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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. 

Grundlæggende Stamdata: 
Navn: 

Alder: 41 

Mail: Rasmus.nordqvist@ft.dk 

Telefonnummer: 61624655 

Valgkreds: 

https://vucstorstroem-my.sharepoint.com/personal/ulla1454_vucstor_dk/Documents/Dokumenter/Privat/Alternativet/Kandidatudvalget/Kandidatudvalg%2525202017/Kandidater%252520og%252520aspiranter/ulla.munksgaard@alternativet.dk
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Facebook: facebook.com/Rasmus.nordqvist 

Twitter: @rasmusnordqvist  

LinkedIn: 

Instagram: @rnordqvist 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: ja  

 

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. 

 

 

  



KANDIDATGRUNDLAG 
FOLKETINGSVALG 

3 

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 står under ’mulig beskrivelse’  – 
men lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, 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 9 

Er god til at bruge Alternativets værdier 9 

Lytter reelt til andres argumenter  7 

Er en behagelig debattør 9 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 
9 

Tager godt imod direkte kritik 7 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 8 

Er en overbevisende taler 9 

Holder hovedet koldt i en debat 9 

Er vidende om mange forskellige områder 9 

Er specialist på specifikke områder 9 

Får andre til at følge sig god tilpas ? 

Er god til at få grupper til at arbejde 7 

God til at skabe motivation omkring sig 8 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 9 

Er løsningsorienteret 9 

Kan lykkes som politiker 9 

Er visionær 9 

Er pragmatisk 7 
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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? 

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 

Hvordan er din 

politiske erfaring? 

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år 

Hvordan er din 

foretrukne politiske 

tilgang? 

Realpolitisk Visionær Værdibaseret 

 

 

 

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

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 
Svar: Jeg arbejder i dag meget bredt med en række politiske emner og områder, men et, der 
fylder mere og mere for mig, er den globale dagsorden om en bæredygtig omstilling.  
Det er fuldstændig afgørende, at vi tager denne del alvorligt på et internationalt niveau og ikke 
tror, at vi blot skal se på det nationalt.  
Med de 17 bæredygtighedsmål fra FN har vi målene for de næste ca. 5000 dage af jordens 
lange historier. Men for at de kan opfyldes, skal vi i gang, og vi skal rykke hurtigt. Derfor mener 
jeg, at Danmark skal blive til eksperimentalzone for løsninger til at nå de 17 mål. Vi har 
størrelsen og økonomien til, at vi kan gå forrest og komme med løsninger, som også andre 
lande har mulighed for at benytte.  

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 

Svar: Jeg sidder i dag med udenrigspolitk, Europapolitik og Kulturpolitk og kan ikke forestille 
mig en bedre platform for mit politiske arbejde.  

 

3. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar: Vi skal tale pænt til hinanden og ikke kaste med mudder. Men dette er jo ikke en gang ny 
politisk kultur,- det er blot ordentlig opførelse. Ny politisk kultur er for mig at skabe rum for 
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reel inddragelse og involvering af alle borgere, så vi sammen kan blive klogere og så vi sammen 
kan finde gode svar på de udfordringer, vi står overfor i dag og i morgen.  

 

4. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig betydning for 

dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 

Svar: Jeg kan tale i timevis om hver af vores værdier og de forskellige elementer i vores 
dogmer , men her vil jeg blot fremhæve en dogme og en værdi.  
Ydmyghed overfor opgaven; overfor dem, vi står på skuldrene af, og dem som kommer efter 
os. Det er virkelig noget, jeg stræber efter i min hverdag. Det handler ikke om at sænke 
hovedet, men med rank ryg sige, hvem man er blevet klogere af og ikke mindst, at der er 
opgaver, vi som samtid må påtage os, for derigennem at vise ydmyghed for de næste 
generationer, så de selv har mulighed for at træffe deres egne valg. I hverdagen er den vigtigt 
at huske på, at da man helt naturligt tænker, at vi skal finde løsningerne på alt. Her er 
ydmygheden vigtigt, så vi i dag kun træffer beslutninger, der giver fremtiden muligheder.  
Dogmen, der går ud på, at vi skal argumentere for vores egen politik, er også vigtigt et redskab. 
Jeg kan ikke tælle de politiske debatter, jeg har stået i, hvor jeg ikke er blevet klogere på mine 
politiske kollegaers holdninger, da de har har brugt mere tid på at forklare, hvad andre ikke vil, 
end hvad de selv vil. Derfor skal vi huske at argumentere for vores sag ud fra vores viden og 
holdninger.  

 

5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 
Svar: Min hverdag er fyldt op med politik fra tidligt til sent. Det, som jeg øsnker at bruge lidt 
mere tid på i den kommende periode, er at oversætte vores tanker om ny politisk kultur til en 
parlamentarisk hverdag. Det er ikke et spørgmål om at tale pænt, men om at skabe rum for 
politisk innovation. Dette er noget, der er svært at finde i ministerierne og på Christiansborg.  

 

6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 

Svar: Sidste valgkamp var hektisk, fordi vi var nye og ikke mange til at løfte opgaven. Jeg 

ønsker, at næste valgkamp skal blive et fyrværkeri af kreativitet, hvor vi i langt højere grad skaber 

møder mellem borgerne og vores politik på nye kreative og inviterende måder, så det ikke går op i 

vælgermøder, men i mødet mellem Alternativet og vælgerne.  

 

7. Hvilke tanker gør du dig om samarbejdet med frivillige, tillidsvalgte og andre 

aspiranter/kandidater i Storkredsen? 

Svar: Over det seneste år er der kommet godt gang i små stærke grupper på tværs af 
storkredsen. Desværre er det stadig mange steder svært at aktivere den brede 
medlemsgruppe, og det er vigtigt, vi har fokus på at undersøge og eksperimentere med det, så 
vi vokser i antal hænder, hoveder og hjerter.  
Jeg tænker, at det bedste, jeg kan gøre i dette arbejde, er at understøtte de ideer, der er, og 
være så meget til rådighed som muligt. Hvad end det er små kaffemøder, laboratorier eller nye 
former for kulturelle aktiviteter, som har været en succes i bl.a. Vordingborg.  

 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 

Svar: Det er mit bagland i den grad, og meget vant til det.  
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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, alt er vist efterhånden vendt flere gange.   
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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. 

Før jeg kom i Folketinget havde jeg egentlig ikke så mange forestillinger om hvad det vil sige at 

være folkevalgt. Jeg vidste selvfølgelig at man sad i folketingssalen og stemte, gik til udvalgsmøder 

og lovbehandlede samt at der løbende var forhandlinger i ministerierne.  

Jeg viste godt at vi som nyt og trods et godt valg resultat stadig mindre oppositions parti, ville vi 

være uden for den centrale magt. Lige præcist så tæt på at vi hele tiden kan se den og lugten den, 

men stadig uden for indflydelse fordi dagligdagen altid ender med et facit på 90.   

 

Ja alt det viste jeg, og jeg viste at vi ønskede at ændre meget.  

 

Når vi taler om ny politisk kultur i Alternativet, bliver det tit udlagt som et simpelt ønske om at vi 

skal tale ordentligt til hinanden. Vi er trætte at mudder kast. Men noget jeg har fundet ud specielt 

efter jeg kom i Folketinget har været at den politisk kultur der skal fornyes er langt dybere end det.  

 

For hvor er den politiske innovation i dag ? Hvor er det de rigtig sprøgsmål bliver skabt ? Hvor er 

det løsningerne bliver undersøgt og hvor skaber vi de rette rammer for evaluering?  

 

Det sker ikke på Christiansborg - og det sker ikke i ministerierne.  

 

Det er derfor at jeg i dag ikke bare bruger meget tid på udvalgsarbejde, møder i ministerierne eller 

forhandlinger i Folketingssalen, men faktisk har et stort antal møder og samtaler og besøg med alt 

fra organisationer, virkedeheder til folk der blot vil hjælpe med at stille det rigtige spørgsmål eller 

kommer med deres vinkel på virkeligheden så vi sammen kan komme et skridt nærmere de gode 

svar på de udfordringer vi står med.  

 

I Alternativet er vi jo altid glade for at tale om vores værdier, jeg har stort set ikke været til et møde 

uden de var printet på en plakat eller lå på bordene. Derfor ikke en opstillingstale uden de er nævnt. 

Særligt vil jeg fremhæve ydmyghed, fordi den betyder rigtig meget for mig i min hverdag og for 

den måde min politiske interesse har udviklet sig på de seneste 18 måneder. Ydmyghed er så 

afgørende da den hele tiden gør at vi er opmærksomme på at vi står på skulderen af mange andre 

mennesker og bevægelser ikke bare i Danmark men i hele verden. Men også fordi at vores vigtigste 

opgave ikke er for samfundet i dag men samfundet imorgen. Det kræver ydmyghed over for vores 

børn og børnebørn så træffe de gode muligheder der sætte de helt rigtig rammer for deres liv, for 

deres valg og for deres muligheder for at leve det gode liv. Derfor er ydmyghed og den grønne 

dagsorden så tæt forbunde for mig og derfor er jeg mere end før optaget af af den dagsorden som vil 

ændre alle andre, nemlig den globale bæredygtige omstilling. 
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Den vil kræve mod og kreativitet men ikke mindst vil den kræve ydmyghed så vi ikke ofre 

fremtiden for vores liv i dag.  



Nordqvist, Rasmus
MF

Alternativet
Medlem af Folketinget

Stevnsgade 1, 2200 København N
Adresse

rasmus.nordqvist@ft.dk
E-mail adresse 

http://www.facebook.com/rasmus.nordqvist
Hjemmeside 

 
Rasmus Nordqvist, født 18. juli 1975 i 
København, søn af Helle Nordqvist. Gift med 
Nicolai Østenlund. 

Folketingsmedlem for Alternativet i Sjællands 
Storkreds fra 18. jun. 2015. 
Kandidat for Alternativet i alle 
opstillingskredse i Sjællands Storkreds fra 
2015. 

Politisk ordfører, udenrigsordfører, EU-
ordfører, kulturordfører og medieordfører. 

Bachelor i design, Det Kongelige Danske 
Kunstakademi, Skole for Design 1996-1999. 
 
Underviser, Esmod Berlin 2014-2015. Ekstern
underviser, Designskolen, Kolding 2011-
2014. International brand manager, Bitte Kai 
Rand 2005-2008. 

Medlemsperiode

Parlamentarisk karriere

Uddannelse og erhverv
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