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Hovedbestyrelsens
årsberetning 2017/2018
Velkommen til Landsmødet 2018. Det har været endnu et mere end almindeligt spændende år
for Alternativet, hvor vi har oplevet at ride på de højeste bølger med udsigt til horisonten af vores
visioner og mærket bølgedale med slid, slæb og hårde perioder.

1: Det, der overraskede
Den store fælles opgave i 2017 var kommunal- og regionsrådsvalget. Så snart en lokalforening var
startet op, gik vi i gang med at vælge kandidater til både kommunal- og regionsrådsvalget, og igen
overraskede vi ikke bare Danmark, men også os selv. Til valget løb over 350 kandidater med den
grønne ild sammen med hundredvis af aktive medlemmer i alle landsdele, og med valgresultatet
skrev vi politisk historie.
For blot et år siden var forventningen, at der ville komme ca. 150 kandidater, som ville stille op i
omkring 50 kommuner og regioner, men få måneder efter var der over 350 kandidater, som var klar
i 83 kommuner og fem regioner. Sådan! Et helt enestående stykke benarbejde fra alle jer, der med
gåpåmod har vist, at muligheden for forandring ligger i vores egne hænder.
Hundredvis af detaljer kunne tilføjes, men endnu vigtigere er, at historien indeholder tusindvis
(bogstavelig talt!) af personlige oplevelser og erfaringer; historier om alt fra aktivisme og politiske
debatter, til udvikling af visioner, mærkesager og lokale kampagner, til arbejdet med at opbygge
og drive de over 100 foreninger, som udgør Alternativets Landsorganisation.
Fra at være en idé - et politisk manifest, værdier, dogmer og en politisk retning for bæredygtighed
og demokrati - er Alternativet i dag en politisk virkelighed, som har slået rod i det ganske land.

2: Et udpluk af succeserne
Aktivisterne
Alt det vi som Alternativet har deltaget i og selv arrangeret det sidste års tid ville fylde adskillige
sider, hvis vi skulle beskrive blot en brøkdel. Dertil kunne man skrive hele bøger om al den
aktivisme, som foregik i forbindelse med valget i november. Og så har vi selvfølgelig haft fælles
aktiviteter som fx Alles Folkemøde, som var vores ‘prøveballon’ for aktivisme på tværs af landet.
Det, der har fyldt allermest, er alle vores egne arrangementer samt deltagelse i lokale markeder,
folkemøder, demokratidage, festivaller, gadefester, demonstrationer og meget andet. Alternativet
er blevet virkelighed i det ganske land
.
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Internationalt
Heja Sverige! Vores søsterparti INITIATIVET er nu opstillingsberettiget til både riksdagsvalet i
september og europaparlamentsvalget i 2019. Det er en sand fornøjelse at se, hvordan de gode
folk griber opgaven an. De er et spændende ‘familiemedlem’, som vi kan blive inspireret af og
samarbejde med. Alternativet var med til lanceringen i slutningen af november, og vi har givet dem
sparring i opstarten.
I England er The Alternative UK alene en politisk platform, da partisystemet gør, at det nærmest er
umuligt at blive valgt ind for små partier. Derfor fokuserer de på at være en bevægelse:
Our purpose is to catalyse a new politics that goes far beyond our current reality. We focus on
engagement more than elections, on values over ideology, on futures that include, not exclude.
We care about solutions, challenges - and great questions.
Through political laboratories, creative practice and sociable meet-ups we are launching a
”friendly revolution”, where we support all citizens to engage deeply with the complex issues
that face our society.
Deres nyhedsbreve kan varmt anbefales - læs med på hjemmesiden her1

Politisk Forum
Politisk Forum er vokset med medlemmerne blandt de nyvalgte kommunal- og regionspolitikere,
samt Alternativets Unge (ÅU). I storkredsene og fra Hovedbestyrelsen er der også valgt nye
medlemmer, og der har derfor været fokus på, at alle kunne komme godt ind i arbejdsgangene.
Politisk Forum har også været med i evalueringen af politikudvikling, som blev igangsat efter
Landsmødet sidste år (læs mere om evalueringen under punkt 5). Her er der kommet vigtig læring,
som rækker ud i hele organisationen. I efteråret har der været arbejdet med forberedelserne til
Europaparlamentsvalget, der har ført til politiske laboratorier og et samarbejde med DiEM25
(Democracy in Europe Movement) om at skabe en pan-europæisk platform, som Alternativet tager
del i.
Udover behandling af kommende visioner skal der arbejdes med et valggrundlag for
folketingsvalget, samt afprøves nye måder hvorpå Politisk Forum kan arbejde med
partiprogrammet og sætte retning for videreudvikling af eksisterende visioner.

https://www.thealternative.org.uk
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3: Det, der var svært
Sager i medierne
Trælse sager i medierne har i 2017 trukket veksler ad flere omgange.
Vi har håndteret sagerne efter bedste evne og med stor hjælp fra de to sekretariater, men det
har været svære sager og mediernes vinkling har været udfordrende. Det har taget mange timers
arbejde at sætte sig ind i problematikker, analysere konsekvenser og ikke mindst sikre, at det ikke
resulterede i unødig skade for alt det store arbejde, der foregik rundt i hele landet.
Under valget ramte sager om Christiansborg-sekretariatet flere forsider. Vi kan godt være ærlige
og sige, at det var ikke den opgave, der var forventet, at vores presseberedskab skulle løbe med i
november.
I Hovedbestyrelsen har vi lært meget af disse sager, og vi måtte erkende, at vi som organisation
ikke har været tilstrækkeligt forberedte på den slags situationer. Vi har i nogen grad manglet et
beredskab, når udefrakommende dagsordener lægger pres på organisationen. Vi måtte lave en
køreplan for orientering og involvering undervejs, som på samme tid levede op til vores dogmer
og værdier og kunne leveres hurtigst muligt. Til efterkritikken er der kommet vigtig læring om
hvordan, vi fremadrettet kan balancere analyser og grundigt forarbejde med forventninger fra
medlemmer, journalister og sociale medier, som ofte har brug for hurtige svar og udtalelser.

Ombudsrådene
Alternativet fik i forbindelse med Landsmødet 2016 et todelt Ombudsråd, som havde til formål at
gøre Alternativet klogere på, i hvilken udstrækning partiet udlever vores værdier og debatdogmer
internt samt i den offentlige debat.
Efter to års forsøg har det desværre vist sig, at organisationen endnu ikke er klar til at løfte
opgaven med Ombudsrådende. Efter Landsmødet 2016 gik første halvår med at skrive
kommissorier og rekruttere medlemmer, og til Landsmødet 2017 kom der en anbefaling fra det
eksterne Ombudsråd. I sommeren 2017 blev der udarbejdet et nyt kommissorium for det interne
Ombudsråd, men der kom desværre aldrig nok medlemmer til at etablere rådet, og pga. af
manglende kandidater blev rådet nedlagt i tråd med landsmødebeslutningen.
Et eksternt Ombudsråd bestående af tre udefrakommende medlemmer har vist sig vanskeligt at
opretholde i praksis. Dette skyldes også det dilemma, at man ikke må være en del af Alternativet,
men professionelt bliver forbundet med et politisk parti og skal udføre en ulønnet opgave.
Hovedbestyrelsen foreslår derfor til Landsmødet, at det Eksterne Ombudsråd nedlægges i
sin nuværende form og genopstår i en ny udgave, hvor udvalget kan suppleres løbende via
storkredsene.
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Konflikter
Uanset hvor gode intentioner vi har, og hvor meget vi ønsker at udfolde ny politisk kultur, vil der
af og til opstå politiske og personlige konflikter. Ikke mindst under valgkampe og i andre pressede
perioder.
Hovedbestyrelsen har sammen med Konfliktmæglingsrådet arbejdet på at skabe entydighed i
forhold til rollen som mægler, og drøftet hvordan vi kan skabe og formidle mest mulig viden om
samarbejde og dialog.
Målet er at samarbejdsvanskeligheder tages i opløbet, holdes så lokalt som muligt og løses
med inddragelse af færrest mulige ressourcer for organisationen. Dertil er det afgørende, at de
involverede parter kan føle sig trygge og tilstrækkelig dokumentation kommer frem, deles og
arkiveres efter gode og gennemsigtige regler.

4: Alt det, vi bliver bedre og bedre til hen af vejen

Etablering af af storkredse og lokalforeninger i alternativet.
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Som alle andre dele af organisationen var 2017 et nyt og anderledes år for Landssekretariatet.
Fra at hjælpe med etablering af lokalforeninger blev hovedfokus at understøtte kandidater og
bestyrelser op til valget, samt at forberede og koordinere den nationale del af valgkampen.
Mens det i 2016 var normen, at der kom mindst 30 nye bestyrelsesmedlemmer til om måneden,
var det i 2017 kandidater, der havde brug for praktisk hjælp, sparring og gode ideer til hvordan vi
kunne få det bedst mulige valg.
Fra Landssekretariatet har det handlet om hjælp til at forstå vedtægterne i forhold til
opstillingsmøder, lovgivning omkring plakatophængning, hjælp til at håndtere pressen og i
særdeleshed videreformidling af gode erfaring på kryds og tværs af organisationen. Det har været
arbejde med valgplakater, kandidathåndbog, flyers om ’Grønt Håb’, uddannelsesmateriale til
kandidater, invitationer til Tour de HÅB og guidelines til udvikling af lokale mærkesager.
De fleste har formentlig haft elementer af de fælles valgkampsmaterialer i hænderne, eller
været i kontakt med Landssekretariatet på et eller andet tidspunkt. Ser man på opgørelsen over
timeforbrug i Landssekretariatet, er kommunal– og regionsrådsvalget også det, som der er brugt
flest timer og ressourcer på i 2017.
Ud over valget har Landssekretariatet i 2017 fortsat udviklingen af den infrastruktur, vi som
organisation står på og som binder os sammen. AlleOs tager syvmileskridt fremad og viste i den
grad sit værd ved at generere oversigt og kontaktinformation på samtlige 350 kandidater. Det
er et setup, som ingen af de andre partier har kunne gøre os kunsten efter, og som Esben Sloth
(kampagnechef) yndede at demonstrere på sine kampagneture rundt i landet. Med AlleOs har vi en
unik mulighed for at bygge lige præcis den platform, som vi mener, der skal til for at understøtte
hele vores bevægelse.
Vores hjemmeside - www.alternativet.dk - har også gjort Alternativet til Danmarks største internetparti, som Politikken proklamerede i august. Hele 49.000 borgere kiggede forbi hjemmesiden hver
måned, hvilket er dobbelt så mange som nr. to på listen. I efteråret kom der også gang i de lokale
hjemmesider efter et par ekstra udfordringer med at få siderne til at spille sammen med AlleOs og
resten af vores digitale univers. Som en ekstra opgave har alle vores systemer skullet gøres klar til
ændringen i lovgivning omkring persondata, som træder i kraft i maj 2018.
Landssekretariatet står for mange andre opgaver. Hvad der er brugt ressourcer på i 2017, kan
der læses mere om under den økonomiske beretning. Den delte sekretariatsledelse har arbejdet
sammen i knap to år, og det har været en ledelsesopgave, som har ændret sig gang på gang og
hvor sekretariatet har skullet tilpasse sig nye behov og opgaver. Selvom der har været travlt,
er der også opbygget mange vigtige erfaringer med hensyn til hvordan vores allesammens
Landssekretariat bedst muligt bidrager til at understøtte og forbinde hele vores landsorganisation i
samspil med alle foreninger, nedsatte fora og medlemmer.

NyE visioner og Politiske forslag
2017 har været et år, hvor mange politiske visioner er blevet færdigudviklet gennem politiske
laboratorier og derefter behandlet i Politisk Forum. Det har været et knoklearbejde, som fortjener
stor ros og anerkendelse til alle jer, der på forskellig vis, har haft en finger med i spillet.
Der har været afholdt Politiske Laboratorier, samtalesaloner, tværpolitiske events, visionsspil og
mange andre politiske og demokratiske aktiviteter op til og under valget. I Politisk Forum er der
blevet behandlet og godkendt 12 visioner i 2017 og 2018 og dertil en hel del del-visioner.
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Visioner, der har været behandlet i POFO i 2017 og 2018
2018
Et digitalt Danmark
Socialpolitisk vision
Borgerløn

2017
Et sammenhængende Danmark
En alternativ straffe- og offerretspolitik
Danmark - det bedste land for verden
Danmark som humanitær stormagt
Global beskyttelse og mobilitet
Global bæredygtig omstilling
Global lighed
Globale fællesskaber
Vision for videregående uddannelser

PolitiskE forslag og digitale eksperimenter
Som noget nyt fik vi i 2017 mulighed for at stille og kvalificere politiske forslag på AlleOs. Her
er blevet udviklet forslag, som sidenhen er kommet med i de politiske udspil fra Christiansborgsekretariatet (med afsæt i de vedtagne visioner), og der er blevet stillet forslag om alt fra
uddannelse og ligestilling til bæredygtigt produktansvar og persondatabeskyttelse.
I alt er der er blevet stillet 248 politiske forslag på AlleOs. Heraf er 170 kommet i vores politiske
katalog.

Hovedbestyrelsen arbejde
Hovedbestyrelsens opgave handler på forskellig vis om at sætte de overordnede rammer
for udviklingen af landsorganisationen. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med alle dele af
organisationen. Undervejs drøftes og besluttes alt fra projektplaner og budgetter, til kommissorier
og nedsættelse af arbejdsgrupper.
Det seneste år har der på ‘mødebordet’ været over 60 forskellige indstillinger, samt adskillige ting i
forhold til koordinering og samarbejde med resten af organisationen. Indstillingerne dækker blandt
andet over:
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Organisationen: Årsplan, regler
for digitale afstemninger,
rammer for strategiske
projekter, vedtagelse af
international strategi,
udvikling af kommissorium
for Politisk Ledelse, opstart
af ansættelsesudvalg og
organisationsudviklingsudvalg, koordinering af forslag
til vedtægtsændringer.

Råd og udvalg: Udvikle
kommissorier, samt
koordinering og
samarbejde.

Økonomi: Udvikle og drive en
konsultativ proces for budget,
forberede budgetrevisioner,
beslutninger om valgopsparring,
håndtering af sager i medierne.

Landssekretariatet: Årshjul,
MUS- og lønsamtaler med
ledelsen i Landssekretariatet,
revideret formålsbeskrivelse
for Landssekretariatet,
opfølgning på
persondataforordning.

Lands- og halvårsmøde:
Forberede og levere
indhold fx beretninger.

Politikudvikling: Styregruppe for
evalueringen, samarbejde med
og deltagelse i Politisk Forum,
beslutninge vedrørende lokale
processer for politikudvikling.

Valg: Rammer og budget
for kommunal- og
regionsrådsvalg.

Dertil har der været fokus på samarbejde, involvering, sparring og videndeling i cirkelmøderne
mellem alle bestyrelser i Alternativet, i den konsultative budgetproces, samt arbejdet med
Europaparlamentsvalget. Hovedbestyrelsen er som observatør også repræsenteret i Politisk
Ledelse og har haft til opgave at definere Politisk Ledelses rolle og tilpasse kommissoriet
efterfølgende.
Det er dog stadig nok at tage fat i for den kommende Hovedbestyrelse; en gennemarbejdet
uddannelsesstrategi, en samlet plan for ligestilling og mangfoldighed, en strategi for funding og en
samlet strategi for landsorganisationen er nogle af de emner, der har været berørt i årets løb, men
endnu ikke har resulteret i endelige beslutninger.

5: Det, vi prøvede for første gang
Fra valget til hverdagen
Alternativet er også vokset som parti og denne gang med hele 23 nye politikere i vores by – og
regionsråd, samt en række medlemmer, som er blevet valgt til lokaludvalg og bestyrelser landet
over. Det er en helt ny virkelighed, som måske så småt er ved at blive hverdag lokalt, men det
samlede billede har de færreste nok vænnet sig til endnu.
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Regioner
Qasam Nazir Ahmad, Region Hovedstaden: Udvalg for værdibaseret styring og Udvalget for
forebyggelse og sammenhæng (formand)
Martin Schepelern, Region Hovedstaden: Social – og psykiatriudvalget (næstformand)
Rasmus Foged, Region Midtjylland: Udvalget for nære sundhedstilbud (næstformand), Udvalget
for regional udvikling og Det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik
Kommuner
Liv Gro Jensen, Aarhus. Kenni Flink, Albertslund. Anne Thomas, Bornholm. Mads Holdgaard,
Faaborg-Midtfyn. Sofie Valbjørn, Fanø. Mette Bram, Frederiksberg. Niko Grünfeld, København.
Fanny Broholm, København. Franciska Rosenkilde, København. Maja Krog, København. Badar
Shah, København. Jakob Gorm Andreasen, København. Abdirashid Akubar Abdi, Odense. Claus
Løwe Klostergård, Silkeborg. Mira Issa Bloch, Skanderborg. Niels Aalbæk Jensen, Sorø. Karl
Magnus Bidstrup, Svendborg. Mette Foged, Syddjurs. Joachim Kjeldsen, Thisted. Ann Busch,
Vordingborg.
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I de 15 kommuner hvor Alternativet er repræsenteret, er der opstartet forskellige aktiviteter for at
invitere medlemmer ‘ind i maskinrummet’ og for at hjælpe vores nyvalgte i deres arbejde. Udover
nyvalgte politikere har vi som parti også opbygget de første vigtige erfaringer lokalt og dertil skabt
nye relationer til partier, organisationer, virksomheder og naboer. Det er igen nyt for Alternativet,
at vi er kommet så bredt ud og har fået lokale erfaringer og netværk, som der kan bygges videre på.

International strategi
I efteråret blev der udviklet en samlet strategi for Alternativets internationale arbejde. De første
skridt er ved at blive taget, så vi kan styrke dette område og have en koordineret indsats og blandt
andet drage nytte af de mange internationale relationer, som opstår måned for måned. De fire
grundelementer i strategien er: connect, collaborate, inspire and learn:
We want to connectalternative-minded parties and movements in all countries in the world.
We want to inspireothers by sharing our learnings from building a movement and a political
party.
The Alternative party wants to learnfrom alternative-minded parties and movements in all
counties in the world and bring that knowledge into the Alternative party and movement in
order to evolve.
The Alternative wants to collaboratewith alternative-minded parties and movements in all
countries in the world.
En styregruppe er ved at blive nedsat som skal stå for koordineringen af dette arbejde sammen
med Hovedbestyrelsen, sekretariater og hele landsorganisationen.

Europa Parlamentsvalg og DiEM25
Siden januar har der været fuld gang i de indledende processer frem mod Europa Parlamentsvalget
i 2019. Storkredsene valgte, med opbakning fra Hovedbestyrelsen, at udskyde valg af EP-kandidater
i marts, således at vi bedre kunne nå at lave politiske laboratorier og køre en god proces med alle
de aspiranter, som kunne have mod på at stille op. De politiske laboratorier har været afholdt i
alle storkredse, hvor der er blevet arbejdet videre med de allerede vedtagne visioner, som danner
grundlag for et kommende valggrundlag, som skal behandles i Politisk Forum i maj. Til juni
bliver der valgt en kandidat i hver storkreds, og i september bliver der afholdt et ekstraordinært
Landsmøde, hvor der skal vælges en spidskandidat og startskuddet til kampagnen kan lyde.
I Danmark kommer vi som Alternativet til at have vores egen nationale platform, men det er også
forventningen, at vi bliver del af en fælles Europæisk platform. Alternativet bidrager til at udvikle
en pan-europæisk platform sammen med DiEM25 - Democracy in Europe Movement - som i
efteråret besluttede at stille op til europaparlamentsvalget i 2019. DiEM25 ønsker med opstillingen
at sætte demokrati på dagsorden på europæisk plan. I visse lande vil dette ske gennem direkte
lister, i andre lande gennem samarbejde med partier, som eksempelvis Alternativet.
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Evaluering af politikudvikling i Alternativet
På Landsmødet 2017 var der bred opbakning til, at vi skulle evaluere Alternativets politikudvikling,
og evalueringen er nu afsluttet. Vi skal lære af både vores succeser og fejl, og blive endnu bedre til
at realisere Ny politisk kultur, når vi sammen skaber grøn og alternativ politik.
Evalueringen giver ikke ét forkromet svar, men kan hjælpe os til at skabe en fælles forståelse af,
hvordan vi skaber et levende demokrati og den bedste politik i Alternativet.
Du kan læse hele evalueringen her2. I det følgende beskrives evalueringens hovedkonklusioner, og
nogle refleksioner den giver anledning til.

Bedre skabelse af politik og øget fokus på demokrati
Evalueringen har identificeret to overordnede mål, med udgangspunkt i Alternativets idealer og
forståelser af demokrati, politik og involvering:
At styrke processerne for udvikling af politik i Alternativet, lokalt og nationalt.
At genoplive demokratiet i Alternativet og i Danmark.
Et afgørende skridt imod at opnå disse mål er en ny forståelse af vores demokratiske og politiske
aktiviteter.

Alternativets demokratiske og politiske aktiviteter:
Mere end Politiske Laboratorier
Vi har i de senere år i høj grad koncentreret os om at udvikle politik til formel vedtagelse. Det
er der mange gode grunde til, og politik er en helt essentiel del af vores praksis – men ikke den
eneste. I Alternativet forstås begrebet politik bredere end som de konkrete politiske visioner
og forslag, der laves til formel vedtagelse. Alternativet skal gennem en Ny politisk kultur skabe
muligheder for, at mennesker deltager i demokratisk samtale, udveksler meninger og holdninger,
bliver klogere på hinanden, sig selv og verden, skaber konkret og lokal handling, laver aktivisme og
har lyst til at mødes igen og igen.
I praksis viser det stærke fokus på udvikling af politik sig som, at vores primære politiske aktiviteter
er Politiske Laboratorier, hvor målet er at udvikle politik i fællesskab. Evalueringen viser et ønske
om, at vi husker på de andre vigtige aktiviteter i Alternativet end de, hvor vi fokuserer på at skabe
politik. Én måde at kunne tale anderledes om vores demokratiske og politiske aktiviteter er
gennem opdelingen, som du kan se på næste side.

https://alternativet.dk/application/files/9515/2412/3101/Evalueringsrapport.pdf

2
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Denne opdeling viser os selv og andre, at vi har aktiviteter, hvor vi skaber politik til formel
vedtagelse; aktiviteter med fokus på den demokratiske samtale, læring og dialog, og aktiviteter
hvor vi formidler Alternativets politik og projekt. Og selvfølgelig en hel masse spændende
kombinationer.

Hovedkonklusioner
Evalueringen peger på følgende fem behov, vi skal forholde os til for at forbedre den måde, vi laver
politik på og genoplive demokratiet både i Alternativet og i Danmark. I evalueringsrapporten er
også beskrevet mulige handlespor, der kan indfri de forskellige behov.
1. Afklaring af typer af politik
Der er uklarhed om, hvilke former for politik Alternativet skaber og arbejder med; hvilke
mandater hvem har til at beslutte politik, og hvilke processer udvikling af politik skal gå
igennem.
2. Politisk Forums funktion
Politisk Forum er central for skabelsen af politik i Alternativet. Der har været uklarhed omkring
Politisk Forums arbejde, og samtidigt et ønske om at gøre Politisk Forum mere aktiv og
værdiskabende.
3. Folkevalgtes rolle
De medlemmer, der er folkevalgte i Folketinget, Byråd og Regionsråd, spiller en afgørende rolle
for skabelse og formidling af Alternativets politik. Deres funktion skal afklares og støttes.
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4. Støtte til medlemmer, når de arbejder med at skabe politik
Alternativets medlemmer laver en del af Alternativets politik. Deres behov for støtte og
rammer skal afklares, og vi skal udvikle metoder til, at de kan lave den bedste politik i de
bedste processer.
5. Bedre brug af digitale platforme
Brugen og oplevelsen af Alternativets digitale platforme skal forbedres, med udgangspunkt i
medlemmernes behov, brug og ønsker.

Refleksioner over vores praksis
Den overordnede læring af evalueringen synes at være, at vi i Alternativet også kan blive ramt
af krav om, at fokusere på resultater frem for de vigtige samtaler, dialog, læring og menneskelig
udvikling. I kampen for at præstere vi har tillagt udvikling af politik til formel vedtagelse meget
mere værdi end dialog, samtale og handling – noget, som også er en grundlæggende del af
Alternativets DNA. Tiden er kommet til, at vi minder os selv om vores oprindelige ideal om Ny
Politisk Kultur; dialog, forståelse og demokratiske samtaler.

6: Det, vi skal nu
Hovedbestyrelsen stiller forslag til årshjul
Fra Hovedbestyrelsen har vi arbejdet med en samtænkning af det organisatoriske arbejde og
det politiske arbejde. I perioden har der også været en særlig opmærksomhed på, hvordan vi
fastholder sammenhængskraften i vores fælles projekt og både understøtter alle vores tillidsvalgte
bedst muligt, og helt konkret bruger de ressourcer, vi har. Vi har opbygget en organisation i en
traditionel foreningsstruktur, men med et ønske om en ’Ny Politisk Kultur’, der er forskelligt fra
andre bevægelser og partier. Mange af os har ikke erfaring fra andre politiske partier, men har
netop valgt at være aktive i Alternativet, fordi vi ønsker at vitalisere og udfolde demokratiet og en
ny politisk kultur.
Fra Hovedbestyrelsen arbejder vi derfor på at samle beskrivelser af kerneopgaver, mandater
og snitflader. Vi kalder det for en domæne-afklaring. Dette arbejde skal munde ud i
opgavebeskrivelser, således at det bliver tydeligere for alle, hvordan vi går til de forskellige
kerneopgaver i Alternativet, og hvor man skal gå hen for at være en del af en opgave, eller give
input og måske kritik på et givent område.
Samtidig vil vi gerne fortsætte samtalerne med alle interesserede om, hvad ledelse er i Alternativet
og hvordan, vi skaber de bedste vilkår for koordinering, samarbejde og dialog på alle niveauer af
organisationen.
Derfor forventer vi også at en kommende hovedbestyrelse arbejder videre med konkrete
strategier og sigtepunkter. Vores politiske ambitioner er høje, og det kræver (selvfølgelig) et
målrettet arbejde med landsorganisationen, så vi kan skabe de bedste rammer for handlekraft,
fællesskaber og omsorg for hinanden, og dermed skabe den bedste platform for markante
samfundsforandringer.

12

Landsmøde, 2018

Fremfor alt skal det være en inspiration til dialog og samtaler rundt i landet om, hvordan vi
bedst understøtter vores visioner og hjælper hinanden med at etablere gode fællesskaber, gode
kandidater og et meningsfuldt arbejde som frivillig. Med udgangspunkt i cirkelmøderne med
storkredsene og lokalforeningerne, medlemsundersøgelser og evalueringen af politikudvikling
skal en kommende hovedbestyrelse være ansvarlig for at sætte en overordnet retning med klare
prioriteringer for udvikling af organisationen.
En af de ting som er blevet gentaget ofte, er ønsket om fælles aktiviteter på tværs af landet.
Hovedbestyrelsen har derfor sammen med Landssekretariatet udarbejdet et forslag til et aktivitetsårshjul for hele Alternativet med forslag til fælles aktiviteter, inspiration og vidensdeling. Dette
er tænkt som ét af flere vigtige elementer for at skabe sammenhæng og en styrket fornemmelse
af fællesskab på tværs af landsorganisationen. Vi håber, at der er resonans for forslaget på dette
Landsmøde.
Godt Landsmøde
Kærlig hilsen
Hovedbestyrelsen
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Beretning
fra politisk leder
Af Uffe Elbæk

Så er det igen tid for årets vigtigste samling i Alternativet: Landsmødet. Og med den er det tid
for min beretning over det år, der er gået: Både internt i vores parti og bevægelse, men også
i Danmark, i Europa og i verden. Jeg vil forsøge at ridse de store linjer op, som jeg ser dem.
Forhåbentligt kan det afføde en samtale i Alternativet om hvilken rolle, vi skal spille over det næste
år.

Verden set fra Christiansborg
Årets store politiske overskrifter har handlet om skattelettelser og udlændingestramninger. De har
handlet om lockout af offentligt ansatte og om udflytning af statslige arbejdspladser, der pludselig
fik en ubehagelig karakter, da det også skulle gælde Folketingets demokratiske vagthunde;
rigsrevisionen, ombudsmanden og statsrevisorerne. Endelig har det forgangne år selvfølgelig
handlet om et regions- og kommunalvalget, som var Alternativets første.
Uden for landets grænser har dels progressive og dels reaktionære kræfter erobret terræn.
I Europa er det ikke mindst sket på bekostning af de etablerede magtpartier.
Når det kommer til klimakampen, er der også grund til både at være bekymret og håbefuld. Der
er desværre gået endnu et år uden den afgørende politiske handling, som klimaeksperter i hele
verden efterspørger. Omvendt er der også masser af tegn på, at den grønne omstilling ikke kan
bremses og får stadig større folkelig opbakning. De paradoksale tendenser viste sig da toppen af
erhvervslivet samledes til World Economic Forum i Davos, og konstaterede, at de største trusler
mod deres forretninger var klimaforandringer og global ulighed, alt imens Trump trak USA ud
af Paris-aftalen og underminerede sit eget miljøagentur, og vi i år kunne læse at de otte rigeste
mennesker i verden nu ejer lige så meget som klodens fattigste befolkningshalvdel.
Paradokserne kunne også mærkes herhjemme, da vi oplevede et koldt forår i Danmark, imens
temperaturen i det nordlige Grønland bød på tøvejr. Og ifølge WWF (Verdensnaturfondens)
opgørelser over tabet af biodiversitet i disse år er vi blevet mellem 200-2000 færre arter på jorden i
dag, end vi var, da vi samledes ved samme tid sidste år. Det er altså en mindre mangfoldig verden i
dag, end det var for bare et år siden.
Med andre ord er der ved gud nok kampe, der skal kæmpes. Og samtidig er det vores rolle – synes
jeg – at sikre, at vi giver håbet plads til at folde sig ud og sprede sig. For i en tid med store kriser
kan frygten let sejre. Og det er vores opgave at sikre, at det ikke sker. Med store kriser kommer
muligheden for store forandringer. Også til det positive. Og det er på det bagtæppe, at jeg skriver
denne beretning.
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Året i Alternativet
For vores parti og bevægelse bød året på en række sejre herhjemme. Borgerforslag.dk blev
lanceret. Det var allerførste forslag, jeg selv stillede, da jeg alene repræsenterede Alternativet
i Folketinget. På den grønne dagsorden blev efterforskning efter olie- og gas på land og i de
kystnære farvande standset – takket være en utrættelig kamp fra vores Christian Poll og Torsten
Gejl, og ikke mindst alle de mange borgere, der i hele landet har sagt fra over for skiftergas,
fracking og oliejagt. Og så var det i efteråret, at Alternativet skrev danmarkshistorie med et
fremragende kommunal- og regionsvalg. Vi gik fra 10 folkevalgte til hele 33, og Alternativet
kan nu blandt andet bryste sig af en borgmester på Fanø, en viceborgmester på Bornholm og en
kulturborgmester i København. Et imponerende resultat. Særligt når man tænker på, at slutningen
af valgkampen var præget af negative historier om Alternativet, som vi helst ville have været
foruden, og som jeg lover, at vi har lært af.
I forbindelse med valgkampen havde jeg fornøjelsen af at besøge 33 af vores knap 90
lokalforeninger. Sammen med kandidater fra alle hjørner af landet besøgte jeg blandt meget
andet iværksættere i Thy, oplevede glade grise på et biodynamisk landbrug i Sydjylland, hang
selvlysende plakater op i København, spiste hjemmebagte boller i Gribskov og hørte rockmusik
i Svendborg, mens vi selvfølgelig på hele turen diskuterede masser af politik og drøftede vores
bud på en seriøs bæredygtig omstilling af Danmark. Alle steder blev jeg mødt af varme, ildhu og
optimisme. Det var dybt bekræftende at se og opleve, at der er så mange ildsjæle i Danmark. Det
er en levende og mangfoldig bevægelse, vi sammen har skabt og som kommer til udtryk i alt fra
en stålsat borgmester på Fanø, der tager kampen op med Esbjergs havneudvidelse, over utallige
bestyrelsesmedlemmer og kandidater, der investerer sig selv i vores fællesskab, og til de frivillige,
der løbende arrangerer samtalesaloner eller Mød Alternativet-arrangementer på kryds og tværs af
landet.
Vi må ikke glemme, at vi på ganske få år har skabt en helt ny politisk bevægelse i Danmark. Hver
enkelt af os er samlet omkring et ønske om en grøn og demokratisk fremtid. Om at skabe et
Danmark, som vi med stolthed kan give videre til de generationer, der skal følge i vores fodspor.
Det er dén kamp, jeg ser jer kæmpe. Nogle gange målrettet og andre gange mere søgende, som
når vi samles ved middagsbordene og stiller de spørgsmål, der skal besvares for at finde den
endnu ubetrådte sti, der skal føre os sikkert ind i en bæredygtig fremtid. Det er denne dialog,
jeres inspiration og det brændende behov, jeg ser i verden, der giver mig energien til at fortsætte
arbejdet. Jeg håber også, at I mærker den energi, og at jeg er med til at give energi tilbage til jer.

Alternativet uden for Danmark
Som en nytænkende og alternativ politisk bevægelse er vi fortsat en inspiration for mange andre.
Også uden for Danmark. Det har vi set med vores søsterparti i Sverige, ‘Initiativet’, som så dagens
lys i efteråret og er blevet opstillingsberettiget til det svenske parlament. Og med The Alternative
UK, som lever i bedste velgående i Storbritannien.
Jeg oplevede det også, da ’De Grønne’ i Storbritannien inviterede mig til at holde en tale ved deres
årsmøde i marts, fordi de ønskede at lære af vores erfaringer. Jeg oplevede det igen, da vi blev bedt
om at bidrage til en bog om borgerløn, der udkom i midten af marts. Og jeg oplever det ved, at et
universitet i Canada har bedt Alternativet, om – som det første parti i historien – at være ”party in
residence” hos dem i Montreal for at udbrede vores budskaber og hjælpe deres studerende med at
forstå, hvordan man skaber en håbefuld politisk bevægelse.
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Det fører mig til den sidste afstikker udenfor landets grænser. I foråret 2019 skal vi nemlig
gennemføre vores første Europaparlamentsvalg. Det kan måske virke som om, det ligger langt
ude i fremtiden, men allerede nu er vores storkredse i fuld gang med at opstille de kandidater, der
skal repræsentere os ved valget. Det er nu, at kimen til valgkampen lægges, og det er derfor, at vi
i foråret trådte ind i et samarbejde, der anført af DiEM25, arbejder for at skabe en ny, progressiv
platform for et tværeuropæisk samarbejde. Et samarbejde, der gennem demokratiske reformer, har
som mål at sikre et mere demokratisk og gennemsigtigt EU.

Vores ambitionsniveau
I år var mere end året, hvor borgerforslag blev til virkelighed. Det var også et år, hvor vi lancerede
en række udspil, der viser, hvad vi vil med Danmark. Der er mange udspil, og I kan læse mere om
dem i den beretning, gruppeformand, René Gade har skrevet.
Jeg får alligevel lyst til selv at fremhæve to af de store udspil, der for mig i særlig grad udtrykker
Alternativets ambitionsniveau. Det første er De Tre Bundlinjer, som vi lancerede ved vores
sommergruppemøde i august, og det næste er Bæredygtigt Landbrug, som vi lancerede i starten af
marts måned.
De Tre Bundlinjer er vigtigt for mig, fordi det cementerer, at vi ikke tror på et evigt vækstparadigme
med et endimensionelt fokus på en økonomisk bundlinje. Fra Alternativets undfangelse har det
været vigtigt for mig, at vi giver vores bud på, hvordan vi gør op med vækstbesættelsen og sikrer, at
vi får en bæredygtig økonomi og et syn på det gode liv, der ikke kompromitterer livet på planeten.
Det gjorde vi, da vi lancerede vores eget bud på, hvordan vi helt konkret kan måle et lands
velbefindende på en bredere og mere sammenhængende måde end med snævert økonomisk fokus.
Hvor økonomien ikke længere er et mål i sig selv, men bliver set som et middel til at fremme de
dagsordener, der for alvor bør være i fokus: Det gode liv og den sunde natur – en social og en grøn
bundlinje.
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Bæredygtigt landbrug
I forlængelse af De Tre Bundlinjer har vi i år taget livtag med en af Danmarks største og mest
centrale sektorer: Vores landbrugssektor. Landbruget i Danmark fylder nemlig mere end halvdelen
af det danske areal, og det er landbruget, der traditionelt har formet vores selvforståelse som
nation.
Derfor tager vi det også alvorligt, når det danske landbrug befinder sig i en så dyb krise,
som tilfældet er. Krisen er økonomisk, da hver tiende landmand er på konkursens rand, og
landbruget samlet set har en gæld på 380 mia. kr. Krisen er social, da de enkelte gårde bliver
til kæmpelandbrug med færre og færre arbejdende hænder, og hvor en ny generation af unge
landmænd ikke kan få lov til at låne penge til at starte nye landbrug. Og krisen er miljømæssig,
fordi det meste af landbruget desværre medvirker til at forurene vores drikkevand og vores luft
- i tillæg til at forurene vores klima med drivhusgasser. Vi har derfor lanceret en håbefuld plan
for, hvordan vi kan genskabe et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt landbrug, hvor
økologien og kollektive ejerskabsformer bringer Danmark tilbage i balance med naturen.

Det Næste Danmark
Til sidst vil jeg se frem på året, der kommer. I min tale på dette års Landsmøde vil jeg give mit bud
på det Danmark, jeg håber, vi går i møde i fremtiden. Et oprigtigt og modigt bud på, hvad Danmark
har brug for, hvis vi ser om på den anden side af horisonten. Samtalen om Det Næste Danmark er
også en samtale, som jeg ser frem til at have med jer i året, der kommer.
Der bliver nok at tage fat på. For ligesom vi sidste år var på vej mod en kommunal- og
regionsrådsvalgkamp, er vi igen i år på vej mod et valg. Eller rettere to. Nemlig et folketingsvalg og
valget til Europa-Parlamentet. Folketingsvalget bliver det andet i vores korte historie. Vi ved ikke,
hvornår det falder, men vi ved, at det senest skal være i juni 2019. Vi skal derfor være forberedte på,
at valget kan komme når som helst i løbet af det næste år. Det glæder jeg mig til, så vi igen kan vise
danskerne, at politik kan være så meget mere.
Alternativet er efter min opfattelse endnu vigtigere, end det nogensinde har været. Jeg vil
gøre mit for at stå på mål for en målrettet og vital valgkamp, der gør det tydeligt, at vi er en
forandringskraft, der skal være med til at tegne morgendagens Danmark. Vi vil komme med
konkrete løsninger, der tager hånd om de problemer, vi ser. Og jeg vil sørge for, at vi præsenterer
dem med overskud, livsglæde og grønt håb.
Som vores eksterne ombudsmandsråd anbefalede i deres beretning fra sidste år, skal vi i
Alternativet ikke være bange for magt. Vi skal søge den, og vi skal omsætte den til medindflydelse,
demokratisk håb og en målrettet handling for et grønt Danmark. Et Danmark i balance både
økonomisk, menneskeligt og med naturen som helhed. Lad os gøre det sammen.

Vel mødt på årets Landsmøde!
Kærlig hilsen
Uffe
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christiansborg
Sekretariatets
beretning
Alternativet er oplagt
Af René Gade, gruppeformand og interim sekretariatschef

Nye valg står inden længe for døren, og årets Landsmøde i Alternativet er hele organisationens
mulighed for samlet at rette vores grønne bølge af demokratisk nyskabelse i den helt rigtige
retning. Det bliver et fremragende 2018 efter et hårdt 2017, hvor vi knapt nok har nået at tage den
fantastiske følelse af de mange nye regions- og byrådsvalgte politikere fra vores bevægelse helt
ind i hjerte og hjerne endnu. Så lad os tillade os at mærke stoltheden over alle de kandidater og
frivillige, som til sidst skabte både nye folkevalgte og borgmestre. Fra Thisted til Svendborg. Og fra
Fanø til Bornholm.
I den seneste måned har vi sagt velkommen til en håndfuld nye, dygtige kolleger på vores grønne
Christiansborg-gang. Det betyder, at det stærke team af medarbejdere og politikere, der har båret
os frem på Christiansborg, siden det historisk flotte folketingsvalg i 2015, nu har oplevet de første
større forandringer som sekretariat. Forandring fryder, men når vi siger goddag og farvel til gode
mennesker, tager det også tid og koster kræfter for hver enkelt af os - og det ikke blot hos os på
Christiansborg-sekretariatet, men også hos alle jer over hele landet, fordi vi repræsenterer jeres
holdninger og værdier. Tak for tålmodigheden.
Vi valgte at sætte de politiske ambitioner helt op i gear, inden forårsfornemmelserne rigtig
kunne mærkes, så vi kunne indlede 2018 med massiv politisk substans gennem mange konkrete
udspil. Det gjorde vi blandt andet efter et internt turbulent efterår, hvor vi selvkritisk har lært
af de begåede fejl og samtidig handlet professionelt og i trit med vores værdisæt på det, der
skulle handles på. Således har vi igennem de seneste måneder skabt en ny struktur i teamet
af medarbejdere og ledelse, professionaliseret arbejdsgange og administration således, at vi
kan være innovative og tænke alternativt på et solidt fundament. Det er det fundament vores
nye sekretariatsleder, Lykke Jensen overtager fra den første maj, og vi ser frem til, at hun vil
viderebygge det sammen med os.
Siden det sidste Landsmøde i Odense har vi løftet virkelig mange dagsordener og deltaget i mange
politiske aftaler, hvor vi har insisteret på at tænke vores tre bundlinjer ind i såvel løsninger som
lovgivning. Nogle gange med tydeligt aftryk, andre gange med mindre eller ved at sige fra.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg undrer mig over den skeptiske forståelse, der
jævnligt ytres hos politiske kolleger, kommentatorer og journalister om vores evner i Alternativet
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til at levere realpolitiske resultater. For er der noget, vi gør, så er det da netop at sætte politisk
ambitiøse dagsordener, ilte dem over hele landet, ud over landets grænser og helt ned i fuldt
finansierede finanslove, udspil og kompromissøgende og tværpolitiske aftaler. Vi er i opposition og
sidder ikke med taktstokken, og det tager noget tid at få rystet de hæmmende overbevisninger om
vores flyvskhed og manglende professionalisme af os som nyt parti. For vi er et alternativ, og når
man er det - virkelig vil være det, så må vi også tage de tæsk, det koster at insistere på forbedringen
af systemerne i stedet for systemfastholdelsen. Det er nemlig ikke altid populært at sætte
spørgsmålstegn ved vanetænkningen og det ‘normale’ i politik. Det var derfor, jeg gik ind i politik,
altså for netop at forandre dansk politik. Det oplever jeg, er den altdominerende overbevisning og
drivkraft hos alle medarbejdere og politikere på den Grønne Gang. Vi vil en grøn og demokratisk
omstilling, og vi tør sætte det lange lys på med styr på politikken til på mandag - og klarhed om de
linjer, der skal trækkes til om 30 år.
Vi har allerede bevist, at vores eksistens i Folketinget og rundt om i landet forandrer og forbedrer
samfundet gennem ny politisk kultur og en grøn insisteren på struktur- og samfundsforandring med
borgere, erhvervsliv, civilsamfundet og staten som samskabende organismer. Det der lød for vildt
og visionært i 2015 er i dag realpolitiske dagsordener nationalt og internationalt. Det er os, der har
løftet flere af dem ind på Christiansborg og ud i virkeligheden, og vi bliver ved.
Jeg tillader mig ofte at prikke til dem, der for sjældent kigger forbi alternativet.dk4 for tjek lige,
hvad vi har leveret af konkrete politiske udspil siden sidste Landsmøde. Og det er vel at mærke
bare de landspolitiske. De kommer her, som ærter i en bælg:

God energi
Bæredygtigt landbrug
Ungt håb
Byer for alle
Et forsvar for demokrati og fremtidens public service
Mindre fossil, mere vedvarende energi
Sundhed i krop og sind
En fremtid i balance
Fra magthavere til magtdelere
Styrk kunst og kultur i hele landet
Et alternativ til gaden
Et alternativ til bandelivet
De tre bundlinjer
Et sammenhængende Danmark

https://alternativet.dk/politik/politiske-udspil

4
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Derudover udvides vores partiprogram kontinuerligt gennem hele organisationens politikudvikling,
og hver eneste dag præger vi i stadig højere grad mediebilledet og ikke mindst de sociale medier.
Hvad vi ikke har i budgethøjden, har vi nemlig i den kreative tilgang til kommunikation, aktivisme
og kampagne. Derfor kan vi skabe resultater, ingen troede var mulige. Det er vi stolte af, og det
kræver dygtige medarbejdere, engagerede medlemmer og stærke værdier at arbejde med. I
Alternativet har vi det hele, når vi arbejder sammen og viser hinanden tillid.
Så lad os gøre det, vise hinanden tillid og sammen åbne de vinduer, vi allerhelst vil se ud af i
det kommende år, så der kan kommer inspirerende luft ind i organisationen - og meningsfulde
løsninger ud i samfundet. Lad os begynde Det Næste Danmark i dag. Håbet er lagt i vores hænder
af virkelig mange vælgere, og vi bærer det trygt videre ind i det næste folketingsår og fremtiden
ved at tage ansvar for den forandring, vi har lovet hinanden at arbejde for. Alternativet er oplagt.
Mere end nogensinde før.
Tak for tilliden.
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VEDTÆGTSUDVALGETS
ÅRSBERETNING 2017/2018
Introduktion
På Landsmødet i 2017 blev følgende medlemmer af Vedtægtsudvalget valgt: Gert Rosenkvist,
Maria Drabæk, Pernille Dalmar, Tove Bundgaard og Peter Laudrup. I løbet af sommeren valgte
Tove Bundgaard at trække sig fra udvalgets arbejde, og efter rådgivning med Hovedbestyrelsen og
Landssekretariatet har udvalget indsuppleret Anne Guldborg Jensen.

Arbejdsgang
Udvalget holder møde en gang om måneden over Skype og et par årlige fysiske møder. Udvalget
har frem til redaktionens afslutning behandlet 14 spørgsmål.
Når vi får et spørgsmål bekræftes dette pr. e-mail med en forventet svartid. Er der tale om et
simpelt spørgsmål, en såkaldt afklaring, kan sekretæren eller Landssekretariatet svare. Udvalget
arbejder ikke med hastespørgsmål, da det kan kompromittere kvaliteten i vores afgørelser. I stedet
holder vi faste månedlige møder og samler sammen til at behandle alle spørgsmål samlet.
Det er vigtigt, at vi har spørgsmålene senest ugen før, hvis vi skal nå at gennemarbejde dem.
Året igennem har Vedtægtsudvalget bibeholdt en saglig debat-kultur. Fakta, synspunkter og
meninger kan luftes, vendes og lande. Det giver mulighed for at udfordre synspunkter og debattere
færdig, så vi får flest mulige nuancer med og åbner dermed muligheden for at ende med de bedst
mulige beslutninger.

Et udvalg af afgørelser
Vedtægtsudvalget har behandlet en række vidt forskellige sager. Nedenfor er enkelte afgørelser
fremhævet.

Protokol SP2017016: Vedrørende fraflyttet bestyrelsesmedlem
Ved fraflytning fra en kommuneforenings- eller bydelsforenings geografiske område mistes
medlemsrettigheder i denne kommune- eller bydelsforening. Da de lokale vedtægter foreskriver, at
bestyrelsen skal bestå af medlemmer af bydelsforeningen, er det derfor ikke muligt for et fraflyttet
medlem at forsætte sit arbejde i bestyrelsen.
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SP2017017: Bestyrelsesmedlemm og suppleant bytter roller
Det er normal praksis, at er man trådt ud af en bestyrelse, er man ude. Almindeligvis vil udtræden
af et bestyrelsesmedlem også betyde, at i stedet indtræder den højest rangerende suppleant.
I en lokalforening tillader vedtægterne, at de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan
vælge at fordele opgaverne mellem sig, som de har lyst til. Desuden giver de bestyrelsen mulighed
for til enhver tid at omkonstituere sig.
Man har således valgt at give bestyrelsen et temmelig frit mandat til konstituering og
omkonstituering både blandt bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter. Dog skal det til enhver
tid være klart, hvem der udadtil repræsenterer foreningen som forperson, næstforperson samt en
kasserer.

Protokol SP2017021: Medlemsforslag på ekstraordinært årsmøde
Bestyrelsen har med indkaldelsen til ekstraordinært årsmøde sat dagsordenen for dette møde. Det
er ikke muligt for foreningens medlemmer at stille forslag til behandling på det ekstraordinære
årsmøde.

Protokol SP2017024: Ændrings- og tillægsforslag
På flere og flere møder i Alternativet opstår der småkonflikter om, hvorvidt det er muligt at
fremsætte et ændrings – eller tillægsforslag i forbindelse med behandlingen af et specifikt forslag.
En god debat på møderne afføder bl.a. en erkendelse af, at et fremsendt forslag måske skal
anvendes/forstås anderledes ud fra de erfaringer, som den forsamlede medlemsskare fremlægger
og debatterer på et møde. Derfor ønskes forslaget korrigeret/ændret/udvidet. Det blev derfor
spurgt til Vedtægtsudvalget.
Efter gennemgang af vores vedtægter nåede udvalget frem til, at ændringsforslag kan fremsættes
på selve mødet, men må ikke være mere vidtgående end det oprindelige forslag. Det er op
til den valgte dirigent at vurdere, hvorvidt der skal åbnes op for ændringsforslag, og om et
ændringsforslag er mere vidtgående.

Protokol SP2017010: Der er faktisk ingen regler for valg af kandidater
Det eneste, der fremgår af vedtægterne er, at kandidaterne skal findes på et
opstillingsmøde. Alternativets vedtægter åbner således mulighed for en ny politisk kultur,
der giver lokalforeningerne mulighed for, på mangfoldig måde, at udvælge kandidater til
kommunalbestyrelser. De valgte kandidater er kandidater så længe, de efterlever Alternativets
værdier og manifest, eller bliver afsat på et opstillingsmøde indkaldt med det formål.
Dermed fremgår det også, at et kandidatudvalg ikke kan fravælge opstillede inden
opstillingsmødet.
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Vedtægtsarbejde
Vedtægtsudvalget har løbende noteret de bestemmelser, hvor vi har fundet ordlyden uklar, eller
hvor bestemmelsen simpelthen, efter ordlyden, har spændt ben for, at visse handlinger kunne
lade sig gøre. Vedtægtsudvalget er repræsenteret ved Peter Laudrup i vedtægtsrevideringsudvalg
nedsat med Landssekretariatet.

Praktiske oplysninger
Målet for Vedtægtsudvalget er at sikre balancen mellem at være en dynamisk medspiller i den
meget aktive forening Alternativet og samtidig have tid og ro til at overveje de stillede spørgsmål
grundigt. Vi har derfor valgt at holde faste møder den første onsdag i hver måned. Vi har valgt at
gøre det på denne måde for at sikre kontinuitet og kvalitet i vores afgørelser.
Deadline for behandling af spørgsmål er sidste onsdag i måneden. Spørgsmål sendes til
vedtægtsudvalg@alternativet.dk
Afgørelser offentliggøres på Alternativets Wiki, her5 ligger også vores kommissorium og
forretningsorden.
På vegne af Vedtægtsudvalget
Peter Laudrup, Gert Rosenkvist, Pernille Lykke Dalmar og Anne Guldborg Pedersen

https://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Vedt%C3%A6gtsudvalg
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Konfliktmæglingsrådets årsberetning
2017/2018
Konfliktmæglingsrådet blev etableret i efteråret 2016, og vi har som råd nu taget hul på vores
andet leveår.
Samlet set har vi deltaget i 13 konfliktmæglinger, fem telefonrådgivninger, otte oplæg om
konflikthåndtering, samt et kursus i samme.
Rådet er endnu ikke fuldtalligt. Pt. er vi syv mæglere, hvor vi skulle have været 10. jvf. ønsket om, at
der skal være en mægler i hver storkreds.

Opgaven:
At hjælpe Alternativets medlemmer og foreninger med konfliktmægling i tråd med værdier og
dogmer.
At være den uvildige 3. part (som 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.

Konflikterne
Der har reelt kun har været et fåtal af konflikter, som har krævet deltagelse af en konfliktmægler.
Dertil savner vi endnu et sammenligningsgrundlag fra tidligere år.
Ønsket om hjælp til at løse konflikter i kredse og lokalforeninger i det forgangne år synes at have
været relateret til KV17.
Opgaverne har selvklart handlet om kommunikation og dialog. En dårlig kommunikation
står ofte fadder til konflikter. Det kan have været i forbindelse med opstillingslisterne, andre
organisatoriske, eller politiske prioriteringer, som har medført interne uenigheder og/eller åbne
personlige konflikter.
At have en konflikt kørende er både personligt og organisatorisk belastende. En konfliktmægler
kan måske ikke altid gennemføre løsninger til alles tilfredshed, men det er vores indtryk at viljen til
at satse på fællesskabet ofte viser vejen fremad, så stridigheder kan bilægges til fordel for både de
involverede og organisationen.
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Dialogen udfordrer os alle. Ønsker vi en mere reflekterende og lyttende dialog, må vi alle være
mere reflekterende og lyttende. Vi skal, med andre ord, søge at være resultatet af den udvikling,
vi ønsker. Vi tror, det er nødvendigt at have det som fokuspunkt, når vi vil opkvalificere måden, vi
taler, tænker og handler på. Vi udtrykker fællesskabets størst mulige bredde ved at sige:
Flere ved mere.

Organisationsarbejdet
Arbejdet i foreningerne kalder på progressive og dedikerede folk, som giver Alternativet det
allerbedste. I disse første år erfares enorme mængder af ny viden. Opgaverne i dette arbejde
spænder vidt og kræver, at vi indstiller os på helt nye og meget, ofte personligt udfordrende
opgaver.
Foreningerne er sammensat af ildsjæle, som har hver deres fokuspunkter i ønsket om at udvikle
lokalt bæredygtig politik. At udvikle i fællesskab kan i den lys ofte blive en større udfordring, end
man lige havde forestillet sig.
I det fællesskab vi ønsker, hvor den enkelte ildsjæl skal have mulighed for at føle ejerskab for
processen, synes det, af hensyn til samarbejdets kvalitet, at være bydende nødvendigt at føre en
lyttende og respektfuld dialog.

Udfordringerne i organisationsarbejdet
Desværre ser vi lokalforeninger, som endnu ikke ser ud til at arbejde i rammerne af ny politisk
kultur. Det kan give magtrelaterede problemstillinger, hvis strukturer trækker spor i det daglige
arbejde og vanskeliggør vort ønske om at realisere flere ved mere.
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Rådet mener, at der skal være et større fokus på udviklingen af både ny politisk kultur og værdier
og dogmer i kredsene. Fx kunne vi foreslå en slags dannelseskursus, en form for uddannelsespakke,
workshops eller lign.

Afslutning
I valgperioden tiltog behovet for konfliktmægling. Så måske bør vi opruste rådet til det kommende
folketingsvalg? Kunne rådet fx gøres mere fleksibelt ved at være selvsupplerende? Vi mener,
det ville give en god mulighed for at sammensætte et kompetent og funktionsdygtigt råd. Med
forslaget bliver vi flere, som kunne tilbyde konfliktmægling, eller som noget nyt, måske også
tilbyde speciel facilitering til lokalforeninger, baseret på ny politisk kultur, værdier og dogmer. For
på den måde at kunne bidrage til forebyggelse og godt foreningsarbejde.
Endelig vil vi gøre opmærksom på, at vi som konfliktmæglere også kan bidrage til det generelle og
forebyggende arbejde ved fx at tilbyde målrettede oplæg i kredsene om, hvordan vi arbejder med
en konflikt, men også bl.a. om værdier og dogmer, samt ny politisk kultur.
Endnu savner vi at få et tættere samarbejde i gruppen af konfliktmæglere. Det er vanskeligt at få et
nært samarbejde, når vi sidder enkeltvist og ret isoleret, spredt over hele landet.
Vi så gerne en mulighed for en uddannelse, som gav kompetencerne et løft og en vis ensartethed.
Vi har brug for hinanden i arbejdet, og bruger også hinanden til sparring undervejs.

På vegne af Konfliktmæglingsrådet
Thor Clasen Jonasen, Susanne Wich, Vibeke Hastrup,
Helle Chelina Jensen, Jørgen Petersen, Rasmus Raun og Ib Foder.
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Regnskabsaflæggelse og
økonomisk beretning
I Hovedbestyrelsen har vi glædet os til at aflægge beretning om økonomien for 2017. Efter en
tidligere periode, hvor den økonomiske læringskurve har været stejl, har vi ved 2017 regnskabet
opnået en markant forbedret og stabiliseret økonomi. Ikke mindst takket være det vi har lært fra de
forrige år.

Årets resultat
Vi vil nu i gennemsigtighedens tegn, gennemgå budgettet mere detaljeret.
Alternativets resultat for regnskabsåret 2017 er et overskud på 329.637 kroner. Dette er en
forbedring på 1,5 millioner fra resultatet i 2016.
Vi havde budgetteret med et overskud på samlet 671.806 kroner, og når altså ikke denne
målsætning. Én væsentlig forklaring på dette har at gøre med nogle fejl tilbage fra vores travle
etableringsfase i 2015. Uden disse småfejl havde vores resultat været 100-150.000 bedre.
Én anden væsentlig forklaring er, at budgettet for 2017 ikke oprindeligt tog højde for vores betaling
for Alternativets klimabelastning i 2017, da dette først blev vedtaget på Landsmødet 2017. Denne
betaling dækker både vores drift og vores KV/RV-valgkamp og koster os lidt over 100.000 ift.
budgetmålsætningen. Se klimaregnskabet andetsteds i hæftet her.
På baggrund af ovenstående er Hovedbestyrelsen alt i alt tilfredse med årets økonomiske resultat.
Hovedbestyrelsen har efter regnskabsaflæggelse besluttet at overflytte årets resultat, de 329.637
kroner, til Alternativets valgopsparing.

Bemærk: Alle tal i tabeller er i 1.000-kroner. Det reviderede regnskab findes på wiki her6

http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=%C3%85rsrapporter/regnskaber

6
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indtægter

Regnskab 2017 Budget 2017 Forskel budget/
regnskab

Medlemskontingenter

Regnskab 2016

4.836

4.800

36

4.406

Donationer u/20000

89

71

18

121

Donationer o/20000

0

0

0

0

Eksterne projekter

913

143

770

960

Brugerbetaling

332

157

175

437

Diverse indtægter

237

82

154

227

5.316

5.316

0

5.190

11.727

10.570

1.156

11.343

Partistøtte
Indtægter i alt
UDGIFTER

Regnskab

Budget

Forskel budget/
regnskab

Regnskab 2016

Organisation

541

532

-9

254

Aktiviteter

389

403

14

1.344

Møder i Alternativet

788

690

-98

1.560

Valg

357

420

62

94

Fordeling af midler

2.433

2.385

-48

2.204

Personale

4.224

3.929

-295

4.537

Drift

1.374

1.334

-40

1.387

194

91

-102

-

1.050

0

-1.050

960

42

112

69

182

11.397

9.899

-1.498

12.526

329

671

-342

-1.183

Klimabetalinger
Eksternt finansierede projekter
Finansielle indtægter
og udgifter
Udgifter i alt
Resultat

Overordnet gennemgang
I tabellen og graferne kan ses et overblik over indtægter og udgifter i 2017.
Det falder umiddelbart i øjnene at indtægterne er 1,15 million højere end budgetteret.
Dette skyldes primært indtægter fra eksterne projekter, hvor vi samtidig er forpligtet til at bruge
alle midlerne. Det kan altså per definition ikke påvirke resultatet positivt, at vi har disse ekstra
indtægter. Dette forklarer umiddelbart 800.000 kroner af merindtægterne.
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250.000 af de ’forhøjede indtægter’ kan tilskrives, at der var planlagte indtægter og udgifter,
som ikke indgik i budgettet, men som nu er taget med i regnskabet. Det drejer sig f.eks. om
brugerbetaling/ tilmeldingsgebyrer.
Reelt ligger vi cirka 50.000 over oprindeligt forventet indtægtsniveau.
På udgiftssiden viser det sig, at vi generelt har ramt vores budget ret fornuftigt på de fleste poster.
Se nærmere detaljer i gennemgangen herunder.

Om konsultativ budgetproces og fordeling af midler
2017 var året hvor vi for første gang iværksatte en konsultative budgetproces, og dermed forsøgte
at inddrage lokal- og storkredsforeninger i hele landet i forberedelserne af budgettet for 2018. For
Hovedbestyrelsen var det en meget givtig proces, men det står også klart, at det ikke lykkedes at
inddrage i tilstrækkeligt omfang, og også at processen blev for præget af envejs-kommunikation
fra interessenter i hele landet og til Hovedbestyrelsen. I 2018 skal processen derfor påbegyndes
tidligere og der skal etableres en dialog, der i højere grad reelt løfter det gensidige viden- og
forståelsesniveau. Vi glæder os til at gentage processen i en ny og forbedret form - og denne gang
uden at skulle ‘konkurrere’ om opmærksomheden mod kommunal- og regionsrådsvalget.
I den konsultative proces var et af de væsnentlige emner naturligvis fordelingen af midler til
politisk arbejde i lokal- og storkredsforeninger. Rent overbliksmæssigt kan det siges, at der blev
fordelt cirka 1,6 millioner i partistøtte og kontingentmidler og lidt mere end 300.000 i lokalestøtte.
Hertil var der 219.000 kroner i puljer, der kunne søges, eller i udbetalt tilskud. Det drejer sig om:
Puljen til uddannelsesstøtte (20.000), puljen til ‘Geniale idéer’ (55.000), en pulje til KV17 (94.000) og
uddelte midler til regionsrådsvalg (50.000).
Vi vil i den forbindelse særligt gerne fremhæve Sommerhøjskolen som Alternativet støtter med en
underskudsgaranti. De gode frivillige lykkes - nu to år i træk - med at lave et arrangement, der giver
stor værdi i Alternativet, med kun den minimale støtte fra underskudsgarantien. Tillykke til dem for
deres projekt! Her skal derfor lyde en opfordring til alle medlemmer/lokalforeninger/storkredse
mm. om at henvende jer til Landssekretariatet, hvis i har gode aktivistiske idéer som mangler en
smule økonomisk hjælp.
I den konsultative budgetproces i 2018, skal vi i fællesskab have en snak om, hvor vi bedst
placerer vores økonomiske midler - decentralt eller centralt - ift. at have den mest effektive
organisation. F.eks. har vi i det gældende budget flyttet budgettet for rejser til Politisk Forum op
til landsniveauet, da forummet retteligt er et landsorgan, og fordi det ikke skal være dyrere for
Storkredsforening Nordjylland at deltage i arbejdet end f.eks. Storkredsforening Fyn. Til gengæld
kan det også være, at der er udgifter, der giver mening at placere lokalt i stedet for nationalt.
Vi ser frem til disse og mange andre gode samtaler om styringen og prioriteringen af vores
økonomi.
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Gennemgang af regnskabets udgiftskategorier
Vi vil også gerne gennemgå hver enkelt kategori i regnskabet for gennemsigtighed om de mest
væsentlige punkter.
For ’Organisation’ er der ikke de store bemærkninger. Mest væsentligt at bemærke er den fine
budgetoverholdelse på alle poster, med undtagelse af én; honoraret til forperson. Dette skyldes en
ikke-budgetteret udgift til udbetaling af feriepenge-forpligtelsen for den tidligere honorarordning,
hvor forpersonen var lønnet i traditionel forstand.
I 2018 forventer vi et lidt højere udgiftsniveau, fordi vi på landsniveau overtager
storkredsforeningernes udgifter til rejser til Politisk Forum. Samtidig udvides Hovedbestyrelsen
med to medlemmer, hvilket også øger rejseomkostningerne.

Organisation

Alt i alt

Regnskab

Budget

Forskel regnskab/
budget

Regnskab 2016

541

532

-9

-

HB-møder

92

90

-2

180

Politisk Forum

23

50

26

25

HB-seminarer

19

15

-4

-

Konfliktmæglingsrådet

7

15

7

-

Vedtægtsudvalget

1

4

2

-

Ombudsråd

2

10

7

-

379

333

-46

-

Honorar - forperson

For ’Aktiviteter’ er der kun få bemærkninger. Alt i alt har vi holdt budgettet flot.
’Geniale idéer’, som dækker over en pulje, der kan søges af alle i Alternativet, var der dog et
stort underforbrug på. Dette er usynligt her i regnskabet, hvor Sommerhøjskolen figurerer på
samme budgetpost. Sommerhøjskolen gjorde det igen flot og fik en masse indtægter – og dermed
også en masse udgifter, som bringer budgetforbruget på denne post op, og altså dækker over
underforbruget i puljen.
Forbruget for den samlede kategori er ikke sammenligneligt med 2016, og derfor er der ikke et
samlet forbrug for 2016. På de fleste poster er der heller ikke sammenlignelighed.
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Aktiviteter

Regnskab

Alt i alt

Budget

Forskel regnskab/
budget

Regnskab 2016

389

403

14

-

Nationale PoLa-processer

57

45

-12

17

Facilitatoruddannelse

35

40

4

-

Støtte til
uddannelsesinitiativer

8

20

11

-

20

15

-5

-

Uddannelse af kandidater

109

112

2

-

Geniale ideer
og sommerhøjskole

100

85

-15

135

23

13

-10

-

7

24

16

-

Alles Folkemøde

30

44

13

-

Diverse udgifter/indtægter

-4

5

9

-

Aktivisme

Sociale Medier - annoncering
SMS-budget

For møder i Alternativet er der et samlet overforbrug ift. budget på 98.000 kr.. Dette skyldes
primært en budgetrevision i løbet af året, hvor vi uberettiget forventede at bruge færre midler til
Bornholms Folkemøde. Budgetforbruget for Bornholms Folkemøde er isoleret set reduceret med 60
% siden 2016. Det direkte budget er reduceret til cirka 130.000 i 2018.

Møder i Alternativet

Regnskab

Budget

Forskel regnskab/
budget

Regnskab 2016

Alt i alt

788

690

-98

1.560

Landsmøde

533

516

-17

833

1

1

0

112

52

35

-17

115

201

138

-63

499

Halvårsmøde
Stormøde
Bornholms Folkemøde

Det har været fremme i pressen at Alternativet kun annoncerede for 37.000 kroner til
kommunalvalget (ekls. FB-annoncering). Vores nationale valgbudget var også ganske behersket.
Vi tillader os forsigtigt at konkludere at kandidaterne, deres indsats og selve politikken er mere
afgørende end økonomiske midler ift. valgresultat. Det er betryggende for et ikke-rigt parti
som Alternativet. Underforbruget ift. budget skyldes, at der er enkelte af de, der skulle have
modtaget tilskud fra centrale puljer, som undlod at søge om endelig modtagelse, samt at enkelte
annonceringsudgifter blev finansieret af en anden udgiftspost (sociale medier – under ’Aktiviteter’).
Forberedelsen af EP-valget skulle være gået i gang i 2017, men der var ikke tid og kræfter til dette
efter kommunalvalget. Derfor var der et forbrug på 0 kroner på den post.
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Valg

Regnskab

Budget

Forskel regnskab/
budget

Regnskab 2016

Alt i alt

357

420

62

94

KV17

304

340

35

68

RV17

52

55

2

0

0

25

25

0

EP-valg forberedelse

Alternativet udbetalte i 2017 næsten 1,6 millioner i kontante midler til lokalforeninger og
storkredsforeninger. Hertil kom et lokaletilskud på 303 tusind kroner. Det har fra 2015, hvor
disse udbetalinger begyndte, været tanken at dette høje niveau af udbetalinger skulle støtte
en landsdækkende etablering af Alternativet frem til foreningerne ude i landet fik deres egne
indtægter (via partistøtte fra valg). Hvis vi medregner udbetalinger fra diverse puljer har
udbetalinger til lokal- og storkredsforeninger ligget lige omkring 2 millioner.
Vi har også udbetalt midler til rejser og aktiviteter med/for Politisk Leder og MF’ere – primært
rejser. Posten har et tilsyneladende overforbrug, hvilket blot skyldes, at der er taget nogle ekstra,
eksterne indtægter ind her, og det direkte relaterede forbrug er derfor også medtaget.
Altivisten modtog støtte til løn og udgifter på 200.000 kroner i 2017. Støtten er nu helt udfaset, og
en gruppe stærke frivillige har overtaget driften af mediet.

Fordeling af midler

Regnskab

Budget

Forskel regnskab/
budget

Regnskab 2016

Alt i alt

2.433

2.385

-48

2.204

Udbetalt kontingent og partistøtte

1.568

1.619

50

1.797

Husleje-støtte

303

306

3

406

Rejser og aktiviteter
– politisk leder og MF’ere

361

260

-101

0

Altivisten

200

200

0

230

Personaleudgifterne er nogenlunde på niveau med udgifterne i 2016. Overskridelsen skyldes blandt
andet to mindre udeladelser i budgettet: Barselsforsikringen var ikke inkluderet, og at vi ikke
havde beregnet feriepengebidrag af pensionsindbetalinger, som ellers er lovpligtigt. Derudover har
Landssekretariatet ekstra personaleudgifter på 130.000, som er direkte indtægtsdækket.

Personale

Alt i alt

Regnskab

4.224

Budget

3.929

Forskel regnskab/
budget
-295

Regnskab 2016

4.537
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Driftsudgifterne er holdt meget tæt på de budgetterede udgifter. De er på niveau med 2016, men vi
forventer dem reduceret med omkring 200.000 i 2018.

Drift

Alt i alt

Regnskab

Budget

Forskel regnskab/
budget

Regnskab 2016

1.374

1.334

-40

1.387

26

20

-6

36

104

90

-14
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Seminar
& Medarbejderaktiviteter

20

20

0

0

Indretning – lejemål

25

20

-5

44

Forsikringer

51

50

-1

14

Mail- og dokumenthåndtering

126

120

-6

0

IT-abonnementer
og betalingsgebyrer

216

179

-36

245

IT-udvikling

202

170

-32

268

Revisor

68

60

-8

73

Advokat

12

15

2

45

Repræsentation

15

20

4

0

Landssekretariat – øvrig drift

51

105

53

24

Landssekretariat – husleje,
rengøring og el/vand/varme

453

464

10

416

Telefoner og internet
Kontorhold

Landsmødet i 2017 besluttede at Alternativet skal betale for sin belastning af klimaet, så det ikke
går ud over klimaet, at Alternativet eksisterer. Der var et efterslæb for 2016, der var inkluderet
i budgettet. 2017 var dog ikke med i budgettet, fordi vi ikke havde noget godt bud på, hvad
valgkampen ville koste klimamæssigt. Derfor var det fra starten planen, at denne udgift skulle
komme ind og forværre vores præstation ift. budget.
Se nærmere i klimaregnskabet andetsteds her i hæftet.

Klimabetalinger

Alt i alt

Regnskab

Budget

Forskel regnskab/
budget

Regnskab 2016

194

91

-102

0

Klimabetaling for 2016

88

91

3

0

Klimabetaling for 2017

106

0

-106

0
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De eksternt finansierede projekter kommer – på grund af vores budgetteringspraksis i 2017 – ind
som uforudsete indtægter i regnskabet. Overforbruget koster os derfor ikke noget. Dette dog med
undtagelse af den allerede omtalte fejl fra 2015-regnskabet, hvor vi tog 136.000 fra DIPD-tilskuddet
ind i vores likvide egenkapital.

Eksternt
finansierede projekter
Alt i alt

Regnskab

Budget

Forskel regnskab/
budget

Regnskab 2016

1.050

0

-1.050

960

EU-Nævnet

400

0

-400

325

DIPD - 2015-rettelse

136

0

-136

0

DIPD - udgifter 2017

513

0

-513

634

Øvrige bemærkninger
I løbet af 2017 har vi lukket Alternativets ene selskab, Alternativet Forlag. Vi har også overdraget
vores merchandise- og tryk-virksomhed, AltKom, til direktøren. For begge selskabers vedkommende
var det Hovedbestyrelsens vurdering, at Alternativet kort fortalt ikke var den rigtige ejer, og at de
økonomiske risici ved at have selskaberne dermed oversteg de økonomiske muligheder forbundet
med ejerskabet.
Alternativets udeståender ift. selskaberne er reduceret til et tilgodehavende i AltKom IVS på
87.500 kroner. Omkostningerne ved at lukke og sælge selskaberne var lavere end budgetteret (se
‘Finansielle indtægter og udgifter’ i den første oversigtstabel i beretningen).
Afslutningsvis skal det derfor bemærkes at den økonomiske styring for partiet er styrket markant
og at vi får udrettet ekstremt meget grøn aktivisme, politik og energi for vores relativt beskedne
budget. Dette skyldes i særlig grad de mange aktive frivillige, som hver dag er med til at få et telt til
500 kr. til at ligne et på 10.000 kr. Stor, stor cadeau til jer. Og godt Landsmøde.
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Klimaregnskab
og klimabetaling
Sidste år præsenterede Alternativet sit første klimaregnskab. Samtidig besluttede Landsmødet
2017, at Alternativet naturligvis skal tage et stort ansvar på klimaområdet. Det betyder, at vi
har pålagt os selv, at vores politiske arbejde ikke må belaste klimaet. Det er et radikalt, men et
nødvendigt synspunkt, som mange flere burde tage på sig.
Denne beslutning betød, at Hovedbestyrelsen i 2017-regnskabet har betalt både for
klimabelastningen, som vores arbejde var årsag til i 2016 og sat penge af til at betale for vores
skadelige indvirkning på klimaet fra aktiviteterne i 2017.
Her i klimaregnskabet præsenterer vi både dette års klimaregnskab og hvad midlerne, som blev
betalt for 2016, er givet til.

Tilgang til rapportering
Klimaregnskabet indeholder C02-udslippet fra kørsel, el- og varmeforbrug og store møder/events,
samt flyrejser og gælder for landsorganisationen og de frivillige aktiviteter ude i landet. I år
indeholder regnskabet for første gang aktiviteterne fra en valgkamp, og dermed er der en særlig
kategori, der hedder valgplakater i år.
Hovedbestyrelsen ønsker at bruge klimaregnskabet til at sætte klimaet endnu tydeligere på
dagsordenen; ikke til at give en 100 % præcis rapportering om vores klimapåvirkning. Det
ville kræve for meget bureaukrati og registrering. Over tid skal der gerne udvikles simple
rapporteringsskabeloner, der kan understøtte mere præcis rapportering, men i særdeleshed øget
bevidsthed i organisationen.

Hovedtal
Den nedenstående tabel viser det beregnede C02-udslip som følge af vores drift i 2017.
Kolonnen med lokal andel viser, hvor stor den del af dette C02-forbrug, der er fx kørsel i en
lokalforening eller forbrug i et af vores lokaler i Århus, Aalborg eller Odense.

35

Landsmøde, 2018

Udslippet opgjort for 2017 er:

Type klimabelastning*

Note

Ton - samlet

Kørsel i bil i hele landet

189.600 kilometer – herunder
valgkampskilometer

29,4

89 %

Landsmøde

Primært kørsel, hertil pressens
C02-bidrag

4,6

-

El-forbrug

17,057 kWh

4,1

23 %

Opvarmning (fjernvarme)

601 opvarmede m2

19,0

53 %

Valgplakater

18.000 store, 23.000 små

21,1

99 %

Flyrejser

6 korte, 5 mellemlange og 2 lang

2,2

0%

I alt

Lokal andel

76

* Kørsel i tog er undtaget fra beregningen, da toget kører alligevel (i langt de fleste tilfælde).
Der skal i 2017 betales for 76 ton C02. Dette er er en stigning fra 2016, som primært kan
forklares i to forhold: Selvstændigt bidrag fra valgkampen (28,8 ton) og et større el-forbrug i
Landssekretariatets lokaler som følge af valgkamp og dermed lange arbejdsdage, samt ændringer
i lokaleanvendelse for at sikre bedre arbejdsmiljø. Vi har dog samtidig – og heldigvis - brugt
markant færre ton C02 på flyrejser i 2017 end i 2016.
Samlet set er stigningen på 13 ton C02.
Prisen for kompensationen fastsættes som sidste år til 1.400 DKK (200 USD cirka) per ton.
Klimaprisen for 2017 er dermed 106.000. Hvad disse midler skal anvendes til besluttes i start-juni af
den nye hovedbestyrelse, og Landsmødet vil kunne give sine input hertil.
Angående prisen per ton
Prisen på 200 USD per ton er fastsat efter gennemlæsning af diverse forskningslitteratur.
Concito regnede i marts 2014 ud, at hvert ton udslip burde koste 125 USD, hvis vi skal holde
temperaturstigningen under 2 grader i 20507. Da verdens lande skærpede målet til 1,5 grad ved
klimakonferencen i Paris i 2015, har vi valgt at lægge vores betaling et godt stykke over de 125 USD
per ton.

https://bit.ly/2EXgaCR - Concito: Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken. 2014.
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Hvad har vi brugt klimapengene til i 2016?
Alternativet betalte for 2016 lidt mere end 88.000 kroner som klimapris for 63 ton C02-belastning.
Disse midler blev brugt til følgende:
At bevare anslået 120-140 ton C02 i regnskov (25.000 til Verdens Skove)
At støtte oprindelige folk i Panama til at bevare retten til deres skov og forvalte den
bæredygtigt (20.000 til Verdens Skove)
At etablere solcelle-kapacitet i Uganda svarende til en årlig C02-besparelse på 35 ton
Strategien for anvendelsen har både gået på fortsat at bevare C02 i en bunden form (regnskoven),
støtte strukturelle forandringer, der gavner klimaet (jordrettigheder for oprindelige folk) og
reducere fremtidigt udslip af C02 (solceller).
Vi modtager meget gerne forslag til, hvordan klimaeffekten af vores klimapenge kan forøges.

37

