 udvalgsmedlemmer øges til max. 15 medlemmer, og at
rekrutteringsprocessen håndteres af regionerne.
Det indstilles endvidere, at det internationale udvalg omdannes til et netværk for interesserede i
international politik, og at kulturudvalget omdannes til et netværk for interesserede i kulturpolitik.
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