Alternativet

Vedtægtsudvalget

SP2021002
Vedtægtsudvalget har d. 29. juni 2021 modtaget en henvendelse fra
Hovedbestyrelsen angående Dispensation fra visse minimums
bestemmelser i storkredsvedtægterne. Sekretæren har vurderet det er en
henvendelse i kategorien dispensation.
Ved behandlingen deltog Malthe Uldbæk Iversen, Pernille Lykke Dalmar
Jan Allan Andersen & Peter Laudrup.

Formalia
Henvendelsen drejer sig om dispensation fra reglerne om "Dobbelt
medlemskab i to partier" og fra "90-dages-reglen" - så medlemmer af det
Slesvigske Parti får mulighed for at stille op som kandidater for Å til
Regionsrådsvalget i Sønderjylland.

Relevante vedtægter og andet grundlag
Udvalget lægger følgende materiale til grund for vores behandling:
Landsvedtægternes § 13, stk. 1 (svarende til § 11, stk. 1 i
Storkredsforeningers minimumsvedtægter (skal)):

Personer, der er medlem af en bestyrelse i en
forening eller et stående udvalg eller råd fastlagt
ved disse vedtægter eller er kandidater til eller
medlem af byråd, regionsråd, Folketinget eller
Europaparlamentet for Alternativet må ikke være
medlem af andre politiske partier eller
ungdomspartier. Alle omtalte personer forventes at
arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.
Storkredsforeningers minimumsvedtægter (skal) § 11, stk. 2:

Kandidater til alle politiske hverv skal have været
medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det
opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Landsvedtægternes § 21, stk. 7:

Hovedbestyrelsen kan fritage organisationen eller
dele af den fra dele af minimumsvedtægterne for
kommune- og storkredsforeninger samt landsvedtægterne
i op til otte måneder ad gangen med mulighed for
forlængelse. Ved landsmøde eller årsmøde i kommuneeller storkredsforening gælder dog til hver en tid de
stående vedtægter.
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Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til
alternativ praksis, og en evaluering af
fritagelsesperioden skal indleveres til
hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt
forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter.
Fritagelsen skal efterfølgende godkendes i
vedtægtsudvalget, før den træder i kraft, og kan
omstødes med en måneds varsel af hovedbestyrelsen,
hvis denne finder det nødvendigt.

Argumenter
Hovedbestyrelsen har fremsendt anmodning om fritagelse efter proceduren
i § 21, stk. 7. Fritagelsen angår Alternativet Sønderjylland, Denne del af
organisationen ønsker at blive fritaget for § 11, stk. 1 og 2 i
Storkredsforeningers minimumsvedtægter. Vedtægtsudvalget ser dog ikke,
at der i dispensationsansøgningen er angivet en alternativ praksis.
Bestemmelsen om fritagelse blev indført ved landsmødet i 2017 med
henblik på at gøre det muligt at eksperimentere med alternative
organisationsformer: både for at kunne imødegå de udfordringer som
møder organisationen, og for at vise vejen for en organisering af
bevægelser, organisationer, virksomheder og partier i fremtiden.
Det fremgår af spørgsmålet, at der er mellem 8.000 og 10.000 stemmer, der
traditionelt stemmer på Slesvigsk parti, hvoraf nogle kunne gå på en
eventuel kandidat fra dette parti på vores liste.
Det fremgår ligeledes at det Slesvigske parti har en politik, der på mange
områder minder om Alternativets. Det er desuden planen, at der mellem
Slesvigs parti og Alternativet indgås en aftale om hvorledes samarbejdet
skal foregå og hvorledes en fælles politik kan udfoldes indenfor region
Syddanmarks ansvarsområde mellem staten og kommunerne.
Vedtægtsudvalget anerkender at man gør et forsøg på at en kandidat for Å,
som samtidig er medlem af Slesvigs parti må forventes at arbejde i et
fællesskab til Alternativets bedste.
Det er dog Vedtægtsudvalgets vurdering, at enhver aftale, der laves mellem
Alternativet og Slesvigsk Parti, mellem Alternativet og kandidaten in spe
og/eller Slesvigsk Parti og kandidaten in spe, ikke er det papir værd, som
den er skrevet på. Et mandat er personligt, så selv hvis personen bliver
valgt ind i regionsrådet på Alternativets liste, så kan personen jo agere
fuldstændigt som personen selv vil og ønsker, også selvom det er i modstrid
med Alternativets politik og visioner. Vi vurderer, at den risiko vil være
betydeligt større ved en kandidat fra et andet parti, end ved en af "vores
egne".
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En kandidat for Alternativet får desuden adgang til vores interne fora og
diskussioner. Bestemmelsen i Vedtægterne skal sikre at vi ikke giver en
person fra et andet dansk parti, hvor regionalt det parti så end måtte være,
adgang til interne oplysninger i Alternativet.
På den baggrund ser Vedtægtsudvalet at en dispensation vil åbne for de
risici, som Vedtægterne netop prøver at dæmme op for. Vi ser ikke en
alternativ praksis, der kan udvikle os som organisation. Vi ser alene et
ønske om at prøve at skaffe stemmer på en uheldig måde.

Afklaringen
Fritagelsen er derfor ikke godkendt i vedtægtsudvalget
Vedtægtsudvalget er ikke enigt i denne afklaring. Tre var imod fritagelsen;
en stemte for.
Et mindretal har følgende supplerende bemærkninger:
Med en aftale, må vi virkelig antage at en kandidat for Å, som samtidig er
medlem af Slesvigs parti kan forventes at arbejde i et fællesskab til
Alternativets bedste.
Slesvigsk parti repræsenterer bl.a. det tyske mindretal i Danmark. Her er
det et resultat af den helt særlige historie som det Sønderjyske område har.
Partiet er derfor med til at sikre vores relation til Tyskland.
Herudover er der en del særlige miljø opgaver for Region Syddanmark, som
angår Flensborg Fjord og Vadehavet - disse skal løses i samarbejde med
vores naboer.
Vi bør derfor give dispensationen.

