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En samlet løsning, der fører danskerne igennem krisen 

De internationale finansmarkeder er i krise, banker går fallit, og det forstærker de tegn, der er på 
krise i den danske økonomi. 
Rentestigningerne forøger boligomkostningerne for mange mennesker, inflationen gør 
dagligvarerne dyrere og lønnen mindre værd.  
Der er brug for politisk handling. 

Det Radikale Venstre opfordrer regeringen til at indlede forhandlinger med folketingets partier om 
en samlet national løsning, der bringer danskerne igennem krisen og tager fat på de grundlæggende 
problemer i dansk økonomi. 
Det Radikale Venstre foreslår at forhandlingerne tager udgangspunkt i følgende: 

o Klare prioriteringer af udgifterne i en stram finanslov for 2009 
o Ophævelse af de i 2009 planlagte skattelettelser og fortsat suspension af SP-ordningen 

o Reform af skatten og arbejdsmarkedet der sikrer en høj beskæftigelse, også når de gunstige 
konjunkturer vender 

o Ændringer i udlændingepolitikken, så danske virksomheder sikres kvalificeret udenlandsk 
arbejdskraft 

o Fokus på den gode skik i finansverdenen 

 

Voksenmobning og chikane er et stigende problem på de 
danske arbejdspladser 
Det Radikale Venstre vil gerne være med til at sætte fokus på voksenmobning, fordi det har fatale 
konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Vi foreslår derfor at 
folketingsgruppen arbejder for politiske tiltag, som kan sikre, at den store viden, der eksisterer på 
området bliver anvendt i praksis, så voksenmobning undgås. 
Når skaden er sket, skal den forurettede have en rimelig mulighed for at blive retfærdiggjort. Vi 
foreslår derfor at Folketingsgruppen undersøger om såkaldt delt bevisbyrde i sager om mobning og 
chikane er en god idé.  

 

Fattigdomsgrænse i Danmark 
Det Radikale Venstre vil prioritere indsatsen for sårbare og udsatte mennesker i Danmark. 

Derfor har Det Radikale Venstre fremsat en social 2015-plan, som skal sikre at alle udsatte børn får 
den hjælp de har brug for, unge får en uddannelse, udviklingshæmmede får lige adgang til 
samfundslivet, psykisk syge sidestilles med fysisk syge, hjemløshed bekæmpes, behovet for 
førtidspensionering reduceres og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet forøges, samt en aktiv 
indsats for resocialisering af kriminelle.  
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Derudover vil Det Radikale Venstre bekæmpe økonomisk fattigdom og ulighed ved at afskaffe 
starthjælp, kontanthjælpsloft og 300-timers reglen  
Landsmødet opfordrer i øvrigt Hovedbestyrelsen til i forlængelse af socialplan 2015 at arbejde 
videre med spørgsmålet om en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. 

 

Grønland skal også være et velfærdssamfund 
Det Radikale Venstre vil arbejde for, at den danske stat styrker samarbejdet med  hjemmestyret om 
at forbedre de sociale forhold i Grønland  

 

FN’s Handicapkonvention 
Danmark skal ratificere FN’s Handicapkonvention, og Danmark skal tiltræde og ratificere den 
tilhørende Tillægsprotokol snarest muligt.  

 

Vi skal passe på det offentlige sygehusvæsen 
Den lige, frie og hurtige adgang til gode og tillidsvækkende sygehusydelser er et fundamentalt 
princip i den radikale samfundstænkning. 
Forudsætningen, for at dette solidariske princip fungerer i praksis, er et velfungerende og 
tillidsvækkende offentligt sygehusvæsen. 
Vi må desværre konstatere, at det offentlige sygehusvæsen, hovedhjørnestenen i det solidariske 
sygehusvæsen, i disse år undergraves via favorable ordninger for privathospitaler og private 
sundhedsforsikringer. 

Landsmødet opfordrer derfor Folketingsgruppen til at modarbejde denne udvikling 
o ved at fjerne skattefordele for private sygesikringer, 

o ved at indføre en fair og økonomisk velbegrundet afregning mellem private og offentlige 
sygehuse 

o ved at tage højde for de offentlige sygehuses særlige forpligtelser i relation til uddannelse, 
forskning, beredskab,  

o samt ved at erstatte bevidstløse ventetidsgarantier med en rationel prioritering.  
 

Regionernes mulighed for økonomisk aktivet ved etablering af 
behandlerhuse 
Landsmødet opfordrer Folketingsgruppen til at søge lovgivningen ændret, således at regioner og 
kommuner kan være økonomisk ansvarlige for etableringen af behandlerhuse, hvor alment 
praktiserende læger og speciallæger samt andet sundhedstilbud kan leje sig ind.  
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Ja tak til patientmobilitet 
Det Radikale Venstre byder EU's patientmobilitetsdirektiv af 2. juli 2008 velkomment. Det vil give 
langt bedre muligheder for udnyttelse af sundheds- og sygehuskapaciteten i Europa, især for højt 
specialiserede behandlinger. Der ønskes dog især to forbedringer. 
Det Radikale Venstre ønsker, at patienten ikke skal lægge penge ud for den behandling, som 
vedkommende er berettiget til at få dækket af hjemlandet og/eller egen sundhedsforsikring.  
Derudover mener Det Radikale Venstre, at den danske stat kun skal betale for behandlingsformer, 
der er godkendt i Danmark.  

 

Ligestil tandbehandling med andre behandlingsformer 
Det Radikale Venstre vil ligestille tandbehandling med andre sundhedsydelser, og dermed fjerne 
den massive egenbetaling der skævvrider tandplejen i forhold til andre typer af behandling. 

 

13 års uddannelsesret 
Det Radikale Venstre mener, at alle unge bør have ret til både et grundskoleforløb og en 
kompetencegivende ungdomsuddannelse, som matcher deres behov, motivation og evner. Det skal 
hverken være efter modellen for laveste fællesnævner, national ensretning eller nye fastlåsende 
direktiver. Vi ønsker i forlængelse af vores tillidsreform at sætte nye globale standarder for 
kompetenceudvikling ved at skabe stadigt selvudviklende lokale uddannelsesmiljøer.  
På grundskoleområdet skal sikres både basale færdigheder og udfordringer til alle. Dette løses ikke 
gennem standardisering, ensretning, kontrol og bureaukrati. Vi opfordrer politikere, skoler, elever 
og forældre til at gøre udvikling af grundskolen til at fortløbende udviklingsprojekt i alle landets 
kommuner. 
Også indenfor ungdomsuddannelserne skal alle unge have ret til et relevant kompetencegivende 
forløb. Særligt vigtigt er det her at unge, der ikke kan følge et standardforløb, kan få tilbudt et 
individuelt fastlagt forløb.  

 

Uddannelse er det stærkeste opgør mod den sociale arv - 1  
Det Radikale Venstre arbejder fortsat for at alle unge får en ungdomsuddannelse, herunder at den 
sociale baggrunds betydning mindskes. Med det formål, at styrke elevernes udbytte af deres 
skolegang, skal der arbejdes videre med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, og alle 
typer af tests skal udvikles således, at de kan være et værktøj for evaluering og kvalitetsudvikling.  
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Uddannelse er det stærkeste opgør mod den sociale arv - 2  
Det Radikale Venstre ønsker etableret et kompetencecenter, der kan bistå skolerne med at 
iværksætte forsøg med redskaber og pædagogik, der kan mindske den sociale baggrunds betydning, 
samt med at evaluere effekten af forsøgene.  

 

Optagelse på videregående uddannelser  
Det Radikale Venstre mener, at 5 % af pladserne på de videregående uddannelser skal reserveres til 
ansøgere, der tager en optagelsesprøve. Derved sikres at alle har mulighed for at blive optaget 
uanset uddannelse og karaktergennemsnit, hvis de har de rette kvalifikationer.  

 

Erstat kristendomskundskab med religionsundervisning 
Det Radikale Venstre vil arbejde aktivt for at afskaffe faget kristendomskundskab i folkeskolen og 
erstatte det med religionsundervisning.  

 

Konfirmation ud af folkeskolen 
Det Radikale Venstre mener, at det må være op til børn i samarbejde med deres forældre at tage 
initiativ til at følge eventuel konfirmationsforberedelse. Det Radikale Venstre mener derfor, at 
kommunalbestyrelsen skal fritages fra alt ansvar for at planlægge og organisere 
konfirmationsforberedelse, og at konfirmationsforberedelsen herefter ikke er en del af 
folkeskoleloven.  

 

Udbredelse af digital signatur i den offentlige sektor. 
Det Radikale Venstre vil arbejde for, at der fastsættes mål for udbredelsen af digital signatur i den 
offentlige sektor, herunder virksomheder der er oprettet i henhold til lov.  

 

Reducér den offentlige sektors administrative byrder med 25 %  
For at sikre tilfredse medarbejdere og borgere i dag og en offentlig sektor, der kan fungere med 
færre hænder i fremtiden, skal de administrative byrder sænkes. Unødvendige regler og 
dokumentationskrav skal fjernes eller forenkles, så de offentlige byrder er reduceret med 25 % 
inden 2015. 

Indsatsen skal måles efter samme metode som erhvervslivets administrative byrder måles i dag.  
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Ophævelse af pensionisters adgang til kommunale 
nedsparingslån 
Det Radikale Venstre vil arbejde for, at nedsparingslån i ejerboliger til betaling af pensionisters 
fremtidige ejendomsskat løses på det private finansmarked.  

 

Skat på andelsboliger  
Skattemæssig ligestilling af andelsboliger og ejerboliger, således at andelsboliger, som i dag 
handles og belånes på ejerboliglignende vilkår også beskattes på lignende vilkår  

 

Nedsættelse af afgiften på frugt og grønt 
Det Radikale Venstre vil arbejde for, at momsen på frugt og grønt nedsættes og at afgiften på slik, 
chips og sodavand forhøjes, så forslaget samlet set er udgiftsneutralt.  

Kørselsafgifter i hele Danmark 
Det Radikale Venstre går ind for differentierede kørselsafgifter (roadpricing) i hele Danmark.  

 

Jernbanerne skal renoveres og fremtidssikres 
Det Radikale Venstre vil arbejde for, at jernbanenettet bliver renoveret og elektrificeret, med 
henblik på at øge hastigheden, og at anvende mere miljøvenlige eldrevne tog. På sigt skal Danmark 
kobles på det europæiske højhastighedsnet. 

Landsmødet opfordrer Hovedbestyrelsen til i umiddelbar sammenhæng med forhandlingerne om de 
samlede infrastrukturinvesteringer at drøfte en helhedsorienteret prioritering  

 

Billigere offentlig transport 
Det skal være både økonomisk og miljømæssigt attraktivt og forsvarligt at benytte offentlige 
transportmidler i forhold til privat transport. Det Radikale Venstre vil arbejde for en markant 
styrkelse af den offentlige transport gennem en væsentlig nedsættelse af brugerbetalingen 
(billetafgiften)  
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Kommuner og regioner pålægges energiansvar 
Det Radikale Venstre vil arbejde for, at kommuner og regioner fremmer energibesparelser, 
anvender vedvarende energiformer og udarbejder mål og tidspunkt for, hvornår den enkelte 
kommune og region vil være CO2-neutral.  

 

Respekt for ”reklamer – nej tak” 
Det Radikale Venstre vil arbejde for at mærkater med teksten: ”Reklamer NEJ tak” og ”Gratisaviser 
NEJ tak” ubetinget respekteres af alle omdelere af post, reklamer og aviser  

 

Mere forskning i landdistrikternes fremtidige udvikling 
Det Radikale Venstre vil arbejde for, at forskningen i landdistrikternes fremtidige udvikling 
intensiveres og styrkes ressourcemæssigt. Den nødvendige finansiering tilvejebringes dels gennem 
landdistriktsmidlerne, dels gennem offentlige midler til forskning og analyser.  

 

En aktiv regional- og landdistriktspolitik 
Det Radikale Venstre skal arbejde for en aktiv regionalpolitik og landdistriktspolitik, hvor man har 
fokus på en forstærket indsats i udkantsområderne. 

Det Radikale Venstre skal arbejde for, at imødegå en udsultning af udkantsområderne og modvirke 
en fjernelse af arbejdspladser i regionale udkantsområder. 

Det Radikale Venstre skal arbejde for levedygtige miljøer i de små byer og i den spredte bebyggelse 
på landet.  

 

Postservice i landdistrikterne 
Det Radikale Venstre vil arbejde for at postservicen opretholdes på et højere niveau, ikke mindst i 
landdistrikterne. 

PostDanmarks koncessionsbetingelser bør strammes: 
1. Post Danmark skal fortsat have pligt til at befordre forsendelser med 

postopkrævninger, og betaling for indbetalingskort på landet. 
2. PostDanmark skal opretholde et større antal Postindleveringssteder (samdrift 

Postbutikker) hos de sidste lokale handlende i landsbyerne  
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Oprettelse af fælles anti-diskriminationsombud 
Det Radikale Venstre ønsker at forstærke indsatsen mod alle former for diskrimination og foreslår 
at det nye ligebehandlingsnævn får adgang til at tage sager op af egen drift og får ressourcer til at 
samle forskning og viden på området.  

 

Minimumsstørrelsen for en kommunalbestyrelse  
For at sikre et velfungerende demokrati og mangfoldighed i debatten i kommunalbestyrelserne, vil 
Det Radikale Venstre arbejde for, at minimumsstørrelsen for en kommunalbestyrelse bliver 27 
medlemmer – dog ikke i kommuner med under 20.000 indbyggere. 

Tillige skal der arbejdes på, at fordelingen af mandater ved kommunalvalg ændres fra den 
d'Hondtske metode til forholdstalsvalg, således at store partier kun meget sjældent kan have absolut 
flertal, uden at der er flertal for det blandt vælgerne.  

 

Øget kriminalitetsforskning 
Det Radikale Venstre vil arbejde for at der skaffes midler til en øget forskning i kriminalitet, så der 
både skaffes reel statistik til at belyse de faktiske forhold for kriminelle og baggrunden for deres 
kriminalitet samt en øget forståelse for hvordan kriminalitet forebygges og imødegås.  

 

Styrket indsats mod trafficking  
Det Radikale Venstre ønsker at styrke indsatsen mod trafficking, herunder at udvide adgangen til 
opholdstilladelse til ofre for trafficking, hvor myndighederne i hjemlandet ikke kan beskytte ofrene 
tilstrækkeligt mod nye overgreb fra bagmændene eller give ofrene den behandling, psykisk, 
medicinsk, socialt m.m., som ville være nødvendig for at de kan føre et sikkert, sundt og virksomt 
liv.  

 

Styrket social indsats i forbindelse med prostitution 
Det Radikale Venstre ønsker en øget og bedre social indsats i forbindelse med prostitution.  

Den bør bygge på fordomsfrihed og forståelse. Der skal etableres let adgang til bedre og flere 
forskellige former for behandling af stof- og alkoholmisbrug. Der skal etableres nemmere adgang til 
sundhedstjek og rådgivning om sundhed og sikkerhed. Det skal etableres effektive handlingsplaner 
for personer, som ønsker at forlade branchen. Desuden skal den forebyggende indsats forbedres.  
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Det Radikale Venstre står fast på en anstændig 
udlændingepolitik 
I lyset af den radikale modstand mod 24 årsreglen og tilknytningskravet mv., den seneste tids debat 
om EF-regler og -dommes betydning for den førte udlændingepolitik og Regeringens manglende 
vejledning herom, ønsker Det Radikale Venstre en samlet kulegravning af den danske 
udlændingepolitik, som kan skabe grundlag for en ny politik der: 

o sikrer danske statsborgeres ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle og børn,  

o styrker indsatsen mod tvangsægteskaber, kvindehandel og illegal indvandring,  
o samt fremmer integration og rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft.  

 

Landsforviste ægtepar har krav på erstatning 
Dansk-udenlandske ægtepar skal have erstatning af den danske stat, hvis de på grund af ukorrekte 
og EU-stridige afgørelser fra Regeringen og Udlændingeservice har været tvunget til at bosætte sig 
uden for Danmark.  

 

Nødvendighed af en bæredygtig sikkerhedspolitisk strategi 
Det er et radikalt krav, at regeringen udarbejder et udkast til en sikkerhedspolitisk strategi, der tager 
højde for de nye sikkerhedspolitiske udfordringer, herunder skitserer mulige løsninger på kriserne 
inden for finans, klima, energi, vand og fødevarer. Udkastet skal i offentlig høring med inddragelse 
af civilsamfundet inden en egentlig drøftelse i og senere vedtagelse af Folketinget. Vedtagelsen bør 
herefter følges op på europæisk og internationalt plan.  


