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Værn om de frie skoler 

De frie skoler - friskoler, efterskoler, højskoler - er grundlæggende dele af vores demokratiske 
kultur. At kunne danne frie skoler er en rettighed, som er sikret i grundloven. Det er en hjørnesten i 
den danske forståelse af frihedsrettighederne, at vi kan danne forpligtende fællesskaber og oprette 
frie skoler for vores børn og for os selv, og derved også fremme folkeoplysningen. 

På de frie skoler trives mangfoldigheden og mulighederne for større frihed i undervisningen. Blandt 
andet kan unge, som er kørt træt i deres uddannelse, her finde nye muligheder, opdage nye sider af 
sig selv og få succesoplevelser, som giver lyst til mere. De frie skoler rummer en del af svaret, når 
vi skal nå vores uddannelsesmålsætninger.  

Gennem de sidste 10 år er vilkårene for de frie skoler imidlertid blevet stadigt mere trange. De frie 
skoler mødes med skærpede krav til oprettelse og undervisning og med øget kontrol. Samtidig 
beskæres de økonomiske tilskud. 

Nu har regeringen besluttet, at de frie skoler skal holde dobbelt for i den økonomiske krise. 
Regeringens finanslovsforslag for 2011 indeholder besparelser på 622 millioner kroner for de frie 
skoler over de næste tre år. Det vil medføre skolelukninger, og det vil medføre, at adgangen til de 
frie skoler bliver mindre fri.  

Det Radikale Venstre vil arbejde for, at de frie skolers vilkår forbedres, således at børn, unge og 
voksne – fra alle samfundslag – også i fremtiden har adgang til de frie skoler. 

Efterløn 

Det Radikale Venstres Landsmøde udtaler sin støtte til Folketingsgruppens ønske om at afvikle 
efterlønnen over en passende overgangsperiode. I stedet for efterløn bør det via andre sociale 
ordninger sikres, at de borgere, der er nedslidte efter lang tid på arbejdsmarkedet, har mulighed for 
en hel eller delvis offentlig ydelse, indtil retten til folkepension indtræder. 

En Ghetto-indsats, der virker 

Det Radikale Venstre ønsker en ghetto-indsats, der virker. Problemerne i landets ghetto-områder er 
overvejende sociale problemer med isolation, arbejdsløshed, manglende uddannelse og dårlige 
sproglige kundskaber, og de skal løses gennem sociale tiltag.  

Derudover skal der sikres ressourcer til at gennemføre de helhedsplaner, som skal gøre områderne 
mere attraktive og dermed styrke indsatsen for en bedre beboersammensætning. 

En samlet ghetto-strategi bør derfor bl.a. indeholde  

• en målrettet kommunal indsats for at tiltrække butikker til områderne  

• placering af kommunale institutioner i områderne, herunder jobcentre  

• Fremme af fritids- og foreningsaktiviteter i udsatte områder  

• læsetræning til børn  

• oprettelse af netværk for vordende mødre under sundhedsplejen 
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Det Radikale Venstre fastholder sin målsætning om, at ingen boligområder i 2015 skal have mere 
end 50 pct. voksne beboere udenfor arbejdsmarkedet. Det kræver en indsats både i de nuværende 
udsatte områder, og de som er i fare for at blive det. 

Moderne elektronisk system i sundhedsvæsenet 

Det Radikale Venstre vil arbejde for, at der på nationalt plan tages initiativ til tidssvarende og 
moderne elektroniske patientjournalsystemer, der sikkert og nemt kan udveksle patientdata 
indbyrdes i første omgang nationalt. 

Fremtidssikrede erhvervsuddannelser 

Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at iværksætte et revisionsarbejde sammen med 
forligspartnerne bag erhvervsskoleloven, fordi der er bekymring for, om der kan sikres de unge 
praktikpladser i erhvervslivet i tider med dårlig økonomi. Som følge af nedskæringerne i 
erhvervslivet er der nedlagt ganske mange praktikpladser.  

Derfor er det vigtigt at få hele erhvervsuddannelsessystemet gået efter i sømmene for at få det 
indrettet til det fremtidige arbejdsmarked og med det tilstrækkelige antal praktikpladser, herunder 
med en vurdering af tilskudsreglerne til oprettelse af praktikpladser. 

Det bør indgå, om der er alternative muligheder for erhvervsuddannelse, hvor der fortsat er en 
vekselvirkning mellem arbejdsplads og uddannelsessted.  

For Det Radikale Venstre er følgende principper vigtige at fastholde: 

• Der skal være en vekselvirkning mellem uddannelsessted og arbejdsmarked  

• Erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne skal i fællesskab efter enkle regler kunne 
godkende arbejdssteder til at have praktikpladser  

• Uddannelsesstederne skal have hovedansvaret for den enkelte lærlings uddannelse  

• Der skal være fleksibilitet til at flere arbejdssteder kan være fælles om at tilbyde et 
uddannelsesforløb  

• Uddannelsesinstitutionerne skal have bedre muligheder for at oprette nye uddannelser i 
samarbejde med det lokale erhvervsliv, såfremt det giver de studerende anerkendte 
kompetencer  

• Alle, der påbegynder en uddannelse, skal også sikres retten til at kunne afslutte den 

Nye initiativer til at nå 95 % målsætningen 

Det er vanskeligt at nå målet om at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Meget tyder på de nuværende tilbud ikke er tilstrækkelige – at ”mere af det 
samme” ikke er løsningen på problemet, måske snarere en del af problemet. 

Derfor bør såvel det eksisterende lovgrundlag som den nuværende udmøntning heraf, afdækkes 
nøje. Med det udgangspunkt bør det overvejes om der skal fremsættes forslag til ændringer af 
lovgrundlaget samt iværksættes forsøgs- og udviklingsarbejde vedrørende alternativ udmøntning af 
lovgrundlaget. 
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Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at tage initiativ til: 

• at lovgrundlag og udmøntning af dette evalueres med særligt fokus på de, der i dag ikke 
gennemfører en ungdomsuddannelse. 

• at undersøge muligheder for at udmønte lovgrundlaget i alternative organiserings- og 
tilrettelæggelsesformer – fx mere fleksible og eventuelt virtuelle former – der vil være mere 
attraktive for de, der aktuelt ikke gennemfører en ungdomsuddannelse – herunder eventuel 
iværksættelse af forsøgs- og udviklingsarbejder. 

Kompetenceløft fra ufaglært til faglært 

Analyser peger på, at der i fremtiden i højere grad vil efterspørges faglært arbejdskraft. Det er 
derfor vigtigt, at der gøres en særlig indsats for at flere ufaglærte gennemfører et kompetenceløft til 
mindst faglært niveau. 

Det eksisterende lovgrundlag giver gode muligheder for dette, men ofte udnyttes de i for ringe grad 
– fx mulighederne for en Individuel KompetenceVurdering som grundlag for tilrettelæggelse af 
efteruddannelse for opnåelse af formel kompetence som faglært. 

Landsmødet opfordrer derfor folketingsgruppen til at tage initiativ til: 

• At barrierer for at ufaglærte videreuddanner sig til faglært niveau afdækkes 

• At mulighederne for at lade alle reelle – også ikke formelle – kompetencer indgå i 
tilrettelæggelsen af den enkeltes videreuddannelsesforløb. 

• At afdække om eksisterende organiserings- og tilrettelæggelsesformer i tilstrækkelig grad er 
anvendelige til denne type videreuddannelsesforløb. 

• At de eksisterende muligheder for tilrettelæggelse af videreuddannelsesforløb på baggrund 
af en Individuel KompetenceVurdering opprioriteres og synliggøres ift. de relevante 
målgrupper. 

Forebyggende indsats i folkeskolens mindste klasser 

Det Radikale Venstre vil arbejde for, at der tilføres ekstra ressourcer i folkeskolens 
indskolingsklasser således, at der kan forebygges for såvel specialindsats samt arbejdes med at 
bryde den sociale arv. 

Hensigten er også, at alle elever sikres en god skolestart, og elever med særlige behov får chancen 
for at falde til, inden man begynder at tænke i segregerende foranstaltninger. 

Større viden om psykiske lidelser i velfærdsuddannelserne 

Det Radikale Venstre opfordrer Danske Regioner til at sikre, at de studerende på 
velfærdsuddannelserne i Professionshøjskolerne, alle får en basisviden om psykiske lidelser. 
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Sekularisering af skolen 

Det Radikale Venstre er imod, at elever i kommunale skoler inddrages i fælles religiøs bøn i skolens 
regi. 

Vækst i Udkantsdanmark 

Landsmødet opfordrer Folketingsgruppen til arbejde for en politik, der gavner udviklingen og 
beskæftigelsen i Udkantsdanmark, f.eks. ved: 

• Aktivt at fremme formålet om regional erhvervsudvikling og beskæftigelse i Lov om 
erhvervsfremme  

• At tilbyde statskaution for lån til virksomheder, der ønsker at placere sig eller udvide sine 
aktiviteter i Udkantsdanmark  

• At der er gode uddannelsesmuligheder overalt i landet, f.eks. ved at sikre, at gymnasier og 
videregående uddannelsesinstitutioner bevares og udvikles 

• At der, hvor det er hensigtsmæssigt, skabes beskæftigelse ved udflytning af statslige 
arbejdspladser  

• Sikre tilgængelighed til bredbåndsforbindelse og tilsvarende infrastrukturelle tiltag, som 
markedet ikke frembringer af sig selv i tyndbefolkede områder. 

Giv mulighed for at udlændinge kan eje hus i Danmark 

Det Radikale Venstre ønsker en ændring af sommerhusreglen, så EU-borgere kan købe, eje og 
bruge sommerhuse og helårshuse i Danmark. 

Introduktion af Tobinskatten, skat på finansielle transaktioner 

Det Radikale Venstre vil arbejde for indførelsen af en international skat på finansielle transaktioner 
for at dæmpe de kortsigtede spekulationer, afbøde fremtidige finansielle kriser og fremskaffe hårdt 
tiltrængt finansiering til løsningen af globale udfordringer som klimakrisen og fattigdomskrisen. 

Tillad større byer at indføre trængselsafgifter 

Det Radikale Venstre bør arbejde for at større danske byer med trængselsproblemer får lov til at 
opkræve trængselsafgifter. 

Afskaf licensen  

Det Radikale Venstre ønsker at tage et opgør med licensen, som den fungerer i dag. Det Radikale 
Venstre mener, at licensordningen rammer socialt skævt forhold til forskellige indkomstgrupper. 
Derfor skal licensen afskaffes og dens formål betales over skatten samt være en del af finansloven. 
Dette skal desuden sikre en større uafhængighed af de nuværende licensaftagere. 
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National strategi for socialøkonomiske virksomheder 

Det Radikale Venstre skal arbejde for, at der etableres en national strategi, der styrker 
rammebetingelserne for socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder. Strategien skal 
udarbejdes på tværs af centrale ministerier, erhvervslivets virksomheder, regioner og kommuner og 
civilsamfundets organisationer.   

Strategien skal som minimum sættes fokus på: 

• rådgivning som det kendes fra kommerciel iværksætteri  

• udarbejdelse af måleværktøjer for ”social return on investment” 

• udarbejdelse af ny selskabsform 

• afbureaukratisering af udbudspraksis og dokumentationskrav 

• forbedret incitamentstruktur for folk med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet 

• socialt iværksætteri på skemaet bl.a. på velfærdsuddannelser 

• investeringsfond 

• udarbejdelse af modelkatalog for samarbejdsmuligheder 

• brugen af sociale klausuler i offentlige indkøb 

Beskyttelse af drikkevandet  

Det Radikale Venstre vil arbejde for, at der overalt i landet er rent urenset drikkevand til rådighed 
for befolkningen. Ved at 

• der indføres minimum 300 meter sprøjte- og gødningsfri zoner omkring 
drikkevandsboringer  

• fremskynde den sårbarhedskortlægning der pt. foregår. 

• kommunernes mulighed for at give tilladelse til udvidelse af dyrehold på 
grundvandsfølsomme områder begrænses. 

• der indføres højere afgifter på sprøjtegifte, samt sprøjtekursus og sprøjtecertifikat for al køb 
og anvendelse af sprøjtegifte 

• kommunerne tilskyndes til skovrejsning i grundvandsfølsomme områder. 

• søge at få aftaler med landmænd om rådighedsindskrænkning, mod erstatning, ved at 
landmændene undlader at bruge gift og gødning i vandindvindingsområder. 

Mere geotermisk varme til grøn fjernvarme 

Det Radikale Venstre ønsker mere grøn fjernvarme og vil derfor mindske startrisikoen ved 
etableringen af geotermiske boringer. Det Radikale Venstre vil sikre økonomisk grundlag for 
udvikling af og forsøg med den vedvarende energikilde geotermi. 
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Mere kulturpolitik 

Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til med afsæt i partiets vedtagne kulturpolitiske program, 
at sætte dagsordenen på det kulturpolitiske område. 

Tillad parlamentarisk styreform i kommunerne 

Det Radikale Venstre ønsker, at der i de byer der måtte ønske det indføres en egentlig 
parlamentarisk styreform. 

Adskil kirke og stat 

Det Radikale Venstre vil arbejde for en adskillelse af kirke og stat ved en grundlovsændring. Indtil 
dette er muligt ønsker Det Radikale Venstre at grundlovens § 66 opfyldes således at kirken får sin 
egen forfatning, og at borgerlige embedshandlinger foretages af borgerlige myndigheder. Kirken 
bør derfor frigøres, og staten skal ikke længere beskæftige sig med kirkelige forhold. Kirken kan og 
skal styres af dens medlemmer, ikke staten. 

Ligestilling 

Det Radikale Venstre går ikke ind for statsligt påbud om kønskvotering i virksomhedsbestyrelser.  

Konfliktråd 

Det Radikale Venstre er positive overfor ordningen med konfliktråd i straffesager, som blev gjort 
permanent den 1. januar 2010. Det Radikale Venstre mener dog at konfliktråd skal afprøves som et 
alternativ til fængselsstraf  

Det Radikale Venstre mener, at deltagelse i konfliktråd fortsat skal være frivilligt for både offer og 
gerningsmand. 

Danmark bør støtte FN's terrorliste på linje med Norge samt 
retssikkerhed for alle terrorsigtede 

Det Radikale Venstre  vil arbejde for at styrke retssikkerheden omkring EU’s terrorliste og bringe 
den i overensstemmelse med FN.  

Overvågningen er gået for vidt 

Det Radikale Venstre mener, at overvågningen af danskerne er gået for vidt og strider mod liberale 
værdier om frihed. Det Radikale Venstre vil arbejde for, at overvågning af borgernes færdsel og 
kommunikation på gader, pladser, internet, telefoni og e-mails begrænses til et minimum. Det 
Radikale Venstre foreslår derfor at Danmark allerhøjst overholder minimumskravene fra EU som er 
oplagring af opkald i 6 måneder. 
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Ingen nye kampfly 

Det Radikale Venstres landsmøde opfordrer folketingsgruppen til at kræve, at en beslutning om 
anskaffelse af nye kampfly udskydes, således at der forinden kan skabes klarhed over de tekniske 
og økonomiske konsekvenser af en sådan beslutning. Landsmødet fastslår at forsvarets økonomiske 
ramme i forligsperioden ligger fast, uanset hvilke våbenanskaffelser de foretager.  

Opprioritering af den civile genopbygning i Afghanistan 

Det Radikale Venstre ønsker at opprioritere det danske bidrag til den civile genopbygning i 
Afghanistan og en nedtrapning af den militære tilstedeværelse, herunder at danske soldater er ude af 
Helmandprovinsen medio 2011. 

Midler til håndtering af klimaforandringer i ulande skal være 
additionelle 

Det Radikale Venstre bør arbejde for at de midler, Danmark har forpligtet sig til at overføre til 
ulandene til håndtering af klimaforandringerne, skal være additionelle, dvs. at der ikke skal være 
tale om eksisterende bistandsmidler der overføres fra andre bistands-områder, men nye penge. 

Danmark skal være helt og fuldt medlem af EU 

Danmark skal være helt og fuldt medlem af EU. Det Radikale Venstre ønsker at alle tre forbehold 
afskaffes i næste valgperiode. Samtidig finder Det Radikale Venstre det afgørende, at europæisk 
politik i langt højere grad bliver en del af dansk politik, f.eks. gennem fælles EU-regler for asyl og 
familiesammenføring, samt at det danske formandskab i 2012 er højtprioriteret både i forberedelsen 
og gennemførelsen. 

Romaer er også EU borgere 

For bedre at kunne fremme social inklusion af romaer vil Det Radikale Venstre tage initiativ til 
dansk deltagelse i netværket EUroma, lige som vores naboland Sverige, for bedre at kunne målrette 
den sociale indsats med EU’s strukturfonde. 

Moderniser partistøttereglerne 

Det Radikale Venstre vil på baggrund af Europarådet kritik af de uigennemsigtige pengestrømme i 
dansk politik arbejde for en modernisering af partistøttereglerne, så de danske regler kan måle sig 
med vore nabolandes. 

Landsmødet opfordrer Folketingsgruppen til at fremsætte forslag om et udvalg, der skal forberede 
en modernisering af reglerne.  

En modernisering bør som minimum indeholde krav om 

• fuld åbenhed om størrelse af bidrag over 20.000 kroner 
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• samme krav om åbenhed ved donationer til foreninger, der alene har til formål at udbetale 
støtte til et bestemt politisk parti eller kandidater for et bestemt parti. 

Det Radikale Venstre ønsker en ny politisk retning med fokus 
på reformer 

Danmark har brug for nyt politisk lederskab med fokus på reformer. Et lederskab, som sikrer et 
levende og stærkt demokrati, et virksomt civilsamfund og et samarbejdende folkestyre. Vi ønsker 
en aktiv reformlinje kendetegnet af ansvarlighed og åbenhed i et tolerant samfund. Vi vil kæmpe for 
muligheder for alle og frihed til at gribe dem. 

Derfor peger vi på Helle Thorning-Schmidt som kommende statsminister. Vi er klar til at tage del i 
regeringsansvaret, hvis det sikrer klare reformer for økonomi, uddannelser, arbejdsmarked, miljø, 
retspolitik og integration, men først når stemmerne er talt op, forhandlinger om et reformpræget 
regeringsgrundlag ført til ende og hovedbestyrelsens stillingtagen er kendt, kan partiet tage endeligt 
stilling. 


