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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) 

(ulla.munksgaard@alternativet.dk) senest d. 10. maj, som er opstillingsfristen til det supplerende 

opstillingsmøde 7. juni kl. 18:30-19:30, VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe.  

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. 

Du kan læse Kandidatudvalgets forretningsorden her 

God fornøjelse og god virkelyst i Alternativet!! Og TAK for dit engagement.  

Venlig hilsen kandidatudvalget 2017 (KU17) 

Ulla Munksgaard (SSK - koordinator), Carsten Elbæk Andersen (Næstved), Mickal Andersen (Køge), Bine 
Feldbæk Siefert (Odsherred), Chris Wiedbrecht (Holbæk), Rasmus Jørgensen (Kalundborg). Lotte Fredslund 
Pedersen (Kalundborg) 

Vigtige datoer i maj: 
· Onsdag 3. maj: Planlægning af events på Døllemarkedet. Alle kandidater og aspiranter i Storkreds 
Sjælland indgår i teamet. Kl. 17:00-20:00 VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis 
døren er låst). Tilmelding på denne doodle 

· Onsdag d. 10. maj: Deadline for indsendelse af skema/kandidatgrundlag til KU17. 

· Torsdag 11. – søndag 14. maj: Dølle-markede – tilmelding på samme doodle 

· Tirsdag 23. maj: sidste frist for indsendelse af valgvideo på max. ½ minut. Sendes til kandidatudvalget 

ulla.munksgaard@alternativet.dk 

 

  

https://vucstorstroem-my.sharepoint.com/personal/ulla1454_vucstor_dk/Documents/Dokumenter/Privat/Alternativet/Kandidatudvalget/Kandidatudvalg%202017/Kandidater%20og%20aspiranter/ulla.munksgaard@alternativet.dk
https://drive.google.com/file/d/0B6-1_7Om5lZubVp1M3Ztb0NRQ0U/view?usp=sharing
http://doodle.com/poll/u9enyrbyx7u7ey88ttr3kn5m/admin
http://doodle.com/poll/u9enyrbyx7u7ey88ttr3kn5m/admin
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: Sven-Åge Westphalen 

Alder: 50 år 

Mail: svenage.westphalen@alternativet.dk 

Telefonnummer: 42915288 

Valgkreds: Region Sjælland 

Facebook: Sven-Åge Westphalen 

Twitter: Svenagealternat 

LinkedIn: Sven-Åge Westphalen 

Instagram 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: nej 

 

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 9 

Er god til at bruge Alternativets værdier 8 

Lytter reelt til andres argumenter  9 

Er en behagelig debattør 8 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 10 

Tager godt imod direkte kritik 7 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 7 

Er en overbevisende taler 9 

Holder hovedet koldt i en debat 9 

Er vidende om mange forskellige områder 9 

Er specialist på specifikke områder 10 

Får andre til at følge sig god tilpas 7 

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 10 

Er løsningsorienteret 9 

Kan lykkes som politiker 9 

Er visionær 9 

Er pragmatisk 9 
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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 
X 

7-10 timer om ugen 
 

Hvordan er din 
politiske erfaring? 

Ny i politik 1-5 år 
X 

Mere end 5 år 
 

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang? 

Realpolitisk Visionær 
X 

Værdibaseret 

 

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

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 
Svar: Samspil mellem kommuner og region ift. Sundhed. 

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

Svar: I region Sjælland: 
Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur 
Udvalget for social og psykiatri 
Udvalget for forskning og innovation 

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

Svar: større individuel og partipolitisk troværdighed og ærlighed, dvs. større sammenhæng 
mellem værdier, visioner og realpolitik. 

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

dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 
Svar: mod til ikke at lade sig slå omkuld af hverdagen og den igangværende udvikling men 
fortsætte kampen for en bæredygtig udvikling. Gøre opmærksom på både fordele og ulemper 
fordi der sjældent findes 1 og kun 1 rigtig løsning. Empati fordi det både gælder i forhold til 
hverdagen og i politik, at andre har andre virkeligheder. 
 

5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 
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Svar: primært som debattør og som medlem af bestyrelsen i Alternativet Kalundborg. 
 

6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
Svar: Det bliver hårde tre uger, men jeg er allerede gået i gang med valgkampen på de sociale 

medier. Ikke som en “Vælg mig” kampagne men ved at gøre mit navn kendt på de sociale medier 
ved at kommentere flittigt på diverse mediers facebook. Som en gimmick har jeg et fysisk grønt Å, 
som jeg har med mig, når jeg dagligt pendler mellem Løve og Valby. Når de sidste tre uger af 
valgkampen går i gang, bliver det et spørgsmål om at deltage i flest mulige debatter, interviews og 
aktiviteter. 

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

aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Svar: Koordinering med de øvrige kandidater, så vi dels har fælles prioriterede mål og dels kan 
dække flest mulige arrangementer. Bakke meget op om frivilliges arrangementer og 
aktivismer, hvor og hvordan jeg kan, fx i kommuneafdelinger. Dialog med tillidsvalgte om 
ønsker og forventninger til en valgkamp. 

 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
Svar: 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. Jeg stillede op for Forenede Demokrater til kommunalvalget 2013, men det findes 
ikke som parti mere. Jeg har tidligere været lokalt aktiv i Socialdemokratiet men betegner mig 
som en “før-kristen” dvs. havde Alternativet eksisteret tidligere, havde jeg også været medlem 
tidligere .  
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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.  

Jeg stiller primært op for at få Alternativet repræsenteret i Regionsrådet for Region Sjælland og 
støtte Theresa som spidskandidat. Min viden og erfaringer som kontorchef i Socialstyrelsen og 
konsulent i Friluftsrådet samt lokale engagement i Kalundborg kommune giver et kendskab til 
regional politik inden for sundhed, miljø og trafik, der kan komme vores valgkamp til gode. 
Specielt fordi de debatsituationer, vi kommer ud i om regionen, ofte vil være sammen med 
garvede regionsrådspolitikere, hvor det er nødvendigt ikke kun at kunne argumentere på værdier 
og dogmer men også at kunne indgå i realpolitiske drøftelser om fx samspillet mellem kommuner 
og hospitaler på sundhedsområdet, overordnet trafikudvikling for offentlig transport og kvaliteten 
i Region Sjællands psykiatritilbud. 
Alternativet skal forud for valgkampen have identificeret vores mærkesager i Region Sjælland – 
herunder det ikke uvæsentlige spørgsmålet om regionernes fremtid. Tidligere havde regionerne 
(dvs. amterne) eget skattegrundlag, det har de ikke i dag, hvor regionerne primært forvalter en 
statsligt defineret økonomi. Min holdning er derfor enten at nedlægge regionerne og indføre 
statslige forvaltninger underlagt folketinget eller genetablere lidt større økonomisk autonomi, end 
tilfældet er i dag. 
En succesfuld valgkampagne afhænger af, om vi har kraftfulde mærkesager og evner at slå 
igennem medierne med vores budskaber. Det vil jeg gerne være med til at sikre. 



Sven-Åge Westphalen 

CV Alternativet 

Baggrund 

Født og opvokset på landet mellem Slagelse og Sorø. Bor nu i Løve, en landsby i den sydlige del af 

Kalundborg kommune, sammen med min kone, vores søn på 12 år samt vores hund Vaks. 

Jeg er formand for Løve lokalråd, fodboldtræner i Høng GF samt badmintontræner i Ørslev-Solbjerg IF. 

 

Jeg er student fra Slagelse Gymnasium og Cand. Scient. Adm. fra Aalborg universitet. 

 

Erhvervsmæssigt har jeg arbejdet med arbejdsmarkedsuddannelser, virksomheders sociale ansvar, 

socialområdet og det grønne område via 

 4 år (nuværende stilling) som konsulent i Friluftsrådet 

 10 år som kontorchef i Socialstyrelsen under Socialministeriet 

 1 år som konsulent i det nu ikkeeksisterende Copenhagen Centre (Virksomheders sociale ansvar) 

 3 år som national ekspert i EU (CEDEFOP) 

 3 år som konsulent på AMU-center Vest- og Sydsjælland, nu en del af Selandia 

 

Fagområder 

Mine stærkeste områder er finanssektoren, socialområdet, EU, økonomi og økonomisk bæredygtig 

udvikling, landbruget, miljø, friluftsliv, demokrati. 

 

Mine svageste områder er iværksætteri, transport, kultur, kommunalpolitik, forsvaret.  

 

Kommunikation og aktivisme 

Jeg er temmelig stærk til især fagpolitiske populærartikler og debatter. Jeg er ok til traditionelle borger-

/vælgerrettede aktiviteter som at stå i boder, debatpaneler, dele sedler ud, taler mv. Jeg er temmelig dårlig 

til at planlægge og udføre mere spektakulære happenings. 

 

Jeg er ok til at tale med folk fra alle befolkningsgrupper, men jeg er ikke en, der går ind i folk med træsko 

på. 

 

Jeg er ok til projektledelse, procesledelse og moderator til fx ideudvikling, udvikling og implementering af 

ideer, politiske strategier mv. 

 

 

 


