Alternativet

Vedtægtsudvalget

SP2022001
Vedtægtsudvalget har d. 9. januar 2022 modtaget en henvendelse fra et
medlem af Politisk Forum angående supplering af PoFo. Sekretæren har
vurderet det er en henvendelse i kategorien Procesbistand.
Ved behandlingen deltog Malthe Uldbæk Iversen, Pernille Lykke Dalmar
Jan Allan Andersen & Peter Laudrup.

Formalia
Henvendelsen drejer sig om:
Kan vi indsupplere med folketings kandidater til Politisk Forum?
Kan vi indsupplere med byrådskandidater til Politisk Forum?

Relevante vedtægter og andet grundlag
Udvalget lægger følgende materiale til grund for vores behandling:
Landsvedtægterne (maj 2021), § 11:

Stk. 1 De 15 folkevalgte medlemmer af Politisk
Forum (ud over Politisk Leder) udgøres af op til
seks, der sidder i kommunalbestyrelser, op til
fem, der sidder i Folketinget, op til tre, der
sidder i regionsråd og op til en, der sidder i
Europaparlamentet.
Stk. 2 Disse op til 15 medlemmer vælges hvert år
i januar eller februar.
Stk. 4 Hovedbestyrelsen foranstalter valg til
Politisk Forum for kommunalbestyrelses- og
regionsrådsmedlemmer. Valget foregår normalt på
et fysisk møde, men kan også foregå digitalt.
Valgene til Politisk Forum annonceres med mindst
seks ugers frist.
Stk. 7 Kommunalbestyrelsesmedlemmer stiller op
mod andre kommunalbestyrelsesmedlemmer og stemmer
kun på kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den samme
praksis gør sig gældende for
regionsrådsmedlemmer, Europarlamentsmedlemmer og
Folketingsmedlemmer. Hvis der er enstemmighed i
Folketingsgruppen kan de vælge at udpege
medlemmer til Politisk Forum på et gruppemøde.
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Stk. 9 Hvis Alternativet ikke er repræsenteret i
Folketinget, skal Landsmødet vælge op til fem
folketingskandidater som medlemmer af Politisk
Forum.
Stk. 10 Hvis Alternativet ikke er repræsenteret i
kommunalbestyrelser, regionsråd eller
Europaparlamentet skal Landsmødet vælge op til
tre regionsrådskandidater, op til seks
kommunalbestyrelseskandidater, og op til en
europaparlamentskandidat.
Landsvedtægterne (maj 2018), § 11:

stk. 9: Hvis Alternativet ikke er repræsenteret i
Folketinget, skal Landsmødet vælge op til fem
folketingskandidater som medlemmer af Politisk
Forum.
stk. 10: Hvis Alternativet ikke er repræsenteret
i kommunalbestyrelser, regionsråd eller
Europaparlamentet bortfalder disse pladser i
Politisk Forum.
Forslagshæfte til Landsmødet i september 2020 angående ændring af § 11,
stk. 10:

Motivation: At holde POFO intakt selvom der ikke
skulle være valgt til de benævnte poster.
Fordele: At vi har et komplet og funktionsdygtigt
POFO selvom vi ikke skulle få valgt nok ind i
byråd, regionsråd eller EU. Valgene kan foregå
som urafstemning efter § 7, stk. 10.
Ulemper: At man som kandidat er længere væk fra
processerne i div benævnte bestyrelser og råd i
og med, at man ikke er valgt.

Argumenter
Spørgsmålet her er, om man skal læse gældende § 11, stk. 9 og 10 i deres
konkrete formulering, eller om man skal tillægge en hensigtsfortolkning.
Den konkrete formulering er jo: det er kun, hvis vi ikke er repræsenteret i
folketinget, at der skal vælges op til fem kandidater til Politisk Forum.
En anden læsning, der bygger på formål og hensigt, er: der skal suppleres
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med kandidater, hvis der ikke er fem folkevalgte i folketinget.
Samme spørgsmål om repræsentation fra byråd.
Da den oprindelige bestemmelse om folketingsrepræsenation i PoFo blev
indført i maj 2018 var der i forslagshæftet ikke yderligere diskussion om
supplering af PoFo. Her koncentrerer man sig om sammenlægningen af
Politisk ledelse og Politisk forum. Forslaget vedtages uden nogen yderligere
debat refereret.
Ved ændringen af bestemmelsen til Landsmødet i september 2020 lægges
der skriftligt, og ved den mundtlige fremlæggelse, vægt på at man ønsker et
komplet og funktionsdygtigt POFO selvom vi ikke skulle få valgt nok ind i
byråd, regionsråd eller EU.
Vedtægtsudvalget hæfter sig formuleringen om der bliver valgt ’nok’ ind i
byråd, regionsråd eller EU. Det følger, at det har været hensigten at
etablere en situation hvor PoFo blev indsuppleret med kandidater, hvis der
ikke var folkevalgte nok til at fylde de angivne pladser. En sådan fortolkning
lægger sig også op ad ønsket om et bredt, velfunderet PoFo og
Alternativets arbejdsform at ’flere ved mere’.
Vedtægtsudvalget bemærker med undren, at indsupplering til PoFo slet ikke
har fundet sted, endnu. Vi har ikke været valgt til Europaparlamentet, så
ved Landsmødet i 2021 burde der have været valgt et medlem af PoFo
blandt kandidater til Europarlamentet.
Det er også klart, at der ikke er indsuppleret med folketingskandidater ved
valgene i januar/februar 2021. Det er Vedtægtsudvalgets opfattelse, at
denne manglende indsupplering ikke er et udtryk, for at der er praksis for
den ordrette fortolkning, men snarere at muligheden ikke har været udnyttet
– en forglemmelse.
Vedtægtudvalget finder således at formålet med bestemmelsen har været
klar for medlemmerne, og at der ikke er etableret en praksis som går
herimod. Derfor anlægger Vedtægtudvalget den holdning, at bestemmelsen
skal forstås udfra sit formål: der skal indsuppleres med kandidater, hvis der
ikke kan vælges nok folkevalgte til posterne i Politisk Forum.
En praksis kan være, at man gennemfører valg til PoFo efter
bestemmelserne i § 11, stk 1 – 8 i januar/februar hvert år (stk. 2).
Hovedbestyrelsen foranstalter valg til Politisk Forum for
kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer (stk. 4), men kan også
sikre, at der sker valg blandt folkevalgte i folketinget og europarlamentet.
Herefter gennemføres hurtigst muligt suppleringsvalg som urafstemning
efter § 7, stk. 10 til de poster i PoFo som ikke måtte være besat efter § 11,
stk. 9 og 10.
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Afklaringen
Vedtægtsudvalget finder at Landsmødet har vedtaget
indsuppleringsbestemmelserne med den hensigt at Politisk Forum skal
være komplet og funktionsdygtigt, selvom vi ikke skulle få valgt nok ind i
byråd, regionsråd eller EU. Bestemmelsen skal altså forstås således, at hvis
der ikke kan vælges seks, der sidder i kommunalbestyrelser, fem, der
sidder i Folketinget, tre, der sidder i regionsråd og en, der sidder i
Europaparlamentet blandt folkevalgte kandidater, kan Landsmødet
indsupplere de ledige pladser blandt kandidater i hver kategori.
Bestemmelsens ordlyd bør klarlægges ved næste landsmøde, for at undgå
fremtidige diskussioner herom.
Vedtægtsudvalget er enigt i denne afklaring.

