
Procedure for udarbejdelse af Alternativet Svendborgs lokalpolitik  

Formål:  
Lokalpolitik udvikles med udgangspunkt i lokalpolitiske laboratorier (LOPOLA). Proceduren for 
vedtagelse af lokalpolitikken skal være enkel og tydelig i forhold til hvem der har ansvar for hvad 
og hvem der kan træffe hvilke beslutninger. Det er vigtigt at vide, hvor og hvordan der vedtages ny 
lokalpolitik -  og på hvilken måde og i hvor høj grad den vedtagne politik skal bæres med ind i 
arbejdet i byrådet. Det er vigtigt at finde en fornuftig balance mellem medlemsinddragelse og 
politisk manøvrerum for medlemmer af byrådet.  

Tidsramme: 
Proceduren sendes i høring blandt alle medlemmer i Svendborg og kan vedtages på årsmødet 
september 2019. 

Aktører og roller:  

Arbejdsgruppe til afholdelse af Lokalpolitiske Laboratorier: 
Arbejdsgruppen er åben for alle medlemmer af Alternativet Svendborg, men organiseres af 
Lokalafdelingens bestyrelse. 
Arbejdsgruppens rolle er at organisere og afholde Lokalpolitiske Laboratorier (LOPOLA). Emnet for 
laboratoriet defineres på forhånd af Lokalpolitisk Forum (LOPOFO). 

Lokalpolitiske Laboratorier (LOPOLA):  
Et LOPOLA er åbent for alle. Hvert laboratorium ledes af en repræsentant for den arbejdsgruppe, 
som koordinerer afholdelsen. Bestyrelsen fastlægger på forhånd emnet. LOPOLAs rolle er at få 
belyst og debatteret det givne emne med det formål at kvalificere politikken bedst muligt og 
dermed give bedst mulige input til LOPOFO. 

Lokalpolitisk Forum (LOPOFO) består af fire instanser: Lokalforeningens bestyrelse, Alternativets 
byrådsmedlemmer, aspiranter til byrådet og en repræsentant fra arbejdsgruppen, som står for 
lokalpolitiske laboratorier. Alle instanser (byrådsgruppe, aspirantgruppe, bestyrelse og 
arbejdsgruppen til afholdelse af LOPOLA) skal være repræsenteret, når der holdes møde. 
LOPOFOs rolle er to-delt: 

- At definere behovet for lokalpolitik på et givent område og dermed fastsætte emnet for et 
LOPOLA 

- Med udgangspunkt i det afholdte LOPOLA at diskutere forslag og sammenskrive dem til et 
forslag til lokalpolitik. Lokalpolitikken sendes i høring hos alle medlemmer i Lokalforening 
Svendborg. 

LOPOFOs beslutninger træffes i fortrinsvis i konsensus, men om nødvendigt anvendes almindeligt 
flertal. Hver instans har én stemme. Ved stemmelighed er bestyrelsens stemme afgørende. 

Lokalforeningens bestyrelse er valgt af Lokalafdelingens Årsmøde iht. vedtægterne. 
Lokalforeningens bestyrelsen bearbejder LOPOFOs forslag med udgangspunkt i medlemmers 
høringssvar, foretager nødvendige tilretninger og vedtager endeligt lokalpolitikken. Bestyrelsens 
bearbejdning skal på de store linier være loyal overfor LOPOFOs forslag. Bestyrelsen kan vælge 
at forkaste det samlede forslag fra LOPOFO, men skal da indkalde til et (evt. ekstraordinært) 
årsmøde inden 2 måneder. På dagsordenen skal være LOPOFOs ubearbejdede forslag, og 
årsmødet kan ved simpelt flertal forkaste eller vedtage forslaget. Ved stemmelighed eller mindretal 
for forslaget, er forslaget ikke vedtaget, og bestyrelsens afvisning står derved ved magt. LOPOFO 
skal derefter på ny bearbejde forslaget. 

Når lokalpolitikken på et område er vedtaget i bestyrelsen, sendes den vedtagne tekst til 
medlemmerne. På første ordinære årsmøde efter vedtagelsen orienterer lokalforeningens 
bestyrelse endvidere om politikken. 



Flowchart for politikudvikling i Lokalafdeling Svendborg 

Arbejdsgruppe nedsættes af Lokalafdelingens 
bestyrelse. LOPOFO definerer de overordnede 
emner for de kommende LOPOLAer.

Arbejdsgruppen afvikler et eller flere LOPOLAer. 
Konklusioner, forslag og hovedpointer fra hvert 
LOPOLA bringes til LOPOFO. 

LOPOFO diskuterer og sammenskriver LOPOLAs 
forslag, konklusioner og hovedpointer til et 
politikforslag, som sendes til høring hos 
medlemmerne i Lokalforeningen. Forslaget 
sendes også til Lokalafdelingens bestyrelse.

Ved høringens afslutning bearbejder 
Lokalafdelingens bestyrelse forslaget loyalt 
under hensyntagen til indkomne høringssvar og 
foretager eventuelle nødvendige justeringer. 

Ved høringens afslutning beslutter 
Lokalafdelingens bestyrelsen at forkaste 
forslaget fra LOPOFO.

Bestyrelsen indkalder til 
(ekstraordinært) årsmøde inden 2 

Årsmødet vedtager 
LOPOFOs forslag uden 
ændringer

Årsmødet forkaster 
LOPOFOs forslag

Bestyrelsen vedtager den 
endelige lokalpolitik og 
orienterer medlemmerne 
skriftligt samt på årsmødet.

Lokalafdelingens bestyrelse 
sender LOPOFOs forslag 
tilbage til fornyet behandling 
med konkrete anvisninger på, 
hvordan forslaget skal 


