
Vedr. Sagnr. 00001 Klage til ombudsrådet

Fra Jesper Arbo Frederiksen til William, bcc: ombudsraadet 27. mar.

Kære William.

Tak for din henvendelse vedrørende klage over Fynskredsens opstillingsmøde den 16. november 2016, som vi har 
behandlet på vores møde d. 9/3-2017. 

På baggrund af din henvendelse har vi valgt at udtage nogle vigtige spørgsmål af principiel karakter. Disse spørgsmål 
har at gøre med hvordan procedure i forbindelse med f.eks. opstillingsmøder bliver håndteret i Alternativet. Vi vil 
forsøge at behandle dem i forbindelse med afrapporteringen til det kommende årsmøde. Dog kan der desværre være 
en tidsmæssig horisont der besværliggøre dette. Men uanset er det et område vi vil se nærmere på i vores arbejde 
fremover.

Vi ser dog ikke ombudsrådet som en instans der træffer afgørelser i sager om vedtægtsstridigheder eller andre 
konfliktsager. I den forbindelse finder vi at ombudsrådet ikke er det rigtige sted at behandle din henvendelse. 
Jvnf. lands-vedtægterne og ombudsrådets kommisorium, udarbejdet af Hovedbestyrelsen, ser vi os som et organ der, 
på et mere overordnet plan, skal hjælpe hele Alternativets organisation med at tage ved lære og bruge vores 
erhvervede erfaringer i fremtiden.

Imidlertid vil vi meget gerne hjælpe dig med at rette din bekymring over opstillingsmødet det rigtige sted hen. Vi ser tre 
instanser som kan være dig behjælpelig i det henseende:

Vedtægtsudvalget skal bistå med fortolkning af vedtægterne i de foreninger vi har i Alternativet. Alle Alternativets 
foreninger kan konsultere udvalget for råd og anbefalinger. Det kan være i konkrete spørgsmål om tolkning af en 
bestemmelse i en given vedtægt eller i en situation der ikke er forudset i en vedtægt, eller hvor der opleves en konflikt 
mellem en konkret vedtægtsformulering og en ønsket handling. Her kan rådgivningen have karakter af forslag og 
anbefalinger til proces for afklaring og beslutning, f.eks. med hensyn til vedtægtsændringer eller forslag om at bede 
Storkreds- eller Hovedbestyrelsen behandle spørgsmålet. Udvalget kan også inddrages i tilfælde af egentlige konflikter 
eller klager der involverer tolkning af vedtægter. Specielt ved eksklusionssager er udvalgets rolle beskrevet mere 
specifikt.

Konfliktmæglingsrådet skal være med til at udvikle en kultur hvor aktive medlemmer trives, hvor vi er gode til at 
håndtere konflikter, hvor vi er gode til at lære når vi fejler og møder modstand, og hvor vi som organisation bliver i stand 
til at rumme den menneskelige mangfoldighed, som vi hver især bidrager med.
Rådet har konkret til opgave:  

At hjælpe Alternativets medlemmer og foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne.
At være den uvildige 3. part (mægler) i en konflikt mellem medlemmer, specielt i forhold til eksklusionssager. 
Rådet udgør et professionelt beredskab for alle medlemmer, bestyrelser og organer i Alternativet der rekvirerer 
assistance til konfliktmægling.
At bidrage med viden om (og støtte hovedbestyrelsen i) hvordan Alternativet kan udvikle en praksis, et 
beredskab og en kultur for konfliktmægling.
At rapportere til landsmødet.

Endeligt har har du mulighed for på næste Årsmøde i Storkreds fyn at tage problematikken op, kræve 
opstillingsmødet og valget af kandidater omgjort eller komme med forslag til fremtidig håndtering af opstillingsmøder. 
Hertil vil der formodentligt være mulighed for at få rådgivning gennem vedtægtsudvalget.

På baggrund af ovenstående, har vi heller ikke vurderet emnet om inhabilitet. Jeg vil dog gøre opmærksom på at 
afgørelsen om at vurdere sagen, som værende uden for vores mandat, er enstemmigt besluttet af ombudsrådet.

Da ombudsrådets forretningsorden ikke endelig er rettet til og tilgængelig for alle, har jeg indsat nedenfor stående 
uddrag fra den. Der kan forekomme små ændringer i forhold til det endelige dokument. Forretningsordenen samt bilag 
vil, senere, kunne findes på: 



Ombudsrådets forretningsorden, bilag 1: Procedure for håndtering og behandling af medlemshenvendelser.
“Ombudsrådet behandler kun indkomne medlemshenvendelser, hvor det vurderes, at der kan uddrages principiel 
læring og forbedringspotentiale til gavn for Alternativet generelt. Ombudsrådet kan behandle sager hvor Alternativets 
værdigrundlag (de seks værdier, debatdogmerne, manifestet, m.m.) er i spil. Ombudsrådet træffer ikke afgørelse i 
sager om vedtægtsstridigheder eller andre konfliktsager, men kan evaluere og fremkomme med anbefalinger i sager, 
hvor der synes at være uoverensstemmelse mellem værdigrundlaget og praksis, uoverensstemmelse mellem hensigt 
og uheldig ordlyd i vedtægter, eller hvor værdigrundlaget ikke efterleves.”

For nemmere at kunne sortere i sagerne i eftertiden er henvendelsen omdøbt til ombud-201702-01. Du bedes skrive 
dette i emnefeltet ved fremtidige henvendelser.

Skulle du ønske uddybning til ovenforstående, skal du være velkommen til at kontakte mig.

På vegne af Alternativets Ombudsråd

Jesper Arbo Frederiksen
Byrådskandidat Alternativet Skanderborg
Medlem af Alternativets Ombudsråd
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