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Partiets mål og rolle 

§ 1. Partiets navn er Kommunistisk 
Parti. 
 
§ 2. Kommunistisk Parti bygger sin 
virksomhed på den videnskabelige 
socialisme, på marxismen-leninis-
men. 
 
§ 3. Partiets mål er kapitalismens 
afskaffelse og opbygning af et so-
cialistisk samfund, hvor menne-
skets udbytning af mennesket op-
hører, og hvor udviklingen frem 
mod det klasseløse kommunisti-
ske samfund indledes. 
 
§ 4. Kommunistisk Parti er et selv-
stændigt politisk parti. Det forsva-
rer arbejderklassens grundlæg-
gende interesser og stræber efter 
at lede og organisere dens kamp 
for fred, demokrati, velfærd, nati-
onal selvstændighed og socia-
lisme. 
 
§ 5. Kommunistisk Parti er et inter-
nationalistisk parti. Det er en del 
af den internationale kommunisti-
ske bevægelse, der består af selv-
stændige og ligeværdige partier. 
Partiet solidariserer sig med arbej-
derklassens kamp globalt og med 
alle folk, der kæmper mod imperi-
alisme og undertrykkelse. 
 

Medlemskab 

§ 6. Enhver, som er fyldt 16 år, og 
som anerkender partiets program 
og vedtægter, kan optages i Kom-
munistisk Parti. 

§ 7. Ansøgning om optagelse ret-
tes til den lokale partiafdeling. Af-
delingsledelsen skal sikre, at ansø-
geren anerkender partiets pro-
gram og vedtægter, før partiafde-
lingen tager stilling til optagelsen. 
I områder hvor der ikke er afdelin-
ger, er landsledelsen ansvarlig for 
optagelse af nye medlemmer. 
 
§ 8. Kommunistisk Parti optager 
ikke personer, der er medlemmer 
af andre partier. Hvis en ansøger 
om medlemskab tidligere har haft 
en ledende funktion i et andet 
parti, sker optagelse efter godken-
delse i Landsledelsen. 

 

 

Medlemmernes rettigheder og 

pligter 

§ 9. Alle medlemmer har ret til: 
 

a) At deltage frit i alle diskus-
sioner vedrørende partiets 
politik og virksomhed. 

 
b) At få stillet den nødvendige 

information til rådighed for 
at kunne deltage i partide-
mokratiet. 



 
 

c) At foreslå en diskussion rejst i 
sin afdeling. 

 
d) At deltage i valg samt selv op-

stille og blive valgt til partiets 
ledende organer lokalt og på 
landsplan. 

 
e) At rette henvendelse til en 

højere ledelse i partiet, herun-
der landsledelsen vedrørende 
partianliggender. 

 
f) At få mulighed for at øge deres 

politiske kundskaber, blandt 
andet gennem skoling. Nye 
medlemmer har ret til en sær-
lig introduktion i partiets hi-
storie, program, vedtægter, 
teoretiske grundlag og aktu-
elle politik. 

 
§ 10. Alle medlemmer har pligt til: 

 
a) At betale kontingent. 
 

b) At deltage på medlemsmø-
derne i sin afdeling og aktivt 
med sin viden og erfaring bi-
drage til udviklingen af parti-
ets politik. 

 
c) At sætte sig ind i partiets po-

litik og den videnskabelige so-
cialismes teori, følge med i 
partiets presse og øvrige ud-
givelser og efter evne og mu-
ligheder udbrede disse. 

d) At deltage i den brede befolk-
nings dag- lige kampe, ud-
brede partiets politik og 
medvirke til organiseringen 
af de folkelige bevægelser. 

 
e) At være medlem af en fagfor-

ening, hvis dette er muligt. 
 

f) At værne om partiets enhed 
og anseelse. 

 
 

Den demokratiske  
centralisme 

 
§ 11. Partiet er opbygget på 
grundlag af princippet om demo-
kratisk centralisme: Alle beslut-
ninger tages efter demokratisk de-
bat, hvor hvert enkelt medlem har 
ret og pligt til frit at udtrykke sin 
mening. Når en beslutning er truf-
fet, handler partiet i enhed. Parti-
ets ledelser vælges på alle ni-
veauer af medlemmerne eller af 
medlemmernes valgte delegerede. 
Afdelinger og medlemmer følger 
højere ledelsers beslutninger. 
 
§ 12. Alle ledelser står til ansvar 
over for medlemmerne og kan til 
enhver tid afsættes af disse. Ledel-
ser skal regelmæssigt aflægge be-
retning om deres arbejde. Ledel-
serne opbygges som kollektiver 
med personligt ansvar til den en-
kelte. Ledelser på alle niveauer er  



 
 

forpligtet til at sørge for, at der fo-
retages kritiske og selvkritiske vur-
deringer af beslutninger og kon-
krete aktiviteter. 
 
§ 13. Partiet ledes fra ét center. 
Fraktioner dvs. dannelse af grup-
per med en særlig platform og med 
egne ledelsescentre er uforenelige 
med partiets vedtægter. 
 
§ 14. I tilfælde af brud på partiets 
vedtægter eller handlinger der 
åbenlyst er i strid med program-
met, kan partiorganisationen eller 
højere ledelser skride ind med ad-
varsel, fratagelse af tillidshverv el-
ler udelukkelse. Sanktionerne kan 
ikke træde i kraft, før de er god-
kendt af landsledelsen. De kan 
indankes for den først kommende 
kongres. Enhver klage skal fore-
ligge skriftligt og skal undersøges. 
Medlemmet, som klagen om-
handler, skal have fuldt kendskab 
til klagens begrundelse og har ret 
til skriftligt og mundtligt at udtale 
sig over for landsledelsen. 

 

 

Organisation & opbygning 
 
§ 15. Afdelingerne 
Partiets grundorganisering er parti-
afdelingerne. 
 
Stk. 2. For at danne en afdeling 
kræves, at der er mindst tre  

medlemmer af partiet i det pågæl-
dende område. Afdelinger kan op-
rettes i geografiske områder eller 
hvor det ellers findes formålstjen-
ligt. 

Landsledelsen godkender opret-
telse og nedlæggelse af afdelin-
ger og fastlægger deres geografi-
ske område. 
I byer med flere afdelinger er det 
dog byledelsen, der tager stilling 
hertil. 
Hvis medlemmer i et givet om-
råde ikke har mulighed for at op-
rette en afdeling, aftaler de med 
landsledelsen eller nærmeste 
partiafdeling, hvordan de knyttes 
til partiets arbejde. 
 
Stk. 3. Medlemsmødet er afdelin-
gens højeste myndighed. Det ind-
kaldes af afdelingsledelsen efter 
behov, normalt dog mindst en 
gang om måneden. 
 
Stk. 4. Afdelingen har ansvaret 
for, at partiets politik og beslut-
ninger udføres indenfor dens om-
råde og for at tage udadvendte 
politiske initiativer. Afdelingen 
skal sikre, at medlemmernes vi-
den om partiets politik og virk-
somhed hele tiden opdateres, og 
at de uddannes i dets teoretiske 
grundlag. Afdelingen skal ud-
brede kendskabet til partiets 
presse og udgivelser og fremme 



 
 

at de bruges. 
 
Stk. 5. Kontingent opkræves i par-
tiafdelingen. Senest ved tre må-
neders kontingentrestance kon-
taktes medlemmet med henblik 
på at tage stilling til fortsat med-
lemskab. 
 
Stk. 6. I januar kvartal afholdes af-
delingens årsmøde. Her aflægger 
afdelingsledelsen beretning og 
fremlægger en plan for det kom-
mende år. Et årsregnskab frem-
lægges til godkendelse, og et 
budget for det kommende år 
vedtages. Der vælges en afde-
lingsledelse til at lede og organi-
sere arbejdet mellem medlems-
møderne. Ligeledes vælges en re-
visor. Afdelingsledelsens stør-
relse og opgaver fastsættes efter 
behov. Den består dog som mini-
mum af en formand og en kasse-
rer. Det er afdelingsledelsens 
pligt at sikre kontakten til de en-
kelte medlemmer med henblik 
på deres inddragelse i partiets ar-
bejde. Afdelingsledelsen kan ef-
ter behov nedsætte arbejdsgrup-
per til løsning af konkrete opga-
ver. 
 
Stk. 7. Hvis en tredjedel af afdelin-
gens medlemmer kræver nyvalg af 
ledelsen, eller ledelsen selv ønsker 
at gå af i valg- perioden, indkaldes 
der til møde med mindst dette  

punkt på dagsordenen. Mødet ind-
kaldes skriftligt med mindst 14 da-
ges varsel til afholdelse senest fire 
uger efter at begæring herom er 
rejst. 
 
§ 16. Byer med flere afdelinger 
I byer med flere afdelinger vælges 
en byledelse til at varetage opga-
ver på byplan. 
 
Stk. 2. Byledelsen leder partiets 
politiske indsats i området, tilret-
telægger fælles kampagner og til-
svarende aktiviteter og sikrer 
samarbejdet mellem afdelin-
gerne i byen. Den er et bindeled 
mellem afdelingsledelserne og 
landsledelsen. Den er forpligtet 
til løbende at informere afdelin-
gernes medlemmer og landsle-
delsen om sit arbejde. Byledelsen 
mødes efter behov, normalt en 
gang om måneden. 
 
Stk. 3. Byens højeste myndighed 
er års- mødet, der afholdes i ja-
nuar kvartal. På årsmødet delta-
ger delegerede valgt i afdelin-
gerne. Byledelsen kan dog be-
slutte, at alle medlemmer kan 
deltage. 
 
§ 17. Partigrupper 
En afdelingsledelse eller en byle-
delse kan beslutte at oprette en 
partigruppe på et felt, hvor der ar-
bejder flere  



 
 

partimedlemmer. En partigruppe 
kan rumme medlemmer fra flere 
afdelinger. 
 
Partigruppen kan efter behov ind-
drage personer uden for partiet i 
sit arbejde. Partigruppen mødes 
efter behov og har til opgave at 
konkretisere og effektivisere ud-
førelsen af partiets politik og 
knytte flere medlemmer til par-
tiet. Den refererer direkte til den 
ledelse, der har nedsat den. For 
medlemmer, der deltager i en par-
tigruppe, udgør afdelingen fortsat 
den primære organisering. 
 
 

Ledelse 
 
§ 18. Kongressen  
Partiets højeste myndighed er kon-
gressen. 
 
Stk. 2. Ordinær kongres afholdes 
hvert tredje år. Den indkaldes med 
mindst tre måneders varsel. 
 
Stk. 3. Kongressen består af dele-
gerede valgt af afdelingerne. 
Landsledelsen fastsætter en for-
delingsnøgle for delegeret valg på 
basis af afdelingernes medlems-
tal på kongressens indkaldelses-
tidspunkt. 
 
Stk. 4. Kun kongressen kan ved-
tage ændringer i partiets  

program og vedtægter. Hertil 
kræves to tredjedels flertal. 
 
Stk. 5. På den ordinære kongres af-
lægger den afgående landsledelse 
beretning over sit arbejde i kon-
gresperioden. Kongressen behand-
ler i øvrigt partiets politiske linje og 
træffer overordnede beslutninger 
for det videre arbejde. Den fast-
sætter antallet af medlemmer og 
suppleanter til landsledelsen og 
vælger disse. Der fremlægges et re-
videret regnskab til godkendelse. 
Kongressen vælger to revisorer 
uden for landsledelsen til at føre 
kontrol med partiets regnskaber og 
økonomiske virksomhed. 
 
Stk. 6. Medlemmer og supplean-
ter af den afgående landsledelse 
samt landsledelsens revisorer har 
ret til at deltage på kongressen. Er 
de ikke valgt som delegerede, del-
tager de med taleret men uden 
stemmeret. 
 
Stk. 7. Ekstraordinær kongres skal 
afholdes, når afdelinger der repræ-
senterer mindst en tredjedel af 
medlemmerne forlanger det, eller 
når landsledelsen finder det nød-
vendigt. Landsledelsen skal ind-
kalde den ekstraordinære kongres 
med mindst en måneds varsel til 
afholdelse senest to måneder efter 
at begæring herom er fremsat. De-
legeret valg foregår efter samme  



 
 

retningslinjer som ved ordinær 
kongres. 
 
§ 19. Landsledelsen 
Mellem kongresserne leder lands-
ledelsen partiets samlede virk-
somhed i overensstemmelse med 
kongressens beslutninger. 
 
Stk. 2. Landsledelsen konstituerer 
sig med daglig ledelse, herunder 
formand og næstformand. Den 
udpeger redaktøren for partiets 
avis og partiets kasserer. Landsle-
delsen kan nedsætte og opløse 
udvalg og arbejdsgrupper efter 
behov. Som den øverste myndig-
hed mellem kongresserne skal 
landsledelsen sikre udgivelsen af 
partiets presse og øvrige publika-
tioner og bærer ansvaret for par-
tiets økonomi og ejendom. 
 
Stk. 3. På sit første møde efter 
kongressen beslutter landsledel-
sen en forretningsorden for sit ar-
bejde. Den mødes mindst seks 
gange årligt. Suppleanter delta-
ger i landsledelsens møder med 
taleret. Udtræder et medlem af 
landsledelsen, indtræder i stedet 
en suppleant på basis af kongres-
sens stemmetal. 
 
Stk. 4. Landsledelsen er forpligtet 
til løbende at informere medlem-
merne om dens arbejde, beslut-
ninger og diskussioner, blandt 

andet gennem aflæggelse af 
beretning i afdelingerne. 
 
Stk. 5. Mellem møderne udøves 
landsledelsens myndighed af 
daglig ledelse. Daglig ledelse må 
højst udgøre en tredjedel af an-
tallet af medlemmer i landsledel-
sen. På baggrund af landsledel-
sens beslutninger varetager dag-
lig ledelse partiets løbende virk-
somhed og indkalder landsledel-
sens møder. Den mødes efter be-
hov og rapporterer regelmæssigt 
til landsledelsen. 
 
Stk. 6. Landsledelsen åbner og af-
slutter generelle diskussioner 
blandt medlemmerne vedrørende 
partiets programmatiske grundlag 
eller strategiske målsætninger. Dog 
skal en generel partidiskussion af 
denne karakter gennemføres, hvis 
afdelinger der repræsenterer 
mindst en tredjedel af partiets 
medlemmer forlanger det. 
 
§ 20. Landsmøder 
Mellem kongresserne kan landsle-
delsen indkalde til landsmøde, der 
behandler et eller flere vigtige 
spørgsmål vedrørende partiets po-
litik og arbejde. Landsmøderne er 
rådgivende for landsledelsen. Der 
kan gennemføres vejledende af-
stemninger. Delegerede vælges i 
afdelingerne efter en fordelings-
nøgle, der er fastsat i 



 
 

landsledelsen. 
 
§ 21. Andre bestemmelser  
Partiets parlamentariske indsats le-
des af dets valgte ledelser på det 
pågældende niveau. Kandidater 
opstilles på baggrund af diskus-
sion i afdelingerne. 
 
§ 22 Force majeure 
De angivne tidspunkter og frister 
for afholdelse af årsmøde, kongres 
mv. kan i ganske særlige tilfælde 
tilsidesættes, når udefrakom-
mende faktorer som for eksempel 
krig, naturkatastrofer og pande-
mier umuliggør, at de afholdes til 
tiden. 
 
Stk. 1. Landsledelsen og lokale le-
delser kan beslutte, at et årsmøde 
eller en kongres udelukkende af-
holdes digitalt. Beslutningen kan 
kun træffes, hvis en fysisk forsam-
ling ikke er mulig som følge af force 
majeure, herunder ved myndig-
hedspåbud. 
 
Ledelsen skal ved en digital for-
samling sikre, at mødet afvikles på 
demokratisk vis og i overensstem-
melse med vedtægterne. Det an-
vendte digitale system skal være 
indrettet, så deltagerne har ret til 
at ytre sig og stemme, og delta-
gerne skal være fuldt oplyste om 
det digitale systems funktions-
måde. 

Økonomi 
 
Mellem kongresserne ligger an-
svaret for forvaltningen af parti-
ets midler og for udviklingen af 
det økonomiske arbejde i de 
valgte partiledelser. 
 
§ 23. Medlemskontingentet udgør 
det økonomiske fundament for 
partiets virksomhed. Derudover 
består partiets økonomi af midler 
tilvejebragt ved indsamlinger, fra 
driften af dets øvrige virksomhed 
og fra eventuel partiskat. 
 
§ 24. Partiets formand og kasserer 
tegner i fællesskab partiet. I partiets 
afdelinger tegner afdelingsforman-
den og afdelingens kasserer i fælles-
skab afdelingen. 
 
§ 25. Landsledelsen vedtager 
hvert år et budget for partiets 
samlede økonomiske virksomhed. 
I den forbindelse fastsætter lands-
ledelsen medlemskontingentets 
størrelse samt afdelingernes og 
byledelsernes andel heraf. 
 
§ 26. Kongressen vedtager princip-
perne for aflønning af partiets 
funktionærer. 
 
§ 27. Hvis et medlem varetager et 
parlamentarisk tillidshverv for 
partiet og på den baggrund mod-
tager løn eller andre indtægter, 



 
 

betales en partiskat. Landsledelsen 
fastsætter dens størrelse. 
 
§ 28. Ved partiets ejendom forstås 
partiets økonomiske midler og dets fa-
ste ejendom, indbo, materialer og lig-
nende, som er indkøbt for partiets 
midler, eller som er overdraget partiet 
af enkeltpersoner, grupper eller orga-
nisationer. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


