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Generelle bestemmelser vedrørende partiskift til Alternativet
Afledt af den megen interesse for Alternativets politiske projekt og nærmere konkret de fem folkevalgte
kommunalpolitikere er det vigtigt for Alternativet at fortælle åbent om processen vedrørende politikere,
der enten som løsgængere eller som folkevalgte for andre partier ønsker at skifte til Alternativet.
Først formaliteterne: Området er dækket af §7 stk. 14 i Alternativets vedtægter, hvor følgende står anført:
”Hovedbestyrelsen skal godkende folkevalgte personer (medlemmer af Folketinget, regionsråd,
Europaparlamentet eller kommunalbestyrelser) valgt fra andre partier og lister, hvis de ønsker at indtræde i
Alternativet.”
Overordnet set er det vigtigt at vide, at Alternativet ikke prikker udvalgte politikere på skulderen med
henblik på at få dem til at skifte. Omvendt står det også klart, at vi ønsker at stå ved vores værdier om
empati og generøsitet, hvorfor vi principielt er åbne for at tage imod folkevalgte, der ønsker at skifte til
Alternativet. Det er selvfølgelig vigtigt i den henseende, at de folkevalgte ønsker at efterleve Alternativets
værdier og debatdogmer, samt arbejde for Alternativets politik.
Følgende er opdelt i to afsnit: 1. Lokalt folkevalgte og 2. Medlemmer af Folketinget samt medlemmer af
Europaparlamentet

1.

Lokalt folkevalgte

I forhold til de – i skrivende stund – fem kommunalbestyrelsesmedlemmer, der nu repræsenterer
Alternativet, har processen været som nedenfor. Således vil den også fremadrettet være, hvilket også
omfatter eventuelle medlemmer af en borgerrepræsentation samt medlemmer af regionsråd, der ønsker at
skifte til Alternativet.
Stor- og/eller lokalkreds
Bliver en stor- og/eller lokalkreds kontaktet af en lokalt folkevalgt, der ønsker at sondere muligheden for at
skifte til Alternativet, kan den pågældende kreds indstille til videre kontakt med Alternativets indvalgte
MF’er fra den relevante Storkreds eller repræsentant fra daglig politisk ledelse.
Det politiske og værdimæssige match
Herefter mødes den pågældende folkevalgte med enten den indvalgte MF’er fra Alternativet eller en
repræsentant for daglig politisk ledelse. Vurderes vedkommende at passe ind politisk og værdimæssigt og
har vedkommende fortsat mod på at skifte, skal Alternativets Hovedbestyrelse jf. §7 stk. 14 foretage en
vurdering og eventuel godkendelse.
Hovedbestyrelsens godkendelse
Daglig politisk ledelse overleverer sin vurdering af et eventuelt politisk og værdimæssigt match, hvorefter
Alternativets Hovedbestyrelse jf. §7 stk. 14 foretager sin vurdering. Den lokalt folkevalgte bliver herefter
oplyst om Alternativets Hovedbestyrelse indstilling – uagtet i hvilken retning denne måtte gå.

2.

Medlemmer af Folketinget samt medlemmer af Europaparlamentet

Også i forhold til en eventuel udtrykt interesse fra en MF’er eller et medlem af Europaparlamentet, der
ønsker at skifte fra en tilværelse som løsgænger eller fra et andet parti, gælder §7 stk. 14.
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Bliver vi kontaktet af et medlem af Folketinget eller et medlem af Europaparlamentet, der ønsker at
sondere muligheden for at skifte til Alternativet, vil de indledende drøftelser med henblik på at vurdere et
eventuelt politisk og værdimæssigt match blive varetaget af den politiske leder, der skal søge om mandat
hertil hos Alternativets Hovedbestyrelse.
Er det vurderingen og har pågældende folketingspolitiker herefter fortsat ønsker at skifte, skal Alternativets
Hovedbestyrelse jf. §7 stk. 14 på baggrund af den politiske leders indstilling endeligt godkende skiftet, men
Alternativets Hovedbestyrelse kan også vælge at uddelegere den endelige beslutning til den politiske leder.
Affødt af den tiltagende interesse for Alternativets politiske projekt drøftede Alternativets Folketingsgruppe
ved et gruppemøde d. 29. marts, hvordan Alternativets Folketingsgruppe ønsker at tage imod et Medlem af
Folketinget, der enten fra en tilværelse som løsgænger eller fra et andet parti ønsker at skifte til
Alternativet.
Alternativets Folketingsgruppe blev ved gruppemødet d. 29. marts enige om følgende fremgangsmåde som
supplement til §7 stk. 14:
Alternativets Folketingsgruppe ser overordnet set positivt på at modtage politikere, der enten kommer fra
en tilværelse som løsgængere eller som MF’ere fra et andet parti. Politik består ikke af statiske meninger,
holdninger samt partilinjer, hvorfor både politikere og partier kan udvikle sig og sine holdninger. I
Alternativet sætter vi den personlige integritet højt, hvorfor vi har respekt for, at politikere både kan
komme til os og forlade os – det vigtigste er for os, at Alternativets politikere ønsker at arbejde ud fra vores
værdier og med afsæt i vores ønske om en ny politisk kultur.
Idet Alternativets Folketingsgruppe har et behov for at lære en eventuelt godkendt ny MF’er for
Alternativet at kende samt give vedkommende mulighed for at sætte sig grundigt ind i Alternativets
værdier, debatdogmer, arbejdsformer og politik vil der være en tre måneders indføringsperiode, hvor
vedkommende ikke kan varetage et egentligt ordførerskab, men derimod kan glide ind i arbejdet igennem
udvalgsarbejde, deltagelse for Alternativet i Folketingssalen samt alle interne møder og andet.
Herefter vurderes ved førstkomne lejlighed, hvilke(t) ordførerskab(er) vedkommende har mod til at
varetage, samt hvordan det passer i forhold til fordelingen af ordførerskaber overordnet set.
Med venlig hilsen
Alternativets Hovedbestyrelse samt Alternativets Folketingsgruppe

