
Vedr. Valg til Politisk Forum (POFO): 
 
På opstillingsmødet skal der blandt andet vælges to delegerede til POFO og en supplant. 
Det ene medlem kan ifølge vedtægterne være fra storkredsens bestyrelse. 
Det er naturligvis vigtigt at nye medlemmer af POFO kender de centrale opgaver, 
ressourceforbruget og deres egen rolle, i det omfang den er defineret. 
Det har tidligere været en udfordring og da vi er en organisation med forholdsvis 
begrænsede ressourcer betyder det at alle der træder ind i den tillidspost må være klar over 
at det kræver en del arbejde, også mellem møderne og at det i hovedsagen er de enkelte 
POFO-medlemmers eget rugbrødsarbejde og initiativkraft der skaber POFO. 
 
Politisk Forum har siden landsmødet 2018 arbejdet på en ny måde. Her har der været fokus 
på følgende: 
 

Godkende nyudviklet politik: POFO godkender politiske visioner, som er udviklet 
af medlemmerne. Herefter er det Alternativets officielle politik. Visionsforslagene er 
først i høring hos alle medlemmer på "Dialog". POFO's rolle er at vurdere om 
visionen stemmer overens med Alternativets værdier og ambition om en seriøs 
bæredygtig omstilling. Alle nye politiske visioner skal godkendes i Politisk Forum.  

Kvalificere politik i udvalg: Udvalg under Politisk Forum kan diskutere politiske 
emner, som de senere bringer ind til plenum-møderne. Det kan fx være borgerløn 
eller sundhedspolitik. 

Fungere som bindeled mellem organisationen og det parlamentariske 
arbejde: En væsentlig del af POFO's rolle er, at vidensdele og skabe forbindelse 
mellem det politiske arbejde i organisationen, på Christiansborg og de øvrige 
politiske niveauer. Det sker bl.a. gennem orientering og drøftelse med ordførere og 
sekretariaterne, herunder rådgivere. Her er POFO en vigtig del af dialogen omkring 
udspil og det parlamentariske årshjul og her ligger et stort potentielt arbejde i at 
folde et fælles årshjul med synkroniserede politiske aktiviteter ud i hele landet på 
alle niveauer. Her har POFO- medlemmerne en stor opgave at definere og løfte, 
bl.a. sammen med storkredsen. 

Det strategiske arbejde: Der er to niveauer, dels at sikre det gensidige samspil og 
timingen mellem de folkevalgtes arbejde og det politiske arbejde i organisationen. 
Herunder at være en aktiv del af politiske temaudvalg der kan være fødekanal til 
politiske udspil. Dels at udvikle en rolle hvor POFO definerer partiets overordnede 
politiske sigtepunkter i forskellige perioder. Den anden del er endnu ikke for alvor 
kommet i spil og vil kræve at POFO forpligter sig på en ny omfattende 
arbejdsindsats. 

Politisk Forum mødes mindst fem gange om året. Møderne kan have forskellig varighed og 
kan i princippet ligge på alle ugedage. Dertil kommer udvalgsmøder hvor der drøftes 
politiske temaer og procesrelaterede spørgsmål, som kan tages ind i POFO til beslutning. Ud 
over tematiske udvalg er der pt. også et udvalg bestående af storkredsvalgte. Arbejdet i 
POFO kræver som minimum en arbejdsindsats på 5 timer om ugen. Frem mod landsmødet 
2019 udarbejdes en evaluering af Politisk Forums arbejde og praksis, så vi bliver endnu 
skarpere på, hvordan Politisk Forums arbejde bliver mest meningsfuldt og bedst skaber 
værdi for hele Alternativet. Vi glæder os til det videre arbejde med alle nye medlemmer i 
POFO. 
 
De bedste hilsner, 



Politisk Forums ledelsesudvalg 


