FORRETNINGSORDEN
___________________________
FOLKETINGSGRUPPEN
___________________________
Partiet Klaus Riskær Pedersen
(‘KRP’)
Januar 2019
__________________________

Når der i det følgende refereres til ‘KRP’ eller ‘Partiet’: Hermed henvises til Partiet Klaus Riskær
Pedersen, Gammel Strand 42, 1202 K, Cvr.: 39970414.

Når der i det følgende refereres til ‘Folketingsgruppen’: Hermed henvises til gruppen af
Folketingsmedlemmer der er indvalgt i Folketinget fra partiets opstillingsliste.

1.
Ledelse

Folketingsgruppen ledelse udgøres af de spidskandidater der har modtaget valg til Folketinget.
Organisatoriske og administrative spørgsmål, herunder fortolkning og ændring af
Forretningsorden, afklares i ledelsen.

I politiske anliggender afklares spørgsmål med inddragelse af alle Folketingsgruppens
medlemmer.
Initiativ til afstemning om et politisk anliggende og en fællesholdning tages af den daglige
ledelse af Folketingsgruppen (se næste afsnit) eller af Folketingsgruppens ledelse under et
(spidskandidaterne).

Straks efter nyvalg udpeges Folketingsgruppens daglige ledelse af den samlede
Folketingsgruppe som består af Gruppeformand samt evt. Gruppesekretær og Politisk Ordfører.

Gruppeformand og Politisk Ordfører skal være medlem af Folketinget.

Er der ikke udpeget en Politisk Ordfører eller Gruppesekretær udgøres den daglige ledelse af
Gruppeformanden.
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Såfremt der er udpeget en Guppesekretær så har denne ansvaret for den daglige drift af
Folketingsgruppens arbejde, kalender og planlægning.

Politiske udtalelser henhører under den Politiske Ordfører.
Såfremt en politisk ordfører ikke er udpeget, så er det Folketingsgruppens Gruppeformand der
udtaler sig på Folketingsgruppens vegne.

2.

Valg af Gruppeformand & Politisk Ordfører

Folketingsgruppen er selvkonstituerende.

Såfremt Partiets Formand er medlem af Folketinget, er Formanden automatisk Politisk Leder af
Folketingsgruppen.
Såfremt Partiets Formand ikke er valgt ind i Folketinget har Formanden møde- og taleret i
Folketingsgruppen.

På sit første møde i en ny Folketingssamling vælger Folketingsgruppen sin Gruppeformand ved
simpelt flertal.

Valget er for en hel valgperiode frem til et førstkommende nyvalg til Folketinget.
Såfremt flere kandidater opstiller til posten som Gruppeformand vil de to kandidater der har fået
flest stemmer gå til ny afstemning, og den kandidat der her får flest stemmer er dermed valgt. De
to afstemningsrunder skal finde sted med et døgns mellemrum med mindre samtlige
medlemmer i Folketingsgruppen beslutter at de to afstemningsrunder finder sted i forlængelse
af hinanden.

Gruppeformanden kan udpege en Gruppesekretær der tilrettelægger den daglige drift i
Folketingsgruppen. Gruppesekretæren behøver ikke at være medlem af Folketinget.

Ved indkaldelse af en på valglisten af Indenrigsministeriets valgt suppleant til midlertidig eller
vedvarende erstatning af Gruppeformand, skal Folketingsgruppen gennemføre ny konstituering
jfr. denne bestemmelse.

2 of 9

3.
Nyvalg af Gruppeformand

Såfremt et kvalificeret flertal på 2/3 af Folketingsgruppen - dog mindst 3 stemmer - stemmer for
valg af en ny Gruppeformand i valgperioden, skal Gruppeformanden fratræde.

Såfremt Partiet fremsætter begæring om at Gruppeformanden fratræder, skal et simpelt flertal af
Folketingsgruppen støtte begæringen.

4.
Gruppeformandens særlige pligter og beføjelser

Gruppeformanden indkalder og leder Folketingsgruppens møder.
Gruppeformanden leder Folketingsgruppens Sekretariat.

Gruppeformanden har ansvaret for at Folketingsgruppens arbejde tilrettelægges og
gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter for Partiet samt
forretningsorden for Folketing, Parti og Folketingsgruppe

5.
Politisk Ordfører

Folketingsgruppen kan udpege en Politisk Ordfører.

Som udgangspunkt vil en Politisk Ordfører ikke blive udpeget hvis Folketingsgruppen er meget
begrænset. Folketingsgruppen træffer selv afgørelse i dette anliggende med simpelt flertal.

Som udgangspunkt er Partiet Formand - hvis medlem af Folketingsgruppen - også Politisk
Ordfører for det tilfælde at folketingsgruppen har begrænset størrelse.

Konkrete politiske beslutningsforslag, lovgivning m.v. kommenteres af medlemmer af det
relevante udvalg i Folketinget, eller en af de i Folketingsgruppen valgte ordførere med relation til
det aktuelle spørgsmål eller emne.
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I tvivlstilfælde afgør Gruppeformanden hvem der har kompetance til at udtale sig i en konkret
sammenhæng.

Det er alene den Politiske Ordfører og de af Folketingsgruppen valgte ordførere der kan give
udtryk for Folketingsgruppens politik på et konkret område.

Såfremt et område ikke er dækket af et ordførerskab, så kan Folketinggruppens eventuelle faste
eller midlertidige medlem af det relevante fagudvalg i Folketinget, dog deltage i den politiske
debat om et tema der henhører under udvalgets resort.

Såfremt et politisk område er en del af den offentlige debat, men uden at Folketingsgruppen har
en relevant ordfører - eller på tidspunktet har et fast eller midlertidigt medlem af det relevante
udvalg i Folketinget -, så kan Gruppeformanden vælge at træffe afgørelse om hvem der må
udtale sig på Folketingsgruppens vegne.

Folketingsgruppens Gruppeformand kan i tilfælde hvor det skønnes påkrævet iværksætte et
ordførerskab ved at udpege et medlem af Folketingsgruppen som ordfører.

6.
Møder i Folketingsgruppen

Gruppeformanden indkalder og leder møder i Folketingsgruppen. mødet kan også ledes af
Gruppesekretæren.

Der skemalægges gruppemøder hver Tirsdag (kl 12-13) og hver Torsdag (kl 9-10) når Folketinget
er i samling på de dage hvor der sædvanligvis er afstemninger i Folketingssalen.

Folketingsgruppen kan indkaldes med øjeblikkeligt varsel når Folketinget er i samling.
Ved øjeblikkeligt varsel forstås det varsel som er påkrævet for at alle Folketingsgruppens
medlemmer kan modtage påbud om fremmøde, og alle medlemmer praktisk har mulighed for
at deltage.

Der er som udgangspunkt mødepligt til gruppemøder og deltagelse ved afstemninger i
Folketingssalen. Folketingsgruppens sekretariat præsenterer på hvert gruppemøde
afstemningslister.
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Folketingsgruppens beslutninger er bindende for medlemmerne af Folketingsgruppen der dog
under henvisning til Grundlovens §56 kan frigøre sig fra Folketingsgruppens beslutning.

Folketingsgruppen fører et beslutningsreferat af alle møder i Folketingsgruppen.

Ved stemmelighed i afstemning om politiske spørgsmål i Folketingsgruppen er
Gruppeformandens stemme udslagsgivende.

7.
Ordførerskaber.

Et medlem af folketingsgruppen kan begære ordførerskab på et konkret lovgivningsområde
eller andre områder der under Folketingets Forretningsorden kommer til forhandling i
Folketinget eller som deltager i f.eks. samråd eller høringer.

Medlemmet eller ordføren fremlægger forslag til projekt eller ændringsforslag og underændringsforslag for den samlede folketingsgruppe, der vedtager disse - enkeltvis eller en-bloc med simpelt flertal.
Den således vedtagne fællesholdning medfører at Folketingsgruppen stemmer sammen med
ordføreren ved afstemning i folketingssalen dog jfr. Pkt. 4.

8.
Projekter

Folketingsgruppens medlemmer udvikler deres egne politiske projekter indenfor rammerne af
de visioner og den missions erklæring, som er tiltrådt af det enkelte folketingsmedlem forud for
sin opstilling for Partiet.

For at et folketingsmedlem kan anmode om et ordførerskab i Folketingsgruppen - eller
fremsætte dagsorden- eller beslutningsforslag på Folketingsgruppens vegne - så forudsætter det
at folketingsmedlemmet forinden har fremlagt projektet til godkendelse i Folketingsgruppen.

Gruppeformanden udstikker entydige og enkle retningslinier for den praktiske fremsættelse af
sådanne forslag.
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9.
Beslutningsforslag

Folketingsgruppen skal vedtage sådanne lovforslag eller forslag til Folketingsbeslutning, som
medlemmer af Folketingsgruppen ønsker fremlagt i Folketinget jfr. Folketingets
Forretningsorden.

Forslag til nedsættelse af særlige udvalg skal af et medlem fremsættes til vedtagelse i
Folketingsgruppen før det fremsættes i Folketingssalen, hvorefter det kan fremsættes på
Folketingsgruppens vegne.

10.
Inter-Parlamentariske Relationer

Folketingsgruppen samarbejder med Folketinget partier på sædvanlige armslængde principper.

For såvidt angår forslag som har fået tildelt en ordfører i Folketingsgruppen følges proceduren i
Artikel 5.

I ekstraordinære tilfælde hvor Folketingsgruppen må impliceres i spørgsmål med relation til
Udenrigspolitisk Nævn eller i anliggender der vedrører Rigets sikkerhed, kan Den Politiske Leder
eller Folketingsgruppens Gruppeformand - efter indbyrdes aftale - tildele sig selv ordførerskabet
og afgør selv hvornår Folketingsgruppen underrettes.
Enhver sådan situation skal dog på et tidspunkt meddeles Folketingsgruppen, der dog kan
pålægges tavshedspligt.
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11.
Sekretariat

Folketingsgruppens Gruppeformand assisteres af et ledelsessekretariat der også betjener den
Politiske Leder hvis Partiet Formand er medlem af Folketingsgruppen.

Folketingsgruppen driver desuden et fælles sekretariat hvis opgaver og ressourcer fastsættes ud
fra de bevillinger der modtages i den forbindelse fra Folketinget.

Tilskud og omkostningsdækning til de enkelte folketingsmedlemmer følger nøje de enkelte
offentlige bevillingers formål, fortolket indskrænket, og administreret af et fælles bogholderi og
underlagt folketingsgruppens revision.

12.
Kommunikation

Sekretariatet udarbejder fælles retningslinier for offentlig fremtoning samt andre
fælleskabsinitiativer der er afgørende for at Folketingsgruppen fremstår præsentabelt,
gennemsigtigt og entydigt i sin kommunikation med omverdenen.

13.
Ændring af Forretningsordenen

Forretningsordenen for Folketingsgruppen kan ændres ved simpelt flertal i Folketingsgruppens
ledelse jfr. Artikel 1. For at ændringen kan træde i kraft kræver det samtidigt et simpelt flertal i
Bestyrelsen for Partiet.
Er der ikke indsat en bestyrelse i Partiet er det Formanden der skal tiltræde ændringen.

Såfremt Bestyrelsen i Partiet tager skridt til ændring af Folketingsgruppens Forretningsorden, så
skal dette tiltrædes med simpelt flertal i Folketingsgruppen. Foreligger en sådan tiltrædelse ikke,
træder ændringen først i kraft i den efterfølgende valgperiode.

Folketingsgruppen har ikke indflydelse på hvilke kandidater der opstilles for Partiet ved genvalg,
nyvalg eller indflydelse på eksklusion af et medlem af folketingsgruppen. Dette afgøres alene af
Partiet.
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14.
Suppleanter

Ved konstituering af Folketingsgruppen kan der fremsættes et tilbud til kandidater der ikke har
opnået valg til Folketinget og som af Indenrigsministeriet er oplistede som suppleanter iht. deres
opnåede stemmetal med henblik på mulig ansættelse som fast bistand (fast tilknyttet suppleant)
for et eller flere folketingsmedlemmer.

Der tilknyttes fortrinsvis suppleanter der kan forudses jævnligt at blive indkaldt af
Indenrigsministeriet ved folketingsmedlemmers vakance eller længere fravær (jfr. artikel 15).

Suppleanter på denne tilknytningform aflønnes efter aftale for de perioder hvor de ikke er
indtrådt som suppleant for et folketingsmedlem ved vakance.

15.
Vacance

Folketinget har samling med første mødedag tirsdag den 2. oktober 2018 og sidste mødedag
tirsdag den 11. juni 2019 (med afslutningsdebat 29. Maj).

Der er i denne periode mødefri uger (ugerne 42, 52, 1, 7 og 10).
Der er over perioden (skønsmæssigt) 110-115 mødedage i Folketinget, hvor
folketingsmedlemmet forudsættes at være til stede på afstemningstidspunkter i Folketingssalen
med mindre andet aftales med Folketingsgruppens sekretariat.
Et Folketingsmedlem forventes at være til stede i Folketingssalen ved behandling af forslag med
relation til medlemmets ordførerskaber, under forespørgselsdebatter samt i Folketingets
spørgetid (for udvalgte medlemmer).
Ved fravær i mere en to på hinanden følgende kalenderuger indkaldes suppleanten.

I fraværsperiode med samtidig indkaldelse af suppleant udbetales løn til Folketingsmedlemmet
efter Folketingets gældende regler.
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16.
Genopstilling.

Partiet er ikke forpligtet til at forny et folketingsmandat for en ny valgperiode og
Folketingsmedlemmet har intet retskrav herpå.

17.
Fratræden

Ønsker et Folktingsmedlem at udtræde af Folketingsgruppen, eller træffer Partiet beslutning om
udelukkelse af et Folketingsmedlem fra Folketingsgruppen, vil det fratrædende
folketingsmedlem være forpligtet til at indkalde den af Indenrigsministeriet udpegede
suppleant, hvorefter folketingsmedlemmet udtræder af Folketinget.

I tilfælde af at et medlem fratræder som følge af beslutning truffet af Partiet, har det fratrædende
Folketingsmedlem krav på sikring af 6 måneders løn der skal betales af Partiet, hvis betaling ikke
er omfattet af Folketingets fratrædelsesregler.

Har et folketingsmedlem opnået et så stort antal personlige stemmer at det svarer til et
kredsmandat i den storkreds hvori medlemmet har været på valg, gælder bestemmelserne i
nærværende Artikel 17 ikke.

oOo

København d. 20. Januar 2019.

Enhver der opstiller som Folketingskandidat for Partiet Klaus Riskær Pedersen skal forud for
optagelse på kandidatlisten tiltræde denne forretningsorden som bindende for sin adfær i
Folketinget og som regulerende for sin relation med Partiet.

______________________________________________
Dato/ Underskrift

______________________________________________
Navn
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