
Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Mere tillid, mindre kontrol

Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Lokale økologiske fødevarer i 
kommunens køkkener og kantiner

Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Odsherreds nye brand: 
Danmarks giftfri økologiske 

klimakommune

Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Bæredygtigt iværksætteri



Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Ind-licitering i lokalsamfund af 
kommunale opgaver

Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Ældre medborgere skal tilbydes 
pleje, hvor livskvalitet og 
værdighed er nøgleord

Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Klimakrav i kommunale udbud

Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Mere grøn energi



Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Udviklings-hus for 
iværksættere og unge 

Mærkesag 
Odsherred

Hvad indeholder: 

Lokaldemokratiet skal styrkes og 
lokalsamfundene skal styre mere 

selv

Nævn mindst 3 af 
Alternativets 6 værdier 

Alternativets 6 værdier:  
Mod 

Generøsitet 
Gennemsigtighed  

Ydmyghed 
Humor 
Empati 

Vi vil arbejde for, at Danmark ikke 
bare er det bedste land i verden, 

men … 

Vi vil arbejde for, at Danmark ikke bare er det bedste 
land i verden, men det bedste land for 

verden. Det er Alternativets politiske ambition.



I Alternativet arbejder vi hver dag for 
et bæredygtigt samfund.  

 Nævn de tre typer bæredygtighed 

Miljømæssig bæredygtighed  
Social bæredygtighed  

Økonomisk bæredygtighed

Alternativet mener, at Danmark skal gå forrest i 
udviklingen af den nye fjerde samfundssektor, som har 

samme samfundsudviklende potentiale som 
andelsbevægelsen havde for 150 år siden. 

Hvad kendetegner den 4. sektor? 
Den fjerde samfundssektor er kendetegnet ved virksomheder, 
institutioner og organisationer, som kombinerer det bedste fra 

den private, den offentlige og den frivillige sektor: 
 

 Økonomisk tænkning og kundeforståelse fra den private sektor. 
 

Fokus på det fælles bedste fra den offentlige sektor.  
Mangfoldighed og formålsdrevet organisationskultur fra den 

frivillige sektor. 

 Vi ønsker en dynamisk og involverende politisk kultur i 
Danmark. 

 Nævn mindst 3 af vores debatdogmer

1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.  
 

2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske 
modstandere der, hvor de er.  

3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 
  

4. Vi vil åbent indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og 
indrømme, hvis vi har taget fejl.  

5. Vi vil være nysgerrige overfor dem, vi samtaler og debatterer med. 
  

6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske 
visioner kan nås. 

  Hvorfor ønsker vi fuld 
åbenhed om partistøtten? 

 Der må ikke herske tvivl om, hvorvidt de politiske beslutninger 
er påvirket af økonomiske donationer fra erhvervslivet, 

organisationer eller andre, der har en interesse i, at politikken 
ser ud på en bestemt måde. 



  Hvorfor ønsker vi mulighed for 
borgerdrevne lovforslag ? 

  I Alternativet mener vi, at der er god demokratisk mening i at 
lytte til borgerne. Før Alternativet kom i Folketinget i 2015, havde 

borgere kun begrænset mulighed for at ytre sig om lovforslag 
gennem høringsprocessen.  

Den mulighed skal udvides radikalt, således at borgere kan 
foreslå nye lovforslag direkte til Folketinget.  

   Nævn mindst 3 af mærkesagerne i 
Alternativets vision for miljømæssig 

bæredygtighed 

   1. Kontrolleret og effektiv omstilling til vedvarende energi 
2. Omstilling af transportsystemet 

3. En vild og mangfoldig natur i Danmark  
4. Bæredygtig produktion og forbrug 

5. Bæredygtigt landbrug, skovbrug og fisker med plads til 
naturen  

6. Styrket forskning i bæredygtighed   

   Hvad ønsker vi mht. 
økologisk landbrug? 

    Omlægning til 100 pct. økologisk produktion før 2040  

 Alternativet har tre mærkesager 
indenfor social bæredygtighed. 

Hvilke? 

 1. Balance i hverdagen 
2. Investering i mennesker 

3. Alle skal kunne bidrage til samfundet 



 Hvad vil vi erstatte 
kontanthjælpen med? 

 Basisydelse uden modkrav i stedet for kontanthjælp 

Nævn mindst 3 af vores 
økonomiske mærkesager 

 1. Nyt vækstbegreb  
2. Øget offentlig investering i bæredygtighed 

 
3. Virksomheder og borgere skal arbejde for en bæredygtig 

omstilling  
4. En stabil bank- og finanssektor 

 
5. Danmark som foregangsland 

Hvordan skal det ny 
vækstbegreb være? 

 Vi ønsker et vækstbegreb, der måler på trivsel og livsglæde 
såvel som graden af miljømæssig og økonomisk bæredygtighed 

Hvordan  opnår vi øget offentlig 
investering i bæredygtighed? 

Alternativet vil gøre den offentlige sektor til en langt stærkere 
drivkraft i den bæredygtige omstilling, end den er i dag.  

Den offentlige sektor skal i alt, hvad den foretager sig, handle 
ud fra sociale, miljømæssige og økonomiske hensyn. 



Pensionskasserne skal 
investere i? 

 Pensionskasserne skal investere i bæredygtighed 

Pensionskasserne investerer rigtig mange penge, som i bund og grund tilhører 
os alle sammen.  

De bør derfor være en vigtig medspiller i omstillingen af vores samfund.  

Det er uhensigtsmæssigt, at pensionskasserne primært søger det højest 
mulige afkast på deres pengeplaceringer i stedet for at hjælpe med til at 

omstille samfundet i positiv retning via deres investeringer. 

Vi ønsker en skattereform,  
der … 

Vi ønsker en skattereform til fordel for miljøet og ligheden  

Alternativet mener, at vi skal indføre flere grønne afgifter. På den 
måde kan vi give virksomheder økonomiske incitamenter til at 

forbedre produktionen ud fra miljømæssige hensyn. 

 Vores reform af finans- og banksektoren vil 
forhindre at den finansielle sektor igen bliver årsag 

til en global finanskrise. 
Hvad går den ud på? 

 Staten skal tage kontrollen med pengeskabelsen tilbage fra de 
private banker. Vi vil dele finans- og banksektoren op i to 

sektorer. En med almindelige forretningsbanker og en anden 
med de øvrige finansielle institutioner.  

Forretningsbanker skal udelukkende betjene husholdninger og 
erhvervsvirksomheder. Det er afgørende, at de er stabile og 

sikrer de penge, som opspares. 

 Hvad er vores mærkesager indenfor 
uddannelse og livslang nysgerrighed? 

Nævn mindst 3 … 

 1. Fokus på den studerende  
2. Teori og praksis hånd i hånd i virkelighedsnær undervisning  
3. Iværksætteri, innovation og bæredygtighedstænkning på alle 

uddannelsestrin  
4. Revitalisering af håndværkstraditionen 

5. Sårbare unge skal styrkes 



 Hvad er vores 2 mærkesager 
indenfor kunst og kultur? 

 1. Mere kunst, færre mursten og flere frizoner 
2. Kunst og kultur skal i centrum for politikudvikling 

 Hvad mener vi med flere kreative 
frizoner til kunst og kultur? 

Der skal være nemmere adgang til gode fysiske rammer for 
kunstnerisk udfoldelse og bedre muligheder for at blive og være 

udøvende kunstner.  
Der findes allerede flere private og offentlige initiativer, som 

arbejder for at skabe bedre rammer, og dem vil Alternativet øge 
støtten til. 

Iværksætteri og social opfindsomhed 
- hvad er vores 3 mærkesager? 

 1. Ny bæredygtig iværksætterkultur 

2. Internationalisering af det danske iværksættermiljø  

3. Mangfoldighed, kreativitet og den fjerde sektor 

 Alternativets sundhedspolitik 
bygger på ønsket om at skabe … 

 Alternativets sundhedspolitik bygger på ønsket om at skabe en 
sygdoms- og sundhedspolitik for det hele menneske. Vi vil 

arbejde for et inkluderende sundhedsvæsen, der tager afsæt i 
individets helbred, fokuserer på forebyggelse og udviser 

åbenhed overfor alternative behandlingsformer.


