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       Skørping, den 21.03.2017 

Kære Nordjyske Alternativister 

Som kandidat til KV17 blev jeg på work shop for kandidater den 20. marts tændt på at opstille som 

kandidat - også til Regionsrådsvalget. Jeg føler at være klædt på til udfordringen og har mine 

mærkesager klar. Mærkesager, som jeg ikke ser dækket af - af vores øvrige kandidater til RV17. 

 

Vision for Å i Regionsrådet 

Min oplevelse er, at det som borger er svært at komme i kontakt med ”det store tunge Region Nord.” 

Myndighed og borgere skal være bevidste om, at være gensidigt afhængige af hinanden. Et sådant 

samarbejde fungerer ikke, hvis én eller flere parter opfører sig, som om de sidder på magten. 

Det siges, at der er langt fra drømme til virkelighed. Men sådan behøver det ikke altid at være.  

Det kunne jo være, at det mest naturlige i Verden var, at Regionsrådet har mennesket - dvs. borgeren 

- i centrum. Borgeren, som har givet de folkevalgte hvervet om at sikre, at vores velfærdssamfund 

fungerer.  

Tænk, hvis Region Nord indførte, at du som borger skal opleve 

 at der er én indgang til regionen  

 engagement: at du imødekommes med et: ”hvad kan vi gøre for dig?” 

 empati og blive hørt, når du henvender dig 

 at én person varetager dine sager og involverer de relevante fagpersoner 

 en fair proces med udredning, involvering, forventningsafstemning og handling på konkrete 

situationer. 

 

 

 

 



Opstilling til kandidat – Regionsrådet 

Per Alstrup, Skørping 

 

 

Mine personlige mærkesager 

 Stop for råstofgravning i konflikt med beskyttelse af grundvand og natur, som det pt. foregår ved 

fx Siem Skov.  

 3. Limfjordsforbindelse via et 3. rør ved nuværende infrastruktur. En vestlig forbindelse over 

Egholm er ude af proportioner - set fra oven – og set ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel. 

 Udvikling af gratis kollektiv transport i NT regi og Nordjyske Jernbane. Busruter skal først og 

fremmest betjene uddannelses- og skolesøgende og udvikle sig derfra. 

 Regionen skal værne om familielægen og stoppe yderligere udbud af lægepraksis´er. 

 Regionen skal reducere sine udgifter til medicinindkøb (der dræner driftsbudgettet) fx via udbud 

som i Norge, hvor der indkøbes hos de billigste producenter efter et udbud vist nok hver 4. år. 

 Udfasning af kød på alle offentlige køkkener. Derved reduceres udgifter til indkøb og sund mad vil 

nyde fremme. 

 Regionen skal udfases på sigt. Dk er for lille at finansiere 3 administrative/politiske systemer. 

 

CV 

Navn:  Per Alstrup 

Adresse:  Sætervej 15, 9520 Skørping    

E-mail:  per.alstrup@alternativet.dk  

Tlf:   2913 1214  

Fødselsdato: Den 4. februar 1956 i Ringsted. 

Civilstand: Gift med Annemette Alstrup, prak. læge i Støvring, fmd. for de praktiserende læger: 

PLO-Nordjylland.  3 voksne børn og 3 børnebørn. 1 hjemmeboende barn på 15 år. 

 

Beskæftigelse – efter afsluttet uddannelse     

2012 -  Planlægger     Aalborg Universitet 

2009 - 12 Afdelingsleder for Byplan   Aarhus Kommune 

2008 - 09 Chefkonsulent     NIRAS A/S, Aarhus/Aalborg 

2007 - 08 Chef for Plan & Byg     Mariagerfjord Kommune  

1998 - 07  Forvaltningschef for Teknik & Miljø  Hadsund Kommune 

1996 - 98  Forvaltningschef for Teknik & Miljø  Skørping Kommune 

1993 - 96 Souschef/planlægger     Purhus Kommune 

1990 - 93  Planlægger/arkitekt    Fjends Kommune 

1986 - 90  Projektleder, konsulent   NIRAS A/S, Aarhus/Aalborg 

1984 - 86 Projektleder, konsulent    GPC, Århus  
 


