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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 Regionsrådet i Storkreds Sjælland 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: Lonnie Busted 

Alder: 51 

Mail: flaben39@hotmail.com 

Telefonnummer: 24417707 

Valgkreds: Greve - Sjælland 

Facebook: X 

Twitter: 

LinkedIn:  

Instagram 

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. 
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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 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 10 

Er god til at bruge Alternativets værdier 8 

Lytter reelt til andres argumenter  9 

Er en behagelig debattør 9 

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

Tager godt imod direkte kritik 9 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback Opsøg 8 værds 10 

Er en overbevisende taler 7-8 

Holder hovedet koldt i en debat 8 

Er vidende om mange forskellige områder 9 

Er specialist på specifikke områder 10 

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 9 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 8-9 

Er løsningsorienteret 8 

Kan lykkes som politiker 10 

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 
 
                X 

Hvordan er din 
politiske erfaring? 

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år 
               X 

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang? 

Realpolitisk Visionær 
               X 

Værdibaseret 
               X 

 

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

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 
Svar: Effektivisering af Sundhedssektoren (hospitaler, handicappede osv) 

                   EX. OPLEVER BLA. SUNDHEDSSEKTOREN MANGLER RESSOURCER SAMTIDIG MED MAN SMIDER 

RESSOURCER UD AF VINDUET. 
 
2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 

Svar: Sundhed 
 

3. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 
Svar: At agere på andre måder og finde nye veje. At møde ALLE uanset politisk overbevisning 
og finde samlingspunkter, hvor vi ser på muligheder frem for begrænsninger. 
 

4. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig betydning for 
dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 
Svar: Gennemsigtighed – vigtigt at tingene er åbne og kan gennemskues. 
          Empati – åbenhed i at se og møde andre, hvor de er. 

                 Ydmyghed – åbenhed overfor det/dem jeg møder, jeg er ikke altid eksperten 
 
5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 

Svar: Er ikke sikker på, hvad der menes, da jeg tænker spørgsmålet er tvetydigt. Jeg arbejder 
naturligt med politik i min dagligdag, da det skinner igennem det meste, som jeg foretager mig. 
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Hvis jeg bliver valgt, vil det betyde, at jeg skal fordybe mig i områder, sætte mig ind i områder, 
som jeg måske ikke kender til osv. 
 

6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
Svar: Pt har jeg ikke så mange tanker andet end, at jeg vil forsøge at finde nogle veje, som er 

anderledes, så det vil skabe positiv opmærksomhed, har endnu ikke fået ideen. Tænker også, at 
jeg skal samarbejde med andre, som selv stiller op og andre som støtter og hjælper med 
valgkampen. 

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

aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Svar: Jeg vil bevare mit forhold til frivillige org. Samt evt. Udvide. Jeg vil udvikle og fastholde 
mit samarbejde med medlemmerne. Jeg vil også udvikle mit samarbejde med andre 
kandidater ved bla. at mødes, hvor vi evt kan give hinanden gode ideer, støtte hinanden osv. 

 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
Svar: Ja, min familie støtter mig 100%, og dele af den vil også gerne være med til arbejdet 
omkring valgkampen. 

 
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: JEG  KAN IKKE AFVISE, AT DER KAN VÆRE NOGET, MEN TÆNKER DET IKKE VIL VÆRE NOGET, DER KAN 

SKADE ALTERNATIVET, OG MHT MIG HANDLER DET OM, AT JEG ER I STAND TIL AT TAKLE EVT OPSTÅET 

SITUATION FX VED INTERVIEW ELL. LIGN. 

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.  

Hej.   

Jeg hedder Lonnie Busted og kommer fra Greve.  

Jeg har to børn, som er hhv fysisk og psykisk handicappede. 

Jeg brænder specielt for Sundhedspolitik og herunder handicap 

politik. 

Min største motivation for at stille op er, at jeg i mine mange år 
med kontakt til kommuner, regioner osv., har oplevet, at der er 
store områder, hvor der bør rettes op.  
Fx har jeg for nylig oplevet, hvordan man i hospitalsregi skriger på 
ressourcer, samtidig med der smides ressourcer ”ud af vinduet”, 
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hvor en bedre ressourcefordeling bla. kunne være med til at rette 
op på de manglende ressourcer – Altså brug ressourcerne bedre!  
Endvidere oplever jeg, at psykiatrien er et forsømt område, hvor 
jeg er af den overbevisning, at vi ved at bruge flere ressourcer på 
området, ville kunne opnå en langt bedre livskvalitet for mange 
mennesker, samt på sigt også vil kunne spare penge, fordi 
ressourcerne bliver brugt effektivt og målrettet. 
Jeg har deltaget i bestyrelsesarbejde i 32 år, været politisk aktiv 
både gennem partipolitisk arbejde, samt igennem bl.a. mit 
forskellige bestyrelsesarbejde og indenfor handicappolitik, hvor 
jeg har været repræsentant for Muskelsvind Fonden (i 25 år) i 
Danske Handicaporganisationer, og de sidste 3 år i handicaprådet 

i Greve Kommune. 

 

 Jeg stiller op til regionsrådsvalget, fordi jeg tror på, at jeg, 

sammen med jer, kan nytænke sundhedspolitikken, og jeg håber i 

vil stemme på mig. 
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CV med styrker og udviklingspotentialer 

 

Min største motivation for at stille op er, at jeg i mine mange år med kontakt til kommuner, 

regioner osv., har oplevet, at der er store områder, hvor der bør rettes op. Fx har jeg for nylig 

oplevet, hvordan man i hospitalsregi skriger på ressourcer, samtidig med der smides ressourcer 

”ud af vinduet”, hvor en bedre ressourcefordeling bla. kunne være med til at rette op på de 

manglende ressourcer – Altså brug ressourcerne bedre! Endvidere oplever jeg, at psykiatrien er et 

forsømt område, hvor jeg er af den overbevisning, at vi ved at bruge flere ressourcer på området, 

ville kunne opnå en langt bedre livskvalitet for mange mennesker, samt på sigt også vil kunne 

spare penge, fordi ressourcerne bliver brugt effektivt og målrettet. 

Jeg har deltaget i bestyrelsesarbejde i 32 år, været politisk aktiv både gennem partipolitisk 

arbejde, samt igennem bl.a. mit forskellige bestyrelsesarbejde og indenfor handicappolitik, hvor 

jeg har været repræsentant for Muskelsvind Fonden (i 25 år) i Danske Handicaporganisationer, 

først i Roskilde amt (indtil amterne blev nedlagt), senere i Greve kommune (som jeg var med til at 

oprette), og de sidste 3  år har jeg siddet i Handicaprådet i Greve kommune, som repræsentant for 

Danske handicaporganisationer. 

Jeg har to børn, som er hhv fysisk og psykisk handicappede. Det betyder, at jeg har indsigt i børns 

opvækst, både privat og i institutioner og skoler. Endvidere har jeg også her fået en stor indsigt i 

både vores socialesektor (herunder også specialinstitutioner) og sundhedssektor bla. hospitaler. 

Jeg er uddannet all-round kontorassistent – hvilket betyder, jeg bl.a. er god til at organisere, 

planlægge og lægge strategier. 

Jeg er uddannet handicapcoach (speciale i sorg, traumer og kriser) – hvilket betyder, jeg bl.a. har 

arbejdet meget med mig selv, som individ. Jeg kan håndtere fx kriser, stress o.lign., både i mit eget 

liv, hos andre samt arbejdsmæssigt. 

Jeg ved ikke noget om regional udvikling og kultur.  

Har kun lidt kendskab til natur, miljø og erhverv.  

Har noget kendskab til uddannelse og kollektiv trafik.  

Har viden om socialpsykiatrien, specialundervisning, psykiatrien og hospitaler.  

 

 


