
Roller i kommunalvalg – KBH 
 
Kommunalvalg er i fuld gang, men vi mangler nogle gode kræfter, der vil være 

med til at drive det frem, så vi kan få det vildeste kommunalvalg. 
Derfor kan du herunder se en beskrivelse af de ”roller” vi kan se i vores 

kommunalvalg. Hvis der er en af dem der tiltaler dig, og som du kunne se dig 

selv i, så skriv endeligt lidt om dig selv, og hvorfor du gerne vil have den 

pågældende rolle til kv17.kbh@alternativet. Hvis I er to sammen, der kunne 

forstille jer i den rolle, må I også meget gerne skrive. Hvis du gerne vil vide 
lidt mere om det eller snakke med os om noget, kan du altid bare hive fat i 

os i koordineringsgruppen/styregruppen, eller skrive til os på mailen. 

Jer der ikke ser jeg selv i disse roller, vil jeg så til gengæld bede om at kigge 

rundt og se, hvem I kender, der måske ikke selv ved, de har lyst, og så lige 

give et lille prik på skulderen �:) 

 

Indkøbskoordinator: 
 

Indkøbskoordinatorens opgave er at sikre at vi får mest muligt for pengene og 
at diverse muligheder for indkøb er undersøgt. Indkøbskoordinator lægger i 

forlængelse af kampagnelederen og skal arbejde sammen med ham/hende/hen. 

 

Der er mange forskellige arbejdsopgaver i denne funktion, og de kommer til at 

ændre sig og udvikle sig løbende, men de overordnede arbejdsopgaver  
tænkes til at være: 

 

- Hele tiden at undersøge muligheder for fælles indkøb med resten af landet 

- Holde fokus på bæredygtighed i vores indkøb 

- Finde billige løsninger 
- Have fokus på behov og mangler 

- Sikre lagerplads til materialerne og holde overblik 

 

Kampagnekoordinator 
 



Kampagnekoordinatorens opgave er sammen med kampagnelederen at sikre 

udfoldelsen af alternativets kv17 kampagne i København. Derudover at sikre  

en sammenhæng mellem de forskelige delkampagner.  

Kampagnekoordinatoren lægger i forlængelse af kampagnelederen og skal 

arbejde sammen med ham/hende/hen. 
 

Der er mange forskellige arbejdsopgaver i denne funktion, og de kommer til at 

ændre sig og udvikle sig løbende, men de overordnede arbejdsopgaver  

tænkes til at være: 

 
- Sikre at ideer bliver til praksis i delkampagnerne  

- Sikre samarbejde mellem delkampagnerne  

- Udbrede kendskabet til vores kampagne  

- At være den samlende kraft mellem delkampagnerne og delkampagnelederne 
- Muliggøre samspil mellem kampagner på tværs af kommunegrænser 

 

Frivillighedskoordinator 
 
Frivillighedskoordinatorens opgave er at være bindeled mellem kampganerne og de 
frivillige. Frivillighedskoordinatorens lægger i forlængelse af  

kampagnelederen og skal arbejde sammen med ham/hende/hen. 

 

Der er mange forskellige arbejdsopgaver i denne funktion, og de kommer til at 

ændre sig og udvikle sig løbende, men de overordnede arbejdsopgaver tænkes til 
at være: 

 

- At praktisere samskablesen mellem frivillige og kampagnerne 

- Netværksdannelse mellem frivillige og organisationen 

- Synliggørelse af det frivillige arbejde i Alternativets samt generel information 
herom. 

- Rekruttering samt fastholdelse af frivillige. 

- Sammen med uddannelseslederen at give de frivillige de kompetencer de finder 

nødvendige  

- Sikre at vores frivillige ikke brænder ud 

 



Uddannelsesteam 
 

Uddannelsesteamets opgave er sammen med uddannelseslederen at 

tilrettelægge og eksekvere uddannelsen i forbindelse med alternativets 
kommunalvalg i København. Uddannelsesteamet lægger i forlængelse af 

uddannelseslederen og skal arbejde sammen med ham/hende/hen. 

 

Der er mange forskellige arbejdsopgaver i denne funktion, og de kommer til at 

ændre sig og udvikle sig løbende, men de overordnede arbejdsopgaver tænkes 
til at være: 

 

- At hjælpe med at eksekverer uddannelsesplanen 

- Sætte sig ind i kandidater og kampagnefolks behov for uddannelse 

- Sammen med dem at tilrettelægge uddannelsen  
- Identificere behov hos kandidater og kampagnefolk 

- Finde relevante tilbud til kandidater og kampagnefolk 

 

Teambuider(e) 
 
Teambuilderenes opgave er at skabe holdånd blandt kandidater og 

kampagnefolk. Teambuilderenes lægger i forlængelse af uddannelseslederen og 

skal arbejde sammen med ham/hende/hen. 

 
Der er mange forskellige arbejdsopgaver i denne funktion, og de kommer til at 

ændre sig og udvikle sig løbende, men de overordnede arbejdsopgaver tænkes 

til at være: 

 

- Koordinere events for kandidater og kampagnefolk 
- Følge op på om holdånden lever 

- Sikre motivation gennem samarbejde 

- Sikre samspil af forskelligheder  

- Sikre kendskab og brug af samskabelse 

 

Økonomiansvarlig 



 

Den Økonomiansvarliges opgave er at sikre at budgettet bliver overholdt og 

rette til efter behov. Den økonomiansvarlige lægger i forlængelse af Den 

organisatoriske leder og skal arbejde sammen med ham/hende/hen. 

 
Der er mange forskellige arbejdsopgaver i denne funktion, og de kommer til at 

ændre sig og udvikle sig løbende, men de overordnede arbejdsopgaver tænkes 

til at være: 

 

- Oprettelse af konto 
- Udfærdigelse af budget sammen med styregruppen og andre relevante  

- Fast opfølgning på budgettet  

- Opfølgning på tilskud fra interne interessenter 

- Regnskabs ansvarlig 
 

 

Kommunikationsansvarlig 
 

Den kommunikationsansvarlige opgave er at sikre god og effektiv 
kommunikation både internt og eksternt. Den kommunikationsansvarlige lægger 

i forlængelse af Den organisatoriske leder og skal arbejde sammen med 

ham/hende/hen. 

 

Der er mange forskellige arbejdsopgaver i denne funktion, og de kommer til at 
ændre sig og udvikle sig løbende, men de overordnede arbejdsopgaver tænkes 

til at være: 

 

- Have overblik over kommunikationsplatforme  

- Lave en plan og nogle retningslinjer for intern kommunikation  
- Sikre at den interne kommunikation er effektiv og overskuelig  

- Sikre at folk har de nødvendige informationer  

- Sammen med kampagneansvarlige at lave plan for ekstern 

kommunikation 
- Sikre eksekvering af ekstern kommunikation  



- Sikre at den eksterne kommunikation passer med vores politik 

- Sikre at vores eksterne kommunikation kommer ud til de ønskede modtagere 

 

Fællesskaber(e) 
 

Fællesskaberens opgave er at skabe rammer for opbygning at personlige 

relationer. Fællesskaberen lægger lidt rundt om, nedenunder, henover og lidt 

over det hele og skal arbejde sammen med alle. 

Fællesskaberens arbejdsområder er at skabe rammer for: 
 

- Fællesskaber 

- Personlige relationer  

- Venskabers opståen og plejning 

- Sjov, fest og hygge 
- Pusterum  

- Konfliktløsning 

Organisatorisk leder – KV17 KBH 

 

Du kommer til at arbejde med det organisatoriske arbejde fra nu af og frem 
til kommunalvalget 2017. 

Du har ansvar for at sikre; at organisationen kører, og at alle henvendelser 

kommer til de rette personer. Derudover skal du have fokus på økonomien, 

fundraising, kommunikation og politikudvikling. 
 

Der er mange forskellige arbejdsopgaver i denne funktion, og de kommer til at 

ændre sig og udvikle sig løbende, men de overordnede arbejdsopgaver tænkes 

til at være: 

 
- Sørge for at alle rollerne er varetaget hele tiden ordentlig. 

- Følge op på kommunikation, fundraising, økonomi og politikudvikling 

- Sørge for at kandidaterne har, hvad de skal buge 

- Sikre at organisationen er klar til valgkamp 

- Sikre stærke bånd med resten af organisationen 
 



Det vil selvfølgelig ikke være dig, der står alene med alle opgaverne, men dig 

der har det overordnede overblik og ansvar. Vi vil sammen med dig finde en 

form på, hvordan vi opbygger organisationen, og hvilke andre roller der er brug 

for. Lige nu forventer vi, at der både kommer en økonomiansvarlig, en 

fundraising-ansvarlig og en kommunikationsansvarlig. Derudover er der Trine 
Hertz, som er vores politikudvikler. Der vil selvfølgelig være mulighed for 

flere underordnede roller, hvis det bliver nødvendigt. 

 

 

 
 

 

 
 
 
Uddannelsesleder – KV17 KBH 
 

Du kommer til at arbejde med uddannelse fra nu af og frem til 
kommunalvalget 2017. Du har ansvar for at sikre; at kandidater, kampagne- og 

organisationsfolk er klædt på til kommunalvalget. Derudover at følge op på 

mulige uddannelsestilbud både interne og eksternt. 

 

Der er mange forskellige arbejdsopgaver i denne funktion, og de kommer til at 
ændre sig og udvikle sig løbende, men de overordnede arbejdsgaver tænkes til 

at være: 

 

- Sikre en bred vifte af uddannelsesmuligheder, der tilgodeser kandidater og 

kampagnefolks individuelle behov og udvikling 
- Tale med forskellige videnspersoner og finde mulige samarbejder 

- Klæde kandidaterne på til dagligdagen i borgerrepræsentationen 

- Sørge for at uddannelsen afspejler vores værdier, dogmer og manifest 

- Løbende at være i dialog med kandidater og kampagnefolk og evaluere deres 

proces med dem  



- Støtte op om særlige behov hos kandidaterne 

 

Det vil selvfølgelig ikke være dig, der står alene med alle opgaverne, men dig 

der har det overordnet overblik og ansvar. Vi vil sammen med dig finde en 

form på, hvordan vi vil lave uddannelsesforløbet, og hvilke andre roller der er 
brug for. Lige nu står det til, at der både kommer et uddannelsesteam og en 

eller flere, der skal stå for teambuilding. Der vil selvfølgelig være mulighed 

for flere underordnede roller, hvis det bliver nødvendigt. 


