
Tovholder til baggrundsmøder 
 
Vil du hjælpe Alternativet i København med arbejdet på Rådhuset? 
Kære alle 
Arbejdet på Københavns Rådhus er spændende og lærerigt men også hektisk og travlt. Vores 
6 borgerrepræsentanter er repræsenteret i alle 7 udvalg på Rådhuset. Det betyder også at vi 
har indflydelse på alle dagsordener. Men vi har brug for din hjælp! Vores folkevalgte arbejder 
hårdt for at følge med i alt og altid navigere i deres politiske virke efter den mest grønne og 
empatiske dagsorden og træffe beslutninger ud fra det bedste vidensgrundlag. Det skal du 
hjælpe dem med! Til hvert udvalg på Rådhuset har vi oprettet en baggrundsgruppe. Deres 
funktioner er at opkvalificere beslutninger og lade medlemmer komme indover i den politiske 
proces. Vi har alle enormt mange kompetencer, nuancer til debat eller visioner for 
kommunens politik. Så lad os sammen klæde vores politikere på til at træffe de bedst mulige 
beslutninger!  
Vi søger lige nu frivillige tovholdere for 6 baggrundsgrupper: Økonomiudvalget, 
Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget og Beskæftigelse- og Integrationsudvalget.  
Hvad skal du så gøre? Du skal vælge det felt du brænder mest for! Opgaverne spænder bredt, 
men din primære opgave er at være kontaktpersonen mellem baggrundsgruppen og den 
folkevalgte indenfor dit felt. Du skal lave mødeplaner i baggrundsgruppen sammen med den 
folkevalgte, oprette events for disse, booke lokaler til møderne, lave og dele dagsordener fra 
udvalget, skrive og dele referater med den folkevalgte og så skal du naturligvis sammen med 
resten af gruppen facilitere udviklingen af politik på området.  
Det er en spændende og lærerig mulighed som lærer dig om dagligdagen på Rådhuset, 
politikudvikling og alt det hårde arbejde vores folkevalgte arbejder med.  
Både de folkevalgte og os i Bestyrelsen Alternativet København står naturligvis til rådighed og 
kører dig ind i opgaven.  
Hvis du kan se dig selv som tovholder på en af de 6 baggrundsgrupper skal du sende en kort 
ansøgning til kbh@alternativet.dk senest den 7. december. Vi kigger ansøgningerne igennem 
og indkalder dig til en samtale.  
Lad os sammen hjælpe vores folkevalgte og sikre en stærk vision for København på ALLE 
politikområder.  
 
Grønne hilsener  
Bestyrelsen Alternativet København & Borgerrepræsentanterne for Alternativet på 
Københavns Rådhus.  
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