
Rasmus Foged 

Opstillingsgrundlag folketingskandidat Alternativet i storkreds Midt- og Vestjylland 

 
Jeg har været medlem af Alternativet siden slutningen af 2014. Jeg var med til at stifte Alternativet lokalfor-

ening i Aarhus i 2016 og var bestyrelsesmedlem i ca. halvandet år. Jeg blev valgt til folketingskandidat i stor-

kreds Østjylland første gang i 2016 og stillede op til folketingsvalget i 2019.  

Du kan se min præsentationsvideo fra folketingsvalget her: https://youtu.be/e_0I_4pCuBw 

I 2017 blev jeg valgt til regionsrådet i Region Midtjylland og har således repræsenteret Alternativet i regi-

onsrådet siden 1. januar 2018. Siden 2018 har jeg været medlem af Politisk Forum, og siden 2019 desuden 

af Politisk Forums Ledelsesudvalg.  

Jeg er uddannet cand.jur. og HA-jur. og har siden 2013 arbejdet ved Retten i Aarhus, hvor jeg har været ad-

ministrationschef og sekretariatschef. Det sidste halve år har jeg været chef for strafferetsafdelingen. Mit 

arbejde består både af ledelse og af at være dommer i konkrete retssager. I min fritid har jeg været fod-

bolddommer siden jeg var 15 år gammel, men det har jeg ikke haft tid til, siden jeg blev valgt til regionsrå-

det.  

Kandidatudvalgets 5 spørgsmål: 

a) Hvad er de tre vigtigste emner for dig? 
Grøn omstilling, mindre social ulighed og globalt ansvar. Vi SKAL bekæmpe klimakrisen og 
skabe en social retfærdighed – både i Danmark og i hele verden.  
 

b) Hvilken form for opbakning forventer du fra dit bagland (f.eks. Alternativets medlemmer, 
kandidatudvalget osv.)? 
Hjælp til planlægning af konkrete aktiviteter, sparring om planlægning af kampagne, være 
med til at gå på gaden og tale med borgerne 
 

c) Hvad er vigtigt for at skabe en godt teamånd blandt kandidaterne og holde fokus på sagen? 
At vi alle først og fremmest arbejder for et godt resultat for Alternativet, og at vi taler åbnet 
og ærligt sammen.  
 

d) Hvor meget energi, ressourcer og tid har du mulighed for/ønsker du at bidrage med? 
Da jeg pt. er medlem af regionsrådet vil jeg kunne bruge det som platform for arbejdet som 
folketingskandidat. Jeg vil derfor forsøge at kombinere arbejdet som regionsrådsmedlem 
med arbejdet som folketingskandidat, så den tid og energi jeg bruger på 
regionsrådsarbejdet også skaber synlighed om Alternativet landspolitik. 

 
e) Hvilke emner er væsentlige for at være folketingskandidat i dit lokalområde? 

Jeg bor i Aarhus, men som regionsrådsmedlem er jeg de sidste to år også kommet meget i 
Midt- og Vestjylland. Jeg mener, det er vigtigt for Midt- og Vestjylland, at der er fokus på 

udvikling og gode livsvilkår i hele Danmark.  
 

Du kan læse mere om mig og mit politiske arbejde på min hjemmeside www.rasmusfoged.dk, på alleos 

https://alleos.alternativet.dk/user/7563, og på facebook www.facebook.com/FogedRasmus. Jeg er også på 

Twitter på www.twitter.com/FogedRasmus og på LinkedIn på dk.linkedin.com/in/FogedRasmus. 

Du kan kontakte mig på rasmus.foged@alternativet.dk og 23701870, hvis du har spørgsmål til mig.  

Mvh Rasmus   


