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Politisk Forum - forretningsorden august 2019 

  
Grundlag 

Politisk forums opgave er at være Alternativets strategiske, politiske udviklings- og 

ledelsesforum (Landsvedtægter §10 stk. 1).  

Alternativets hovedbestyrelse vedtog i september 2018 en rammesætning for Politisk 

Forums arbejde (punkt 6 bilag A), som udfoldes i denne forretningsorden. 

Derudover er Alternativets vedtægter, manifest, debatdogmer, værdier og vedtagne politik, 

fundamentet for Politisk Forums arbejde. 

 

Arbejdsopgaver 

Politisk Forums opgaver er, er at beslutte politiske visioner, beslutte og revidere politisk 

strategi for Alternativet, kvalificere politik i udvalg samt sikre vidensdeling på tværs af partiet.  

  

Medlemmer 

Politisk Forum består af de i vedtægterne bestemte medlemmer. Valg af medlemmer til 

Politisk Forum er også beskrevet her.  

Suppleanter indtræder i Politisk Forum, hvis medlemmet udtræder, og kan dermed ikke 

indtage plads med stemmeret ved medlemmets fravær til enkelt møder. 

 

Medlemmernes rolle og opgaver 

Det er vigtigt at alle medlemmer af Politisk Forum: 

● Kender Alternativets politiske fundament indgående, herunder manifest, 

partiprogram, debatdogmer og værdier.  

● Kender Alternativets organisatoriske struktur, vedtægter og hvordan Alternativet 

fungerer som organisation og politisk parti. 

● Læser tidligere referater og andet relevant materiale. 

● Kan benytte Dialog og AlleOs. 

● Husker, at de er valgt til at repræsentere mange mennesker holdninger og værdier 

og derfor altid stræber efter at træffe de beslutninger, som er de bedste for 

Alternativet, Danmark og verden.  

● Til hver en tid stræber efter at bruge værdier og debatdogmer som rettesnor for egen 

ageren i Politisk Forum og at man også udadtil er repræsentant for denne rolle.  

● Husker, at har man egne politiske dagsordener, skal disse aktiveres gennem 

politikudviklingen i bl.a. politiske laboratorier og ikke være grundlag for arbejdet i 

Politisk Forum.  

● Møder velforberedte op til møderne og har læst udsendt materiale. 

 

 

 

  

  

https://alternativet.dk/application/files/4215/5724/3363/LandsvedtaegterA27.april2019.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1_PaNnAvSUQ_eAyc-VW_phwp2Xt0hNoVO
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Ledelsesudvalget 

Politisk Forum vælger hvert år, på første møde efter landsmødet, et ledelsesudvalg, der 

tilrettelægger Politisk Forums møder og kan repræsentere Politisk Forum mellem 

plenummøderne. Ledelsesudvalget består af: 

 

● Politisk Leder 

● Et folketingsmedlem 

● Et byrådsmedlem 

● Et regionsrådsmedlem 

● To storkredsrepræsentanter  

● Én af Politisk Forums repræsentanter i valgudvalget 

● En repræsentant fra hovedbestyrelsen 

  

De forskellige grupper vælger deres medlemmer af ledelsesudvalget.  

Politisk Forum vælger to repræsentanter til valgudvalget.  

Det administrative arbejde, herunder udkast til dagsordener, varetages af landssekretariatet. 

 

Udvalg 

Politisk Forum kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg efter behov. Jf. rammesætningen for 

Politisk Forums arbejde lægges op til, at Politisk Forum organiserer sig i forskellige udvalg.  

● Ad hoc-udvalg der løser umiddelbare opgaver der opstår i forhold til politisk strategi, 

fx forholde sig til Alternativets reaktioner på forskellige politiske situationer.  

● Udvalg for de forskellige grupper der er repræsenteret i Politisk Forum, fx 

storkredsudvalg, udvalg for folkevalgte osv.  

Derudover de faste udvalg, valgudvalg og ledelsesudvalg, hvor der vælges repræsentant(er) 

for ét år ad gangen:  

  

Møder 

● Møder planlægges af ledelsesudvalget, med inputs fra medlemmer af Politisk Forum 

og andre medlemmer af Alternativet, samt ansatte.  

● Andre medlemmer, ansatte eller fagpersoner kan deltage i møderne, efter relevans. 

Alle deltagere har taleret. Medlemmer af Politisk Forum har stemmeret.  

● De forskellige punkter på mødet gennemføres og faciliteres af den eller de, der har 

punktet på dagsordenen. Landssekretariatet står for overordnet facilitering af mødet, 

således at alle punkter kan nås.  

● Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt. Møder kan aflyses eller flyttes, hvis det 

falder sammen med valg.  

● Afbud meldes til landssekretariatet tidligst muligt og senest tre hverdage inden 

mødet. 
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Beslutningstagen  

Politisk Forum beslutter:  

● Medlemsudviklede visioner, der skal være Alternativets officielle politik.  

● Valggrundlag til valg, hvor Alternativet stiller op.  

● Politisk strategi for hele Alternativet.  

Disse vedtages med 80 % flertal. 

Interne organisatoriske oplæg, fx forretningsorden, valg til udvalg eller 

afstemningsprocedurer, vedtages med almindeligt flertal (over 50%). 

 

For politiske visioner er processen for udvikling og beslutning følgende:  

Visionen udarbejdes i en inddragende proces, ledt af en arbejdsgruppe. 

 

Visionen lægges på Dialog 

Visionen er til høring på Dialog hos alle Alternativets medlemmer. 

Varighed: 21 dage (med afslutning senest 14 dage før mødet i Politisk Forum, hvor visionen 

skal vedtages). 

Målet med denne fase er at kvalificere forslagene og sikre at så mange vinkler som muligt 

belyses. Arbejdsgruppen selv vurderer hvordan de vil indarbejde eventuelle kommentarer. 

 

Visionen behandles i Politisk Forum 

Arbejdsgruppen fremlægger indholdet i visionen og fortæller om processen. Arbejdsgruppen 

redegør for, hvordan de har forholdt sig til kommentarer der er kommet på Dialog under 

høringsfasen.  

Derefter kan medlemmer af Politisk Forum stille opklarende spørgsmål til indhold og proces. 

Der lægges ikke op til fælles redaktion af visionen. Medlemmer kan, på lige fod med alle 

andre medlemmer, kommentere på indholdet i høringsfasen.  

● Hvert medlem har én stemme 

● Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 

 

Resultater: 

 

1 Godkendt 

2 Overordnet opbakning, men ændringer nødvendigt 

3 Afvist – flugter ikke med Alternativets værdier, manifest og partiprogam  

 

● For at et forslag skal kunne vedtages skal mindst 80% af Politisk Forums medlemmer 

(der er til stede eller deltager digitalt) stemme for forslaget. 

● For at et forslag skal kunne afvises skal mindst 80% af Politisk Forums medlemmer 

(der er til stede eller deltager digitalt) stemme imod et forslag. 

● Hvis der ikke er 80% til 1 eller 3 så bliver det en 2’er. 
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Når resultatet er en 1’er er visionen Alternativets officielle politik. Landssekretariatet står for 

at indskrive visionen i vores officielle kommunikation af politik. 

 

Når resultatet er en 2’er sker følgende: 

Politisk Forum nedsætter et udvalg, som repræsenterer Politisk Forum og som skal støtte 

arbejdsgruppen i at redigere visionen, så den kan vedtages på kommende møde.  

  

Hvordan stemmer Politisk Forum?  

  

Fremmødte medlemmer (fysisk eller digitalt) har stemmeret.  

  

Politisk Forum stemmer som udgangspunkt ved håndsoprækning. Hvis et eller flere 

medlemmer ønsker det, kan der gennemføres hemmelig afstemning.  

  

Landssekretariatet arbejder på at gøre det muligt at gennemføre afstemninger på AlleOs. 

Indtil da stemmes på papir ved hemmelige afstemninger (digitalt pr. mail til sekretæren).  

 

 

Referat 

● Landssekretariatet er ansvarlig for referatførelse. Referaterne skal indeholde 

beslutninger og væsentlige diskussionspunkter – herunder hvilke forventninger der er 

til, hvad der videre gøres med indsendte forslag. 

● Udkast til referat udsendes senest to uger efter mødet til medlemmerne. 

● Medlemmer har herefter fem hverdages frist til at fremsende evt. rettelser til referatet 

til alle medlemmer af Politisk Forum, samt de fra landssekretariatet som er involveret. 

Herefter retter referenten referatet, der så betragtes som godkendt. 

● Referater sendes ud til relevante modtagere og offentliggøres på Alternativets 

hjemmeside.  

  

Budget 

Hovedbestyrelsen afsætter et årligt budget til afholdelse møder i Politisk Forum.  

Regnskabsføring og revision varetages af landssekretariatet. 

 

 

 

 

 

  


