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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 Folketinget 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: Claus Jansson 

Alder: 51 år ung 

Mail: claus.jansson@alternativet.dk 

Telefonnummer: 60 89 01 61 

Valgkreds: Storkreds Sjælland 

Facebook: https://www.facebook.com/claus.jansson  

Twitter: https://twitter.com/ClausJansson - @ClausJansson 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claus-jansson  

Andre sociale medier du er tilstede: blog på avisen.dk https://www.avisen.dk/blogs/ClausJansson  

Ønske om at stille op som spidskandidat: som udgangspunkt indstiller og støtter jeg Rasmus 

Nordqvist som spidskandidat for Storkreds Sjælland. Skulle han af uvisse årsager ikke opstille i 

Storkreds Sjælland vil jeg i al ydmyghed fremsætte mit kandidatur til kredsens medlemmer som 

spidskandidat. 

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. 
 
 
 

https://www.facebook.com/claus.jansson
https://twitter.com/ClausJansson
https://www.linkedin.com/in/claus-jansson
https://www.avisen.dk/blogs/ClausJansson
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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 stå r under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende p rofil, 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 8 

Er god til at bruge Alternativets værdier 7 

Lytter reelt til andres argumenter  8 

Er en behagelig debattør 9 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 8 

Tager godt imod direkte kritik 7 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 8 

Er en overbevisende taler 9 

Holder hovedet koldt i en debat 8 

Er vidende om mange forskellige områder 6 

Er specialist på specifikke områder 9 

Får andre til at følge sig god tilpas 8 

Er god til at få grupper til at arbejde 8 

God til at skabe motivation omkring sig 7 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 9 

Er løsningsorienteret 8 

Kan lykkes som politiker 9 

Er visionær 8 

Er pragmatisk 8 
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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? 

 3-5 time om ugen 
(og mere hvis 
nødvendigt) 

 

 

Hvordan er din 
politiske erfaring? 

 1-5 år  

 

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang? 

 Visionær 
 

 

 

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

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder?  

 
Svar: Jeg har ingen personlige mærkesager, men jeg har politiske områder, hvor jeg ønsker at bidrage til 
en fornyet politisk udvikling. Det drejer sig primært om de socialesikringsordninger, 
beskæftigelsespolitik for et mere rummeligt arbejdsmarked, tilgængelighed på det handicappolitiske 
område. 

 
Hvis jeg alligevel skulle vælge en dagsaktuelt mærkesag, så ville jeg uden tøven nævne: at få afskaffet 
brugen af sengepraktik som del af pratktikforløb i ressourceforløb. 

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 
 
Svar:  forlængelse af forrige svar, så ligger mine kompetencer og kan virke direkte eller indirekte for 
ordførerskaberne for social-, beskæftigelses- og handicappolitik. Ordførerskaber er ikke i sig selv en 
målsætning, men et redskab til at nå en fælles målsætning. 

 
Valg af ordførerskaber sker udfra de kompetenceområder, hvor jeg er stærkest og dermed af størst 
værdi for storkredsen, partiet, vores medlemmer og vælgere. 

 

3. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 
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Svar: Det giver alle mulighed for at tilgå et vilkårligt emne med åbent sind, respektere meningsforskelle 
og danne rammerne for gennemsigtighed, inddragelse og medejerskab i vores repræsentative 
demokrati. 

 

4. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig 
betydning for dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget.  
 
Svar: Skulle jeg vælge en af vores værdier, så bliver det “empati”. Jeg ser en verden præget af 
opsplittelse og eksklution, hvor flertal definerer sig på en afstandtagen til mindretal – en verden med et 
humanistisk underskud, empatiforlad. Empati er nok mere end noget andet en forudsætning for at vi 
som art kan fungere, kan skabe og bevare vores demoktratier. Evnen til at sætte sig i andre sted og 
træffe beslutninger, hvor selv den mindste minoritet inkluderes i fællesskabet og kan se sig selv i 
løsningerne. 
 
Når det kommer til vores debatdogmer, så bliver det i direkte forlægelse af mit svar om en ny politisk 
kultur, hvor også vores værdi “mod” spiller ind. Her tænkter jeg på, at turde indrømme når vi ikke har et 
svar – og endnu vigtigere have modet til at indrømme, når vi tog fejl. 

 
5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 

 
Svar: Jeg arbejder allerede til dagligt med politik, idet jeg er politisk assistent for MF Torsten Gejl på 
Christiansborg. Herudover bruger jeg en del tid på deltage i den offentlige debat på de sociale medier, i 
blogindlæg og i mange andre sammenhæng – herunder også i socialpolitiske netværkt og i forskellige 
aktivistiske netværk, både som deltager og arrangør af events/happenings/demonstrationer. 
 
I den senere tid har jeg også udbredt mit politiske arbejde til aktiviteter i såvel sammenhæng med 
Alternativets bevægelse og parti – lokalt som nationalt. 

 

6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
 
Svar: Jeg har endnu tilgode at opleve og være en del af en aktuel valgkamp. Men jeg ved at det handler 
om at kunne tage tre uger helt ud af kalenderen og køre non-stop i et tempo, som man ellers ikke havde 
forestillet sig muligt. En valgkamp lægger beslag på alle de ressourcer man kan mønstre som 
enkeltperson og som team, herunder også økonomiske ressourcer, idet en valgkamp primært er 
finansieret via personligt midler. Beklager jeg ikke kan komme det nærmere, men det er et meget bredt 
formuleret spørgsmål. 
 

7. Hvilke tanker gør du dig om samarbejdet med frivillige, tillidsvalgte og andre 
aspiranter/kandidater i Storkredsen?  
 
Svar: For mig er det personlige medansvar, lysten til at bidrage til noget større og yde andre en hjælp – 
helt naturligt. Det handler her som alle andre steder om, at et fællesskabs styrke opstår netop som 
konsekvens af de fælles bidrag. Jeg forsøger, at inspirere mig selv og andre til at yde det bedste de kan 
ved at bruge princippet om “at være det gode eksempel” selv. At bidrage og hjælpe andre er i min 
verden en selvfølgelighed men også en nødvendighed. 

 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
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Svar: Tilage til valgkampsspørgsmålene, så er det fortsat svært at vide, om mit bagland er med mig i 
tilstærkkelig omfang. Det kræver erfaring for at kunne besvare netop denne vigtige del af spørgsmålet, 
hvor svaret i øvrigt er JA. 

 
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: Nej. 
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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.  

4. MIN MULIGE OPSTILLINGSTALE – CLAUS JANSSON 

 
(Øvelse i 30 sekunders videopræsentation) 
 
Hej Storkreds Sjælland. 
 
Jeg hedder Claus og kommer fra Greve-Solrød. 
 
Jeg er utrolig privilegeret, for tildagligt arbejder jeg som politisk assistent for Torsten Gejl inde på 
Christiansborg. 
 
Jeg vil gerne byde ind med min viden på beskæftigelse- og socialområdet, så vi sammen kan sætte 
Alternativet på landkortet i vores storkreds. 
 
Vores sociale bundlinje styrtbløder, og jeg har brug for din tillid og hjælp, så vi sammen kan standse 
blødningen. 
 
Læs mere om vores fantastiske kandidater inde på vores hjemmeside ALLEos. 
 

 

Udviklingspotentiale CV 
 

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. 
 
Politiske kompetencer: 
 
Mine spidskompetencer er unægtelig indenfor det område indenfor beskæftigelses- og socialpolitik, som 
vedrør borgere med ekstraordinære udfordringer og dermed ofte tilhørende begrænsninger i arbejdsevnen. 
 
Jeg har siden 2012 beskæftiget mig indgående med områder som f.eks. førtidspension, fleksjob, 
ressourceforløb, kontanthjælp, sygedagpenge o.l. Dette både for de sociale ydelser, de pågældende borgers 
udfordringer indenfor beskæftigelses, sundheds- og socialområdet. Det kan sammenfattes i sætningen 
”rummeligt arbejdsmarked og tilgængelighed i det offentlige rum” og er dermed perifert også i berøring 
med handicapområdet. 
 
Jeg har i samme tidsrum begået en lang række af debatskabende blogindlæg og artikler i diverse 
elektroniske medier, hvilket også afspejles af en Google søgning af mit navn. Langt hovedparten af mine 
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bidrag har været konsekvensbelysning, debatskabende og løsningsorienteret i forhold til specifikke politiske 
udfordringer og lovgivninger. 
 
I såvel skrift som tale er jeg en habil debattør og taler med flair for ord og sprogbrug. Grammatisk er jeg 
dog en anelse udfordret, idet jeg er ordblind (hvilket jeg dog ikke lader mig mærke med og sjældent 
bemærkes af læsere i øvrigt). 
 
Også når det kommer til aktivistisk arbejde har jeg en bred vifte af erfaringer, som jeg har nemt ved at 
udbygge idet jeg også er særdeles kreativ. Således har jeg været såvel igangsætter og talsperson for en del 
forskellige events, happenings, demonstrationer o.l. 
 
Politiske styrker: 
 
Jeg ser ofte mig selv som både isbryder og problemløser, hvilket har givet mig personlig styrke i form at 
kompromissets mester og givet mig en del diplomatiske evner (ikke som diplomat, men som evnen af at 
optræde neutralt med rimelige forhandlingsevner). 
 
Jeg har en særlig evne til at se løsninger på selv komplekse problemer, hvilket også i mit politiske virke kan 
benyttes til fælles bedste. Mine analytiske evner har jeg tidligere brugt indenfor IT branchen som IT 
udviklingschef, men evnen til at analysere og træffe strategiske beslutninger er ikke afgrænset til dette 
område alene. 
 
Jeg er nysgerrig af natur, videnbegærlig og har et medfødt interesse for at forstå mine medmenneskers 
ståsteder og udgangspunkter.  
 
Udviklingspotentiale: 
 
Jeg har som nævnt skrevet en hel del, men ved også at jeg til tider for skrevet mig ud i alt for lange 
sætninger. Her ser jeg en klar udfordring i at blive bedre til at fatte mig i korthed – ikke nødvendigvis 
skarpere blot kortere. 
 
Der udover har jeg brug for at deltage og tillære mig nye og bedre præsentationsteknikker, hvorfor jeg 
meget gerne vil deltage mere i debattræninger o.l. 
 
Og afslutningsvis så kan man jo altid bruge lidt mere fordybelse og uddannelse i vores debatdogmer, 
værdier og i særdeleshed de mange nye politikker vi har fået udviklet. 
 


