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Introduktion til Politisk Forum og politikudvikling gennem Politiske Laboratorier 

 

Hvad er Politisk Forum? 

Politisk Forum (POFO) er Alternativets øverste organ i forbindelse med beslutninger omkring politik og 

udviklingen af denne. POFO har imellem årsmøder myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i 

Alternativets partiprogram med undtagelse af vores manifest som kun kan ændres på Landsmøder. 

POFO skal så vidt muligt involvere borgere, organisationer og medlemmer i det politiske udviklingsar-

bejde. Se mere om POFO i Alternativets vedtægter (Link til vedtægter). 

Politisk Forum består af to medlemmer af hver storkreds, Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse. 

 De to nordjyske repræsentanter af POFO er: 

Camilla B. Christensen (camilla.bundgaard.christensen@gmail.com) 

Uffe H. Schifter-Holm (uffe.hjortshoej@alternativet.dk) 

Politikudvikling - Politisk Forum og Dialog (internetforum) 

Politisk Forum har tidligere besluttet at dele politik-godkendelsesprocessen op i to lag. Denne opdeling 

er lavet, for at skabe en balance mellem den grundige medlemsinddragende politikudvikling og den fart 

og pragmatiske tilgang, der er nødvendigt i folketingsmedlemmernes arbejde.  

 Visioner skal igennem POFO og godkendes med 80 % opbakning, før det er Alternativets offici-

elle politik og kommer i partiprogrammet. En vision beskriver vores overordnede ønske om 

fremtiden for et bestemt område i samfundet.  

 Konkrete forslag til politik godkendes løbende af medlemmerne på vores forum Dialog. I forbin-

delse med udviklingen af en vision er der eksempelvis udviklet en masse idéer, der understøtter 

visionen. Disse lægges på Dialog, hvor forslag, der får 50 eller flere ”godkendelser” af medlem-

mer, lægges i en forslagsbank. Herefter kan de tages op og benyttes af eksempelvis folketings-

politikere til at lave forslagspakker på deres områder eller som inspiration for lokalpolitikere 

(Link til dialog). 

Udvikling af visioner og godkendelse i POFO 

Udviklingsprocessen for en ny vision med tilhørende konkrete forslag kalder vi et Politisk Laboratorium 

(POLA). Et POLA kan sættes i gang af en person eller gruppe, der har interesse for emnet, eller af et 

folketingsmedlem, der gerne vil have udviklet politik på sit område. Det kan indeholde workshops, sam-

talecaféer, møder med eksperter, diskussioner på vores forum Dialog og andre former for borger- og 

medlemsinddragelse.  

Skrivegruppen (igangsætterne / tovholderne for POLA’et) indsamler løbende informationer og forslag 

fra alle aktiviteterne og skriver dem sammen til en sammenhængende vision – hele tiden holdt op imod 

Alternativets manifest, værdier og debatdogmer. Når skrivegruppen har første udkast til visionen klar 

(maksimalt 2500 ord), foregår resten af processen på følgende måde: 

http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2016/02/Alternativet_vedtaegter_2016.pdf
https://dialog.alternativet.dk/
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 Visionsforslaget lægges på vores forum Dialog, hvor alle har to uger til at komme med kom-

mentarer og input. Her kan POFO-medlemmerne arrangere forskellige møder og debatter - og 

sørge for at kommentarerne kommer på Dialog.  

 Skrivegruppen bearbejder nu forslaget igen i henhold til debatten på Dialog.  

 Senest to uger før et møde i POFO lægges det endelige visionsforslag på Dialog. POFO-medlem-

merne har nu tiden indtil mødet til at finde ud af, hvad holdningen til forslaget er – evt. ved at 

involvere medlemmer i deres storkreds igen.  

 I perioden 14 til 9 dage før POFO-mødet skal POFO-medlemmerne gennem vores afstemnings-

system Appgree komme med kommentarer, bedømme (rangere) de indkomne kommentarer 

samt tilkendegive deres umiddelbare holdning til forslagene. 

 På POFO-mødet behandles de indstillede visionsforslag på baggrund af kommentarerne og til-

kendegivelserne på Appgree. I afstemningsfasen godkendes forslaget, hvis det opnår mindst 80 

% opbakning – ellers diskuteres det yderligere eller forkastes (sendes tilbage til skrivegruppen). 

I vurderingen og diskussionen holdes forslaget op imod Alternativets manifest, værdier og de-

batdogmer. Det vurderes desuden, om udviklingsprocessen har været tilstrækkeligt medlems-

inddragende, og om det faglige niveau er højt nok.  

Yderligere information om Politisk Forum 

Se mere om forretningsorden (”Spilleregler for POFO”) og vedtagne procedurer i POFO (”Sådan arbej-

der POFO”): Link til POFO-rammer 

Du kan desuden finde referater fra POFO-møder her: Referater fra POFO 

 

Hvor kan du bidrage til politikudviklingen som medlem? 

I løbet af udviklingsprocessen (det Politiske Laboratorium) er der følgende muligheder for at bidrage: 

 Deltag i de arrangementer, der planlægges – workshops, samtalesaloner, etc. Overvej eventuelt 

selv at stå for et arrangement, hvis du har lyst.  

 Send input og kommentarer direkte til skrivegruppen (eller til POFO-medlemmerne i storkred-

sen, som så kan sende dem videre).  

 Deltag løbende i debatten på Dialog – og især i de to uger hvor selve visionsforslaget er lagt til 

debat.  

 Deltag i det møde (eller den debat) som storkredsens POFO-medlemmer arrangerer i forbin-

delse med evalueringen af visions-forslaget.  

http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Procedurer_og_skemaer
http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Organisation/Politisk_Forum

