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Kære aspirant/kandidat, 
Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være 

kandidat til Regionsrådet i Storkreds Sjælland i Alternativet.  

Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal i sin helhed afleveres til Kandidatudvalget (KU17) d. 19. 

februar (ulla.munksgaard@alternativet.dk) – hvis du vil med i aspirantteamet - og senest d. 25. 

feb., som er opstillingsfristen til opstillingsmødet 25. marts.  

Kandidatudvalget vil samle opstillingsgrundlaget for alle kandidater og fremlægge for Storkredsens 

medlemmer forud for opstillingsmødet. 

Kandidatgrundlaget vil blive anvendt som en del af den proces, der skal være for at kvalificere dig 

på bedste måde. 

Om kort tid vil du modtage Kandidatudvalgets Forretningsorden med bl.a. en beskrivelse af de kriterier, vi i 

KU17 arbejder efter, således at vi sikrer fuld gennemsigtighed i hele processen. Vi glæder os til at høre fra 

dig - og om dig. 

God fornøjelse og god virkelyst i Alternativet!! Og TAK for dit engagement.  

Venlig hilsen kandidatudvalget 2017 (KU17) 

Ulla Munksgaard (SSK - koordinator), Tobias Skotting (SSK), Lotte Sørensen (SSK), Carsten Elbæk Andersen 
(Næstved), Mickal Andersen (Køge), Bine Feldbæk Siefert (Odsherred), Chris Wiedbrecht (Holbæk), Rasmus 
Jørgensen (Kalundborg) 

Vigtige datoer i februar – marts: 
· Lørdag d. 11. feb. KU17’s forretningsorden offentliggøres. Samtidig varsles/indkaldes til 
Opstillingsmøde 25. marts. 

· Søndag d. 19. feb.: Deadline for indsendelse af skema/kandidatgrundlag til KU17. 

· Onsdag 22. feb.: KU17-møde om planlægning af møde med kandidaterne. 

· Lørdag 25. feb.: Sidste frist for aspiranters og kandidaters aflevering af kandidatgrundlag. 

· Torsdag 2. marts.: Møde med kandidater og kandidatudvalg om processen. Kl. 17:00-20:00 VUC 
Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst) 

· Onsdag 8. marts: Performancetræning og kandidatnetværk (LS). (Esben Sloth, Kampagneudvikler og 
ansvarlig for kandidatudvikling, Alternativets Landssekretariat). Kl. 16:00 – 22:00, Byens Hus i Roskilde, 
Stændertorvet 1 

· Lørdag 11. marts: Kandidatgrundlag og valgvideoer offentliggøres via Dialog og Youtube 

· Uge 11 (13.-17. marts): Et coaching- & træningskursus i uge 11 arrangeret af Storkredsen (tid & sted 
endnu ukendt) 

· Lørdag kl. 14-søndag kl. 15 18./19. marts: Evalueringsweekend for KU17 

· Onsdag 22. marts: Fællesmøde med kandidater og evaluering af forløbet. KL. 17:00-20:00 VUC 
Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst)   

· Lørdag 25. marts: Opstillingsmøde med efterfølgende kandidatfest. Kl. 16:00 – 22:00, Byens Hus i 
Roskilde, Stændertorvet 1. 

https://vucstorstroem-my.sharepoint.com/personal/ulla1454_vucstor_dk/Documents/Dokumenter/Privat/Alternativet/Kandidatudvalget/Kandidatudvalg%202017/Kandidater%20og%20aspiranter/ulla.munksgaard@alternativet.dk
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Grundlæggende Stamdata: 
Navn: Anna Medone. 

Alder: 45 år. 

Mail: detbatter@medone.dk. 

Telefonnummer: 22677198. 

Valgkreds: Storkreds Sjælland. 

Facebook: Ja. 

Twitter: Ja. 

LinkedIn: Nej. 

Instagram: Ja. 

Andre sociale medier du er tilstede: website: www.medone.dk. (som omhandler socialpolitiske 

emner). 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Nej. 

 

Dine motiver og forventninger til din opstilling 
Det er vigtigt at få afstemt forventninger, og derfor må du meget gerne sætte tal på den 
beskrivelse, du synes passer på dig i 1. SKEMA herunder og kryds i 2. SKEMA.  
 
Vi ønsker, at du besvarer nedenstående 3. Kvalitative spørgsmål, og så vil vi bede dig om 
sammenhængende at skrive en motiveret opstillingstale (max. 3 min. hvis den blev holdt mundtlig 
form), hvor du fletter dine svar på de kvalitative spørgsmål (ikke nødvendigvis alle) ind i 4. Min 
mulige opstillingstale.  De benævnte spørgsmål vil også efterfølgende danne grundlag for en 
samtale mellem dig og kandidatudvalget. 
 
Til sidst må du gerne vedhæfte et CV, hvor du fremhæver de kompetencer, samt dine styrker og 
de områder, hvor du mener, at du har et ”udviklingspotentiale”. På den måde bliver det nemmere 
at målrette aspirant/kandidattræningen til dig, og det giver samtidig et mere helt billede af hvem 
du er, og hvordan du ser dig selv. 
 
 
  

http://www.medone.dk/
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1. SKEMA  
I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan du gerne vil 
opfattes, og hvad du mener, at du kan stå inde for.  
Det er oplagt, at det er godt at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – 
men lige nu handler det mest om at blive k lar over din nuværende profil, dine 
styrker, og det, som du skal/kan arbejde med.  
 

  
Mulig beskrivelse Hvad siger du? 

(0-10 skala) 

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 

Er god til at bruge Alternativets værdier 10 

Lytter reelt til andres argumenter  9 

Er en behagelig debattør 10 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 9 

Tager godt imod direkte kritik 7 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10 

Er en overbevisende taler 
10 (via 

talehjælpemidler) 

Holder hovedet koldt i en debat 9 

Er vidende om mange forskellige områder 8 

Er specialist på specifikke områder 10 

Får andre til at følge sig god tilpas 10 

Er god til at få grupper til at arbejde 8 

God til at skabe motivation omkring sig 10 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10 

Er løsningsorienteret 10 

Kan lykkes som politiker 10 

Er visionær 10 

Er pragmatisk 9 
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2. SKEMA 
De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 

muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner 

blot udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage 

mest til forandring i verden.  

Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række).  

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

Hvilken arbejdstid 
forventer du at kunne 
lægge som kandidat? 

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 
X 

Hvordan er din 
politiske erfaring? 

Ny i politik 
X 

1-5 år Mere end 5 år 
 

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang? 

Realpolitisk Visionær 
X 

Værdibaseret 

 

3. Kvalitative spørgsmål 
De følgende spørgsmål har en anden form.  

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 
Svar: 

 En styrkelse af den socialpolitiske del i BPA-hjælperordningen, således der bliver balance 

mellem det sundhedsfaglige og det socialfaglige aspekt. 

 

 Investering i borgernes og personalets ressourcer og trivsel på døgninstitutioner ved at 

indføre mere brugerindflydelse. 

 

 Forbedringer af hjælp og tilbud til udsatte børn og unge. 

 
2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 

Svar: 
Mit mål er at bestride social, sundheds -og handicapordførerskaberne. 

Jeg er en ildsjæl indenfor social- og sundhedsområdet og har en særlig indsigt i, hvilke love og 
paragraffer i lovgivningen, som kan give en borger mulighed for at modtage en støtte, således 
at personen kan opnå en meningsfuld, betydningsfuld og medmenneskelig værdi i og for 
samfundet. 

 



KANDIDATGRUNDLAG 
REGIONSRÅDSVALG 

5 
 

Imidlertid har jeg også et indgående kendskab til, hvilke udfordringer og problematikker der 
kan være, når dele af lovgivningen ikke fungerer i praksis, samtidig med at jeg har det juridiske 
perspektiv med i mit arbejde. 

 
Med mit store engagement, erfaringer og viden indenfor social, sundheds, og 
handicapområdet, vil jeg kunne bidrage med ny og anderledes viden samt at være med til at 
videreudvikle lovgivningen, således at området kan blive et repræsentativt og positivt modspil 
til den dehumaniserende politik, der føres i dag af det sociale og sundhedsmæssige område, 
som etablerede partier går ind for – ud fra idealet om den neoliberale økonomisme. 

 
3. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar: 
Jeg vil have en nysgerrig, positiv og åben tilgang til de forudgående, aktuelle og kommende 
politiske samtaler og debatter, hvor fordele og ulemper i mine synspunkter og argumenter 
bliver lagt åbent og ærligt frem på et sagligt niveau gennem mit partis (Alternativets) 
værdigrundlag. 

 
Endvidere er det en selvfølge, at jeg vil tage mod konstruktivt kritik. 
Yderligere vil jeg oprigtigt være lyttende og have en forståelse over for de politiske 

modstanderes standpunkt – og ikke have en nedvurderende holdning til deres synspunkter. 

 
4. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig betydning for 

dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 
Svar: 
1) Empati. Hvorfor: Fordi det er et vigtigt element i arbejdet med at lovgive om menneskers 

muligheder.  
Hvordan: Ved at kunne evne at sætte sig i andre menneskers sted. 

2) Generøsitet. Hvorfor: Jeg mener, at der skal deles, hvad der kan.  
Hvordan: Ved at prioritere samfundets økonomiske og menneskelige ressourcer til 
mennesker med særlige udfordringer og behov for støtte. 

3) Gennemsigtighed. Hvorfor: Jeg ser at i arbejdet med mennesker, opererer mange 
fagpersoner ud fra skjulte dagsordener.  
Hvordan: At jeg, som politiker spiller med åbne kort og agerer reel.  

 
5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 

Svar: 
Jeg vil arbejde værdibaseret og visionært, bl.a. for retfærdighed og selvbestemmelse - også for 
mennesker i det sociale system. 

 

6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
Svar: 
Grundet mine udfordringer vedr. mit fysisk -og talehandicap, tænker jeg, at det de primære 
forummer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at jeg fører valgkampagne: Via videoer, 
læserbreve, sociale medier, TV, hvor jeg selv arrangere valgmøder, og dermed selv sætter 
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præmisser vedr. taletid ,(da jeg svare på/og stille spørgsmål ved hjælp af min talende 
computer).  
Ved TV-debatter og gade kampagner, ser jeg, at er nødvendigt, at jeg svare på/og stiller 
spørgsmål via min bogstavstavle (den er effektiv, når jeg har kort taletid), som mine 
handicaphjælpere siger højt (naturligvis med tro- og loveerklæring på, at de siger, hvad jeg 
siger via min bogstavle).  
(Jeg ser, at Regionsrådet bør være rollemodel, når der er ved at blive ændret i Serviceloven, at  
handicappede skal inkluderes i højere grad end i dag i samfundet). 
 

7. Hvilke tanker gør du dig om samarbejdet med frivillige, tillidsvalgte og andre 
aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Svar: 
Et konstruktivt og åbent samarbejde, hvor medlemmer, frivillige, tillidsvalgte, 
aspiranter/kandidater og jeg kan dele politiske synspunkter, inspirere og støtte hinanden samt 
være hinandens sparringspartnere vedrørende forslag og aktiviteter indenfor bl.a. social- og 
sundhedsområdet. 

 
Jeg ser, at fundamentet for et sundt demokrati er mangfoldigt.  

 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
Svar:  
Jeg har et godt netværk, bl.a. min datter , min eksmand og mine arbejdsgivere, 
 som støtter op omkring mig i valgkampen og evt. i mit Regionsrådsarbejde.  

 
9. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og 

Alternativet problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 
Svar: 
1) Vedr. mig som arbejdsgiver/arbejdsleder, er der rygter og bagtalelser, der florerer blandt 

mine forhændverende handicaphjælpere, rygter som der selvfølgelig ikke er hold i. 
 

2) I 2013 har kommunen gennemtrumftet en tvangsanbringelse udenfor hjemmet af min 
datter, som har varet i en 3-årig periode, hvorpå hun er kommet hjem igen for knapt et år 
siden, da kommunens afgørelse om anbringelse uden for hjemmet er fejlvurderet, samt at 
anbringelserne af min datter er brudt sammen gang på gang i forskellige plejefamilier. 
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4. Min mulige opstillingstale 
Her udfordrer vi dine kommunikative evner til kort at  kunne præcisere dine motiver og 

forventninger i en tale af  max. 3 minutters varighed. Talen skal indeholde dine svar 

på spørgsmålene (ikke nødvendigvis alle) under punkt 3.  

Jeg hedder Anna Medone, jeg er 45 år og bor på Lolland. Jeg stiller op for Alternativet, fordi jeg 

ser, at andre partier “glemmer” det humanistiske aspekt i samfundet.  

 

Mine mærkesager er: 

1) Styrkelse af den socialpolitiske del i BPA-hjælperordningen, således der bliver 

balance mellem det sundhedsfaglige og det socialfaglige aspekt. 

 

2) Investering i borgernes og personalets ressourcer og trivsel på døgninstitutioner ved 

at indføre mere brugerindflydelse. 

 

3) Forbedringer af hjælp og tilbud til udsatte børn og unge. 

 

Jeg er en ildsjæl indenfor social- og sundhedsområdet og har en særlig indsigt i, hvilke love og 

paragraffer i lovgivningen, som kan give en borger mulighed for at modtage en støtte, således at 

personen kan opnå en meningsfuld, betydningsfuld og medmenneskelig værdi i og for samfundet.  

 

Med mit store engagement, erfaringer og viden indenfor social- og sundheds, og handicapområdet, 

vil jeg kunne bidrage med ny og anderledes viden samt at være med til at videreudvikle 

lovgivningen, således at området kan blive et repræsentativt og positivt modspil til den 

dehumaniserende politik, der føres i dag af det sociale og sundhedsmæssige område, som etablerede 

partier går ind for – ud fra idealet om den neoliberale økonomisme. Hertil vil jeg arbejde for 

retfærdighed. 

 

Jeg har tre mottoer: Empati, gennemsigtighed og generøsitet.  

 

Jeg vil arbejde værdibaseret (visionært) for retfærdighed og selvbestemmelse - også for mennesker i 

det sociale system.  

 

Derudover vil jeg have et konstruktivt og åbent samarbejde, hvor medlemmer, frivillige, 

tillidsvalgte og jeg kan dele politiske synspunkter, inspirere og støtte hinanden samt være hinandens 

sparringspartnere vedrørende forslag og aktiviteter indenfor social- og sundhedsområdet. 

 

Jeg ser, at fundamentet for et sundt demokrati er mangfoldigt. 
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 Anna Medones CV (relateret til 
Regionsrådskandidat/aspirant for Alternativet).  

MÅL Mit absolutte mål er at blive opstilet som Regionsrådskandidat og blive valgt som 

Regionsrådsmedlem/-politiker for partiet Alternativet. 

MINE PERSONLIGE 
KVALIFIKATIONER OG 

TALENTER 

 Jeg er meget seriøst omkring mit arbejde, hvor jeg kombinerer professionalisme, 

idealistisk tankegang og personlige erfaringer. Jeg bruger min viden qua mine 

uddannelser, egne erfaringer med offentlige myndigheder og personlige 

oplevelser, ved at være handicappet i det integreret samfund kontra specialtilbud 

for personer med individuelle behov. 

 

 Med udgangspunkt i observationer, samtaler, og lovgivning på feltet, bidrager jeg 

med kvalificeret konsulentbistand i form af rådgivning, vejledning og foredrag for 

faggrupper inden for bl.a. ministerier, faglige organisationer, 

arbejdsgiverforeninger og forskningsinstitutter.  

 

 Mine kvalifikationer på feltet gør, at jeg arbejder målrettet, effektivt og går ikke 

på kompromis, da mit engagement er meget stort og min forberedelse på højt 

niveau. Jeg vil karakterisere mig selv som en ildsjæl og en anderledes 

samarbejdspartner, der kan se og dreje emnerne på det sociale område i 180 

graders vinkel.   

 

 Jeg har en positiv tilgang til mit arbejde og kan anlægge en humoristisk tilgang til 

emnerne, hvor jeg bruger humor til at fremme forståelse for mine interpellanter.  

MINE 
ERHVERVSMÆSSIGE 

KVALIFIKATIONER OG 
TALENTER 

 Mine uddannelser er indenfor det humanistiske, pædagogiske og socialpolitiske 

felt. 

 

 Min konsulentbistand omkring emnet "brugerindflydelse på eget liv" 

ved Formidlingscenter Øst, har min ydelse været, at jeg observere forholdet 

mellem brugere og personalet på døgninstitutioner for udviklingshæmmede 

borgere, hvorefter jeg har vejledt og har holdt foredrag for personale, 

studerende på pædagogseminarier, på SOSU-skoler samt på konferencer for 

politikere.                                                                                                                  

Yderligere er der blevet udarbejdet resultatrapporter til Socialministeriet.  

 

 Mine foredrag vedrørende forskellige kommunikationshjælpemidler til fysisk- og 

multihandicappede.                                                                                                      

Mine foredrag omkring seksualitet og handicappede, som jeg har afholdt 

fortrinsvis for udviklingshæmmede brugere på væresteder.                                                              

Mine foredrag for folkeskoleklasser om, hvordan det er at have et fysisk 

handicap. 

 

 Mit forhenværende foreningsarbejde i forbindelse med Spastikerforeningen og 

ved et samarbejde med SL. omkring et pilotprojekt, som hedder: "Det ka' nytte". 
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 Mit samarbejde med MF'ere og ministre i forbindelse med samråd og høringer 

om reformering af Serviceloven på det sociale område indenfor BPA-

handicaphjælperordningen samt ændring af lov om social service efter 

voksenbestemmelserne. 

 

 Min ansættelse som kommunikationskonsulent hos bruger- og handicaphjælper 

firmaet Din Hjælperordning, DHO, hvor jeg udarbejder PR materiale m.m. 

 

 Mit administrative arbejde og den daglige drift ift. min BPA-  hjælperordning, 

hvor jeg har fungeret, som arbejdsgiver og nu som arbejdsleder for mine ansatte. 

 

 Min website, som jeg selv har udviklet til formålene; at debattere socialpolitiske 

emner samt at yde konsulentbistand til studerende og personale på 

uddannelsessteder, kommuner, døgninstitutioner og i private hjem, 

Folketingsmedlemmer og faglige organisationer, som har berøring med 

sundheds- og socialområdet, pårørende til handicappede personer og brugere i 

at tackle udfordringerne i hverdagen og rådgivning omkring at udarbejde 

ansøgninger og klager bl.a. indenfor hjælpemidler, BPA-hjælperordningen og 

institutionsområdet m.m. og udsatte familier, som er i en tvangsfjernelses- eller 

tvangsadoptionssag af deres barn/børn og rådgivning til familier, når deres 

barn/børn er blevet anbragt uden for hjemmet eller tvangsadopteret. 

www.medone.dk.  

REFERENCER LASSE PAGH OG PERNILLE SKOV. 

                                                                                                                                                             

Din Hjælperordning ApS. Brønshøj Kirkevej 1. 5. 2700 Brønshøj - Tlf. 25 79 83 84/              

25 74 83 84 – Mail: dho@dho.dk. - Website: www.dho.dk. 

 

ANNA MEDONE 
Ellemosevej 23c, 4960 Holeby  |  detbatter@medone.dk  |  www.medone.dk  |  22677198. 
 

http://www.medone.dk/
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