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Kommissorium for Lokalpolitisk udvalg i Alternativet Odsherred’s regi
Formål
Formålet med udvalgets arbejde er,



at holde sig orienteret om politiske tiltag, emner og forslag, som den til enhver tid siddende
Kommunalbestyrelsen diskuterer og behandler.
At søge indflydelse via kontakt til Kommunalbestyrelsens medlemmer og/eller andre borgere og
Odsherreds erhvervsliv.

Opgaven
Opgavens indhold består blandt andet i,




At stille forslag, borgerdrevne såvel som direkte til Kommunallbestyrelsen,der er i tråd med
Alternativets politiske linje og værdigrundlag.
At informere medborgere og Kommunalbestyrelse i Odsherred Kommune om begrundelsen for de
stillede forslag. Begrundelse og argumentation skal tage udgangspunkt Alternativets tre bundlinjer.
At skabe mulighed for Alternativet Odsherreds medlemmer til selv, at komme med forslag og til at
indgå i diskussion om stillede forslag. Dette forventes blandt andet gjort ved, at afholde mindst 1
POLA om året, i en af Odsherreds større byer.

Resultat
Udvalgets arbejde skal resultere i,





at hver enkelt af gruppes medlemmerne opbygger viden og kompetencer indenfor lokalpolitik samt
bliver i stand til, at vise flaget på vegne af Alternativet i Odsherred.
At gøre Alternativet Odsherred til en værdig sparringspartner i kommunalpolitiske
problemstillinger, som medfører indflydelse på opbygning og administration af Odsherred
Kommune til gavn for borgerne og i Alternativets ånd.
Udvalgets arbejde skal også være med til, at forberede dets medlemmer til at opstille til kommende
Kommunal- og regionsvalg.

Målgruppe
Udvalgets medlemmer skal være medlem af Alternativet og have et ønske og en vilje til, at indgå i
socialpolitiske og økonomiske diskussioner med medborgere og andre politiske partier i Odsherred, baseret
på Alternativets værdier og den sociale-, den miljømæssig og den økonomiske bundlinje (de 3 bundlinjer),
som danner ramme om Alternativets finanspolitik.
Målgruppen for Kommunalpolitisk Udvalg’s arbejde er primært den til enhver tid siddende
Kommunalbestyrelse i Odsherred. Derudover, er alle borgere og/eller erhvervsdrivende i Odsherred, som
har politisk indflydelse, eller som er aktive i sport, fritid og kunst eller andet foreningsliv.

Organisation
Udvalget refererer til Alternativet Odsherreds bestyrelse og fungerer, som et af bestyrelsens 3 faste udvalg.
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Tidsramme
Udvalget afleverer en mundtlig rapport på den årlige generalforsamling, men rapporterer i øvrigt løbende
til bestyrelsen via tovholderen.

Indsats
Udvalgets medlemmer mødes virtuelt (Skype eller lignende medie), den 3. torsdag i månederne april, juli,
september og november. Mødetidspunkt: kl. 19:00-20:00. Derudover aftales der mindst 2 fysiske
mødedatoer i løbet af året, som afholdes hos én af medlemmerne eller i lokaler, som stilles gratis til
rådighed for borgerne i Odsherred.
Der afholdes mindst én POLA om året, som beskrevet under punktet ”Opgaven” ovenfor.
Udvalgets medlemmer forpligter sig til, at følge Kommunalbestyrelsesmøderne, som transmitteres via
Kommunens Web TV i det omfang, som det er nødvendigt, for at kunne opnå de resultater, som er
beskrevet under punktet ”Resultat”, dog mindst 2 i løbet af et kalenderår. Udvalgets medlemmer kan aftale
at fordele møderne i mellem sig, så at der opnås bedst mulig dækning af det kommunalpolitiske arbejde.

Ressourcer
Udvalget har et beløb på DKK 1.500,00 til rådighed, men kan søge yderligere midler ved fremlæggelse af
budget i forbindelse med planlagte aktiviteter.
Alle udgifter skal godkendes af udvalget i fællesskab og budget skal fremsendes til bestyrelsen (kassereren),
som bevilger beløbet.
Når omkostningen er afholdt, så sendes de originale bilag i pdf format til Alternativet Odsherreds
regnskabssystem via mail: xxxxxxxxxxxxxxxx uden ophold. Såfremt omkostningen er afholdt for egne midler,
som man skal have refunderet skal der udfyldes en ”Udlægsrapport”, som sendes sammen med bilagene til
førnævnte e-mail adresse.

Deltagere
Udvalgets deltagere er:





Jacob Antvorskov. Byrådskandidat
Jørgen Sørensen, Byrådskandidat
Steffen Segovia Helbo, Byrådskandidat
Marianne Hammelboe, bestyrelsesmedlem (Kasserer).

Tovholder er;
Marianne Hammelboe,
bestyrelsesmedlem og kasserer
Alternativet Odsherred
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