
Beretning fra storkredsens repræsentanter i Politisk Forum.  

 

Kort om POFO: Arbejdsopgaven er beskrevet i forretningsorden: ”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”  

  

POFO lagde ved seminar i 2019 grundstenen for Alternativets 5 politiske sigtepunkter. 

Dette var tiltænkt, at der skulle fremsættes en politisk strategi for Alternativet, hvilket 

ikke helt blev konceptualiseret, men sigtepunkterne er bredt funderet i Alternativets 

organer. Denne øvelse har ligeledes fungeret som en revitalisering af POFO, der i noget 

tid ikke har haft en veldefineret plads i organisationen. POFO har, med sin brede 

legitimitet og med projektet om de politiske sigtepunkter, i det forgangende år, styrket 

sin konstellation.  

  

Relevante emner i POFO: 

- De politiske sigtepunkter 

- Der er nedsat en politisk arbejdsgruppe 

- Er POFO’s fremtidige rolle under forandring? 

  

De politiske sigtepunkter 

Alternativet havde brug for at genstarte/gentænke sin politiske kurs, hvilket 

resulterede i 5 sigte punkter til brug for alle politiske lag i organisationen, samt til at 

samle medlemmerne. Udkast til sigtepunkterne blev til ved POFO seminaret i 2019 og 

de blev præsenteret og diskuteret i Storkreds København ved juletid (d. 03.12.19). 

  

Der er nedsat en politisk arbejdsgruppe 

Som følge af turbulens i partiet og reduceret mandtal på borgen, er det forslået at der 

nedsættes en politisk arbejdsgruppe, der hjælpe med at sætte retningen for, hvad 

Torsten Gejl skal fokusere på. Det bemærkes, at arbejdsgruppen ikke er i POFO regi. 

Den politiske arbejdsgruppe har holdt ét møde. Der arbejdes lige nu med forskellige 

temaer, der forholder sig til Alternativets vedtagne politikker, struktureret inden for de 

tre bundlinjer. Det samlede oplæg skal kunne fremstå som Alternativets politiske 

narrativ med prioriterede forslag. POFO har anbefalet, at forslagene inddrager de 

politiske sigtepunkter, der er formuleret som tværgående politikområder.  

POFO er endvidere ansvarlig for, at nedsætte arbejdsgrupper til bearbejdelse af mulige 

nye politik områder. Såfremt man som medlem i Alternativet ønsker, at indgå i en 

sådan arbejdsgruppe, skal man tage kontakt til Tore Steenberg 

(Tore.steenberg@gmail.com) 
  

- Er POFO’s fremtidige rolle under forandring? 

POFO har høj legitimitet i organisationen, da der er repræsentanter fra alle organer i 

organisationen. POFO kan således i højere grad end nu blive det politiske bindeled 

mellem ledelse og storkredse, folkevalgte og medlemmer. POFO vil derfor skulle tage 

stilling til nye politikområder, samt til, hvilke der er mindre relevante. Der er åbenhed 

mod, at eksperimentere med organisationsudviklingen, særligt hvis det øger 

medlemsinddragelse. Der er generel enighed om, at det er vigtigt, at 



POFO-medlemmer aktivt inddrager eget bagland i de debatter, der tages op i POFO, 

således at legitimiteten har bund i faktisk dialog med medlemmer. 

 


