
Opstillingsgrundlag til KV17. 

Jens Henrik Wiene, 66 år, pensionist, gennem mange år faglig konsulent i bl.a. FTF og 

Farmakonomforeningen.  Indmeldt i Alternativet i foråret 2017.  

 

1. Hvad fik dig til at melde dig ind i Alternativet? 

Efter mange og gode år på arbejdsmarkedet overvejede jeg at gå ind i frivilligt arbejde eller 

engagere mig i miljøbevægelsen, men endte med at vælge Alternativet. Begrundelsen var primært 

Alternativets konsekvente grønne profil kombineret med hensigten om en åben og dialogpræget 

politisk samtale. Jeg har for år tilbage været medlem af SF i en periode, men føler mig tiltrukket af, 

at Alternativet er et socialt og progressivt parti, uden at være et socialistisk parti. 

2. Hvilke af dine arbejds- og livserfaringer vil du især kunne trække på som kandidat for Alternativet? 

Mit arbejdsliv i faglige organisationer har givet mig et bredt kendskab til arbejdsmarkedspolitik, 

arbejdsmiljø, internationale forhold, arbejdsret osv. Specielt i forhold til den kommunale sektor er 

arbejdsmarkeds- og socialpolitik vigtigt. Jeg har f.eks. et solidt kendskab til reformen af 

sygedagpenge, fleksjob og førtidspension fra 2013. 

Alle livserfaringer kan bruges konstruktivt. Jeg har været gift to gange, har to dejlige voksne børn og 

to ikke mindre dejlige børnebørn. Jeg bor i et kollektiv på Klampenborgvej sammen med min 

kæreste. En vigtig livsværdi for mig at bringe ind i politisk arbejde er åbenhed og gennemsigtighed. 

Jeg vil lytte til gode argumenter fra alle - også politiske modstandere - men naturligvis holde fast i 

de grundlæggende værdier, som Alternativet står for.  

 

3. Hvad er dine politiske mærkesager - hvad brænder du mest for? 

 Klima- og miljøpolitik. 

Grøn omstilling er for mig det vigtigste politiske emne. Alt andet er ligegyldigt, hvis vi ikke 

lykkes med at skabe bæredygtig udvikling på Jorden. Et kommunalvalg i Gentofte kan 

naturligvis ikke redde verden, men vi kan være med til at skubbe lidt i den rigtige retning. 

F.eks. er det positivt, at Gentofte nu har indført en affaldssorteringsordning. Men fungerer 

den optimalt? Kan det gøres nemmere for borgerne at fremme grøn omstilling (”nudging” 

med et fint ord)?  En anden ide kunne være at arbejde for at afskaffe plasticposer i 

detailhandlen i Gentofte kommune.  Det kan tilsyneladende lade sig gøre i Frankrig, så 

hvorfor ikke i Gentofte? 

 Flygtninge. 

Indvandrer- flygtninge- og asylpolitik fastlægges ikke i Gentofte kommune.  Vi har ligesom 

alle andre kommuner nogle forpligtelser i forhold til at modtage og integrere flygtninge. De 

forpligtelser skal vi leve op til. Flygtninge skal ganske enkelt behandles anstændigt - for 

flygtningenes egen skyld, men også for kommunens skyld. Det har været forstemmende at 

følge forsøget på at ”eksportere” flygtninge til andre kommuner.  Der er mange borgere i 

kommunen, som gerne vil hjælpe til med at løfte opgaven. Det skal vi benytte os af i stedet 

for at fremstå som en lukket enklave, som for alt i verden vil undgå at åbne os over for 

omverden. 



 Kulturpolitik og borgerinddragelse. 

En kommunalbestyrelse skaber ikke i sig selv en levende og spændende kommune. I bedste 

fald kan man være formidler mellem borgernes egne projekter og det kommunale system. 

Derfor vil jeg lægge meget vægt på dialogen med borgerne om at udvikle fællesskabet i 

kommunen til gavn for alle. Der skal være åbenhed og gennemskuelighed om projekterne 

og vi skal kunne turde gå nye veje. 

 

4. Hvad er dine spidskompetencer? 

Som nævnt er det arbejdsmarkeds- og socialpolitik jeg har størst viden om. Også miljøpolitik er jeg 

stærk på, men mere ud fra interesse end faglig baggrund. Jeg er god til at lytte og se muligheder 

frem for begrænsninger. Det tror jeg er vigtigt netop som kandidat for Alternativet. 

 

5. Hvordan vil du kunne bidrage til samarbejdet frem mod og efter kommunalvalget? 

I forlængelse af ovenstående er det afgørende for mig, at der bliver et tæt samarbejde med 

lokalforeningen i Alternativet. Der er masser af områder, jeg ikke ved nok om. Her er det vigtigt at 

have en baggrundsgruppe, som kan give viden og input og forhåbentlig spændende forslag til det 

kommunale arbejde.  

 


