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Kommunalvalget 2017 i Gentofte kommune 
Opstillingsgrundlag for Gitte Haslebo, organisationspsykolog og selvstændig 
konsulent 
 
1. Hvad fik dig til at melde dig ind i Alternativet? 
I slutningen af 2014 læste jeg Alternativets politiske manifest, værdier og debatdogmer og blev vildt 
begejstret. På baggrund af en grum politisk situation både nationalt og internationalt var dette opløftende 
læsning, så jeg meldte mig ind. Der var mange visionære ideer, fx at Danmark ikke bare skulle være det 
bedste land i verden, men det bedste land for verden. Tænk, hvis vi kunne sige det samme om Gentofte 
kommune. Den skal være den bedste kommune for Danmark på den måde, at den er eksperimenterende, 
innovativ og viser veje til, hvordan løsninger kan skabes (fremfor at argumentere for, at noget ikke kan lade 
sig gøre). 
 

2. Hvilke af dine arbejds- og livserfaringer vil du især kunne trække på som kandidat for 
Alternativet? 
Livserfaringer 
Som voksen indgik jeg i studenteroprøret, rødstrømpebevægelsen og den kollektive livsform. Nøgleordene 
var fællesskab og udfordring af autoriteter. En selvstændig livsform, hvor tankens frihed og udvikling af 
ideer og aktiviteter sammen med andre har været vigtig. 
Jeg er mor til tre børn, som jeg har et stort fagligt og politisk fællesskab med og har skrevet bøger sammen 
med alle. Desuden er jeg mormor til 6 børnebørn fra 3 til 17 år. 
 
Arbejdserfaringer 
I mit arbejdsliv har jeg i alle faser været optaget af at bygge noget nyt og anderledes op, fx Sydjysk 
Universitetscenter, hvor jeg boede i Esbjerg og interviewede fiskere og havnearbejdere. 
Lavindkomstkommissionen, hvor vi kulegravede den ulige fordeling af goder i samfundet, og de sidste 26 
år, hvor vi i mit konsulentfirma har været pionerer mht. at udvikle nye tilgange til at samskabe mening, 
handlekraft og gode resultater i organisationer. 
Jeg har altid arbejdet på tværs af den etablerede viden og magtstrukturer og i tværfaglige sammenhænge i 
forbindelse med sociologi, antropologi, filosofi, politisk kommunikation, mv.  
 
Erfaringer som frivillig i civilsamfundet og i Alternativet 
I maj 2015 opdagede jeg Venligboerne og begyndte at lære flygtninge at kende og hjalp med løsning af 
mange konkrete hverdagsproblemer. Kort efter blev jeg administrator i Facebookgruppen i Gentofte, der er 
vokset fra få hundrede til over 1.300 medlemmer. Det førte til, at kommunen bad mig om at indtræde i et 
opgaveudvalg om integration, hvor jeg sammen med 5 kommunalpolitikere og 9 andre borgere i godt og vel 
et år arbejdede med politikudvikling. 
Sideløbende arbejdede jeg som frivillig i Alternativet lige fra den store indsats med indsamling af 
vælgererklæring, til Folketingsvalget og derefter, hvor jeg deltog i politiske laboratorier. 
I maj 2016 stillede jeg op og blev valgt ind i Alternativets Hovedbestyrelse, hvor jeg arbejdede et år frem til 
maj 2017, hvor jeg besluttede ikke at genopstille. 
Næstforperson i bestyrelsen for Alternativet i Gentofte siden den stiftende generalforsamling 3.2.2016. 

 
3. Hvad er dine politiske mærkesager - hvad brænder du mest for? 
Jeg brænder især for lighed, den sociale bundlinje, relationel velfærd, ny politisk kultur, integration af 
flygtninge, nytænkning og innovation, nye bevægelser og fællesskaber, civilsamfundets forandringskraft, 
samt internationalt udsyn og samarbejde. 
Mærkesager, som jeg særlig gerne vil arbejde for i Gentofte kommune er følgende: 
 
Et levende og åbent demokrati 
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Gentofte kommune har et par års erfaring med opgaveudvalg, hvor formålet er at inddrage borgere i 
politikudvikling, men der er lang vej fra borgerinvolvering til borgermedbestemmelse. 
Et første skridt heri er, at der bliver langt større åbenhed og gennemsigtighed i de politiske 
beslutningsprocesser i kommunalbestyrelsen, og at arbejdet lægges tilrette, så der bliver en mere alsidig 
dialog mellem partierne, der overvejer forskellige politikker og strategier. 
Drøftelserne i kommunalbestyrelsen virker meget lukkede, og kommunikationen til borgerne ligeledes. 
Det vil være godt, hvis både politikere og ledere er mere tilgængelige for borgere, der gerne vil have viden 
om de politiske og ledelsesmæssige beslutninger, og hvilken praksis kommunen har. 
Gentofte kommune kunne her eksperimentere med initiativer, der kommer nedefra fx, at et vist antal 
borgere kan sætte punkter på kommunalbestyrelsens dagsorden, og digitale afstemninger om spørgsmål, 
som borgergrupper har engageret sig i. 
 
Social bæredygtighed  
Gentofte kommune skal i langt højere grad være en kommune, hvor alle borgere har gode og meningsfulde 
liv uanset alder, køn, familiesituation, national baggrund og livsform. En mangfoldig kommune med plads til 
alle uanset pengepung. Det betyder en langt mere ansvarlig bolig-og socialpolitik, hvor alle behandles 
ordentligt og værdigt, og hvor der bliver taget hånd om dem, der især har brug for hjælp. Bolig-og 
socialpolitikken skal i højere grad være langsigtet, både når det drejer sig om en blandet boligmasse, og når 
det drejer sig om tidlig forebyggende indsats. 
Gentofte kommune er en ressourcerig kommune, hvor der ikke bør findes fattigdom og hjemløse. 
 
Integration af flygtninge og familiesammenførte 
Flygtninge og familiesammenførte, som vi skal byde velkommen som vores nye medborgere, skal 
kommunen give ordentlige vilkår for at bygge en ny tilværelse op. Det betyder en midlertidig boligsituation, 
der er tryg og giver mulighed for privatliv og den koncentrerede indsats for at lære dansk og komme i job, 
som lovgivningen kræver. Det betyder også en økonomisk situation, hvor helt basale behov som mad, søvn, 
medicin, behandling, transport kan blive dækket. Kommunen har et stort ansvar, som den ikke står alene 
med, da der er mange resssourcerige borgere, der vil hjælpe. Kommunen bør udarbejde og offentliggøre en 
plan for, hvor hurtigt og hvordan flygtninge kan flyttes fra en midlertidig boligsituation til en egen 
permanent bolig. Kommunen har en smuk integrationspolitik, hvor der dog er for lang vej fra ord til praksis.   

 
4. Hvad er dine spidskompetencer? 
At arbejde på tværs af niveauer i samfundet: den nære kontakt til flygtninge og etniske danskere i 
kommunen, kommunens politikere, ledere og medarbejdere, politikere og stab i folketinget. 
At foretage den nogle gange anstrengende proces at flytte sig tankemæssigt fra problemer, barrierer, 
vanskeligheder og elendighed til muligheder og udvidelse af et handlerum, hvor flere kan gå sammen om at 
tage ansvar. 
At sætte mig hurtigt og grundigt ind i nye emner. 
At organisere kompliceret arbejde, hvor mange er involveret. 
At skrive i forskellige genrer. 
 
5. Hvordan vil du kunne bidrage til samarbejdet frem mod og efter kommunalvalget? 
Jeg vil gerne bidrage til den store opgave, vi har, med at få højnet vores vidensniveau mht. kendetegn ved 
kommunen, samt den erklærerede og førte politik på en lang række områder. 
Som borger i kommunen siden 1978 og især fra mit arbejde som Venligboer har jeg opbygget et netværk i 
kommunen, hvor jeg har forsøgt at bygge bro mellem mange aktører i civilsamfundet og mellem frivillige og 
ledere og medarbejdere i kommunen. Disse kontakter kan måske blive vigtige i perioden frem til 
kommunalvalget. 
At indgå i et arbejdsomt og målrettet team. 


