
 

Kære aspirant                                                                                            Mar 2022 

Herunder finder du opstillingsgrundlaget, som du bedes downloade (!) og udfylde, hvis du ønsker at stille 

op som folketings- eller regionsrådskandidat i Storkreds Sjælland. Det gælder også, selvom du tidligere har 

været kandidat. Deadline for indsending på storkreds.sjaelland@alternativet.dk d. 26-02-22 kl. 23:00. 

Du skal efter nærmere aftale kunne stille dig til rådighed til en digital spørgetime sammen med andre 

aspiranter inden opstillingsmødet. Mere om dette når du melder dit kandidatur. Yderligere beder vi dig om 

at lave en opstillingsvideo på max 2 minutter (samme deadlinesom opstillingsgrundlaget). Det er en god idé 

at sikre dig at lyden er i orden på videoen.  

Hvis du vælger at stille op som folketingskandidat nu, er det dog vigtigt, at du ønsker at bidrage aktivt med 

dit kandidatur. Det kan fx være ved at deltage i aktiviteter og arrangementer både lokalt og på 

storkredsniveau, skriver kronikker/læserbreve og for folketingskandidater at understøtte de kommunale og 

regionale kandidater hen imod FV22/23. Det er en lidt anden forventning end der tidligere har været.  

Er du kandidat til Regionsrådet, så husk at skrive det i stamarket.  

Opstillingsgrundlaget består af 4 dele: 

Del 1 - Udfyld venligst dine stamdata på arket.  

Del 2 - skriv en motiveret opstilling - Opstillingen må højst fylde 1,5 normalside og den udsendes til 

medlemmerne 14 dage før opstillingsmødet. 

Del 3 - Du bedes vedlægge et CV med oplysninger om din udvalgte/relevante erfaring og kompetencer.  

Del 4- Spørgsmål: 

Spørgsmålene omhandler forskellige forhold. Alle svar er legitime og danner blot udgangspunkt for en 

indsigt i dig, og i hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til kandidatfeltets mangfoldighed. Der kan 

være lidt forskel på vinklen afhængig af om du opstiller som folketings - eller regionsrådskandidat.  

Vi glæder os til at høre fra dig. De bedste hilsner – Storkreds Sjælland 

Opstillingsgrundlag - Jeg opstiller til (sæt x): 

Folketing X 

Regionsråd 

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Line Gessø  

Alder: 47 

Adresse: Hejrevej 8, 4000 Roskilde 
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Mail: linegessoe@gmail.com  

Telefonnummer: 51171894 

Lokalkreds: Vest- og Midtsjælland 

Indmeldelse: Oktober 2016 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: https://www.facebook.com/LineGessoe/ 

Twitter: https://twitter.com/LineGessoe 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/line-gess%C3%B8-hansen-8047573/ 

Instagram: https://www.instagram.com/gessoe/ 

Andre sociale medier: 

 

Del 2 

Her kan du skrive din motiverede opstilling. Max 1,5 normalside. Beskriv gerne dine visioner for Alternativet 

og dit kandidatur, og fremhæv gerne relevante erfaringer. 

Motiveret opstilling: 

Jeg ønsker at opstille til Folketinget i Storkreds Sjælland. 

De seneste års kriser har, om noget, vist os hvor vigtigt det er at vi passer på os selv og hinanden i 

samfundet. Jeg gerne vil være med til at skabe et bæredygtigt samfund med mere fokus på det hele 

menneske. Der bør i langt højere grad være fokus på den grønne omstilling, på bæredygtighed og trivsel. 

Det er integreret i alt hvad vi gør. Den måde vi lever sammen på, i familien, på arbejdspladsen og i skolerne. 

Alternativet går forrest i dette. Vi tegner en vision, som alle borgere kan se sig ind i, hvor det enkelte individ 

kan leve mere frit, får mulighed for at tage ansvar for sin egen sundhed samtidig med at samfundet tager 

hånd om den enkelte. 

 

Sundhed er vigtigt for at kunne leve det gode liv. 

I Danmark er der stor ulighed i sundhed, både mellem rige/fattige, uddannede/uuddannede, men også 

mellem kønnene. Denne ulighed er vi nødt til at håndtere mere aktivt. Region Sjælland har et stort 

udviklingspotentiale, der er meget at arbejde med her, fordi afstandene og livsvilkårene er meget 

forskellige på tværs af kredsen. 

Jeg har stor erfaring med at arbejde politisk. 
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Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, men 

der er også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv ift. at 

være kandidat for Alternativet.  

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder? 

Svar: 

Det gode bæredygtige liv. Sundhedspolitik, psykiatri, ligestilling og kultur. 

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? (Opstiller du til 

Regionsrådet så uddyb gerne spørgsmål 1 her) 

Svar: 

Velfærd. Sundhed, psykiatri, ligestilling, kultur, bæredygtighed. 

 

3. Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund. 

Svar: 

Leve et godt bæredygtigt liv. 

Den grønne dagsorden og ny politisk kultur. 

Det er meget vigtigt for planenten og menneskers skyld at vi gør op med den livsstil der fører til 

ukontrolleret vækst uden hensyntagen til planeten og menneskers trivsel.  

4. Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund. 

Svar:  

 

5. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar: Et demokrati der taler sammen for at forbedre vores samfund og klode. For at skabe en bedre 

verden og ikke for udelukkende for egen vindings skyld. 

 

6. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget? 

Svar: Gennem kampagner på SoMe m.m. og ved at deltage i valgdebatter. 

 

7. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 

folketingskandidat? 

Svar: Jeg har erfaring med det politiske arbejde. Jeg er analytisk og god til at tale. 

 

8. Hvad er din akilleshæl? 

Svar: Jeg er kommet sent i gang med valgkampen 

 

9. Som kandidat er du både opstillet individuelt men også som en del af et hold - hvad kan du byde 

ind med i et team? 

Svar: Holdarbejde er meget vigtigt. Målet må være at få skaffet så mange grønne stemmer som 

muligt, så vi får en kandidat i folketinget. 

 

10. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og Alternativet 

problemer, hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. Dette svar udsendes ikke til medlemmerne 

Svar:  

 



 

11. Hvis du tidligere har været kandidat, men ikke blev valgt ind i folketinget - Hvordan vurderer du 

dine muligheder for at få flere stemmer til partiet og personligt næste gang - og hvad er din 

strategi for at få dem? (Besvares kun af tidligere kandidater til folketinget) 

 Svar: Jeg har været kandidat på Fyn. Jeg stiller op for at tiltrække flere stemmer og fordi jeg kan 

hente velfærdsstemmer til Å. 


