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Præsidentvalgkamp i DN 2018 
 

Sagens kerne 

Til Repræsentantskabsmødet i Faaborg den 7-8. april 2018 skal Repræsentantskabet vælge 
præsident. I tilfælde af, at der er mere end 1 kandidat, når fristen for at melde sig som kandi-
dat udløber den 24. februar, skal der være valgkamp, og rammerne for denne skal være klar i 
god tid i forvejen. Som udgangspunkt for HB’s drøftelse, er her Organisationsudvalgets anbe-
falinger til rammerne for forårets præsidentvalgkamp. Erfaringerne fra sidste præsidentvalg-
kamp findes til slut.  
 

Hvorfor, hvem og hvornår 

Det primære formål med en valgkamp er at styrke den demokratiske proces op til REP-mødet 
ved at tydeliggøre kandidaternes holdninger og kompetencer, så valget kan gennemføres på et 
mere oplyst grundlag end blot kandidaternes valgprogrammer og debatten på REP-mødet. Da 
vælgerne for størstedelens vedkommende netop er repræsentanter for afdelingerne, er det 
ikke blot selve repræsentanterne, der skal tage stilling, men i realiteten alle i afdelingerne. 
Derfor giver det mening at have en valgkamp, som når ud til alle de aktive, som i givet fald på 
forhånd kan afklare indbyrdes i afdelingerne, hvem repræsentanterne skal stemme på. 
 
Fristen for at melde sit kandidatur er lørdag den 24. februar 2018, og selve REP-mødet og 
dermed valghandlingen er lørdag den 7. april. Det giver en valgkamp-periode på 6 uger. Selve 
valgkampen sættes officielt i gang med udsendelsen af DN Aktiv torsdag den 1. marts. 
 

Elementer i valgkampen 

OU anbefaler følgende elementer, som alle vil være tilgængelige på en særskilt side på 
dn.dk/aktiv – med link fra dn.dk: 
 

Præsentationsvideo 
Der bliver lavet en kort video for hver kandidat, hvor kandidaten præsenterer sig selv og sit 
valgprogram. Videoerne bliver offentliggjort den 1. marts, når valgkampen skydes i gang og 
ligger tilgængelige på Aktivsiden. 
 

Valgmøder 
Der afholdes ét officielt valgmøde et centralt sted i landet. Valgmødet bliver streamet, og både 
deltagerne og aktive ude omkring i landet kan sende spørgsmål ind til kandidaterne undervejs. 
Datoen for valgmødet bliver meldt ud i god tid, dels af hensyn til at sikre deltagelse på mødet, 
dels for at afdelinger kan planlægge at afholde afdelingsmøde samme dag og se debatten og 
sende spørgsmål ind sammen.  Valgmødet vil også efterfølgende kunne ses på Aktivsiden.  
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Løbende debat og blogs 
OU anbefaler, at der på Aktivsiden vil være en debat, som alle kan se, men hvor der lægges op 
til, at det kun er DN-aktive, der deltager. Idet man skal oprette sig som bruger for at skrive 
indlæg, vil sekretariatet have mulighed for at slette eventuelle brugere, som ikke er aktive, 
hvis det vurderes, at de primært har til formål at ødelægge debatten. Det kan overvejes at 
sætte en begrænset åbningstid for at sikre, at der bliver en mere koncentreret debat – i stedet 
for en fem uger lang debat med kun få indlæg. 
 

Siden på dn.dk/aktiv 
Valgkampens elementer vil som nævnt alle være tilgængelige på Aktivsiden. Her vil man såle-
des kunne finde: baggrundsinformation og relevante datoer, præsentationsvideoer, video fra 
valgmødet, debat, skriftlige valgoplæg (efter den 23. marts), notat om præsidentens opgaver, 
OU’s anbefalinger om fair valgkamp og andet relevant materiale. 
 

Bilagsmateriale til REP-mødet 
Hver kandidat udarbejder et valgprogram på højst 2 A4-sider. Derudover er det tidligere be-
sluttet, at der skal indgå et notat om præsidentens opgaver. 
 

Behandling på REP-mødet 

OU vurderer, at valgkampen på REP-mødet kan køres stramt, idet der allerede har været en 
længere valgkamp i DN’s medier. Derfor anbefaler OU dirigenten denne fremgangsmåde:  
 
• Først får hver kandidat rådighed over talerstolen i 15 minutter til anvendelse efter kandida-

tens eget valg. Kandidaten kan f.eks. uddybe eller supplere sit valgprogram, som indgår i 
dagsordenmaterialet, og/eller overlade talerstolen til én eller flere stillere. 

• Derefter er der tre kvarters spørgetid fra 2-3 mikrofonsteder i salen, hvor spørgerne stiller 
sig i kø. Hver spørger kan højst stille hver kandidat ét spørgsmål med tilhørende begrun-
delse. Kandidaten/kandidaterne svarer på et spørgsmål umiddelbart efter, at det er stillet – 
inden for cirka ét minut pr. kandidat og spørgsmål. 

• Til sidst får hver kandidat en afsluttende bemærkning på højst 2 minutter fra talerstolen. 
• Umiddelbart herefter afstemning. 
 
OU anbefaler en stemmemetode, som sikrer mindst 50 procent opbakning om vinderen. Det vil 
sige, at hvis ikke en kandidat ved første stemmeafgivelse får mindst 50 procent af stemmerne, 
går de to kandidater, der modtog flest stemmer, videre til endnu en runde.  
 

Om fair play 

OU anbefaler følgende retningslinjer: 
• Ingen personangreb 
• Ingen papirer uddeles på REP-mødet 
• Ingen separate valgmøder med deltagelse af kun den ene kandidat 
• Hold valgkampen inden for DN’s interne møder og medier, ikke i sociale medier og pressen. 
 

Erfaringer fra sidste valgkamp 

Ovenstående anbefalinger sker på baggrund af erfaringerne fra sidste gang, vi havde kamp-
valg til præsidentposten. Det var i 2012, hvor der var tre kandidater (Ella Maria Bisschop-
Larsen, Poul Hald Mortensen og Michael Stoltze), og hvor der var en forholdsvis ambitiøst til-
rettelagt valgkamp med tre forskellige elementer: 
 

• Kandidaternes individuelle blogs  
• Valgside med individuelle valgvideoer  
• Valgmøder i Middelfart, København og Viborg  
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Valgkampen varede ca. 5 uger (idet fristen for opstilling af kandidater er 6 uger inden REP-
mødet). Samlet set var der 38 deltagere i debatten på de tre blogs, valgvideoerne blev set i 
snit 3-400 gange, og ved valgmøderne var der hhv. 18, 30 og 60 deltagere. 
 
Udgifterne til de tre valgmøder var kr. 15.000, udover kørselsrefusion til ansatte og kandida-
ter. Derudover blev der brugt ca. 70 AC-timer samt 30 studentertimer, udover kandidaterne 
og DN-aktives timer. 
 
Efter valgkampen i 2012 foretog Sekretariatet en evaluering, hvor konklusionen hældede mod, 
at værdien af valgkampen ikke stod mål med de ressourcer, som blev lagt i det. Desuden blev 
der opsummeret en række spørgsmål og læringer:  
 
”Hvis vi skal gentage forsøget med en udvidet valgkamp, kan vi lære følgende: 
1. Ikke-medlemmer skal udelukkes fra blogs og valgmøder. 
2. Det er ok, at støttemedlemmer og menige aktive medlemmer, som ikke deltager i valg-

handlingen, har mulighed for at deltage. 
3. Der skal en øvre grænse på antallet af blogindlæg, som et enkelt medlem har mulighed for 

at levere.  
4. Bloggene skal forbedres teknisk, så man kan se tidspunkt for indlæg, og så debatterne bli-

ver emneopdelte. 
5. Vi skal overveje fordele og ulemper ved at indsnævre valgkamp-perioden. 
6. Det skal overvejes at indskrænke antallet af valgmøder til ét og centralt placeret i landet. 

Video skal prioriteres højt og gerne live-streaming.” 
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