
 

Praktiske informationer om landsmødet 2022 
 
Transport til Hotel Nyborg Strand 
For deltagere, der kommer med tog, kan man gå fra Nyborg Station til Hotel Nyborg Strand. Gåturen på 12-
14 minutter er både smuk og overkommelig, så den kan anbefales. For deltagere, der kommer i bil, er der 
gratis parkeringspladser ved hotellet. Adressen er Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. 
 
Sådan gør du, når du kommer til Hotel Nyborg Strand 
Landsmødebureauet og indtjekningsbordene er åbent lørdag fra kl. 9.00. Vi opfordrer til, at du ankommer 
kort efter kl. 9.00, da der kan være kø frem mod mødestart. 
 
Ved indtjekningsbordene i forhallen på Hotel Nyborg Strand får du udleveret et navneskilt/adgangskort. 
Hvis du har bestilt måltider, vil du modtage en ”spisebillet” per SMS nogle timer inden landsmødet går i 
gang. Hvis noget teknik driller, er der hjælp at hente i landsmødebureauet. De delegerede får desuden 
udleveret stemmehæfte – pas godt på det. Der udleveres ikke ekstra stemmehæfter og salen bliver 
løbende ryddet i løbet af weekenden. 
 
Der er fri kaffe/te lørdag fra kl. 9-17 og søndag fra 9-15, så du kan tage en kop efter du har fået udleveret 
navneskilt/adgangskort med mere. 
 
Nøgle til bestilt værelse skal hentes i hotellets reception. Værelserne er som udgangspunkt ledige fra kl. 
14.00. Afregning for værelset sker direkte til hotellet.  
 
Elektronisk afstemning – husk device 
Når de delegerede skal vælge medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen søndag formiddag vil det 
ske via et elektronisk afstemningssystem på samme måde som sidste år. For at det kan fungere bedst 
muligt beder vi alle landsmødedeltagere medbringe en device i form af enten en computer, iPad eller 
smartphone. Har du ikke mulighed for at medbringe en device, har sekretariatet ekstra computere til 
rådighed, som kan benyttes til afstemningen. Nærmere informationer om den elektroniske afstemning sker 
på landsmødet.  
 
Politisk debat og politiske værksteder 
I år forsøger vi at tematisere den politiske debat og de efterfølgende politiske værksteder, så der er tæt 
sammenhæng herimellem. Det betyder, at den politiske debat vil være inddelt i kategorierne: A) 
Dilemmaer i udlændingepolitikken. B) Mangel på arbejdskraft og kompetencer. C) Flere unge i job og 
uddannelse. D) Øvrige emner. Ligeledes vil der efter den politiske debat være politiske værksteder lørdag 
eftermiddag, der flugter med temaerne A, B og C. På den måde håber vi, at der kommer en sammenhæng 
mellem debatten og værkstederne. 
 
Ny på landsmødet 
Hvis det er første gang du deltager i landsmødet, vil vi foreslå dig at deltage i et kort virtuelt intro-møde 
mandag den 12. september kl. 19.30-20.30 (link: https://us06web.zoom.us/j/87994965300), hvor et par 
garvede medlemmer vil fortælle om landsmødeweekenden og svare på spørgsmål. 
 
 

https://us06web.zoom.us/j/87994965300


 

Landsmødesalen 
I landsmødesalen vil der lørdag og søndag være samme bordopstilling i salen. Der vil være et oversigtskort 
med et vejledende overblik over, hvor deltagerne fra de enkelte storkredse kan sætte sig. Det gælder også 
til middagen lørdag aften. 
 
Landsmødets forplejning 
Landsmødets forplejning er: Frokost lørdag, landsmødemiddagen lørdag aften og frokost søndag. 
Deltagelse i disse arrangementer kræver forudgående tilmelding. Lørdag aften er der åben fest og musik for 
alle landsmødets deltagere fra kl. ca. 22.00. 
 
Indlevering af forslag 
Al indlevering af ændringsforslag til resolutioner, personvalg etc. på landsmødet sker til 
landsmødebureauet i vandrehallen over for landsmødesalen. 
 
Forslagsstillere skal sikre sig, at forslagene noteres i landsmødets protokol. Indlevering af forslag må ikke 
ske til landsmødets dirigenter eller sekretærer, da disse alene registrerer talerækkefølge og lignende. 
 
Kandidater til hovedbestyrelsen 
Kandidaturer til valg til hovedbestyrelsen, der finder sted søndag formiddag, skal afleveres på en særlig 
blanket i landsmødebureauet senest lørdag kl. 16.30. Kandidater, der opstiller til hovedbestyrelsen, kan 
medbringe en præsentation af sig selv på max et A4-ark, gerne med foto. Præsentation afleveres i 
landsmødebureauet og vil blive hængt op på en opslagstavle i vandrehallen. 
 
Vedlagt materiale 
Det vil være en god idé at tage dette landsmødemateriale med til landsmødet. 
 
Omdelt materiale 
Ved landsmødets start vil minimum følgende være omdelt: 
- Program for landsmødet. 
- Forslag til landsmødeprocedure. 
- Landsmødeblok, bl.a. til indtegning på talerliste og til indlevering af ændringsforslag. 
 
Øvrigt materiale, f.eks. kandidaturer, lokale pjecer, blade eller tilsvarende kan ikke omdeles på landsmødet. 
Efter forudgående aftale med sekretariatet kan materiale eventuelt fremlægges i glasvandrehallen. 
Medbragt materiale kan ikke forventes fotokopieret eller trykt. Ophængning af udstillinger, plakater etc. er 
ligeledes kun muligt efter forudgående tilladelse fra sekretariatet. 
 
Landsmødesekretariatet 
Landsmødesekretariatet kan under hele landsmødet træffes i bureauet i vandrehallen over for 
landsmødesalen. 



LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER

Kl. 10.00  Åbning med fællessang

Kl. 10.05  Velkomst v/ landsformand Mikkel Irminger Sarbo og næstformand  
  Sanne Klietsch 

Kl. 10.10 Pkt. 1  Formalia (vedtagelse af procedure og valg af dirigenter)

Kl. 10.15  Pkt. 2   Godkendelse af årsregnskab for 2021 samt fastsættelse af kontingent for 
2023 og vejledende for 2024

Kl. 10.25 Pkt. 3  Landsformandens beretning v/ Mikkel Sarbo

Kl. 10.45 Pkt. 4   Lokalpolitisk beretning v/ Tine Hessner, formand for kommunalpolitisk 
netværk

Kl. 10.55 Pkt. 5  Beretning fra europaparlamentariker Morten Helveg Petersen

Kl. 11.05 Pkt. 6  Radikal Ungdoms beretning v/ landsformand Maria Georgi Sloth

Kl. 11.15   PAUSE

Kl. 11.25 Pkt. 7  Folketingsgruppens beretning v/ Sofie Carsten Nielsen

Kl. 11.55  FRoKoST

Kl. 12.50  Landsmødet genoptages med fællessang

Kl. 12.55 Pkt. 8  Sådan vinder vi valget

Kl. 13.10 Pkt. 9   Politisk debat med to minutters indlæg fra talerstol:
  Tema A) Dilemmaer i udlændingepolitikken 
  Tema B) Mangel på arbejdskraft og kompetencer
  Tema C) Flere unge i job og uddannelse
  Tema D) Øvrige emner

Kl. 14.30   PAUSE

Kl. 14.45 Pkt. 9  Politisk debat med to minutters indlæg fra talerstol (fortsat)

LANDSMØDE 2022
 

program



Kl. 16.00 Pkt. 10  Afrunding af den politiske debat v/ Sofie Carsten Nielsen

Kl. 16.15 Pkt. 11  Introduktion til landsmødeværksteder

Kl. 16.20  Transfer til landsmødeværksteder

Kl. 16.30   Landsmødeværksteder

Kl. 18.00  PAUSE

Kl. 19.00  Landsmødemiddag med underholdning og efterfølgende fest. 

SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER

Kl. 09.00  Landsmødet genoptages med fællessang

Kl. 09.05 Pkt. 12  Valg af landsformand

Kl. 09.15 Pkt. 13  Valg af næstformand

Kl. 09.25 Pkt. 14  Vedtægtsændringsforslag

Kl. 10.20   PAUSE

Kl. 10.30 Pkt. 15   Folketingsgruppens og kommunalpolitisk netværks politiske regnskab for 
landsmøderesolutioner v/ Martin Lidegaard og Tine Hessner

Kl. 10.50 Pkt. 16  Valg af 15 HB-medlemmer og 5 suppleanter

Kl. 11.00 Pkt. 17  Principprogram – debat og afstemning

Kl. 11.45  FRoKoST

Kl. 12.45 Pkt. 18  Debat og afstemning om resolutioner

Kl. 15.00 Pkt. 19  Politisk replik v/ Sofie Carsten Nielsen

Kl. 15.10   Landsformandsskabet runder landsmødet af

Kl. 15.15   Landsmødet slutter.

Programmet er med forbehold for ændringer



 

Landsmødeværksteder 2022 
Lørdag den 17. september kl. 16.30-18 

 

Værksted 1: Dilemmaer i udlændingepolitikken 
Dialogforum for Udlændinge-, Integrations- og Asylpolitik / Kathrine Olldag 

Kom og test dine egne grænser. Hvem skal blive og hvem skal sendes hjem? Få et bedre overblik over 
udlændingepolitikken og deltag i debatten om de radikale prioriteter.  

På værkstedet drøfter vi, hvad der er rimeligt og urimeligt med udgangspunkt i en række konkrete sager og 
dilemmaer i den danske udlændingedebat.  

De konkrete sager vil tage udgangspunkt i overskrifter som: Hvem skal vi familiesammenføre, og hvem skal 
vi ikke familiesammenføre? Skal vi være offensive på social kontrol? Skal vi udvise hårdkogte kriminelle? 

Værter: Kathrine Olldag (MF), udlændige- og integrationsordfører. 

 
Værksted 2: Mangel på arbejdskraft er en bombe under velfærdssamfundet 
Dialogforum for Erhvervs- og vækstpolitik / Andreas Steenberg 

Flere forlader arbejdsmarkedet, end der kommer ind. Færre arbejdstagere skal levere kerneydelser til flere 
ældre. Det betyder, at der bliver mangel på arbejdskraft i alle sektorer. Der kommer et pres på 
arbejdsmarkedet i den private såvel som den offentlige sektor. 
 
Der er en betydelig risiko for, at den private sektor ikke kan skabe værdi nok til at betale for vores 
velfærdssamfund, og at den offentlige sektor ikke kan få arbejdskraft nok til at levere velfærdssamfundets 
kerneydelser. Mangel på arbejdskraft øger inflationen og udfordrer den økonomiske politik. Mangel på 
arbejdskraft er således en af de største udfordringer, Danmark står overfor. 
 
På værkstedet debatteres det, hvordan øger vi arbejdsudbuddet, hvordan vi sikrer os den rigtige 
udenlandske arbejdskraft, og om der er nye krav til uddannelsessystemet.  
 
Værter: Andreas Steenberg (MF), næstformand, finansordfører og Kim Østrup, formand for Dialogforum for 
Erhvervs- og Vækstpolitik. 
 
Værksted 3: Flere unge i job og uddannelse 
Dialogforum for Socialpolitik og Dialogfora for Uddannelse og Forskning / Anne Sophie Callesen 

Udsatte unge uden for uddannelse og job er et stort samfundsproblem. Dels for de unge, som står uden for 
og ikke kommer tættere på selvforsørgelse og et trygt og stabilt voksenliv, dels for samfundet, som går glip 
af arbejdskraft, skatteindtægter og de unges bidrag som borgere. 

Der er flere måder at arbejde med problemstillingen på. Et eksempel finder vi i Region Midtjylland, hvor et 
partnerskab imellem regionen og flere østjyske kommuner samt uddannelsesinstitutioner har medført lettere 
overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse samt FGU og ungdomsuddannelse for 500 udsatte 
unge. Projektet har betydet, at 75% af de unge i målgruppen nu er i gang med en ungdomsuddannelse, 6% 
er i job og øvrige forløb som højskole, 10. klasse og andet. 

På værkstedet diskuterer vi forskellige veje til at få flere unge i job og uddannelse. Hvordan kan vi med 
ændret praksis og/eller ændret lovgivning løfte området på tværs af stat, regioner og kommuner til glæde for 
såvel de unge som for samfundet. 

Værter: Anne Sophie Callesen (MF), ungdomsuddannelsesordfører. 

 

 



 

Værksted 4: Nyt forsvarsforlig i en ny geopolitisk virkelighed 
Internationalt Udvalg / Martin Lidegaard 

Som optakt til det kommende forsvarsforlig 2024-2029 nedsatte regeringen i begyndelsen af 2021 en 
sikkerhedspolitisk analysegruppe med det formål at udarbejde en faglig analyse af den udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske situation samt identificere de udfordringer og konsekvenser, den kan medføre for hele 
kongeriget og forsvaret. 

Analysen forventes offentliggjort efter sommerferien. Men vi har inviteret formanden for analysegruppen til at 
tyvstarte en diskussion af, hvad vi i RV gerne vil kæmpe for i det næste forsvarsforlig. Hvordan skal vi 
indrette forsvaret i kølvandet på krigen i Ukraine? Hvilke andre konflikter skal vi kunne håndtere på lang sigt? 
Og hvordan bruger vi bedst de mange milliarder, der hvert år bruges i forsvaret? 

Der vil til værkstedet også blive tid til Q&A med vores udenrigs- og forsvarsordfører om den aktuelle situation 
i verdenen. 

Værter: Martin Lidegaard (MF), formand for udenrigspolitisk nævn, fhv. udenrigsminister og Michael Zilmer-
Johns, formand for sikkerhedspolitisk analysegruppe i udenrigsministeriet, fhv. ambassadør. 

 

Værksted 5: Et grønt Europa 
Dialogforum for Europapolitik / Morten Helveg Petersen 
 
Med overskriften ”Fit for 55” har EU-Kommissionen lanceret en ambitiøs plan om at skabe verdens første 
klimaneutrale kontinent. Men med krig, energikriser og udsigten til recession er kulkraftværkerne skudt op 
igen, og gasfelterne har fået nye ben at gå på. 
 
Bevæger Europa sig i den rigtige retning? Og nytter det hele overhovedet noget, eller er klimaforandringer 
bare det tabte slag?  
 
Vi tager dialogen med det radikale parlamentsmedlem og en af Danmarks førende klimaeksperter, når vi 
diskuterer, hvordan vi får skabt et grønt Europa. 
 
Værter: Morten Helveg Petersen (MEP), klima- energi og forsyningsordfører og Bjarke Møller, direktør Rådet 
for Grøn Omstilling. 
 

Værksted 6: Bliv klædt på til resolutionsdebatten 
Et værksted især for førstegangsdeltagere til landsmødet og for medlemmer med interesse for resolutioner. 

Vi udvælger nogle af de resolutionsforslag, der kommer til debat og afstemning på landsmødet om 
søndagen for at fokusere på den principielle kerne i forslagene. Er du enig i forslagene? Ville du være enig, 
hvis forslagene var formuleret på en anden måde? Hvordan er processen med at formulere og indsende et 
resolutionsforslag, og hvad kunne du tænke dig, at landsmødet tager stilling til næste år? 

Værkstedet er en mulighed for at diskutere politik med udgangspunkt i resolutionsforslagene og i en mindre 
gruppe end den store landsmødesal. 

Værter: Jens-Christian N. Poulsen, medlem af forretningsudvalget og Anne Heeager, udvalgskoordinator. 

 

Værksted 7: Kampagneværksted 
Team Kampagne / Kampagneledernetværket  

I kampagneværkstedet kan du blive klogere på, hvor de potentielle radikale vælgere bor. 

Få en introduktion til det nye kampagneværktøj, der gør det lettere at målrette sin dør-til-dør, plakater og 
øvrige kampagneaktiviteter efter de områder, hvor der er radikalt potentiale. 

Efter oplægget kan du bl.a. få hjælp til at lave dør-til-dør-ruter, eller du kan få sparring til netop den idé eller 
udfordring, som I arbejder med i din kampagne. 



 

På kampagneværkstedet finder du også kampagneledernetværket v/ Sanne Klietsch og Sigrid Friis 
Frederiksen. De står også klar til at hjælpe både kampagneledere og kandidater med 
valgkampsplanlægning. 

Værter: Rasmus Grønborg og Andreas Holm, sekretariatet, Sanne Klietsch, landsnæstformand og Sigrid 
Friis Frederiksen, forretningsudvalgsmedlem. 



Indstilling som vedtaget på HB-møde den 21. maj 2022.

Hovedbestyrelsens forslag  
til landsmødeprocedure 2022
1. Protokol

Der føres protokol for landsmødet. Alle fremsatte forslag registreres i protokollen.
 
2. resolutionsudvalg

Det i denne procedure nævnte resolutionsudvalg er det af Hovedbestyrelsen nedsatte resolutionsudvalg.
 
3. taleret og taletid

3.1. Taleret
Alle tilmeldte landsmødedeltagere, som er medlemmer af Radikale Venstre, har taleret ved Radikale Venstres 
landsmøde, der afholdes fysisk.

3.2. Taletid
Deltagere, der ønsker ordet i debatten, skal anmelde dette skriftligt til landsmødesekretærerne med tydelig 
angivelse af, til hvilket dagsordenpunkt de ønsker ordet. Dirigenten fordeler den afsatte tid sådan, at der 
tages rimeligt hensyn til indledere og forslagsstillere. Debatten søges som udgangspunkt opdelt i I) en poli-
tisk debat og II) en debat om resolutioner. Dirigenten afgør efter antallet af indtegnede talere, om dette er 
muligt.

Taletiden er normalt 2 minutter, men kan under resolutionsdebatten skæres ned til 1 minut, hvis det efter 
dirigentens skøn er nødvendigt.

Dirigenten kan fratage en taler ordet i fald denne fremsætter stærkt upassende ytringer.
 
4. resolutionsforslag 

4.1. Aktualitetsresolutioner
Der kan på landsmødet kun fremsættes resolutionsforslag, hvis de behandler en helt aktuel og vigtig pro-
blemstilling, en såkaldt aktualitetsresolution, og kun indtil kl. 14.00 på landsmødets første dag af minimum 
25 delegerede eller resolutionsudvalget. Resolutionsudvalget afgør, om et forslag opfylder aktualitets- og 
vigtighedskravet. Forslag, der opfylder aktualitets- og vigtighedskrav, vil blive distribueret til landsmøde-
deltagerne. 

4.1.1. Ændringsforslag til aktualitetsresolutioner
På landsmødet kan der kun fremsættes ændringsforslag til aktualitetsresolutioner af minimum 25 delegerede 
eller resolutionsudvalget indtil kl. 9.00 på landsmødets anden dag. Ændringsforslag skal præcist markere, 
hvad der foreslås ændret med direkte henvisninger til linjenummereret i det forslag, der ønskes ændret. 
Ændringsforslag vil blive distribueret til landsmødedeltagerne.

4.2. Fremsættelse af ændringsforslag
På landsmødet kan der kun fremsættes ændringsforslag af minimum 25 delegerede eller resolutionsudvalget 
indtil kl. 14.00 på landsmødets første dag. Ændringsforslag skal præcist markere, hvad der foreslås ændret 
med direkte henvisninger til linjenummereret i det forslag, der ønskes ændret.

4.3. Overførelse af resolution
Indtil kl. 14.00 på landsmødets første dag kan en resolution, der af hovedbestyrelsen er indstillet til ved-
tagelse eller afvisning uden debat, af minimum 25 delegerede overføres til særskilt debat og afstemning.  

4.4. Opretholdelse af resolution
Indtil kl. 14.00 på landsmødet første dag kan minimum 25 delegerede begære et indsendt resolutionsforslag 
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opretholdt, der af Hovedbestyrelsen måtte være indstillet til vedtagelse i revideret form. Resolutionsforslaget 
i den reviderede form betragtes da som et ændringsforslag til det indsendte forslag.

4.5. Aflevering
Alle forslag skal afleveres til landsmødets bureau.

4.6. Resolutionsudvalgets indstillinger
Resolutionsudvalget fremlægger sine anbefalinger, så materialet kan distribueres inden resolutionsbehand-
lingen.

4.7. Afstemning om resolutioner
Resolutioner, der af hovedbestyrelsen er indstillet til vedtagelse uden debat, sættes til afstemning under ét, 
således at de samlet enten vedtages eller forkastes.

Resolutioner, der er indstillet til afvisning uden debat, sættes ikke til afstemning, men bortfalder.

4.8. Vedtagne resolutioners gyldighed
Vedtagne resolutioner gælder i tre år, medmindre senere landsmødevedtagelser gør dem ugyldige.

5. PrinciPProgram

5.1. Forslag til principprogram
På landsmødet i september 2022 foretages andenbehandling af forslag til nyt principprogram som led i en 
proces, hvor førstebehandling fandt sted på ekstraordinært landsmøde i april 2022 efter reglerne i ved- 
tægternes §19, stk. 1.

5.2. Ændringsforslag
I henhold til partiets vedtægter (§19, stk. 2) kan der ikke fremsættes nye ændringsforslag til ordlyd af princip-
program under landsmødet.

5.3. Skriftlig afstemning
I henhold til partiets vedtægter (§19, stk. 2) skal afstemning om det samlede principprogram ske skriftligt.

6. indkomne forslag

6.1. Fremsættelse af forslag til landsmødet
Ifølge vedtægternes §3, stk. 3 kan kommuneforeninger, bydelsforeninger, storkredsforsamlinger og regions-
forsamlinger indsende forslag til behandling på landsmødet. Sådanne forslag skal være indsendt senest den 
1. maj.

6.2. Fremsættelse af ændringsforslag
På landsmødet kan der fremsættes ændringsforslag til allerede indsendte forslag til landsmødet af minimum 
25 delegerede indtil kl. 14.00 på landsmødets første dag. Ændringsforslag skal præcist markere, hvad der 
foreslås ændret med direkte henvisninger til linjenummereret i det forslag til landsmødet, der ønskes æn-
dret.

6.3. Aflevering
Ændringsforslag til allerede indsendte forslag til landsmødet skal afleveres til landsmødets bureau.

6.4. Omdeling
Ændringsforslag til allerede indsendte forslag til landsmødet vil være distribueret til landsmødets deltagere 
ved landsmødes genoptagelse søndag morgen.
 
7. afstemninger

Almindelige afstemninger og afstemninger om resolutionsforslag sker efter de i dette afsnit beskrevne regler 
samt reglerne i landsforbundets vedtægter.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst 25 delegerede ønsker det, eller dirigenten skønner det nød-
vendigt. Ved skriftlig afstemning meddeler dirigenten, hvilken stemmeseddel der skal benyttes.

Afstemninger kan efter dirigentens beslutning gennemføres elektronisk såfremt udstyr hertil er tilgængeligt.



Afstemning ved håndsoprækning kan kun ske ved hjælp af et oprakt stemmehæfte. Ved afstemning ved 
håndsoprækning må der ikke stemmes fra landsmødets podium.

7.1.1. Afvisning
Afvisningsafstemning: Landsmødet kan afvise at behandle et forslag. Forslag herom skal stilles til afstemning, 
hvis 25 delegerede ønsker det.

7.1.2. Flere ændringsforslag
Hvis der er flere ændringsforslag, der er knyttet til det samme resolutionsforslag, er det dirigenten, der 
beslutter, hvilket forslag der er det mest vidtgående og dermed skal til afstemning først. Vedtages det mest 
vidtgående forslag, bortfalder de øvrige. Hvis det forkastes, beslutter dirigenten, hvilket forslag der derefter 
skal til afstemning osv.

Dirigenten skal inden afstemningerne om ændringsforslag til det samme hovedforslag oplyse, i hvilken ræk-
kefølge de stillede ændringsforslag vil komme til afstemning.

7.1.3. Det oprindelige forslag
Hvis det oprindelige forslag ikke er bortfaldet under afstemningerne, skal der til sidst stemmes om det.

7.1.4. Det endelige forslag
Det forslag, der bliver det endelige forslag, sættes til afstemning.

7.1.5. Videresendelse af resolutionsforslag til Hovedbestyrelsen
Resolutionsudvalget eller 25 delegerede kan stille forslag om, at en resolution skal sendes til videre be-
handling i Hovedbestyrelsen. Såfremt et sådant forslag stilles, skal afstemning om dette ske før de andre 
afstemninger, herunder også forslag om at afvise forslaget. En af stillerne for resolutionsforslaget, en 
repræsentant for de 25 delegerede og en repræsentant for resolutionsudvalget kan inden en sådan afstem-
ning få ordet for en kort bemærkning.
 
8. landsmødets beslutningsdygtighed

Stemmeret udøves kun af de delegerede, der har hentet stemmekort, og mindst halvdelen af disse skal delt-
age i en afstemning for at den er gyldig.
 
9. stemmeudvalg

Hver storkredsformand skal før landsmødet aflevere et navn på en eller flere stemmetællere fra sin storkreds 
til stemmetællerformanden. Ved skriftlige afstemninger afgør stemmetællerformanden, om de udpegede 
stemmetællere skal deltage i optælling af de afgivne stemmer.
 
10. valg

10.1. Valg af landsformand og næstformand
Forslag til landsformand og næstformand skal være fremsat af mindst 25 delegerede til landsmødebureauet 
senest kl. 12.00 på landsmødets første dag. Landsformand og næstformand vælges ved to særskilte afstem-
ninger. Er der kun én kandidat til hver af posterne, kan stemmerne dog indsamles samtidig.

Afstemninger kan efter dirigentens beslutning gennemføres elektronisk såfremt det er teknisk muligt.

 10.1.1. Kandidater til landsformandsposten, der ikke opnår valg
Kandidater til landsformand, der ikke opnår valg til denne post (og som i sagens natur allerede har mindst 25 
landsmødedelegerede som stillere), kan vælge at opstille til næstformand uden at dette kræver en fornyet 
stillerliste.

10.1.2. Præsentationstaler
På landsmødet holder kandidater til landsformand og næstformand korte præsentationstaler (landsformand 
max fem minutter og næstformand max tre minutter) ved et på forhånd annonceret punkt i landsmødets 
program. Det vil ikke i denne forbindelse være muligt at holde anbefalelsestaler.

10.1.3. Agitationsmateriale
Kandidater til landsformand og næstformand må ikke omdele agitationsmateriale i landsmødesalen eller 



andre lokaler i tilknytning til mødesalen. Kandidater til landsformand og næstformand kan, i lighed med kan-
didater til HB, benytte dedikerede opslagstavler til præsentationsformål.

10.2. Valg af 15 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter
Landsmødes delegerede vælger 15 medlemmer og 5 suppleanter til Hovedbestyrelsen. Kandidaterne må ikke 
være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kandidater, der foreslås, skal give skriftligt tilsagn, 
hvis de skal opstilles. Personer, der allerede er valgt i storkredsene til hovedbestyrelsen, kan ikke opstilles. 
Derimod kan storkredsvalgte hovedbestyrelsessuppleanter opstille til valg til hovedbestyrelsen på landsmø-
det. I tilfælde af valg til hovedbestyrelsen, enten som ordinært medlem eller suppleant, udtræder den på-
gældende af storkredsens suppleantrækkefølge. I landsmødematerialet findes en fortegnelse over de med-
lemmer, der allerede er valgt til Hovedbestyrelsen af storkredsforsamlingerne.

10.2.1. Hovedbestyrelsesvalg efter pointmetoden
Ved valget af de 15 hovedbestyrelsesmedlemmer stemmes der efter pointmetoden. Der skal i henhold til 
vedtægterne stemmes på 6 personer + 1/3 af resten, hvilket indebærer, at en gyldig stemmeseddel skal 
indeholde 9 navne anført i den rækkefølge og efter pointmetoden, som den delegerede ønsker dem valgt i. 
Afstemninger kan efter dirigentens beslutning gennemføres elektronisk såfremt det er teknisk muligt.

Dirigenten oplyser om de nærmere vilkår for afstemningen.

10.2.2. Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer
Forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer skal afleveres via en særlig blanket til landsmødebureauet senest 
kl. 16.30 på landsmødets første dag. Samtidig afleveres kandidatens accept af opstillingen via ovennævnte 
blanket eller særskilt.

Kun kandidater til landsformands- og næstformandsposten, der ikke bliver valgt, og som ikke i forvejen er 
medlemmer af Hovedbestyrelsen, kan efterfølgende skrives på stemmesedlen med kandidaterne til Hoved-
bestyrelsen. Kandidater til HB kan sammen med indlevering om meddelelse om opstilling, aflevere én A4-
side med personlig præsentation, som deles på en opslagstavle forbeholdt denne type præsentationer.

10.2.3. Stemmeseddel med kandidater til Hovedbestyrelsen
Alle delegerede får søndag morgen udleveret en oversigt over samtlige foreslåede kandidater til Hovedbe-
styrelsen. Kandidaterne er opført i alfabetisk orden med navn og bopælskommune. 

Ved fysisk afstemning: Stemmemærkaten fra stemmehæftet skal påklæbes stemmesedlen, for at den kan 
være gyldig.

Ved eventuel elektronisk afstemning vejleder dirigenter i fremgangsmåde.

10.2.4. For sent afleverede stemmesedler
Stemmesedler, der afleveres, efter at dirigenten har erklæret afstemningen for afsluttet, tælles ikke med.
 
11. forretningsorden

Deltagere, der ønsker ordet til forretningsordenen (proceduren for mødets gennemførelse), skal straks gives 
ordet. 
 
12. landsmødets bureau

12.1. Leder
Landsmødesekretæren er leder af landsmødets bureau og kan delegere sin kompetence til medarbejdere på 
sekretariatet.

12.2. Ansvarlig for protokolføring
Landsmødesekretæren har ansvaret for, at der føres protokol.

12.3. Benyttelse af bureauets faciliteter
Landsmødebureauet kan kun benyttes efter aftale med bureauets leder. 

13. udlevering af materiale og Personlig agitation

Under landsmødet må der kun omdeles bilag, hvis landsmødebureauets leder har givet tilladelse til det. 
Alle bilag skal registreres. Er papiret produceret hjemmefra, skal landsmødebureauet have et eksemplar til 
landsmødearkivet.



BILAG 2 
 
Fra hovedbestyrelsen 
 
Personindstillinger til landsmødet september 2022 
 
Dirigenter 
 
Lørdag formiddag. Punkt 1 til 7. 

Aleksander Bjørn, Københavns storkreds 
Sigrid Friis Frederiksen, Københavns storkreds 
Ved forfald: Marianne Tøttrup, Vestjyllands storkreds 

 
Lørdag eftermiddag. Punkt 8 til 11. 

Morten Lorenzen, Fyns storkreds 
Marianne Mulle Jensen, Nordjyllands storkreds 
Ved forfald: Frederik Aagaard Sørensen, Østjyllands storkreds 

 
Søndag formiddag. Punkt 12 til 17. 
 Vivian Heinola, Københavns storkreds 

Rasmus Beltofte, Vestjyllands storkreds 
Ved forfald: Stig Nielsen, Sjællands storkreds 

 
Søndag eftermiddag. Punkt 18 til 19. 

Christopher Røhl, Københavns storkreds 
Tine Holst, Københavns Omegns storkreds 
Ved forfald: Christian Vrist Holm, Vestjyllands storkreds 
 

 
Stemmetællerformand: 
Karoline Geneser, formand for organisationsnetværket. 
 
Landsmødesekretær: 
Organisationschef John Bo Northroup. 
 
 



Godkendt på landsforbundets landsmøde den

Dir igent:

………………………………………………
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Landsforbund
Christ iansborg, 1240 København K
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Ledelsespåtegning

Forretningsudvalget har dags dato behandlet  og godkendt årsregnskabet for Radikale Venstres Lands-
forbund for regnskabsåret  1. januar - 31. december 2021 for Radikale Venstres Landsforbund.

Årsregnskabet aflægges efter:

► Årsregnskabsloven

► Partiregnskabsloven, som offentliggjort  i LBK nr. 139 af 7. februar 2019

► Bekendtgørelse om t ilskud til Folket ingets partier og danske part ier og bevægelser indvalgt  i Eu-
ropa-Parlamentet t il fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni
2017)

► Vedtægterne for Radikale Venstres Landsforbund

Det er vores opfat telse at  den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet gi-
ver et  retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og f inansielle st illing pr. 31. december 2021
samt af  resultatet  af  forbundets akt iviteter for regnskabsåret  1. januar- 31. december 2021.

Årsregnskabet indstilles t il Landsmødets godkendelse.

I henhold t il § 4, stk. 2, i Lov om private bidrag til polit iske part ier og offent liggørelse af polit iske part i-
ers regnskaber, jf . bekendtgørelse nr. 139 af 7. februar 2019, erklæres det hermed af ledelsen af Radi-
kale Venstre, at partiet  ikke har haf t andre indtægter end de i årsregnskabet for 2021 anførte.

København, den 20. juni 2022

Mikkel Irminger Sarbo
landsformand

Sanne Klietsch
næstformand

Rune Christiansen

Jens-Christian Navarro Poul-
sen

Sigrid Friis Frederiksen Karoline Geneser

Charlot te Burgess Sofie Carsten Nielsen Martin Lidegaard

Clara Halvorsen Jacob Netteberg Janus Hove

Jeppe Rohde Fransson Tine Hessner
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til landsmødet i Radikale Venstres Landsforbund

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet for Radikale Venstres Landsforbund for regnskabsåret  1. januar –
31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og partiregnskabsloven, som offent liggjort
i LBK nr. 139 af 7. februar 2019 samt bekendtgørelse om tilskud t il Folket ingets partier og danske par-
t ier og bevægelser indvalgt  i Europa-Parlamentet t il fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa
(BEK nr. 631 af 2. juni 2017).  Regnskabsreglerne benævnes herefter ” landsforbundets regnskabsreg-
ler” .

Det er vores opfat telse, at  årsregnskabet giver et  retvisende billede af Radikale Venstres Landsforbunds
akt iver, passiver og f inansielle st illing pr. 31. december 2021 samt af resultatet  af  Radikale Venstres
Landsforbunds akt iviteter for regnskabsåret  1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med
landsforbundets regnskabsregler.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit  "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet" . Det er vores
opfat telse, at det  opnåede revisionsbevis er t ilstrækkeligt  og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Radikale Venstres Landsforbund i overensstemmelse med International Ethics Stan-
dards Board for Accountants' internat ionale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og
de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt  vores øvrige et iske forplig-
telser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret  for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med landsforbundets regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser for nødvendig for at  udarbejde et  årsregnskab uden væsent lig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at  vurdere Radikale Venstres Landsfor-
bunds evne til at fortsætte driften; at  oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor dette er relevant;
samt at  udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat  drift, medmindre ledel-
sen enten har til hensigt  at  likvidere Radikale Venstres Landsforbunds, indstille driften eller ikke har an-
det realistisk alternativ end at  gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at  afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af  sikkerhed er et  højt  niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at  en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, herunder par tiregnskabsloven som offent liggjort  i LBK nr. 139 af 7. februar
2019 samt bekendtgørelse om tilskud til Folketingets part ier og danske part ier og bevægelser indvalgt  i
Europa-Parlamentet  t il fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni
2017), altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformat ioner kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsent lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at
de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer
på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internat ionale standarder  om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

► Identif icerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet t il at  danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at  opdage væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet  besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende ef ter omstændighederne, men ikke for at  kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

► Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat  drift  er passende, samt om der på grundlag af det  opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Radikale Ven-
stres Landsforbund evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at  der er en væsentlig usikker-
hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er
baseret  på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at  selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

► Tager vi stilling t il den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at  der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identif icerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det  vores ansvar at  læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt  inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at  indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at  overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.

Baseret  på det udførte arbejde er det  vores opfat telse, at  ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberetningen.

København, den 20. juni 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict  Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Rasmus Friborg Andersen
statsaut. revisor
mne44147
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Stamoplysninger

Oplysninger om landsforbundet

Navn Radikale Venstres Landsforbund

Adresse, postnr., by Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K

CVR-nr. 60 72 14 16

Hjemstedskommune Københavns Kommune

Regnskabsår 2021

Hjemmeside www.radikale.dk

Telefon 33 37 47 47

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Dirch Passers Allé, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning

Landsforbundets væsentligste aktiviteter

Radikale Venstres Landsforbund har t il formål:

► at samle radikale vælgere i en landsdækkende organisation og sikre dem deltagelse og indflydelse

► at fremme, udvikle og forny de radikale værdier og ideer gennem debat, polit ikformulering og for-
midling

► at arbejde for radikal repræsentat ion og indflydelse, lokalt , nat ionalt  og Internat ionalt

Formålet  gennemføres:

► ved størst  mulig inddragelse af medlemmerne i udformningen af partiets polit ik såvel lokalt  og på
landsplan som i EU og internat ionale sammenhænge

► ved at styrke kendskabet t il og dialogen om de radikale værdier

Udvikling i årets aktiviteter og økonomiske forhold

Det regnskabsmæssige resultat  udgør 409 t.kr., og henlægges t il valgfonden.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ef ter balancedagen ikke indtruffet begivenheder af væsent lig betydning for landsforbundets f i-
nansielle st illing.

Modtagne indberetningspligtige tilskud til Radikale Venstre Landsforbund
I henhold t il Lov om private bidrag til polit iske part ier og offentliggørelse af polit iske part iers regnska-
ber, jf . bekendtgørelse nr. 139 af 7. februar 2019, §3, stk. 2 skal der i landsforbundets årsrapport  oply-
ses om modtagne t ilskud fra private t ilskudsydere over 21.900 kr.

Landsforbundet har i 2021 modtaget beløb og naturalieydelser fra enkeltdonorer på over 21.900 kr. fra
følgende private, virksomheder, fonde og organisat ioner:

► Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113, 1552 København V
Bidrag: 500.000 kr.

► Dansk Industri
H. C. Andersens Blvdg. 18, 1553 København K
Bidrag: 145.846 kr. inklusive værdi af  benyttelse af mødefaciliteter.
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Ledelsesberetning

Modtagne donationer mv. hos lokale foreningsled og kandidater

Lokale foreningsled og kandidater har oplyst, at  de i kalenderåret  2021 har modtaget donationer over
beløbsgrænsen på 21.900 kr. som følger:

► Modtager: RV Gentof te
Beløb: 52.834 kr.

Modtaget fra:
Den Socialliberale Støt teforening
Korsørgade 28, 3. tv
2100 Kbh Ø

► Modtager: RV Lolland-Falster
Beløb: 110.000 kr.

Modtaget fra:
De Lolland Falsterske Venstreblade af 1945 Fond
v/  advokatfirmaet Drachmann
Skolegade 24
4800 Nykøbing F.

Oplysninger om donationer t il lokale foreningsled og kandidater er baseret  på indrapporterede oplysnin-
ger fra lokalforeninger og kandidater.

Indberetningspligt ige tilskud til kandidater, der er opst illet  for Radikale Venstre til folketingsvalg og regi-
onsrådsvalg, indberet tes t il regionsrådet og vil blive offentliggjort  på regionens hjemmeside. Indberet-
ningspligt ige tilskud til kandidater, der er opst illet for Radikale Venstre til kommunalvalg, indberet tes t il
kommunalbestyrelsen og vil blive offent liggjort på kommunens hjemmeside. Det skal for en god ordens
skyld bemærkes, at  Radikale Venstres landsforbund ikke ved disse oplysninger indestår for, at  oplysnin-
ger om private t ilskud t il part iets kandidater bliver indberettet  som oplyst .
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Radikale Venstres Landsforbund

Årsrapport 2021

9

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Radikale Venstres Landsforbund for 2021 er aflagt  i overensstemmelse med:

► Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger, der følger af
landsforbundets særlige forhold

► Partiregnskabsloven, som offentliggjort  i LBK nr. 139 af 7. februar 2019

► Bekendtgørelse om t ilskud til Folket ingets partier og danske part ier og bevægelser indvalgt  i Eu-
ropa-Parlamentet t il fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni
2017)

► Vedtægterne for Radikale Venstres Landsforbund

Ændringer i regnskabsopstilling i forhold til sidste år

Landsforbundet har t ilpasset opstillingen af årsrapporten resultatopgørelse og noter. Dette med henblik
på, at øge gennemsigt igheden i opst illingerne. Sammenligningstallene er tilpasset på t ilsvarende vis.

Foruden ovenstående er årsregnskabet er aflagt  efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt  i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Ikke-øremærkede Indtægter i form af offentlig part istøtte og kontingentindtægter fra medlemmer indtægts-
føres i den periode de vedrører.

Ikke-øremærkede tilskud fra private og organisationer indtægtsføres på modtagelsestidspunktet.

Øremærkede tilskud fra private og organisationer indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at der afholdes
tilhørende omkostninger.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til aktiviteter, projekter, løn, administration, lokaler m.v. Hvor om-
kostninger er finansieret ved bidrag, fremgår dette under aktivitets- og projektomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter m.v.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret  på følgende vurdering af akt i-
vernes forventede brugstider:

Edb-software 3 år

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver måles til kostpris.
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Radikale Venstres Landsforbund

Årsrapport 2021

10

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes ef ter en individuel vurdering. Der nedskrives til imødegåelse af forventede
tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår.

Egenkapital og henlæggelser

Henlæggelser vedrører den af bestyrelsen disponerede andel af landsforbundets egenkapital.

Gældsforpligtelser

Modtagne ikke-anvendte øremærkede tilskud, indregnes under Modtagne forudbetalinger.

Gældsforpligtelser måles til net torealisat ionsværdi.
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Radikale Venstres Landsforbund

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Resultatopgørelse (kr.)

Note 2021 2020

Offent lig part istøtte 10.512.633 10.207.919
Kontingent indtægter 1.543.045 1.683.069
Yderligere private t ilskud fra private personer 433.262 504.061
Tilskud fra øvrige organisat ioner mv. 1.971.413 2.453.683
Øvrige indtægter 363.259 126.419

5 Indtægter i alt 14.823.611 14.975.151

6 Personaleomkostninger -6.273.199 -5.442.417
Andre eksterne omkostninger -7.749.369 -7.373.893
Årets afskrivninger -357.878 -249.479

Omkostninger i alt -14.380.447 -13.065.789

Resultat før finansiering 443.164 1.909.362

7 Finansielle indtægter 1.752 1.752

8 Finansielle omkostninger -35.499 -37.387

Årets resultat 409.417 1.873.726

Resultatdisponering

Henlagt t il valgfond 409.417 1.407.565

Overført  t il Grundkapital 0 466.161

409.417 1.873.726

Øvrige noter t il resultatopgørelsen:

1 Resultat  af årets akt iviteter

2 Årets akt iviteter vedrørende Valgfonden

3 Årets akt iviteter vedrørende Oplysningsmidler

4 Årets akt iviteter vedrørende Lannung-midler

11
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Radikale Venstres Landsforbund

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Balance (kr.)

Note 2021 2020

AKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver
9 Software 466.277 498.958

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer - akt ier i diverse aviser 27.900 27.900

Anlægsaktiver i alt 494.177 526.858

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

Tilgodehavende medlemsindtægter 60.605 15.000

Mellemregning med Folket ingsgruppen 0 29.992

Andre t ilgodehavender 15.677 0

Periodeafgrænsningsposter 161.866 85.164
Tilgodehavender i alt 238.148 130.156

Likvide beholdninger 3.864.215 3.841.215

Omsætningsaktiver i alt 4.102.363 3.971.372

AKTIVER I ALT 4.596.540 4.498.230

12
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Radikale Venstres Landsforbund

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Balance (kr.)

Note 2021 2020

PASSIVER

Egenkapital

Grundkapital 500.000 500.000

Henlagt t il valgfond 1.821.320 1.407.565
10 Egenkapital i alt (inkl. henlagte midler) 2.321.320 1.907.565

Langfristet gæld

Indfrosne feriepenge 490.477 580.011
Langfristet gæld i alt 490.477 580.011

Kortfristet gæld

Leverandører af varer og t jenesteydelser 294.523 847.451
Mellemregning med Folket ingsgruppen 454.736 0
Mellemregning med Radikale Ungdom 28.063 0
Feriepengeforpligtelse 286.120 248.544

11 Anden gæld 570.340 728.729
12 Modtagne forudbetalinger 150.962 185.929

Kortfristet gæld i alt 1.784.744 2.010.654

Gældsforpligtelser i alt 2.275.221 2.590.665

PASSIVER I ALT 4.596.540 4.498.230
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Radikale Venstres Landsforbund

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Noter

1 Resultat af årets aktiviteter

Fri- og grundkapital Valgfond Oplysningsmidler Lannung Total

Indtægter 12.448.957 1.049.088 858.890 466.677 14.823.611

Omkostninger -10.498.399 -2.556.481 -858.890 -466.677 -14.380.447

Finansielle poster -33.747 0 0 0 -33.747

Resultat 1.916.810 -1.507.394 0 0 409.417

Heraf henlagt t il valgfond -1.916.810 1.916.810

Resultat herefter 0 409.416 0 0 409.417

2 Årets aktiviteter vedrørende valgfonden

Oplysningspligt ige donat ioner 500.000

Løbende medlemsbidrag 433.262

Merchandise salg 115.826

Valgfond, indtægter i alt 1.049.088

Kampagner -13.605

Analyse & Data -464.574

KRV -1.977.606

Merchandise køb -100.696

Valgfond, udgifter i alt -2.556.481

Resultat af årets valgfondsakt iviteter -1.507.393

3 Årets aktiviteter vedrørende Oplysningsmidler

Specifikation af årets bevægelse for midler øremærket til Oplysning om den Europæiske Union

Ikke-anvendte midler pr. 1. januar 0

Årets indbetalte t ilskud 897.872

Til disposit ion 897.872

Årets samlede forbrug t il Oplysningsmidler jf. ovenfor -858.890

Ikke-anvendte midler pr. 31. december 2021 38.982

4 Årets aktiviteter vedrørende Lannung

Specifikation af årets bevægelse for øremærkede Lannung-midler

Ikke-anvendte midler pr. 1. januar 169.431

Årets indbetalte t ilskud i året 400.000

Til disposition 569.431

Årets forbrug jf. ovenfor -466.677

Ikke-anvendte midler pr. 31. december 2021 102.754

Ikke-anvendte øremærkede midler pr. 31. december 2021 141.737

Egenkapital og henlæggelser Øremærkede midler
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Radikale Venstres Landsforbund

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Noter (kr.)

5 Eksterne bidrag fra private, virksomheder, fonde og organisationer

2021 2020

6 Lønomkostninger

Lønninger og gager 6.130.762 5.429.866
Pensioner 0 0
Regulering af feriepengehensættelse 37.575 104.941
Andre sociale omkostninger 82.520 57.026
Refusioner mv. -76.392 -160.526
Øvrige personaleomkostninger 98.734 11.110

6.273.199 5.442.417

Årets vederlag t il landsformanden udgør 146 t .kr. (2020: 140 t .kr.)

7 Finansielle indtægter

Akt ieudbytte og t ilbagebetalt  udbytteskat 1.752 1.752

1.752 1.752

8 Finansielle udgifter

Renter af bankindestående 35.499 24.979
Andre f inansielle udgifter 0 12.409

Administrationsomkostninger m.v. i alt 35.499 37.387

9 Immaterielle anlægsaktiver

Software

Kostpris pr. 1. januar 748.438
Årets t ilgange 325.196

Kostpris pr. 31 december 2021 1.073.634

Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar -249.479
Årets afskrivninger -357.878

Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december 2021 -607.357

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021 466.277

I henhold t il Lov om private bidrag t il polit iske part ier og offent liggørelse af polit iske part iers regn-

skaber, jf. bekendtgørelse nr. 139 af 7. februar 2019, §3, stk. 2 skal der i landsforbundets årsrapport

oplyses om modtagne t ilskud fra private t ilskudsydere over 21.900 kr.

Landsforbundet har i 2021 modtaget beløb og naturalieydelser fra enkeltdonorer på over 21.900 kr. fra

følgende private, virksomheder, fonde og organisat ioner:

► Dansk Arbejdsgiverforening

Vester Voldgade 113. 1552 København V

Bidrag: 500.000 kr.

► Dansk Industri

H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København

Bidrag: 145.846 kr. inklusive værdi af benyttelse af mødefaciliteter.
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Radikale Venstres Landsforbund

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter (kr.)
2021

10 Egenkapital (inkl. henlæggelser)

Grundkapital

Saldo pr. 1. januar 500.000

Årets resultat  jf. note 1 0

Saldo pr. 31. december 2021 500.000

Henlagt til valgfond

Saldo pr. 1. januar 1.407.565

Regulering vedrørende t idligere år 4.338

Årets resultat  jf. note 1 409.416

Saldo pr. 31. december 2021 1.821.319

Egenkapital i alt inkl. henlæggelser 2.321.320

2021 2020

11 Anden gæld

Skyldig løn, A-skatter, sociale bidrag mv. 241.663 502.563
Skyldig moms 19.555 69.021
Øvrige skyldige omkostninger 309.122 157.146

570.340 728.729

12 Modtagne forudbetalinger

Ikke-anvendte midler vedrørende Lannung 102.754 169.431
Ikke-anvendte midler vedrørende EU Oplysningsmidler 38.982 0
Øvrige modtagne forudbetalinger 9.225 16.498

150.962 185.929
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1 
 

BILAG 4 
 
 
 
Indstilling om kontingent for 2023 og vejledende for 2024 
 
Forretningsudvalget indstiller til landsmødet, at kontingentet for 2023 til landsforbundet 

bliver kr. 265, som foreslået af sidste års landsmøde, og at det vejledende kontingent for 

2024 til landsforbundet ligeledes bliver kr. 265. 
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Bilag 5 
Sekretariatsberetning 

 
 
Sekretariatsberetning til landsmødet 2022 
Beretning fra sekretariatet fra perioden september 2021 til nu 
 
 
Kommunal- og regionrådsvalg, forbeholdsafstemning og forberedelse til folketingsvalg 
Det har været et godt år for vores parti. Med sidste års landsmøde som afsæt kastede vi os alle ud i 
kommunal- og regionrådsvalg, og det endte som bekendt med det bedste radikale kommunalvalg siden 
1974. Vi kom med 94 mandater ind i 59 kommuner, gik frem i både land og by, fik en borgmesterpost på 
Fanø og kom ind i 11 nye kommuner. I regionerne fik vi også et særdeles godt resultat med en fremgang fra 
8 til 12 nye mandater og repræsentation i alle landets fem regioner. 

Den ulykkelige russiske angrebskrig i Ukraine førte så i foråret til Det Nationale Kompromis, hvor vi Radikale 
kom igennem med vores ambition om at få forsvarsforbeholdet til folkeafstemning 1. juni 2022. Med en 
stor indsats fra frivillige og kandidater lykkedes vi med at føre en optimistisk og positiv Ja-kampagne, der 
understregede behovet for at tænke nyt og behovet for sammenhold fremfor forbehold. Blandt vælgerne 
stemte mere end 66 pct. ja 1. juni og blandt radikale vælgere stemte hele 95 pct. ja og gjorde os dermed til 
det mest positive Ja-parti og til det parti, hvor der var absolut størst samklang mellem parti og vælgere. 

Politikudvikling 
På sekretariatet har vi haft travlt med at understøtte folketingsgruppens politikudvikling det seneste halvår. 
Den politiske platform præsenteres på landsmødet og er etableret på grøn, fri og stærk politik, hvor meget 
er præsenteret løbende, senest en stor 2030-plan i forbindelse med folketingsgruppens 
sommergruppemøde på Fanø. Herudover har vi har lagt mange kræfter i at forberede det kommende 
folketingsvalg bedst muligt og herunder bl.a. trænet kandidater, udarbejdet en række kampagnematerialer 
samt senest en omfattende politikhåndbog til at understøtte valgkampen. En etablering af en ny it-platform 
har bl.a. givet mulighed for at etablere Den Radikale Skole, hvor vi har samlet alt vores materiale, herunder 
også et helt nyt demografisk prognosekort, der kan hjælpe med at prioritere kræfterne rigtigt i valgkampen. 

 

Landsmøde i Nyborg, corona-ramt nytårsstævne og folkemøde på Bornholm 
Landsmødet i september 2021 blev igen afviklet fysisk og vi fik bl.a. valgt et nyt landsformandskab og gjort 
partiet klar til kommunal- og regionrådsvalg. Nytårsstævnet i januar 2022 var til gengæld igen corona-ramt 
og blev afviklet fra Christiansborg med virtuel deltagelse samt partilederdebat med Mette Frederiksen og 
Jacob Ellemann-Jensen. Det radikale telt på folkemødet på Bornholm blev til gengæld afviklet fysisk og som 
før corona med et hav af aktiviteter og stor opbakning fra frivillige kræfter, så der var en markant radikal 
tilstedeværelse på Bornholm i juni. 

 

Politikudvikling i landsforbundet 
I det forløbne foreningsår har partiet afholdt et ekstraordinært landsmøde, hvor partiets kommende 
principprogram blev behandlet, så det kan vedtages på landsmødet til september. 



2 
 

Hovedbestyrelsen har vedtaget fem udtalelser det seneste år om fortsat støtte til Ukraine, om et nej til 
forbud mod religiøse symboler i grundskolen, om ukrainske børn i danske skoler og daginstitutioner, om 
ligestilling i erhvervslivet samt om udlændingepolitik. Herudover pågår der en løbende politikudvikling i 
landsforbundets udvalg, netværk og dialogfora og gode politiske drøftelser med folketingsgruppen. Der er 
indsendt 57 resolutionsforslag til dette års landsmøde. Se i øvrigt oversigt over landsmøderesolutioner, 
gældende programmer og holdningspapirer her: https://www.radikale.dk/politik/vedtagelser/ 

Foreningsudvikling 
I foråret mødtes mere end 70 foreningsaktive fra hele landet til en hel weekends foreningstræf med sigte 
på at udvikle vores foreninger og erfaringsudveksle på kryds og tværs. Dermed er den årlige tradition med 
et fysisk træf tilbage efter corona-pausen. 

Foreningsudvikling 
I foråret 2022 rekrutterede vi fem juniorkonsulenter, der hver har ansvar for to storkredse, og som noget 
nyt er regionalt forankrede. Juniorkonsulenterne har som de første primære opgaver haft at understøtte 
først arbejdet med forbeholdsafstemning samt nu den forestående folketingsvalgkamp. 

Medlemmer 
Partiet har oplevet markant medlemstilbagegang oven på kriserne i de forgangne år og oplever - som de 
fleste øvrige partier - en sivning af medlemmer. I skrivende stund er vi i underkanten af 6.000 medlemmer. 
Det har ført til, at forretningsudvalget har truffet beslutning om en ny ordning for intro-kontingent for nye 
medlemmer, så intro-forløbet udvides fra et til to år, sådan at der er større chance for, at det nye medlem 
vælger at gentegne, når den ordinære kontingentsats skal betales i år tre. 

Positivt samspil med Radikal Ungdom 
Året igennem har der været god løbende kontakt mellem Radikale Venstre og Radikal Ungdom på alle 
niveauer. Radikal Ungdom blev jo tilbage i oktober Danmarks næststørste ungdomsparti til Skolevalget med 
14,6 pct. af stemmerne og har netop afholdt et vellykket landsmøde, hvor de valgte ny landsformand Maria 
Georgi Sloth. Efter et godt samarbejde om KRV21 arbejder vi nu tæt sammen med RU om at forberede det 
kommende folketingsvalg. 

Tak! 
Til sidst skal lyde et stort tak til alle de radikale tillidsfolk, som har slidt og slæbt med at mobilisere, bidrage 
med radikale aftryk rundt om i landet, et fantastisk kommunal- og regionsrådsvalg samt en succesfuld 
forbeholdsafstemning. Tak for godt samarbejde i det forløbne foreningsår. 

 

Med venlig hilsen 

Radikale Venstres sekretariatsledelse v/ Lars Beer Nielsen (sekretariatschef) 

https://www.radikale.dk/politik/vedtagelser/


Vedtægtsændringsforslag til landsmødet september 2022 

Indstillet af hovedbestyrelsen ved møde den 19. marts 2022 

 

Nummer 1) 

# Nuværende 
ordlyd 

Forslag til ny ordlyd Begrundelse og evt. bemærkninger 

1 Navne-
ændring 

 
Emne: Navneændring for kommunalpolitisk netværk. §13, stk. 2 
 
At ”Kommunalpolitisk netværk” ændrer navn til ”Kommunal- og 
regionspolitisk netværk”. 
 

 

Den øgede regionale repræsentation tilsiger, at netværkets navn 
også skal afspejle dette. 

I fald forslaget vedtages, vil der ske ændring af netværkets navn alle 
relevante steder i vedtægterne. 

 

Nummer 2) 

# Nuværende ordlyd Forslag til ny ordlyd Begrundelse og evt. bemærkninger 

2  

Tilføjelse til vedtægternes § 17 stk. 2: 
 
”Hver storkreds kan indstille op til 2 kandidater til den radikale 
kandidatliste. Ved det sidste møde i Hovedbestyrelsen inden det 
landsmøde, hvor valget af spidskandidater skal finde sted, 
indstiller Hovedbestyrelsen blandt de foreslåede mindst 10 og 
højst 20 kandidater til prioritering på landsmødet. Det skal i den 
forbindelse sikres, at der blandt de storkredsnominerede 
kandidater er minimum én kandidat fra hver storkreds på den 
liste, Hovedbestyrelsen indstiller. Der kan ikke ved landsmødet 
opstilles nye kandidater til den radikale liste.” 

 

Emne: Bindende vilkår, EP-kandidater 

 

Tilføjelse til §17, stk. 2: 

 

”Hovedbestyrelsen vedtager senest 14 
måneder før Europa-parlamentsvalget 
bindende vilkår for samarbejdet mellem 
kandidaterne i valgkampen på oplæg fra 
forretningsudvalget.” 

 

 

Begrundelse: Se under forslag 3. 

 

 

 



Nummer 3) 

# Nuværende ordlyd Forslag til ny ordlyd Begrundelse og evt. bemærkninger 

3a -  
Emne: Forretningsorden, radikale medlemmer af Europa-
Parlamentet 
 
Nyt stk. 9 til §17: 
 
”Forretningsudvalget fastsætter minimumsbestemmelser 
for indholdet af forretningsorden for radikale medlemmer af 
Europa-Parlamentet.” 

 

Begrundelse:  

Landsforbundet opstiller kandidater til EP-valg, men partiet savner redskaber i 
værktøjskassen til at forebygge problemer og sikre bedre sammenhæng mellem 
kandidater, EP-gruppe og parti. Med den på sidste HB-møde vedtagne bindende 
standardforretningsorden findes der nu aftaler om arbejdet og samarbejdet i 
både folketingsgruppen, regionale grupper og kommunale grupper. En sådan 
aftale findes endnu ikke for radikale medlemmer af EP. Det gør, at 
landsforbundet ingen mulighed har for at regulere samarbejdet i EP-gruppen og 
dermed modvirke konflikter og samarbejdsproblemer. Det foreslåede giver 
mulighed for også at indføre en forretningsorden for EP-medlemmerne. 

 

 

 

 



Vedtægtsændringsforslag til landsmødet september 2022 
Indkommet før den 1. april 2022 kl. 23.59 
 
 
Nummer 4) 
 
 
Ny §20: Udelukkelse af medlemmer 1 

stk. 1 Medlemmer, der har begået en grov forbrydelse nævnt i straffeloven eller 2 
forsøg derpå mod andre medlemmer kan indstilles til udelukkelse af 3 
forretningsudvalget. Udelukkelse kan ikke ske på baggrund af personlige 4 
modsætningsforhold eller politiske uenigheder. 5 

stk. 2 Forretningsudvalgets indstillinger til udelukkelse skal behandles på det 6 
førstkommende hovedbestyrelsesmøde.  7 

stk. 3 Det ekskluderede medlem kan anke Hovedbestyrelsens beslutninger om 8 
udelukkelse til Landsmødet, som vil kunne ophæve eller stadfæste eksklusionen. 9 
Der kan ikke klages over landsmødets afgørelse.  10 

stk. 4 Beslutninger om udelukkelse kræver ⅔-deles flertal i Hovedbestyrelsen og på 11 
landsmødet ved anke.  12 

stk. 5 Den, der indstilles til udelukkelse har ret til at deltage i punktet, hvor 13 
eksklusionen behandles og gøre sine synspunkter gældende. Det pågældende 14 
medlem skal endvidere orienteres om baggrunden for indstilling på forhånd.  15 
stk. 6 Udelukkelse træder i kraft, så snart hovedbestyrelsen har truffet beslutning 16 
derom. Anke til landsmødet har ikke opsættende virkning. 17 
 
 
Stillere (minimum 25 partimedlemmer):  
Jacob Kjær Robsøe, Mikkel Westh Jepsen, Tobias Lawetz, Laurits Rasmussen, 
Maria Mejse Mortensen, Jakob Hast Prins, Baltazar Dydensborg, Teddy Stafsen, 
Maria Georgi Sloth, Sune Øksnebjerg, Caroline Valentiner-Branth, Aksel Emil 
Ogstrup Houmann, Katinka Langdahl Frederiksen, Marie Strunge Thorup, Anne 
Elisabeth Jensdatter, Sara Wæver Woetmann, Peter Miltersen Sørensen, Julius 
Bjørn Hounré, Pernille Dige Toft, El Nou, Rasmus Francke Harboe, Leonardo 
Holberg, Lucas Helth Postma, Silja Barnkob, Anastasia Milthers, Elisa Marie 
Norgaard Mortensen, Anne-Sofie Bundegaard Mikkelsen, Sofie Høgh olsen og 
Sarah Lindholm  
 
 



Forslag til vedtægtsændring til landsmødet september 2022 
Indkommet før den 1. april 2022 kl. 23.59 

 

Nummer 5) 

 

Emne: Sanktionering af samværspolitik 

Tilføjelse til §2 stk. 4: 

 

Et medlems rettigheder kan suspenderes helt eller delvist i en periode som nærmere beskrevet i denne §xx 1 

Ny §xx Suspension af medlemsrettigheder 2 

Såfremt et medlem ikke overholder Radikale Venstres samværspolitik eller tilsvarende kan 3 
forretningsudvalget enten på eget initiativ eller på indstilling fra partiets organ til behandling af sager om 4 
brud på samværspolitikken eller tilsvarende suspendere et medlems rettigheder, helt eller delvist, i en 5 
tidsbegrænset periode. 6 

Sanktionen kan bestå i at medlemmet fratages stemmeret, aktuelle tillidsposter og mulighed for at blive 7 
valgt til tillidsposter i en periode på op til to år og i grove tilfælde kan medlemmet fratages alle rettigheder 8 
og aktuelle tillidsposter, inklusive retten til at deltage i møder for medlemmer, i en periode på op til fire år. 9 
Det/de relevante lokale foreningsled orienteres efter behov for at kunne håndhæve sanktionen. 10 
Medlemmet har mulighed for at anke sanktionen til hovedbestyrelsen, hvor sagen oplyses og fremlægges 11 
skriftligt af forretningsudvalget med videst mulig respekt for anonymitet.12 

 

Stillere (minimum 25 partimedlemmer) 

Anders Thomsen, Rune Christiansen, Mikkel Irminger Sarbo, Vivian Heinola, Frederik Aagaard, Kristina Siig, 
Tine Hessner, Jacob Netteberg, Kasper Tingkær, Jens-Christian N. Poulsen, Karoline Geneser, Sigrid Friis 
Frederiksen, Sanne Klietsch, Dan Kreutzfeldt, Charlotte Burgess, Tine Holst, Rasmus Beltofte, Jonna 
Fonnesbæk, Hediye Dilara Pekerman Temiz, Jan Villumsen, Viktor Dylander, Betty Chatterjee, Helle M. 
Olesen, Janus Hove, Henriette Irminger Sonne, Johan Brødsgaard, Gudny Eysturoy, Gorm Boe Petersen, 
Alexander Bjørn Jensen, Sanne Bjørn, Peter Vestergaard, Kjeld Lundager Jørgensen, Klaus Bondam, Thomas 
Rohden, Søren Burcharth, Anne Eskildsen, Jeanné Vetling, Merete Due Paarup, Marie Brixtofte, Sanne 
Fandrup, Ole Kristensen, Christian Friis Bach, Karin Friis Bach, Christina Rittig, Lone Kjær Hein, Ole Margon 
Madsen, Thorkild K. Maarbjerg, Mads Bay, Neel Lønhoft Ingstrup. 

 



Ændringsforslag fra kommuneforeninger til indkomne vedtægtsændringsforslag 

Per vedtægtsbestemt frist to måneder før landsmødet 17.-18. september 2022 

 

Alle ændringsforslag nedenfor er fra Hovedstadens Radikale Venstre 

 

ÆF 5-1 

Linje 3 til 6 i ÆF nummer 5: 

”Såfremt et medlem ikke overholder Radikale Venstres samværspolitik eller tilsvarende kan 
forretningsudvalget enten på eget initiativ eller på indstilling fra partiets organ til behandling af sager om 
brud på samværspolitikken eller tilsvarende suspendere et medlems rettigheder, helt eller delvist, i en 
tidsbegrænset periode.” 

Ændres til 

”Såfremt et medlem bringer organisationen i miskredit ved grove strafbare handlinger eller ikke overholder 
Radikale Venstres samværspolitik eller tilsvarende, kan forretningsudvalget enten på eget initiativ eller på 
indstilling fra partiets organ til behandling af sager om brud på samværspolitikken eller tilsvarende 
suspendere medlemsrettighederne, helt eller delvist, i en tidsbegrænset periode.” 

 

ÆF 5-2 

Efter linje 6 i ÆF nummer 5 tilføjes: 

En sådan beslutning kræver af 2/3 af forretningsudvalgets medlemmer stemmer for suspensionen. 

 

ÆF 5-3 

Linje 7 til 9 i ÆF nummer 5: 

”Sanktionen kan bestå i at medlemmet fratages stemmeret, aktuelle tillidsposter og mulighed for at blive 
valgt til tillidsposter i en periode på op til to år og i grove tilfælde kan medlemmet fratages alle rettigheder 
og aktuelle tillidsposter, inklusive retten til at deltage i møder for medlemmer, i en periode på op til fire år.” 

Ændres til 

”Tidsbegrænset suspension kan bestå i at medlemmet fratages stemmeret til alle afstemninger internt i 
partiet, aktuelle tillidsposter og kandidaturer samt mulighed for at blive valgt til tillidsposter og 
kandidaturer i en periode på op til to år. I grove tilfælde kan medlemmet fratages alle medlemsrettigheder 
og aktuelle tillidsposter og kandidaturer, inklusive retten til at deltage i møder for medlemmer, i en periode 
på op til fire år.” 

 



ÆF 5-4 

Efter linje 12 i ÆF nummer 5 tilføjes: 

”Opretholdelse af suspension kræver i hovedbestyrelsen 2/3 flertal.” 

 



Forslag til vedtægtsændring til landsmødet september 2022 
Indkommet før den 1. april 2022 kl. 23.59 

 

Nummer 6) 

 

Emne: Opstilling af folketingskandidater 

 

Nyt stk 3 til §8:

Der opstilles for hver folketingskreds een nomineret kandidat, således at ingen kandidater er nomineret i 2 1 
opstillingskredse, og således at antallet af folketingskandidater, som minimum svarer til antallet af 2 
opstillingskredse.3 

 

Begrundelse for forslaget: 

Partiet har brug for en fødekæde af nye kandidater, der optrænes i at føre valgkamp. Hvis få udvalgte 
kandidater sætter sig på de bedste kredse, opstår der et usundt kapløb om/mellem de mest attraktive 
kredse, som reelt sætter medlemmerne fra de mindre attraktive kredse uden for indflydelse. Denne 
problemstilling er yderligere forstærket af muligheden for at prioritere rækkefølgen af storkredsens 
kandidater, da de der har flest kredse, naturligvis også får flest stemmer til Storkredsgeneralforsamlingen. 

Ligesom når en boligafdeling vedtager at tillade husdyr, er der en dynamik i storkredsforsamlingerne, der 
gør, at en tilladelse til at kandidaterne kan nomineres i flere kredse reelt er umulig at afskaffe igen, når den 
først er indført. Det er derfor nødvendigt, at landsforbundet vedtager overordnede regler, der kan sikre at 
opstilling til Folketinget ikke bliver et kafkask mareridt, hvor der konstant skal løbes spidsrod mellem kredse 
med forskellige lokale regler for opstilling. Argumentet om at der ikke er kandidater nok, er simpelthen 
påviseligt forkert, og skyldes at partiet simpelthen ikke er gode nok til at sikre kommunikation mellem 
ledige kredse og interesserede kandidater (som der er masser af – De er bare skævt fordelt!). At det er en 
sag for den lokale kreds er også et lidt hult argument, når 2 kredse, der deler en kandidat, kan stemme 
nabokredsen ned i storkredsforsamlingen, og dermed sørge for at mindretalskredsen holdes uden for 
indflydelse. Dermed skabes et usundt ”våbenkapløb”, hvor kun kandidater/kredse der har 
dobbeltnomineringer har en chance.  

Stillere: 

1. Jens Christian Bodilsen 
2. Jeppe Trolle 
3. Cevri Ocak 
4. Anders Rohde Fransson 
5. Karin Horsted Berg 
6. Lars Sloth 
7. Lotte Nowack 

8. Jens Erik Ørum 
9. Lasse Fogh 
10. Jens Christian Refsgaard 
11. Jeppe Fransson 
12. Anne Marie Geisler Andersen 
13. Tobias Lawaetz 
14. Gustav Moll 
15. Ina Lykke Jensen 
16. Valdemar Klinken 



17. Katinka Langdahl Frederiksen 
18. Mikkel Westh Jepsen 
19. Helena Tjørnelund 
20. Anne-Sofie Sadolin Henningsen 
21. Jørgen Boelskov 
22. Janus Tobias Saito-Madsen 
23. Daniel Prehn 
24. Laurits Rasmussen 
25. Birte Falkenborg 
26. Maren Ottar Hessner 
27. Jacob Netteberg 

 



BILAG 7 
 

Fra folketingsgruppen: 
Politisk regnskab for prioriterede resolutioner 
vedtaget på landsmødet 2019, 2020 og 2021  
 

Link til vedtagne 

Resolutioner 2019, Resolutioner 2020, Resolutioner 2021 

2019 
  
Resolution 
(titel) 

Status 

Sund dansk 
økonomi 
afgørende for 
Radikale 
Venstre 

Folketingsgruppen lægger til grund at en sund og ansvarlig økonomi er – på kort 
såvel som lang sigt – et grundvilkår for Radikale Venstres politik. 

Det gælder i forhold til egne udspil, finanslovsforslag og mellemfristede planer, 
som altid sigter efter at være fuldt finansierede og bidrage til et øget 
arbejdsudbud.  

 
Sunde offentlige finanser har især vist sin værdi under Corona-krisen og i 
forbindelse med indgåelsen af det nationale kompromis i marts 2022. Hvor et 
stærkt udgangspunkt for de offentlige finanser gav større muligheder for 
handlekraft. 

 
Reformer vil være nødvendige for at komme i mål med den grønne omstilling og 
for at kunne hæve ambitionsniveauet på velfærdsområdet. Hvis vi skal have 
mere vækst i den offentlige sektor skal vi også sørge for, at den private sektor 
har gode vækstvilkår, herunder gode muligheder for at finde kvalificeret 
arbejdskraft. Disse ambitioner er forsøgt opfyldt i vores 2030-plan fra august 
2022. 

For blandet by 
mod 
boligspekulation 

Folketingsgruppen har kæmpet for at få ændret boligreguleringsloven, og gøre 
det mindre attraktiv for især udenlandske kapitalfonde at opkøbe ejendomme. 
 
Vi var ikke med i den endelige aftale om ændring af boligreguleringsloven, da 
der ikke kunne opnås enighed med regeringen om den konkrete udformning af 
lovgivningen, fordi regeringens forslag ville bremse nødvendige renoveringer af 
boligmassen. 

https://www.radikale.dk/media/urcheymn/vedtagne_resolutioner_2019.pdf
https://www.radikale.dk/media/qfhfbfkz/vedtagne-resolutioner-2020.pdf
https://www.radikale.dk/media/1umgvtwq/vedtagne-resolutioner-radikale-venstres-landsm%C3%B8de-19-september-2021.pdf


Styrk 
regionerne! 

Det er fortsat højt på den gruppens ønskeliste at styrke regionerne, hvilket 
gruppen kæmper for ved alle oplagte lejligheder. Folketingsgruppen går 
eksempelvis til forhandlingerne om det specialiserede område med det fokus at 
de højt specialiserede tilbud skal ligge i regionen. 

Afvikling af 1000 
kr. sedlen  

Den nuværende folketingsgruppe (indvalgt efter folketingsvalget 2019) har ikke 
taget stilling til en afskaffelse af 1.000 kr. sedlen 

Baggrunden for ønsket om en afvikling er især risikoen for hvidvask og 
organiseret kriminalitet. Vi har været med til at stemme stramninger af reglerne 
på hvidvaskområdet igennem. Herunder en skærpelse af forbuddet mod at 
modtage kontantbetaling (hvor grænsen er blevet sænket fra 50.000 kr. til nu 
20.000 kr.) for at imødekomme den høje risiko for hvidvask, der er ved 
kontantbetalinger.  

I arbejdet med at gøre lovgivningen på området mere tidssvarende, er udbydere 
af tjenester med virtuelle valutaer nu blevet tilføjet hvidvasklovens 
anvendelsesområde. En lovændring, som vi også stemte for. 

Tilbage i maj 2019 indgik et forslag om afskaffelse af 1.000 kr. sedlen i vores 
udspil om øget tillid til banksektoren. I samme måned stemte vi for indførelsen af 
et forbud mod brug af 500 euro sedlen i Danmark. Forbuddet trådte i kraft den 
10. januar 2020. 

Talblindhed 
sidestilles med 
ordblindhed 

Folketingsgruppen har arbejdet for at få udviklet en screening af talblindhed på 
lige fod med ordblindhed. Screeningen er på vej, men volder 
Undervisningsministeriet en del kvaler, fordi vi simpelthen ikke er lige så langt 
som med ordblindhed. Ligeledes har folketingsgruppen arbejdet for, at en ny 
læreruddannelse ikke kun forholder sig til ordblindhed, men også til talblindhed.  

Radikale 
Venstre vil aktivt 
arbejde for 
indførelsen af 
klimabonusordni
ngen, Carbon 
Fee and 
Dividend (CFD) i 
EU 

Folketingsgruppen har indgået aftale om en ambitiøs grøn skattereform, som 
både pålægger virksomheder en høj og mere ensartet beskatning af CO2, men 
samtidigt sikrer at provenu anvendes tilbageføres til de virksomheder som 
ønsker at omstille sig via målrettede tilskud og støtteordninger.  

Derudover er rådet nået til enighed om vedtagelse af CO2-
grænsetilpasningsmekanisme (Carbon Border Adjustment Mechanism). 

Folketingsgruppen har ikke arbejdet direkte med indførsel af en 
klimabonusordning, men ovenstående elementer er inspireret heraf.  

Ydermere har folketingsgruppen i forbindelse med forhandlinger om den 
såkaldte varmecheck arbejdet for, at koble tiltag som reducerer vores 
afhængighed af gas og olie op på de politiske forhandlinger om 
kompensationsbetalingen. 



Udvikling af et 
bæredygtigt 
BNP; BBNP 

Folketingsgruppen har arbejdet for, at der skal laves et grønt BNP, og fik 
understreget i forståelsespapiret, hvoraf det fremgår: ”at arbejdet med et grønt 
nationalregnskab og et grønt bnp skal styrkes”. 

Driften af grønt nationalregnskab i Danmarks Statistik og udviklingen af den nye 
GrønREFORM model i Dream gruppen i samarbejde med Københavns 
Universitet og Aarhus universitet er blevet understøttet med forhøjede 
bevillinger, dels i FL21 og derefter i FL22. GrønREFORM modellen skal fx kunne 
vise om regeringens økonomiske planer for dansk økonomi er i 
overensstemmelse med gældende miljø- og klimamål, og hvilke politiske tiltag 
der kræves for at opfylde målene 

Der foreligger endnu ikke internationale statistiske principper for udarbejdelsen 
af et egentligt grønt BNP. Men et forskningsprojekt ved Københavns Universitet, 
ledet af professor Peter Birch Sørensen og i samarbejde med blandt andet 
Danmarks Statistik, arbejder netop med at udvikle dette. 

Beskatning på 
drivhusgasser 

Folketingsgruppen indgået aftale om en ambitiøs grøn skattereform, som både 
pålægger virksomheder en høj og mere ensartet beskatning af CO2, men 
samtidigt sikrer at provenu anvendes tilbageføres til de virksomheder som 
ønsker at omstille sig via målrettede tilskud og støtteordninger.  

Aftalen Grøn skattereform for industri mv. (24. juni 2022) bygger videre på den 
foregående aftale folketingsgruppen har indgået (Klimaaftale for energi og 
industri mv. af 22. juni 2020). 

Aftalen indfører en afgift på 750 kr. pr. ton CO2 for ikke-kvoteomfattede 
virksomheder og 375 kr. pr. ton for kvoteomfattede virksomheder, samt en 
særlig afgift for mineralogiske virksomheder på 125 kr. pr. ton.  

Folketingsgruppen har sikret at de sammen med aftalen om grøn skattereform 
blev vedtaget en grøn fond som sikrer økonomisk råderum til den grønne 
omstilling.  

Planer for 
råstofindvinding 

Folketingsgruppen indgik aftale med regeringen og et flertal i Folketinget i 
december 2020, som bl.a. indbefattede, at Danmarks udvinding af gas og olie i 
Nordsøen skal ophøre i 2050. 

Folketingsgruppen valgte at stemme imod B 165 Forslag til folketingsbeslutning 
om udarbejdelse af en national råstofstrategi for ikke at bringe regeringen i 
mindretal. Men folketingsgruppen har sikret at det fremgår af betænkning at der 
er behov for fokus på en bæredygtig udnyttelse af den begrænsede ressource 
og for at sikre, at der også er tilstrækkelige mængder råstoffer til kommende 
generationer. Ligeledes fremgik det af ordførertalen at: “Jeg synes, at debatten 
allerede nu har understreget behovet for en national råstofstrategi med de 
mange forskellige elementer, der hører hjemme i sådan en strategi” og “...lave 
en fælles beretning, så vi kan lande sådan en med det formål, at vi får en 
national råstofstrategi”.  

Ydermere har folketingsgruppen arbejdet aktivt for at løse problemer med 
klapning i forbindelse med Lynetteholm og udfordret råstofudvindingen og 



udlægning af arealer hertil i forbindelse med forhandlinger om havplanen, som 
fortsættes i 2. halvår 2022.  

Radikale 
Venstre vil 
understøtte 
folkeskolens og 
ungdomsuddann
elser- nes 
arbejde med 
bæredygtighed 

Ordførerne har ikke aktivt talt for, at bæredygtighed skulle sættes på 
skoleskemaet på en bestemt måde eller i en bestemt form. Det skyldes, at 
folketingsgruppen arbejder for, at der politisk udvises en større tillid til, at skoler 
og uddannelsesinstitutioner bedst ved, hvordan man laver god undervisning og 
sammensætter indholdet af skoledagen. Gruppen arbejder for at sætte skolerne 
mere fri, hvilket bl.a. ville kunne give plads til at arbejde med bæredygtighed.  

Adgang til billige 
boliger i landets 
kommuner 

Folketingsgruppen undlod at deltage i ’Aftale mellem regeringen 
(Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, KD og 
Enhedslisten om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af 
hjemløshed’ af november 2021. 

Baggrunden var bl.a. at vi mente det ikke gav mening at nedrive almene 
lejligheder i ghettoen for derefter at bygge 22.000 almene lejligheder andre 
steder. 

Inden vi forlod aftalen nåede vi dog at få 4.000 kollegielejligheder med i aftalen 
oveni de 4.000 der var i oplægget. Vi var de eneste som insisterede på det krav. 

 

Afskaf   
grænsekontrolle
n 

Folketingsgruppen taler løbende for en afskaffelse af grænsekontrollen og 
sætter løbende fokus på det store ressourceforbrug ved den midlertidige 
grænsekontrol. Senest har EU-ordføreren i august 2022 besøgt grænseområdet 
og rejst kritik af kontrollen og endnu engang givet udtryk for at den skal 
afskaffes. 

Indholdet af den 
private 
straffeattest skal 
tilpasses for 
større relevans 

Der har ikke været direkte anledning til at arbejde for denne resolution det 
seneste år. 

Folketingsgruppen har dog kritiseret, at personer, der er idømt en betinget eller 
ubetinget fængselsstraf, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab, 
da vi mener, at det skal være muligt at forbedre sig og lægge sit liv om. 

Beskyt børns ret 
til intenderede 
forældre 

Folketingsgruppen har ved forskellige lejligheder markeret sig i medierne med 
tydeligt ønske om at forbedre reglerne om anerkendelsesprocesser ifm. 
rugemoderskab, således at medforældrene bedre og hurtigere får mulighed for 
at blive juridisk anerkendt som forældre. Ligestillingsordfører Samira Nawa har i 
mange år kæmpet for formel anerkendelse af medfædreskab. Ordføreren har 
bl.a. lagt pres på regeringen ifbm. med deres LGBT+-udspil og i forhandlingerne 
om øremærket barsel, hvor LGBT+-familiers orlovsrettigheder nu forbedres fra 
2024. Ordføreren spillede også en væsentlig rolle ift. Borgerforslaget om at 
anerkende medfaderskab, der endte med at blive vedtaget. Det er således også 



- med den nye LGBT-handlingsplan - lykkedes for ordføreren at få igangsat flere 
initiativer, der skal styrke LGBT+-familiers rettigheder herunder, at 
medfaderskab skal anerkendes i forbindelse med barnets fødsel. 

Radikale 
Venstre vil 
sænke grænsen 
for indberetning 
af partistøtte til 
10.000 kroner 

Folketingsgruppen har ikke arbejdet for resolutionen i år grundet andre 
prioriteter. 

Lad forældelses-
fristen i 
partistøtteloven 
gælde fra 
offentliggørelse 
af indbe- retning 

Folketingsgruppen har ikke arbejdet for resolutionen i år grundet andre 
prioriteter. 

Radikale 
Venstre ønsker 
en uafhængig 
kontrolinstans 
overfor brud på 
partistøtteloven 

Folketingsgruppen har ikke arbejdet for resolutionen i år grundet andre 
prioriteter. 

 

 
2020 
  

Resolution 
(titel) 

Status 

Gør lovgivning 
lige for alle  

Folketingsgruppen har bredt fokus på at køn ikke skal have betydning for 
lovgivning og den enkeltes retstilling. Gruppen har bl.a. været med til at sikre, at 
digital post fra offentlige myndigheder sendes til begge forældre, at børneydelsen 
deles lige mellem begge forældre samt at medforældre og sociale forældre er 
sikret bedre rettigheder i forbindelse med barsel. 

Styrk den 
lokale presse 

I forbindelse med Medieaftalen har vi arbejdet for at tilgodese den lokale presse. 
Derfor er vi glade for, at medieaftalen indeholder en omfordeling fra nationale 
medier til lokale medier. Det generelle titelloft er reduceret fra 17½ mio. kr. til 12½ 
mio. kr., mens titelloftet for regionale medier er forhøjet til 18½ mio. kr. Samtidig 
vægtes redaktionelle omkostninger med 1,3 for så vidt angår lokale og regionale 



medier, og der er afsat en pulje på ca 50 mio. kr. til at styrke de distriktsblade og 
ugeaviser.  

Offentligt 
ansattes 
ytringsfrihed 
skal beskyttes 
bedre 

Folketingsgruppen har været med til at vedtage lovgivning, der sikrer bedre 
beskyttelse af whistleblowere. Derudover har folketingsgruppen i september været 
med i en aftale om at fremme offentlige ansattes ytringsfrihed. 

Fortsat arbejde 
for skærpet 
kontrol med 
efterretningstje
nesterne 

Retsordføreren har haft drøftelser med Justitsministeren om evalueringen af PET-
loven. Justitsministeren har meddelt, at man vil drøfte bl.a. tilsynet med 
efterretningstjenesterne. 

Udfasning af 
rentefradraget 
og 
nedsættelse af 
skat på 
arbejde  

Lavere skat på arbejde er en central målsætning i folketingsgruppens økonomiske 
politik og har indgået både i vores finanslovforslag de seneste år og i 2030-planen. 

 
I 2030-planen fra august 2022 er en skatteomlægning med et lavere rentefradrag 
og nedsættelse af skatten på arbejde netop en af de centrale kryds i planen. 
Omlægningen vil reducere tilskyndelsen til gældsstiftelse i husholdningerne og 
øge gevinsten ved arbejde. Blandt andet af hensyn til den samlede symmetri i 
kapitalindkomstbeskatningen foreslås der dog ikke en fuld udfasning af 
rentefradraget. 

 
Med aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi fra januar 2022 fik vi 
gennemslag for at hæve det maksimale beskæftigelsesfradrag for i alt ca. 1,2 mia. 
kr. årligt fra 2025. Dette vil øge gevinsten ved at arbejde, idet det maksimale 
beskæftigelsesfradrag vil kunne hæves med 4.900 kr. Dele af lempelsen er 
imidlertid gjort afhængig af, at der kan findes finansiering i form af sanering af 
erhvervsstøtten.  

Danmark skal 
være proaktiv 
for at reducere 
skatteunddrag
else 

Folketingsgruppen har støttet op omkring regeringens satsning på øget 
skattekontrol, herunder ambitionen om at ansætte 1.000 nye årsværk og oprette 
otte nye skattekontorer i årene frem mod 2030.  

 
Radikale Venstre var en af aftaleparterne bag den tidligere nationale strategi til 
bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021 og støtter den nye 
nationale strategi for 2022-2025, lanceret af regeringen i juli 2022. 

 
Skatteordføreren var desuden medunderskriver på et indlæg i Politiken i januar 
2021, sammen med skatteministeren og skatteordførerne i de øvrige støttepartier. 
Indlægget omhandlede behovet for at skærpe indsatsen mod skatteunddragelse. 

Danmark skal 
være proaktiv 
for en fair 
beskatning af 
digitale ydelser 

Folketingsgruppen støtter generelt, at der indføres en fair beskatning af digitale 
ydelser i tråd med Europakommissionens forslag fra marts 2018. 

 
Der pågår i øjeblikket et arbejde – både i regi af OECD og EU – med henblik på at 
koordinere en sådan skat internationalt. 



 
Vi har tidligere, blandt andet i vores finanslovsforslag for 2021 foreslået, at 
Danmark indfører en skat på digitale tjenester senest i 2023, allerhelst sammen 
med de øvrige EU-lande. 

 
Radikale Venstre var med i den nye medieaftale for 2022-2025, hvor der blev 
indført et kulturbidrag for streamingtjenester på 6 pct. af tjenesternes indhold i 
Danmark. Bidraget skal anvendes til produktion af originalt, dansk indhold. 

Robust 
økonomi og et 
bæredygtigt 
erhvervsliv         

En robust økonomi og et bæredygtigt erhvervsliv er en central del af 
folketingsgruppens økonomiske politik og afspejles i det løbende arbejde i 
gruppen. Alle vores politiske udspil passes ind i en overordnet ramme, som dels 
sikrer en ansvarlig økonomisk politik og dels en politik, som forbedrer vilkårene for 
danske virksomheder.  

Skattefri 
hensættelser 
til 
nyansættelser 
i nystartede 
virksomheder  

Folketingsgruppen arbejder for et stærkt dansk erhvervsliv, herunder gode vilkår 
for iværksættere. 

 
I vores 2030-plan fra august 2022 har vi, udover mere gunstige fradrag for 
forsknings- og udviklingsrelaterede udgifter, prioriteret 1,3 mia. kr. i 2030 til en 
reserve, som skal gå til bedre vilkår for virksomheder og iværksættere. 

 
 

Reducer 
administrativt 
bøvl for små 
virksomheder  

I løbet af året har folketingsgruppen indgået aftalen om ‘En ny reformpakke for 
dansk økonomi’ og stemt for ny udbudslov og bogføringslov. Heraf følger tiltag, 
som skal gøre det mindre administrativt tungt for SMV’er at sælge til det offentlige 
og en automatisk erhvervsrapportering, som kan lette arbejdsgangene i 
virksomhederne generelt.  

Fokus på 
virksomhedern
es bidrag til 
Verdensmålen
e 

Fokus på virksomhedernes bidrag til opfyldelse af Verdensmålene er blevet bragt 
ind som en prioritet til forhandlingerne om iværksætteri, som startede før 
sommerferien.  

Forbedre 
mulighederne 
for at tiltrække 
internationalt 
talent 

Folketingsgruppen har indgået flere aftaler om styrket international rekruttering. 
Senest har et bredt flertal i Folketinget i sommeren 2022 indgået en aftale om en 
midlertidig supplerende beløbsordning samt en række øvrige initiativer, der styrker 
adgangen til international arbejdskraft. 

Øget offentlig 
forskning med 
fokus på 
bio/pharma, it 
og grønne 
teknologier 

Sundhedsordfører Stinus Lindgreen arbejdede for dette i forhandlinger om 
forskningsreserven, hvor der endte med at blive prioriteret midler til området. 
Ordføreren vil fortsat have fokus på området i det kommende folketingsår - dog 
med respekt og blik for armslængde og fri forskning. Derudover har 
folketingsgruppen i maj 2021 været med til at indgå aftale om strategi for life 
science i Danmark, hvor resolutionens temaer også behandles. 

Med 2030-planen fra august 2022 har gruppen prioriteret 2 mia. kr. ekstra til 
forskning. 



Erhvervsfrem
me med fokus 
på 
værdiskabelse 
og 
bæredygtighed 

Folketingsgruppen arbejder løbende på at fremme danske virksomheders vilkår og 
arbejder generelt efter resolutionens hensigt: At erhvervsvilkår skal forbedres 
generelt og med øje for værdiskabelse i modsætning til erhvervsfremme for 
specifikke sektorer med udgangspunkt i særinteresser. Som eksempler kan 
nævnes, at vi har forpligtet os til at rydde op i erhvervsstøtten i forbindelse med 
‘En ny reformpakke for dansk økonomi’. Erhvervsstøtteordningerne indeholder 
netop en række sektorspecifikke tiltag. I stedet vil vi fremme forskning ved at give 
alle virksomheder mulighed for 130 pct. fradrag for udgifter til F&U og give 
mulighed for skattekreditter for F&U udgifter, hvis virksomheden ikke har 
overskud.  

  
Forbud mod 
betting-
reklamer  
 

Folketingsgruppen støttede i 2020 et forbud mod betting-reklamer på TV. 
Ordføreren bakker også på om Skatteministerens forslag fra august 2022, som vil 
forbyde bettingreklamer på TV i forbindelse med sportskampe.  
 
I sensommeren og efteråret 2022 forhandles der blandt folketingets partier om nye 
rammer for bettingreklamer. 

 
Det kan tilføjes, at nye regler for annoncering for betting i sammenhæng med 
reklamer for kviklån trådte i kraft d. 1. juli 2020. Reglerne betyder, at det er forbudt 
at reklamere for betting i forbindelse med reklamer for kviklån.  

 

Au pairer i 
Danmark skal 
have stærkere 
rettigheder    

Der har ikke været anledning til at arbejde for denne resolution.  

Fasthold 
planlovens 
forbud mod 
hypermarkeder 

Radikale Venstre er ikke med i forligskreds bag aftale om planloven, hvor dette 
forbud fortsat ligger. Ordføreren er ikke bekendt med, at indhold i denne resolution 
har været drøftet i forligskredsen.   

 
Gruppen vil fortsat arbejde for, at det ikke er muligt at etablere hypermarkeder 
uden for de større byer. Det åbne land er en knap ressource i Danmark, og såvel 
landskabelige hensyn som hensynet til offentlig transport, miljø, klima og 
infrastruktur taler efter Radikale Venstres opfattelse imod at etablere sådanne 
kæmpecentre. 

 

Styrk EU's 
digitale indre 
marked  

Kommissionen og Europa-Parlamentet har d. 5. juli vedtaget Digital Services 
Package, der indeholder både Digital Markets Act og Digital Services Act.  

 
Rådet har godkendt Digital Markets Act, men endelig godkendelse af Digital 
Services Act udestår stadig.  

 
Lovgivningen vil træde i kraft i 2023.  

Robuste 
ankerpunkter 
for statsligt 
engagement i 
kulturlivet  

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 stillede folketingsgruppens forslag om 
en ny støtteordning til genre- og nichespillesteder, hvilket blev gennemført. Der 
blev afsat hhv. 10 mio. kr. i 2021 og 12 mio. kr. i 2022 og 2023 til støtteordningen. 

 



I forbindelse med finansloven for 2022 er der afsat flere midler til CPH stage, bl.a. 
med henblik på at flere teatre fra hele landet kan vise forestillinger ved CPH 
STAGE. 

Udvidelse af 
den offentlige 
sektors 
gennemførelse 
af FN’s 
verdensmål  

I forståelsespapiret fremgår det, at der skal arbejdes aktivt for FNs verdensmål. 
For at følge op på dette har folketingsgruppen i høj grad gået forrest ift. at hæve 
ambitionsniveauet for opnåelsen af verdensmålene i verden som herhjemme.  
Flere medlemmer deltager aktivt i 2030-netværket (Folketingets tværpolitiske 
netværk for FNs verdensmål). 

  
Af konkrete resultater kan nævnes indsatsen for en bindende klimalov samt 
arbejdet for at få indført en CO2-afgift. Derudover laver kommunerne og 
regionerne selv handlingsplaner for at leve op til FNs verdensmål. I den politisk 
aftalte udviklingspolitiske strategi for Danmark fremgår det at verdensmålene er 
centrale pejlemærker for strategien. 

Et 
fremtidssikret 
dagpengesyst
em  

Folketingsgruppen er enige i, at det er vigtigt at have en god tilslutning til a-
kasserne.  

 
Folketingsgruppen har det seneste år indgået aftale om ‘En ny reformpakke for 
dansk økonomi’. Her indgår højere dagpengesats i de første tre måneders 
ledighed for personer, der har lang tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig 
betinges fradragsretten for private lønforsikringer af, at man har indbetalt a-
kassebidrag på mindst 1.300 kr. Begge tiltag øger incitamentet til at være medlem 
af en A-kasse.  

 
I reformaftalen indgår også en ændring af dimittenddagpengene, hvor satserne 
nedsættes efter 3 måneders ledighed og den maksimale dagpengeperiode 
forkortes til 1 år. Ændringerne i dimittendreglerne svækker isoleret set incitamentet 
til at melde sig ind i en A-kasse for dimittender. Men det er fortsat en fordelagtig 
ordning for de studerende. Det skyldes, at ydelsesniveauet er højere end 
kontanthjælp, og at der f.eks. ikke nogen formuegrænse eller forsørgerpligt for at 
modtage dimittenddagpenge i modsætning til kontanthjælp. Samtidig er det i de 
fleste tilfælde er gratis for studerende at være a-kassemedlemmer og derved opnå 
ret til dimittenddagpenge.  
  

Opgør med 
fremdriftsrefor
men  

Uddannelsesordfører Katrine Robsøe var drivende for, at der op til studiestart 
2020 og 2021 blev oprettet 5.000 nye studiepladser og sætte fremdriftsreformen 
på pause på grund af Covid-19, så tilskuddet til uddannelserne i 2021 er 
uafhængigt af, hvor hurtigt studerende bliver færdige og kommer i job. Ordføreren 
har løbende fokus på at mindske presset på de studerende i nye tiltag og 
forhandlinger, herunder om optagelsessystemet.  

 
I nyt uddannelsesudspil 2022 lægges der op til en række tiltag for at mindske 
studerendes mistrivsel og stress. 



Styrkelse af 
sprog  Folketingsgruppen arbejder for at styrke sprogfagene og indgik i december 2021 i 

en politisk aftale, hvor der blev afsat 40 mio. kr. til at styrke tysk og fransk med bl.a. 
flere undervisningstimer på universitetsuddannelserne målrettet mestringen af 
sproget, intensive sprogforløb til lærerstuderende med tysk og fransk som 
undervisningsfag, flere lærerstuderende i praktik i Tyskland og Frankrig mv. 

Med aftalerne om reformer af dansk økonomi, som Folketingsgruppen indgik i 
januar 2022, lægges der op til at gøre et midlertidigt taxameterløftet på humaniora 
og samfundsvidenskab permanent. 

Folketingsgruppen en del af et flertal udenom regeringen, der pålægger regeringen 
at udarbejde en ny Tysklandsstrategi herunder også styrkelse af tysk sprog 
gennem hele uddannelsessystemet. 

Lotte Rod og Marianne Jelved har afholdt en række samtaler om folkeskolerne, 
hvor bl.a. betydningen af sprogfagene i skolen er blevet debatteret. 

Hvordan står 
det til med de 
kreative og 
kunstneriske 
fag i skoler og 
daginstitutione
r?  
 
 

Folketingsgruppen har i august 2021 fremlagt et skoleudspil, der sætter fokus på 
at skolerne skal sættes fri fra de mange bindinger og lange skoledage, bl.a. så leg, 
kreativitet og kunstneriske fag kan fylde mere. Børneordfører Lotte Rod har haft 
stort fokus på betydningen af materialer, værksteder mv. både ift. at skabe fede 
daginstitutioner, skoledage og fritidsinstitutioner, men også i forhandlingerne om 
pædagog- og læreruddannelsen, hvor ordføreren har lagt stor vægt på at gøre op 
med de strømlinede klasserum og gøre mere plads til det praktisk-musiske, samt 
at de studerende kan træne-øve. Derudover indledte Lotte Rod og Marianne 
Jelved sidste år en samtale række om skolen, “Den Grønne Betænkning”, hvor en 
af samtalerne var afsat til netop at drøfte de praktisk-musiske fag og fagligheders 
plads i skolen og på uddannelserne. Derudover har Lotte Rod haft børne- og 
undervisningsministeren i samråd om at sikre flere timer i de praktisk-musiske fag i 
folkeskolen. 

Ensartede 
rettigheder 
uanset type af 
misbrug  

Det er folketingsgruppens politik, at reglerne for misbrug skal forenkles, således at 
der sikres ensartede standarder for behandlinger - uanset hvor man bor. 
Sundhedsordføreren vil tage dette fokus med i kommende forhandlinger om 
alkohol, der skulle være begyndt i efteråret 2021. Forhandlingerne er stadig ikke 
færdiggjort, hvilket sundhedsordføreren har udtrykt stor kritik overfor ad flere 
omgange.  

Det 
specialiserede 
socialområde, 
samt 
socialpsykiatri
en bør 
placeres i 
regionerne 

Der pågår forhandlinger om politisk opfølgning på den omfattende evaluering af 
det specialiserede socialområde. Gruppens prioritet i forhandlingerne er blandt 
andet, at de højt specialiserede områder skal organiseres i regionerne, og at et 
gradvist regionalt ansvar kan overdrages i takt med implementering af 
specialeplanen. Derudover vil socialpsykiatrien vil blive taget op i de netop 
startede forhandlinger om en 10-års plan for psykiatrien 

 
 

Tidlig 
forebyggelse 
giver sundere 

Flere dele af resolutionen indgår i folketingsgruppens prioriteter og indspil til den 
aftale på fødeområdet, der landede i maj 2022. Sundhedsordfører Stinus 
Lindgreen sikrede bl.a. med forhandlingerne, at der fremover bliver bedre 



børn og bedre 
liv  

mulighed for mere individuelle og skræddersyede tilbud, bedre hjælp før, under og 
efter fødslen, ekstra støtte til særligt sårbare familier mm.   

  

Hæv 
aldersgrænsen 
for køb af 
alkohol til 18 år   

Sundhedsordføreren har længe presset på for at hæve grænsen for køb af alkohol 
til 18 år. Det lykkedes i foråret at få Sundhedsministeren til at bakke op om det. 

 
En ensartet aldersgrænse på 18 år indgik også i folketingsgruppens 
finanslovsforslag for 2021. Forhandlingerne om alkohol blevet taget ud som et 
selvstændigt spor i forhandlingerne om sundhedsreformen og er endnu ikke 
færdiggjorte.  

Lægehjælp er 
en 
menneskeret  

Folketingsgruppen er enige i resolutionen, men de har ikke haft anledning til at 
arbejde aktivt for den. 

Mere 
dyrevelfærd i 
produktionen  

Miljø- og fødevareordfører Zenia Stampe har indtil flere gange sat fokus på 
dyrevelfærd i landbruget herunder problemet med døde pattegrise i 
besætningerne. Den 27. april 2021 udtalte Zenia Stampe i forbindelse med 
lanceringen af regeringens landbrugsudspil, at Radikale Venstre vil have en ny 
kurs for dansk landbrug med færre husdyr og flere plantebaserede fødevarer. Dette 
blev uddybet samme forår i Radikale Venstres udspil om plantebaseret vækst.  

I folketingsgruppens udspil til 2021-Finansloven blev der afsat 15 mio. kr. til et 
Innovationscenter for økologisk landbrug, som bl.a. også skal forske i dyrevelfærd. 

I forbindelse med Mink-skandalen har den Radikale Folketingsgruppe udtalt at 
hensynet til dyrevelfærd er afgørende for drøftelserne om minkerhvervets fremtid.  

Derudover har Miljø- og fødevareordfører Zenia Stampe begået en kommentar i 
Berlingske hvor hun bl.a. anfægter regeringens politik på området og sætter fokus 
på bl.a. udfordringer med ‘‘turbo-kyllinger’. Ydermere har klimaaftalen for 
landbruget positive indvirkning på dyrevelfærd og fokus på reduceret animalsk 
produktion.  

 

70%-
målsætningen 
skal omfatte 
danskernes 
globale CO2-
aftryk  

I efteråret 2021 fremlagde folketingsgruppen et større klimaudspil ‘110 % Grønt 
Danmark’. som tager de første skridt til at danskernes forbrug kan blive grønt, ved 
at sikre at produktionen i Danmark er grøn og ved bl.a. at foreslå et klimabidrag på 
flyrejser. 

 
Gruppen ønsker at sætter yderligere fokus på danskernes udledninger og 
Danmarks globale rolle og ansvar i klimakampen.  



Danmark skal 
fortsat arbejde 
målrettet for at 
leve op til 
Parisaftalen  

Udover at arbejde for Parisaftalens målsætninger i Folketingets 
lovgivningsarbejde, blev der i folketingsgruppens forslag til finanslov 2021 afsat 15 
mio. kr. til at styrke det grønne diplomati i både Udenrigsministeriet, Klima-, 
Energi- og Forsyningsministeriet samt Miljøministeriet. I den endelige 2021-
finanslovsaftale blev der afsat 1 mia. kr. i en statslig garantiramme til grønne 
investeringer i udviklingslandene, afsat 150 mio. kr. ekstra til klimabistand.  

 
Der er i 2022 blevet indgået en række vigtige politiske aftaler, som tager os i 
retning af Parisaftalen. Bl.a. med udfasning af naturgas og udbygning af naturgas. 
Derover er fik den Radikale folketingsgruppe 2 GW ny havvind som en del af 
finansloven for 2022.  

Forbud mod 
nysalg af 
benzin- og 
dieselbiler i EU 
fra 2025  

I juli 2021 præsenterede Europa-Kommissionen deres ‘Fit-for-55’-
lovgivningspakke, hvor et af forslagene bl.a. går på, at det fra 2035 ikke længere 
vil være tilladt at sælge benzinbiler og dieselbiler i EU. Radikale Venstres 
delegation i Europa-Parlamentet har udtrykt støtte til dette mål på EU-niveau.  
EU-lovgivningen levner ingen åbninger for, at medlemslandene selv kan forbyde 
salg af biler, der drives af fossile brændstoffer.  

 
Der er i 2022 blevet indgået aftale om gør det mindre attraktivt at erhverve Plug-in 
hybridbiler som firmabiler. Det er fortsat radikal politik at stoppe nysalg i 2025. Der 
afventes kommission for grøn skattereform anden del af afrapporteringen vedr. 
transport og landbrug som forventes ultimo 2022. 

Bæredygtighe
d i 
landbrugsstøtt
en  

Folketingsgruppen ser EU’s landbrugsstøtte som et afgørende redskab i den 
grønne omstilling af landbruget.  

 
Som led i udspillet “Danmark skal investere massivt i planter til mennesker” har 
Folketingsgruppen, med Zenia Stampe i spidsen, foreslået, at landbrugsstøtten 
skal bringes spil i udviklingen af den grønne omstilling af landbruget.  

 
I 2021 er der indgået en politisk om grøn omstilling for landbruget som sætter 
bindende mål for landbruget. I forhandlingerne har folketingsgruppen bl.a. arbejdet 
for at anvende CAP midler (landbrugsstøtte) til omstilling af landbruget, frem for 
generel landbrugsstøtte. 

Omstil 
landbruget til 
en væsentlig 
aktør i 
løsningen af 
klimaforandrin
gerne  

Folketingsgruppens udspil “Danmark skal investere massivt i planter til 
mennesker” foreslår en række reelle reformer af landbruget, som kan indgå som 
en positiv og væsentlig aktør frem mod CO2-neutralitet. 

 
Derudover var gruppen med til at aftale, at der i 2021-Finansloven blev afsat i alt 
660 mio. kr. i perioden 2021-2024 til udtagning af kulstofrig landbrugsjord. Ved at 
udtage lavbundsjorder og genoprette naturlig vandstand på områderne reduceres 
udledningen af drivhusgasser. For de afsatte midler kan der udtages ca. 5.000 
hektar landbrugsjorder, hvilket skønnes at bidrage med en samlet klimaeffekt på 
knap 75.000 tons CO2 i 2030. 

 
I efteråret 2021 fremlagde folketingsgruppen udspillet “110 % Grønt Danmark” som 
en vigtig del af udspillet indregnes reduktioner fra aftale om grøn omstilling af 
landbruget. Og derudover et markant indsats for at rejse mere skov i Danmark som 



ligeledes vil medføre en markant udtagning af landbrugsjord på op imod 250.000 
hektar mod 2040. 

Fremme af 
produktion og 
efterspørgsel 
efter 
plantebasered
e fødevarer  

I foråret 2021 lancerede Folketingsgruppen med Zenia Stampe i spidsen udspillet 
“Danmark skal investere massivt i planter til mennesker”. Her blev der foreslået en 
milliardsatsning i plantebaserede fødevarer. Konkret er det en handlingsplan for 
plantebaserede fødevarer, der skal adressere hele værdikæden og balancere 
push og pull incitamenter, så udbud og efterspørgsel går hånd i hånd.  

 
I efteråret 2021 fremlagde folketingsgruppen udspillet “110 % Grønt Danmark” 
som en vigtig del af udspillet indregnes reduktioner fra aftale om grøn omstilling af 
landbruget hvor der afsættes midler til omstillingen. Bl.a. med ideen om en grøn 
fond som der blev indgået aftale om kort før sommerferien 2022.  

Genopretning 
af vandmiljø 
og 
grundvandssik
ring 

Det er vedtaget politik i Folketingsgruppen, at beskytte drikkevand og bl.a. i 2018 
fik gruppen presset et forbud mod sprøjtning over drikkevandsboringer igennem. 
Næste skridt er forbud mod sprøjtning alle steder, hvor der dannes drikkevand. 
Bedre beskyttelse af drikkevandet er ligeledes en del af forståelsespapiret. Det har 
bl.a. resulteret i midler i finanslov 2022 til afprøvning af teknologier til oprensning 
af PFOS-forurening.  
I 2022 blev der forhandlet en ny kemiindsats gældende for 2022-25. Derudover er 
det en del af den grønne fonds formål at understøtte oprensning af 
generationsforureninger. Fonden blev forhandlet som en del af grøn skattereform 
og Danmark Kan Mere II.  

Gør Øresund 
til marin 
nationalpark i 
samarbejde 
med den 
svenske 
regering 

Folketingsgruppen har været i front på denne sag og har efter massivt pres fået 
både trawlfrie zoner i bælthavene og afsat midler til at udpege Øresund og 
Lillebælt til marine nationalparker i forbindelse med FFL 2022.  

 
Vi har samtidig fremlagt et eget ambitiøs forslag til havplan. Forhandlinger om 
Danmarks havplan pågår stadig, men regeringen har givet sig på andelen af 
beskyttet areal som er et radikalt krav. 

Stop 
fældningen af 
regnskoven i 
Amazonas på 
EU-niveau  

I oktober 2020 stemte Radikale Venstres delegation i Europa-Parlamentet for en 
beslutning om en EU-retlig ramme for at standse global skovrydning, herunder af 
regnskoven i Amazonas. I beslutningen noteres det, at skovrydning i mange lande 
skyldes mangel på relevante politikker (som f.eks. arealplanlægning), uklare regler 
for besiddelse af og rettigheder til jord, dårlig forvaltningspraksis og manglende 
lovhåndhævelse. Der er ikke direkte nyt i denne sag. Men folketingsgruppen har 
spillet ud, at vi ønsker at plante 250.000 hektar skov i Danmark. Det skal være 
skov nok til at Danmark skal kunne producere store mængder bæredygtigt træ til 
både industrien og energiformål og derved mindske behovet for import af 
biomasse til kraftværkerne.  

Bevar 
biodiversiteten  

Folketingsgruppen indgik en aftale om en natur- og biodiversitetspakke på i alt 888 
mio. kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. udlæg af urørt skov, etablering af nye 
naturnationalparker og udarbejdelse af en strategi for forvaltning af truede arter. 
Aftalepartierne er enige om, at urørt skov og naturnationalparker skal prioriteres i 
udmøntningen af midlerne mellem aftalepartierne. 



Helt konkret fik Folketingsgruppen med finansloven 2021 afsat penge til mere 
urørt skov (10 mio kr.). Folketingsgruppen fik endvidere med finansloven for 2021 
afsat (165 mio kr årligt i perioden 2021-2024) til udtagning af lavbundsjorde, 
hvilket også vil bidrage til mere natur. 

Klimapotential
et i 
boligmassen 
skal udnyttes  

Marts 2021 blev der indgået aftale om en national strategi for bæredygtig byggeri 
som blandt andet indfører krav om en frivillig bæredygtighedsklasse i 
bygningsreglementet. Lovforslaget (ændring i byggeloven der muliggør dette) har 
været i høring før sommer og forventes behandlet i denne folketingssamling.  

 
Folketingsgruppen anerkender, at energieffektivisering ikke har fyldt tilstrækkeligt i 
den førte politik. Men fokus har ligget på den direkte omskiftning fra gas til bl.a. 
fjernvarme og varmepumper. Dog har den seneste energikrise vist os, at det ikke 
kun handler om at strømmen eller gassen skal være grøn. Det handler i lige så høj 
grad om pris og tilstrækkelighed. Gruppen anerkender, at der er et stort potentiale 
for reduktion af energiforbruget i vores bygninger og at dette potentialet blot er 
blevet større med de stigende energipriser og usikkerheden forbundet herved.  

Målrettet 
indsats for 
bierne 

Ved Finansloven 2021 indgik Folketingsgruppen en aftale om en natur- og 
biodiversitetspakke på i alt 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. udlæg af 
urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og udarbejdelse af en strategi for 
forvaltning af truede arter, herunder bier.  

 
I forlængelse heraf er der vedtaget yderligere naturnationalparker og omlagt 
produktionsskov til urørt skov. 

Mere 
sammenhæng
ende vild natur     

Folketingsgruppen indgik en aftale om en natur- og biodiversitetspakke på i alt 888 
mio. kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. udlæg af urørt skov, etablering af nye 
naturnationalparker, som vil skabe sammenhængende naturområder. 
Aftalepartierne er enige om, at urørt skov og naturnationalparker skal prioriteres i 
udmøntningen af midlerne mellem aftalepartierne. 

 
I februar 2022 blev der vedtaget og udpeget 10 nye naturnationalparker. 
Derudover har Radikale Venstre som en del af Finansloven for 2022 fået afsat 
midler til at styrke sameksistens mellem vedvarende energi og natur. Bl.a. også se 
på hvordan man kan sikre at udbygning af vedvarende energi også bidrager til 
øget natur.  

Mere skov – 
både urørt 
skove og 
dyrkede skove  

Folketingsgruppen fik med finansloven 2021 afsat penge til mere urørt skov (10 
mio kr.). Folketingsgruppen fik endvidere med finansloven for 2021 afsat 165 mio 
kr årligt i perioden 2021-2024 til udtagning af lavbundsjorde, hvilket også vil 
bidrage til mere skov. Folketingsgruppen indgik en aftale om en natur- og 
biodiversitetspakke på i alt 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. udlæg af 
urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og udarbejdelse af en strategi for 
forvaltning af truede arter. Aftalepartierne er enige om, at urørt skov og 
naturnationalparker skal prioriteres i udmøntningen af midlerne mellem 
aftalepartierne. 

 
Gruppen har fremlagt et større klimaudspil “110 % Grønt Danmark”, hvor der 
afsættes 10,5 mia. kr. i en grøn fond til rejsning af 250.000 hektar skov inden 
2040, hvilket er en stigning på 40 %. I den politiske aftale om en grøn fond i 



forbindelse med aftale om en CO2 skat blev det understreget af midler kan 
anvendes til skovrejsning.  

Beskatningen 
af CO2 skal 
øges og flyttes 
fra 
forbrugerledde
t til 
produktions- 
eller 
importledet 

Resolutionen er på linje med det pres, som folketingsgruppen har lagt på 
regeringen og som mundede ud i aftalen om grøn skattereform i juni 2022, hvor 
der indføres en ny CO2-afgift med en sats på 750 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030 for 
virksomheder uden for EU’s kvotehandelssystem og 375 kr. pr. ton udledt CO2 i 
2030 for virksomheder indenfor. Mineralogiske processer mv. får en afgift på 125 
kr. pr. ton udledt CO2 i 2030. 

 
Med aftalen bliver der desuden indført en bundpris, der kan træde i kraft, hvis EU’s 
kvote-handelsmarked ikke leverer som forventet. 

 
Der udestår stadig et arbejde med at få landbrug og transport dækket af CO2-
afgiften.  

Aftrap 
kommunale 
minimums-
normer for 
parkeringsplads
er 

Folketingsgruppen har begrænsede muligheder for at bidrage til at nå 
resolutionens mål, da det handler om kommunernes egne planer, 
kommuneplanen.  
 
Fra RVs byrådspolitikere i hhv. KBH og Odense gælder følgende: 

 
KBH: I København vedtog vi vores seneste kommuneplan i 2019, og vi har derfor 
ikke i indeværende år arbejdet med at ændre den. Den næste kommuneplan 
forventer vi først forhandles i løbet af næste år. Vi har til gengæld dispenseret fra 
kommuneplanen med bl.a. en nul-norm på Nørrebro og bilfrie byområder i f.eks. 
Jernbanebyen i dialog med udviklerne for området, som jeg mener afspejler ånden 
i resolutionen. 

 
Odense: Vores Bystrategi vedtages først i 2023, men. Vi har nedskaleret P-
normen i udvalgte byggerier. 

Radikale 
Venstre skal 
arbejde for 
bæredygtige 
offentlige indkøb    

Forsvarsordføreren og sundhedsordføreren har sammen i et indlæg foreslået, at 
Forsvaret i 2030 forpligter sig til at købe grønne brændstoffer til køretøjer, tanks og 
fly for én milliard kroner. Konkret har det medført et nyt klimapartnerskab for 
forsvaret hvori forsvaret bliver aftager for de såkaldte Power-to-X-brændstoffer og 
derved bidrager til teknologiudvikling.  

 
Bæredygtige offentlige indkøb er en essentiel brik i den grønne omstilling. Det er 
folketingsgruppen fokus at der drages nytte heraf. 

 
I 2022 er der aftalt en ramme hos forsvaret, som muliggør grønne indkøb af bl.a. 
brændstof i forbindelse med erhvervelse af forsvarets nye skibe.  

 
Forbyd 
sprøjtemidler i 
private haver og 
på offentlige 
områder  

Efter lang tids pres fra Folketingsgruppen, med miljøordføreren i spidsen, lykkedes 
det i juni 2021 at presse regeringen til at indføre et forbud mod offentlige og 
privates brug af Roundup og andre sprøjtegifte på terrasser, indkørsler, fortove, 
veje og parkeringspladser.  

 
Folketingsgruppen presser fortsat på for endnu flere indgreb over for sprøjtegifte 
også i landbruget. Det er vigtigt for folketingsgruppen at en løsning findes på EU-
niveau.  



 

Bedre 
lånemuligheder 
til omlægning af 
spildevandskloa
kering 

Der er ikke arbejdet direkte med forbedring af lånemuligheder. Som del af 
forligskredsen bag vandsektorloven indgår Radikale Venstre dog i den politiske 
aftale af maj 2020 som bl.a. gør det mere enkelt for vandselskaberne at foretage 
klimatilpasning, hvilket er positivt. I den forbindelse har ordføreren udtalt, at man 
har kæmpet for fornuftige klimatilpasningsprojekter gennemføres. 
I foråret 2022 er der arbejdet for at finde løsninger, men arbejdet blev ikke færdigt 
pga andre prioriteringer 

Giv EU-
parlamentet 
indflydelse på 
EU’s flerårige 
budget   

Det er ikke sket en ny udvikling på området i den forgangne år, da det kræver 
enighed om ændring af EU-traktaterne blandt alle medlemslande. 

 

Gør sundhed til 
en EU-
kompetence  

Folketingsgruppen har under corona pandemien flere gange talt for og sat fokus 
på behovet for fælleseuropæisk samarbejde og koordination på sundhedsområdet. 
Bl.a. ifbm. mangel på respiratorer og værnemidler og i udrulningen af vacciner. 

Forbyd 
atomvåben  

I januar 2021 stemte Folketingsgruppen for et forslag om, at støtte det ultimative 
mål om en verden uden atomvåben i fuld overensstemmelse med ikke-
spredningstraktaten og med Danmarks forpligtelser i NATO. Dermed afviste 
Folketingsgruppen ratifikationen af FN-traktaten om forbud mod atomvåben. 
Folketingsgruppen mener, at ikke-spredningstraktaten fortsat udgør hjørnestenen i 
global nuklear nedrustning og fortsat er den eneste troværdige vej mod nuklear 
nedrustning.  
 
Derfor har Folketingsgruppen også gjort det klart ifm. med Danmarks forsvarsaftale 
med USA, at Danmark forbliver atomvåben-fri zone, og at det indskrives direkte i 
aftalen, at amerikanerne ikke kan medbringe dem på dansk territorium. 

Hjælp danskere 
hjem fra 
udlandet  

Folketingsgruppen har arbejdet aktivt for at få de danske børn hjem fra Syrien.  
 

Som resultat af bl.a. Radikale Venstres pres, er 3 mødre med dansk 
statsborgerskab samt deres 14 børn hjulpet hjem til Danmark i oktober 2021. Der 
arbejdes fortsat for at få resten af børnene hjem til Danmark.  

 
Derudover arbejdes der for, at danske statsborgere kan bosætte sig i Danmark med 
deres ægtefælle - uanset ægtefællens oprindelsesland. 

Få børnene 
hjem fra lejrene i 
Syrien  

Folketingsgruppen har arbejdet aktivt for at få de danske børn hjem fra Syrien.  
 

Som resultat af især Radikale Venstres pres er 3 mødre med dansk statsborgerskab 
samt deres 14 børn i oktober 2021 hjulpet hjem til Danmark. 
 
Der arbejdes fortsat for at få resten af børnene hjem til Danmark. 

Udviklingsbistan
d på 1 % af 
dansk BNI  

I Finansloven 2022 opnåede folketingsgruppen, at der igen blev enighed om at 
afsætte 100 mio. kr. til klimabistand i 2022 i tillæg til den afsatte bistandsramme på 
0,7 pct. af BNI. Danmark skal tage lederskab for den grønne omstilling i verden. 
Her kan udviklingssamarbejdet udgøre et vigtigt redskab. 



En to-
statsløsning for 
Israel/Palæstina  

Det er fortsat folketingsgruppens politik, at Palæstina skal anerkendes som 
selvstændig stat via en to-statsløsning. 

 
Folketingsgruppen ønsker, at EU skal spille en langt større rolle i bestræbelserne 
på en to-statsløsning mellem Israel og Palæstina, specielt efter at USA med 
præsident Trumps såkaldte fredsplan besværliggjorde fremskridt i fredsprocessen 
yderligere.  

På vegne af folketingsgruppen opfordrede Martin i februar 2020 offentligt 
regeringen og EU til at anerkende Palæstina ved 1967-grænserne, indføre boykot 
mod aktører der finansierer bosættelser, samt arbejde stærkere for at menneske- 
og folkeretten håndhæves på begge sider i konflikten.  

 
I april 2021 vedtog et bredt flertal i Folketinget herunder Radikale Venstre 
vedtagelsesteksten V100, hvor Folketinget udtaler sin støtte til, at Danmark fortsat 
arbejder aktivt for en tostatsløsning mellem Israel og Palæstina. Folketinget 
understreger nødvendigheden af en genetablering af dialog inden for en realistisk 
tidshorisont, samt at forhandlinger skal inkludere begge parter. Folketinget 
opfordrer regeringen til bilateralt og gennem EU og FN at arbejde for  

● at Israel indstiller sin bosættelsespolitik 
● at palæstinenserne gennemfører legitime og demokratiske valg for alle 

palæstinensere 
● at Israel tager markante skridt til at forbedre palæstinensernes hverdag på 

Vestbredden og i Gaza 
● at palæstinenserne tager markante skridt mod intern politisk forsoning. 

Folketinget understreger, at alle, herunder Israel, bør skelne klart mellem 
Israels territorium og de besatte områder.  

Folketinget understreger endvidere, at man ikke i aftaler med EU eller via danske 
offentlige eller private engagementer bør give bosættelser forbedrede økonomiske 
muligheder eller på nogen måde legitimere besættelsen.  
 
I 2022 har der ikke været anledning til at arbejde aktivt for denne resolution. 
Udenrigspolitisk har der primært været fokus på Ruslands invasion af Ukraine.  

Palæstinensern
es situation er 
uacceptabel  

Den 26. maj 2021 stemte Radikale Venstre i Folketinget for et forslag, der 
opfordrede regeringen til, særligt gennem EU og FN, at arbejde for, at alle parter i 
Israel-Palæstina-konflikten efterlever våbenhvilen, at civile altid beskyttes og 
folkeretten respekteres, at Gaza-blokaden ophæves og at regeringen engagerer 
sig i pågående resolutionsforhandlinger i FN’s Menneskerettighedsråd.  

 
I april 2021 vedtog Folketinget vedtagelsestekst V100 jf. regnskabet ovenfor.  

 
I 2022 har der ikke været anledning til at arbejde aktivt for denne resolution. 
Udenrigspolitisk har der primært været fokus på Ruslands invasion af Ukraine.  

Genoptag 
Taiwan i World 
Health 
Assembly  

I januar 2021 fremsatte folketingsgruppen sammen med blå blok et 
beslutningsforslag om, at Taiwan skal genoptages i WHO. Forslaget blev 
efterfølgende sendt i Udenrigsudvalget. 

 
Der har ikke været anledning til at rejse denne problematik i 2022. Ifm. Nancy 
Pelosis besøg i Taiwan har Martin Lidegaard bemærket, at det principielt må være 



i orden for vestlige parlamentarikere at besøge Taiwan uden det er brud på ét 
Kina-politikken, og at det undrer ham, at Kina har opfattet det sådan denne gang. 
Derudover har han udtalt, at Radikale Venstre ikke vil udelukke en parlamentarisk 
delegation til Taiwan efter valget, men at turen skal indeholde relevant fagligt 
indhold. Dog ville en delegationstur til Kina være førsteprioritet, d der her udestår 
flere kritiske diskussioner. 

Hong Kong og 
Xinjiang  

Martin Lidegaard har flere gange udtalt sig om Hongkong og behovet for, at man 
gennem EU taler med fælles stemme overfor Kina. I december 2020 stemte 
folketingsgruppen for et forslag, der udtrykte dyb bekymring over 
menneskerettighedssituationen i Kina og indskrænkningerne af de demokratiske 
rettigheder i Hong Kong. Folketingsgruppen opfordrede regeringen til sammen 
med ligesindede lande fortsat at rejse kritik over for Kina af 
menneskerettighedssituationen i landet. Folketingsgruppen støtter, at 
menneskerettigheder løbende tages op med den kinesiske regering bilateralt, i 
EU-Kina-dialogen og i FN-regi, herunder i særdeleshed i FNs 
Menneskerettighedsråd.  

Sanktionér 
Kinas overgreb 
på Hongkong  

Der er ikke blevet foreslået sanktioner mod Kina, men Martin Lidegaard har flere 
gange udtalt sig om Hongkong og behovet for, at man gennem EU taler med 
fælles stemme overfor Kina. I december 2020 stemte folketingsgruppen for et 
forslag, der udtrykte dyb bekymring over menneskerettighedssituationen i Kina og 
indskrænkningerne af de demokratiske rettigheder i Hong Kong.  
Folketingsgruppen opfordrede regeringen til sammen med ligesindede lande 
fortsat at rejse kritik over for Kina af menneskerettighedssituationen i landet. 
Folketingsgruppen støtter, at menneskerettigheder løbende tages op med den 
kinesiske regering bilateralt, i EU-Kina-dialogen og i FN-regi, herunder i 
særdeleshed i FNs Menneskerettighedsråd.  

Bekæmp den 
kinesiske trussel  

 
 

Martin Lidegaard har flere gange udtalt sig om Hongkong og behovet for, at man 
gennem EU taler med fælles stemme overfor Kina. I december 2020 stemte 
folketingsgruppen for et forslag, der udtrykte dyb bekymring over 
menneskerettighedssituationen i Kina og indskrænkningerne af de demokratiske 
rettigheder i Hong Kong.  Folketingsgruppen opfordrede regeringen til sammen 
med ligesindede lande fortsat at rejse kritik over for Kina af 
menneskerettighedssituationen i landet. Folketingsgruppen støtter, at 
menneskerettigheder løbende tages op med den kinesiske regering bilateralt, i 
EU-Kina-dialogen og i FN-regi, herunder i særdeleshed i FNs 
Menneskerettighedsråd. 

 
Senest har Martin Lidegaard ifm med TV2 dokumentar om produktion af solceller i 
Kina med anvendelse af tvangsarbejdere udtalt, at der bør stilles strikse krav til 
alle produkter, der importeres, herunder til VE-produktion og fra Kina, med både 
sociale klausuler, der udelukker enhver form for tvangsarbejde og andre 
bæredygtighedsklausuler. 



 
Feministisk 
udenrigspolitik  

 

Martin Lidegaard har ved flere lejligheder udtalt, at han støtter mainstreaming af 
kønsperspektivet i udenrigspolitik, blandt andet for at fremme målene om fred, 
velstand og værdier.   

 
I oktober 2020 stemte Radikale Venstres delegation i Europa-Parlamentet for en 
resolution om feministisk udenrigspolitik, som bl.a. opfordrer til kønsmainstreaming 
i medlemslandenes og EU’s udenrigspolitik.  

 
I den politisk aftalte udviklingspolitiske strategi “Fælles om Verden 2021-2025” 
fremgår det, at man vil have særligt fokus på kvinder og piger samt ligestilling.  

Internationalt 
samarbejde i 
forbindelse med 
COVID-19  

I 2020 og 2021 har folketingsgruppen bakket op om tiltag på internationalt niveau, 
som for eksempel deltagelse i EUs fællesopkøb af vacciner, der understøtter 
bekæmpelsen af covid-epidemien i Europa. 

 
Derudover støtter folketingsgruppen Danmarks deltagelse i WHOs COVAX-
vaccinealliance sammen med øvrige EU-lande, i arbejdet med at sikre vacciner til 
lav- og mellemindkomstlande. 

Genindfør 
fattigdomsgræns
en  

Folketingsgruppen arbejder aktivt for, at færre børn vokser op i fattigdom. I juni 
2022 har vi blandt andet indgået aftale om et nyt kontanthjælpssystem, som blandt 
andet indebærer et børnetillæg for hårdt ramte familier i kontanthjælpssystemet, 
herunder især familier på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse 
(integrationsydelse).  
Med aftalen indføres også et fritidstillæg på 250 kr. pr. barn til alle i 
kontanthjælpssystemet. 

 
Regeringen har ikke en officiel fattigdomsgrænse ligesom f.eks. Danmarks 
Statistik. Men der har været og er fortsat fokus på fattigdom i relevante 
forhandlinger.  

Uddannelse skal 
tælle med i en 
ansøgning om 
opholdstilladelse  

Folketingsgruppen har tidligere stillet et beslutningsforslag om, at uddannelse skal 
tælle med, når man søger om permanent opholdstilladelse. Der var dog desværre 
ikke opbakning til forslaget.  

 
Folketingsgruppen har haft vedvarende fokus på problemstillingen vedrørende 
unge muligheder for at få permanent opholdstilladelse, og regeringen har på 
baggrund af bl.a. radikalt pres (Tajma-sagen) varslet ændringer af reglerne for de 
unge, som er vokset op i Danmark, og som søger permanent ophold når de bliver 
18 år.  

Kompensation til 
borgere, der har 
modtaget 
forkerte 
afgørelser på 
socialområdet  

Folketingsgruppen har haft vedvarende fokus på styrkelse af borgeres 
retssikkerhed. Folketingsgruppen har ikke arbejdet for kompensation, da man har 
afventet øvrige initiativer til styrkelse af retssikkerheden. 

Forenkling af 
Socialloven  

Folketingsgruppen har ved flere lejligheder kritiseret kommunernes behandling af 
sociale sager. Folketingsgruppen har bidraget til lokale forslag om at styrke 
borgerrådgiverfunktionen, hvilket vil hjælpe borgeren i mødet med kommunen. 



Der er indgået aftale om Hovedlov i foråret 2022, som giver borgerne mulighed for 
at få en plan på tværs om flere fagområder 

Uafhængigt 
flygtningenævn  

Udlændingeordføreren har ved flere lejligheder udtalt, at Flygtningenævnets 
sammensætning bør ændres, og at nævnet bør udvides, så også 
Udenrigsministeriet og Dansk Flygtningehjælp er repræsenteret. 

  
Modernisering af 
au 
pairordningen  

 

Der har ikke været lejlighed til at arbejde for denne resolution. 

Fængsel kan 
aldrig være et 
mål i sig selv  

Folketingsgruppen har ved flere lejligheder talt imod at straffe alene under hensyn 
til “retsfølelsen”. Senest har retsordføreren forholdt sig kritisk til regeringens 
forslag om at hæve strafferammen for personfarlig kriminalitet. 

Afskaf 
isolationsfængsli
ng  

 
 

Folketingsgruppen har i alle relevante sammenhænge fokus på at begrænse 
brugen af isolationsfængsling. Under forhandlingerne om kriminalforsorgens 
økonomi pressede folketingsgruppen på for tiltag, der begrænser brugen af 
isolationsfængsling. Vi var dog ikke med i den endelige aftale. 

Valgudtalelse, 
kommunal- og 
regionsrådsvalg
et 2021 (2020) 

Valgudtalelsen blev brugt som grundlag for den samlede kampagne ifbm. valget 

 

2021 
 
  

Resolution 
(titel) 

Status 

Styrk Folketinget 
over for 
regeringen 

 

Folketingsgruppen har fokus på styrkelse af demokratiet og har udtalt kritik af den 
nuværende regeringens centralisering af magten. Radikale Venstres medlem af 
præsidiet har medvirket til, at Folketinget har fået et kodeks for forhandlinger, som 
stiller Folketinget stærkere overfor regeringen ved blandt andet at sikre, at 
materiale udsendes i rimelig tid inden forhandlingsmøder. 

Radikale 
Venstre vil 
afskaffe 

Der har ikke været anledning til at arbejde for denne resolution.  



anonyme 
donationer til 
partier og 
kandidater 

 

Antallet af 
lokalpolitikere 
bør øges 

Folketingsgruppen har ikke arbejdet for resolutionen i år grundet andre prioriteter”.  

Folketingets 
internationale 
oplysning 

Der har ikke været anledning til at prioritere denne specifikt. 

Beklædnings-
frihed 

Folketingsgruppen taler løbende for en ophævelse af burkaforbuddet, og har i 
stedet arbejdet for en økonomisk styrkelse af organisationer, der arbejder mod 
social kontrol. Der har det seneste år ikke været behandlet lovforslag om 
beklædningsfrihed. Folketingsgruppen har ligeledes markeret sig kritisk i 
forbindelse med anbefalingen om tørklædeforbud i folkeskolen fra Kommissionen 
for “Den glemte kvindekamp”. 

Opret et dansk 
”Students at 
Risk”-program  

Folketingsgruppen bakker op om forslaget. I 2021 har fokus ligget på at håndtere 
corona og modgå mistrivsel blandt studerende som følge af nedlukningerne. I 2022 
har folketingsgruppen ligget helt i front i forhold til ukrainske studerende. 

Nedbring 
fattigdom i 
Danmark 

 

 

Resolutionen sigter på at afskaffe kontanthjælpsloftet, 225- timers reglen samt 
integrationsydelsen og andre fattigdomsskabende ydelser.  

 
Emnet har haft stort fokus det forgangne år. I juni 2022 har folketingsgruppen 
indgået aftale om et nyt kontanthjælpssystem. Det nye system indebærer blandt 
andet et børnetillæg for hårdt ramte familier i kontanthjælpssystemet, herunder 
især familier på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse (integrationsydelse).  
Med aftalen indføres også et fritidstillæg på 250 kr. pr. barn til alle i 
kontanthjælpssystemet. 

 
Det lykkedes ikke at afskaffe integrationsydelsen, men en fuld afskaffelse af 
integrationsydelsen og optjeningskrav for børne- og ungeydelse indgår i vores 
2030-plan.  

 
Aftalen om et nyt kontanthjælpssystem indebærer at kontanthjælpsloftet afskaffes i 
dets oprindelige form og erstattes af en mere simpel indkomsttrappe. Derudover 
ændres modregningen for arbejdsindkomst, så det bedre kan betale sig for 
kontanthjælpsmodtagere at tage småjobs.  

 



Det kan tilføjes, at folketingsgruppen har fokus på at hjælpe de laveste 
indkomstgrupper igennem den kommende tid med store prisstigninger på især 
energi. Derfor har gruppen også været med i aftaler om f.eks. varmecheck og pulje 
til kommunerne, som kan få dækket eventuelle merudgifter til personlige tillæg til 
pensionister og enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere som kan være ramt af de 
høje energipriser mv.  

Ligelig fordeling 
af børn- og 
ungeydelsen  

Folketingsgruppen arbejder for øget ligestilling på alle niveauer. 
Ligestillingsordfører Samira Nawa har ved flere lejligheder haft fokus på mænds 
ligestilling, og spillet en afgørende rolle i de forhandlinger der førte til den nye lov 
om fordelingen af børn- og ungeydelsen. Fra og med 1. januar 2022 deles ydelsen 
som udgangspunkt lige mellem barnets forældre. 

Færre regler for 
proces – mere 
tillid i 
beskæftigelsesin
dsatsen (2021) 

Folketingsgruppen er enige i at jobcentrene skal sættes fri fra procesmål, så 
ressourcerne kan bruges på mennesker.  
I det seneste folketingsår har vi blandt andet givet mulighed for digitale 
kontaktforløb, vi har løsnet reglerne vedr. uddannelsespålæg og vi har foreslået at 
sætte beskæftigelsesindsatsen fri for de unge i vores udspil om udsatte unge.  

Ja til digitale 
møder i 
jobcentret 

 

 

Forslaget er på linje med folketingsgruppens ønske om at forenkle 
beskæftigelsesindsatsen og skabe bedre rammer for, at ledige kan komme i job. 
Partierne bag 'Aftale om tidlig tilbagetrækning' indgik i juni 2021 'Første delaftale 
om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen'. Heri fremgår, at ledige med aftalen får 
mulighed for at afholde samtaler telefonisk eller over video efter seks måneders 
ledighed. Radikale Venstre er ikke med i aftalekredsen, men folketingsgruppen 
støtter indholdet. Derudover var gruppen en del af flertallet bag beslutningsforslag 
om digitale samtaler i jobcentre og A-kasser.   

Ligestilling af 
iværksættere på 
integrationsydels
e, kontanthjælp 
og dagpenge  

Folketingsgruppen har indgået aftale om et nyt kontanthjælpssystem. Fokus for 
forhandlingerne var at hjælpe de fattigste familie med afsæt i anbefalingerne fra 
Ydelseskommissionen og få afskaffet integrationsydelsen. Derudover indebærer 
aftalen, at det bliver mere fordelagtigt at tage småjobs, men der indgår ikke 
ændringer i muligheden for at starte egen virksomhed for ydelsesmodtagerne.   

Folketingsgruppen deler fortsat ambitionen om, at det skal være lettere at starte 
virksomhed, når man er på kontanthjælp eller integrationsydelse. 

Kortere ventetid 
ved oprettelse af 
erhvervskonti 

 

 

Gode vilkår for iværksættere er generelt en vigtig prioritet for folketingsgruppen. 

Der har ikke været konkret anledning til at løfte dagsordenen i løbet af dette 
folketingsår. Erhvervsministeren har meddelt, at der fremsættes forslag i efteråret 
2022, som vil give virksomheder ret til at få en erhvervskonto. Her vil forslaget om 
kortere ventetid naturligt indgå.  

Mere praktisk og 
hands-on 

Resolutionen vedrører vores indsats på det kommunale niveau, hvorfor 
folketingsgruppen ikke har løftet dagsordenen særskilt.  



rådgivning til 
SMV-
iværksættere  

Folketingsgruppen har dog ønsket om hands-on rådgivning om lokal mulighed for 
hjælp med i forhandlingerne om bedre vilkår for iværksættere.  

Bagatelgrænse 
for selvstændige 
på fuldtidsbarsel 

 

 

Siden resolutionen blev vedtaget har Dansk Erhverv rejst sagen i EU- og 
Regelforum, hvor det blev vedtaget, og nu er forslaget sendt til regeringen med 
forslag om national lovgivning.  

Regeringen har foreløbigt svaret, at de vil overveje, om man kan forbedre 
fleksibiliteten i selvstændiges barselsrettigheder yderligere. Vi vil følge op overfor 
regeringen.  

I dag kan selvstændige arbejde op til 25 pct. eller 50 pct. om ugen og holde orlov 
den resterende 75 pct. eller 50 pct. af tiden med barselsdagpenge. 
Barselsdagpengene i øvrigt kan frasiges på ugebasis. 

Gør det 
nemmere at 
udbyde 
medarbejderakti
er  

I foråret kom en parlamentarisk arbejdsgruppe under skatteudvalget med 
anbefalinger til at lempe reglerne for medarbejderaktier. Skatteordfører Kathrine 
Olldag har været med i arbejdsgruppen og bakker op om anbefalingerne. Der 
lægges op til at værdiansættelsen af medarbejderaktier skal simplificeres, at 
målgruppen udvides, så medarbejderaktier også kan bruges i virksomheder der er 
ældre end fem år og at der stilles krav om en minimumsgrundløn frem for et loft 
over aktiernes andel af lønnen.  

Crowdfunding 
skal styrkes 

Crowdfunding er blevet bragt ind som en prioritet til forhandlingerne om 
iværksætteri, som startede før sommerferien.  

Kapitalkravet for 
anpartsselskabe
r sænkes fra 
40.000 kr. til 
20.000 kr.  

Forslaget om sænket kapitalkrav for anpartsselskaber indgik i vores 
finanslovsforslag for 2022, hvor vi foreslog, at grænsen bliver sænket fra 40.000 kr. 
til 8.000 kr., på linje med gennemsnitskravet i EU-landene. Forslaget blev bragt ind 
i finanslovsforhandlingerne, dog uden at få gennemslag hos de øvrige partier.  

Børsnotering af 
iværksættervirks
omheder skal 
styrkes ved at 
ændre 
beskatning af 
fiktive 
aktieavancer 

Skatteordføreren er i gang med at undersøge mulighederne for ændring af 
beskatning af fiktive aktieavancer, og er aktiv i debatten i faglige kredse. 
Folketingsgruppen ønsker generelt at styrke forholdene for iværksættere og har 
både i gruppens finanslovsudspil for 2022 og i 2030-planen fra august 2022 
foreslået at afskaffe iværksætterskatten og desuden afsat en reserve på 1,3 mia. 
kr. i 2030 til bedre rammevilkår for virksomheder og iværksættere. 



En nemmere 
værdiansættelse 
af unoterede 
aktier i 
iværksætterfirma
er 

Der har ikke været mulighed for at løfte denne konkrete dagsorden i det 
foregående år. Folketingsgruppen ønsker generelt at styrke forholdene for 
iværksættere og har både i gruppens finanslovsudspil for 2022 og i 2030-planen 
fra august 2022 foreslået at afskaffe iværksætterskatten og desuden afsat en 
reserve på 1,3 mia. kr. i 2030 til bedre rammevilkår for virksomheder og 
iværksættere. 

F&U-fradrag på 
130 procent skal 
gøres 
permanent  

Folketingsgruppen har i januar 2022 indgået aftalen ‘En ny reformpakke for dansk 
økonomi’, hvor der indgår en permanentgørelse af F&U-fradraget på 130 pct. 
Permanentgørelsen afhænger dog af, at der kan findes besparelser på 
erhvervsstøtten til at finansiere fradraget. Forslaget indgår også i vores 2030-plan 
fra august 2022 sammen med et forslag om at give skattekreditter for F&U-udgifter 
i virksomheder uden overskud. 

Nej til 
nedskæring på 
dimittendsats for 
nyuddannede 

 

 

Nedsættelse af dimittendsatsen indgik i regeringens udspil ‘Danmark kan mere I’ 
og i de senere forhandlinger.  

 
Folketingsgruppen var bekymrede over regeringens model, som vi synes, var for 
hård. Samtidig havde regeringen opbakning til sit forslag i folketinget.  

 
I forbindelse med forhandlingerne lykkedes det gruppen, at bløde modellen op, så 
nedsættelsen af dimittendsatsen først effektueres efter 3 måneders ledighed. 
Samtidigt var det vigtigt for gruppen, at besparelsen på dimittendsatsen blev 
modsvaret af investeringer i uddannelser. Vi endte med at gå med i reformaftalen, 
som indeholder investeringer i uddannelser for ca. 1,3 mia. kr., herunder 
klimaerhvervsskoler, taxameterløft til visse videregående uddannelser og bedre 
velfærdsuddannelser. Aftalen indebærer også en højere dagpengesats de første 3 
måneder for personer med lang arbejdsmarkedstilknytning. Det vil i vidt omfang 
komme dimittender til gode senere i arbejdslivet. 

 
Det er væsentligt, at dimittenddagpenge fortsat er en fordelagtig ordning for de 
studerende. Ydelsesniveauet er højere end kontanthjælp, og der er f.eks. ikke 
nogen formuegrænse eller forsørgerpligt for at modtage dimittenddagpenge i 
modsætning til kontanthjælp. Samtidig er det i de fleste tilfælde gratis for 
studerende at være a-kassemedlemmer og derved opnå ret til dimittenddagpenge. 

Lad de 
forretningsdriven
de selv 
bestemme 
åbningstider  

Der har ikke været mulighed for at løfte denne konkrete dagsorden i det 
foregående år. 



Mikro-
virksomheder 
skal kunne 
vælge skat af 
udloddet 
overskud 

Der har ikke været mulighed for at løfte denne konkrete dagsorden i det 
foregående år. Folketingsgruppen ønsker generelt at styrke forholdene for 
iværksættere og har både i gruppens finanslovsudspil for 2022 og i 2030-planen 
fra august 2022 foreslået at afskaffe iværksætterskatten og desuden afsat en 
reserve på 1,3 mia. kr. i 2030 til bedre rammevilkår for virksomheder og 
iværksættere. 

Fradrag i 
skattepligtig 
indkomst for tab 
på investeringer 
i unoterede 
anparter 

Der har ikke været mulighed for at løfte denne konkrete dagsorden i det 
foregående år. Folketingsgruppen ønsker generelt at styrke forholdene for 
iværksættere og har både i gruppens finanslovsudspil for 2022 og i 2030-planen 
fra august 2022 foreslået at afskaffe iværksætterskatten og desuden afsat en 
reserve på 1,3 mia. kr. i 2030 til bedre rammevilkår for virksomheder og 
iværksættere. 

F&U-fradrag for 
virksomheder 
med underskud 

Forslaget indgår i folketingsgruppens 2030-plan. Forslaget indgår i en samlet 
pakke på 3 mia. kr. til at forbedre virksomhedernes rammevilkår. Med dette vil vi 
sørge for, at virksomheder med underskud kan få støtte til deres forskningsudgifter 
på linje med virksomheder med overskud. 

Styrket 
selvbestemmels
e på de 
videregående 
uddannelser 

Ordføreren er sammen med den politiske leder mfl. gået aktivt ind i kampen mod 
det loft over uddannelsespladserne, som følger af udflytningsaftalen fra 2021.  

I nyt uddannelsesudspil fra 2022 er det et af de fem visioner, at uddannelserne skal 
sættes fri. Herunder foreslås det bl.a. at loftet over uddannelser i de store byer og 
over de engelsksprogede uddannelser fjernes.  

Dannelse i 
dansk 
uddannelse 

Folketingsgruppen arbejder for at rydde ud i målstyring og i stedet give plads til 
formål, fordybelse og dannelse. Senest har ordførerne været særdeles aktive i 
forhandlingerne om en ny læreruddannelse. 

Skattefinansieret 
tandpleje 

 

Folketingsgruppen deler resolutionens ambition og har opnået resultater i retningen 
mod en mere skattefinansieret tandpleje. Således lykkedes det med Finansloven 
2022 at sikre gratis tandpleje til unge mellem 18-21, samt at lave en analyse af 
eksisterende tilskudsordninger for social tandpleje og andre tilskudsordninger. 
Folketingsgruppen har også tidligere sikret gratis tandpleje til hjemløse. 

Psykologhjælp - 
til alle unge 

 

Folketingsgruppen sikrede med finansloven 2021 en permanentgørelse af den 
gratis psykologhjælp til unge med let til moderat depression eller angst. 
Sundhedsordføreren har ikke haft anledning til at arbejde for en udvidelse af 
ordningen, men gruppen og ordføreren har det seneste år haft massivt fokus på 
børn og unges trivsel, hvilket også vil være en af gruppens hovedprioriteter ved de 
kommende forhandlinger om psykiatriplanen.  



Bedre 
patientsikkerhed 
for brugere af 
alternativ 
behandling 

Folketingsgruppen har med sundhedsordføreren i spidsen advokeret for at sætte 
hårdere ind overfor alternative behandlere. De har lagt forslag frem om, at en 
overtrædelse af loven første gang skulle straffes med bøde og ultimativt med et 
forbud mod at fortsætte som alternativ behandler. Ordføreren har også tidligere 
advokeret for en ordning, som den norske model, hvor det ikke er tilladt for 
alternative behandlere at tilbyde behandling af alvorlig sygdom såsom kræft, uden 
at patientens læge er inde over. 

Gør frivillige 
rugemødre 
lovlige 

 

 

Ligestillingsordfører Samira Nawa har i mange år kæmpet for formel anerkendelse 
af medforældreskabet. Ordføreren har bl.a. lagt pres på regeringen ifbm. med 
forhandlingerne om øremærket barsel, som kommentar til regeringens LGBT-udspil 
og senest i arbejdet med LGBT-handlingsplanen, der forbedre LGBT+-familiers 
rettigheder på en række områder. Ordføreren spillede også en væsentlig rolle ift. 
Borgerforslaget om at anerkende medfaderskab, der endte med at blive vedtaget. 
Disse kampe og resultater er en afgørende forudsætning for, at nå videre i arbejdet 
med at lovliggøre altruistisk rugemoderskab.  

Psykiatrien – 
flere medicinfrie 
supplementer 

 

Forhandlingerne om en 10-års plan for psykiatrien er kun lige sat i gang, selv om 
det faglige grundlag har ligget klar siden januar 2022. Psykiatriordfører Stinus 
Lindgreen vil her arbejde for, at man tænker bredt i tilgangen, så man bruger flere 
faggrupper, hvor det giver mening, ligesom kombinationen af medicinsk behandling 
og samtaleterapi vil blive fremhævet. 

Almen praksis 
og speciallæger i 
primærsektoren 

Der er ikke sket meget på området under forhandlingerne om en sundhedsaftale i 
forsommeren. Det er dog vigtigt fortsat at have fokus på speciallæger i det videre 
arbejde med at fremtidssikre vores sundhedsvæsen. 

Fælles 
europæiske 
flyafgifter 

 

 

I forbindelse med “Fit for 55”-pakken er der fremlagt forslag til håndtering af 
flybranchens udledninger. Bl.a. ReFuel EU, ændring af kvotesystemet og 
energibeskatningsdirektivet. Alt sammen vil fremme anvendelsen af bæredygtig 
brændsel i luftfarten og påføre sektoren udgifter. Folketingsgruppen har og vil i 
Europaudvalget presse regeringen til så ambitiøs en linje som muligt.  

Men dette ikke tilstrækkeligt for folketingsgruppen. Der er behov for en dansk 
passageafgift, såfremt der ikke kommer en ensartet afgift - udover de omkostninger 
som hidrører Fit for 55 pakken.  

Forenklet 
organisering af 
offentlig 
transport  

Der har ikke været lejlighed til at aktivt arbejde for en forenklet organisering af den 
offentlige transport i det foregående folketingsår. En ændring i organisering af den 
offentlige transport medfører store konsekvenser og en politisk proces herfor 
kræver planlægning og den rette timing. 



Gør de 
europæiske tog 
til et reelt 
alternativ 

Der arbejdes for at gøre det nemmere at købe billetter til hele det europæiske 
netværk fra en dansk hjemmeside drevet af DSB. Dette er første skridt på vejen.  

Opprioritering af 
forskning der 
fremmer en 
bæredygtig grøn 
omstilling  

Folketingsgruppen ønsker flere midler til forskning generelt. En politisk 
øremærkning af forskning kan risikere at være en suboptimal anvendelse af 
midlerne.  

Energisektoren kender mange af de teknologier, som vi skal bruge til at komme 
videre med den grønne omstilling - men de skal op i skala. Derfor er der bl.a. sat 
midler af til opskalering af Power-to-X, CCS mv. 

Derudover har Radikale Venstre fået midler afsat til test af såkaldte type-0 
vindmøller på havet og været en del af aftale om nye testcentre på land.  

Langsigtet 
strategi for 
bæredygtige 
driftsformer i 
fødevare-
sektoren 

I 2022 indgik folketingsgruppen en aftale om grøn omstilling af landbruget. 
Aftaleparterne er enige om at fastsætte et bindende reduktionsmål for land- og 
skovbrugssektorens udledning af drivhusgasser på 55-65 pct. i 2030 ift. 
udledningen i 1990. Det er bl.a. en del af aftalen at landbrugsstøtten i højere grad 
bruges til omstilling.  

Bæredygtig omstilling af landbruget understreges som en af vejene til at nå målet.  

Biodiversitetens 
betydning for 
menneskers 
sundhed og 
risikoen for nye 
pandemier  

Folketingsgruppen har ikke arbejdet direkte med biodiversitetens betydning for 
mennesker og menneskers sundhed. 

Kemikalier i 
fødevarer og 
menneskers 
sundhed 

Radikale Venstre er med i den nye fireårig kemiaftale, hvor man blandt andet 
sætter ind mod allergifremkaldende og hormonforstyrrende stoffer. Derudover er 
der indgået en aftale om en ny biocidindsats. Der afsættes i alt 304,1 mio. kr. 

Antallet af døde 
pattegrise i 
danske 
svinebesætninge
r skal reduceres 

I 2022 indgik folketingsgruppen en aftale om grøn omstilling af landbruget. 
Aftaleparterne er enige om, at dyrevelfærden skal vægte højere i eksport af husdyr, 
herunder smågrise. Aftaleparterne er derfor enige om at arbejde for en maksimal 
transporttid for husdyr i EU. 

Men derudover er der ikke foretaget yderligere på området.  



Sæt kraftigere 
ind mod 
faunakriminalitet 

Miljøudvalget er netop, her i starten af 2. halvår 2022, blevet forelagt en rapport om 
faunakriminalitet. folketingsgruppen vil arbejde for en ambitiøs opfølgning på 
rapporten efter rapporten har været i interessent høring. Endelig afrapportering sker 
november 2022.  

Fremmelse af 
borgerenergifæll
eskaber 

Som en del af aftale om finanslov er der afsat midler til borgerenergifællesskaber. 
Før sommerferien blev der udsendt bekendtgørelse i høring som udmønter midler til 
fremme af borgerenergifællesskaber. Derudover har man i forbindelse med aftale 
om Power-to-X gjort det nemmere at trække såkaldte direkte linjer mellem 
produktion- og forbrug af vedvarende energi.  

Naturindhegning 
skal kun ske, når 
det er strengt 
nødvendigt  

 

Rewilding er et vigtigt element i genopretningen af vores natur, og det kræver 
indhegning af naturnationalparkerne for bl.a. at beskytte landbruget mod de vilde 
dyr og for at sikre den kørende trafik på vejene omkring parkerne. 

Radikale Venstre er en del af aftalen på området, hvor det bl.a. fremgår, at forskere 
skal inddrages til valg af hegn og afgræsning. Det har været en prioritet hos 
folketingsgruppen, at der kan ske reel rewilding og man anerkender, at dette kan 
kræve indhegning.  

Danmark skal 
helt med i det 
europæiske 
samarbejde 

Forsvarsforbeholdet blev afskaffet ved folkeafstemning d. 1. juni 2022, hvor 
folketingsgruppen og de andre ja-partier stod bag en større kampagne for et ja.  

 
Folketingsgruppen ønsker en afskaffelse af euro- og retsforbeholdet, men der har 
ikke været lejlighed til at forsøge at få folkeafstemninger om dette eller politiske 
drøftelser med regeringen og Folketingets partier. 

Læg pres på 
Israel for at åbne 
for løsninger 

 

 

Folketingsgruppen har opfordret regeringen til at drøfte Israel og Palæstina da 
USAs udenrigsminister Blinken var på besøg i 2021.  

 
I april 2021 vedtog et bredt flertal i Folketinget herunder Radikale Venstre 
vedtagelsesteksten V100, hvor Folketinget udtaler sin støtte til, at Danmark fortsat 
arbejder aktivt for en tostatsløsning mellem Israel og Palæstina. Folketinget 
understreger nødvendigheden af en genetablering af dialog inden for en realistisk 
tidshorisont, samt at forhandlinger skal inkludere begge parter. Folketinget 
opfordrer regeringen til bilateralt og gennem EU og FN at arbejde for  

● at Israel indstiller sin bosættelsespolitik 
● at palæstinenserne gennemfører legitime og demokratiske valg for alle 

palæstinensere 
● at Israel tager markante skridt til at forbedre palæstinensernes hverdag på 

Vestbredden og i Gaza 
● at palæstinenserne tager markante skridt mod intern politisk forsoning. 

Folketinget understreger, at alle, herunder Israel, bør skelne klart mellem 
Israels territorium og de besatte områder.  

Folketinget understreger endvidere, at man ikke i aftaler med EU eller via danske 
offentlige eller private engagementer bør give bosættelser forbedrede økonomiske 
muligheder eller på nogen måde legimitere besættelsen. 



Etablering af en 
arktisk 
atomvåbenfri 
zone 

 

I januar 2021 stemte Folketingsgruppen for et forslag om, at støtte det ultimative 
mål om en verden uden atomvåben i fuld overensstemmelse med ikke-
spredningstraktaten og med Danmarks forpligtelser i NATO. Dermed afviste 
Folketingsgruppen ratifikationen af FN-traktaten om forbud mod atomvåben. 
Radikale Venstre finder, at ikke-spredningstraktaten fortsat udgør hjørnestenen i 
global nuklear nedrustning og fortsat er den eneste troværdige vej mod nuklear 
nedrustning.  
 
Folketingsgruppen har også gjort det klart ifm. med Danmarks forsvarsaftale med 
USA, at Danmark forbliver atomvåben-fri zone, og at det indskrives direkte i aftalen, 
at amerikanerne ikke kan medbringe dem på dansk territorium - dette inkluderer de 
danske dele af Arktis. 

Folkeafstemning 
om 
selvstændighed 
for Vestsahara 

Der har ikke været anledning til at arbejde for denne resolution i det forgangne år.  
 

EU har i marts 2022 udtalt følgende: “The EU position on Western Sahara — which 
reflects the existing common view among EU Member States — is to fully support 
the United Nations (UN)–led efforts for a political process in view of reaching a just, 
lasting and mutually acceptable political solution to the question of Western 
Sahara, in accordance with the UN Security Council resolutions, and in particular 
Resolution 2602 (2021)” 

Danske 
statsborgere og 
deres 
ægtefæller skal 
altid kunne 
bosætte sig i 
Danmark  

Folketingsgruppen sætter løbende fokus på ofrene for den danske 
udlændingelovgivning, herunder ved fremhævelse af cases.  

Stop for digitale 
krænkelser 

Folketingsgruppen indgik i december 2020 aftale om politiforliget, hvor der var et 
særskilt fokus på forebyggelse af digitale krænkelser, bl.a. ved oprettelse af en 
digital politipatrulje. Derudover indgik Radikale Venstre i juni 2022 en aftale med et 
bredt flertal i Folketinget om initiativer mod digitale krænkelser, som indeholdt 5 
konkrete tiltag.  

Valgudtalelse, 
kommunal- og 
regionsrådsvalg
et 2021 

Valgudtalelsen blev brugt som grundlag for den samlede kampagne ifbm. valget. 

Nedlæg 
hjemmeværnet 

 

Folketingsgruppen har indgået aftale om det nationale kompromis, som indebærer 
at forsvarsudgifterne stiger til 2 pct. af BNP i 2033. Der skal forhandles et nyt 
forsvarsforlig inden udgangen af 2023, hvor hjemmeværnet og dets fremtidige rolle 
også vil blive drøftet. Der har ikke været anledninger til at drøfte en nedlæggelse af 
hjemmeværnet specifikt i det forgangne år, men Martin Lidegaard har gentagne 



gange luftet muligheden for en fornyelse af Hjemmeværnet med større fokus på 
klima og beredskab. 

Oprettelse af 
Kulturens 
Analyseinstitut  

Kulturordføreren Zenia Stampe har længe arbejdet for at få oprettet Kulturens 
Analyseinstitut. Med Finansloven for 2022 blev det til virkelighed. Her fik vi afsat 4 
mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. i 2023-2025 til instituttet.  

Kulturens Analyseinstitut skal skabe overblik over og indsigt på kunst- og 
kulturområdet, herunder for kunstnere, organisationer, institutioner og øvrige 
ansatte på kunst- og kulturområdet. Kulturens Analyseinstitut skal via analyser og 
formidling fremme og facilitere en dialog mellem kulturområdets aktører.  
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Valgt til Hovedbestyrelsen i storkredsene 2022 
 
 
Nordjyllands Storkreds 
Kjeld Lundager Jørgensen 
(formand) 
Gitte Lopdrup 
Janus Hove 
Marianne Mulle Jensen 
Lene Bjørn Sørensen 
Suppleanter 
Theis Michelsen 
Heidi Vive 
Jens Klim Hansen 
Theis Magle 
 
Østjyllands Storkreds 
Jonna Marie Fonnesbæk Hansen 
(formand) 
Ejner Hviid Jensen 
Børge Sørensen 
Frederik Aagaard Sørensen 
Caroline Valentiner-Branth 
Anne Heeager 
Ulrik Møberg 
Jacob Bagge Jensen 
Elin Carlsen 
Jens Hørlück 
Suppleanter 
Lasse Bjerg 
Sara Lentz Jørgensen 
Rikke Christensen 
Mattias Agger 
Peter Miltersen Sørensen 
Josefine Schlosser 
Søren Mikkelsen 
Rebecca Johansson 
Marino Theodor Larsen Persiani 
 
Vestjyllands Storkreds 
Kim Egeskov (formand) 
Marianne Tøttrup 
Rasmus Gamst Beltofte 
Louise Rønde 
Solveig Stausholm  
Suppleanter 
Tommy Sandgaard  
Keld Marstrand  
Morten Junget  

 
Sydjyllands Storkreds 

Bo Skibelund (formand) 
Simon Bødker Andersen 
Gregers Lindvig 
Ole Hallum Holst 
Nils Sjøberg 
Oluf Dragsbo 
Suppleanter 
Ole Lynggaard 
Jens Alstrup 
Anne Mette Henriksen 
 
Fyns Storkreds 
Zeb Meier Watz (formand) 
Anne Skau Styrishave 
Anna Mette Skov Borring 
Erik Ravn Nielsen 
Jan Werner Mathiasen 
Morten Lorenzen 
Suppleanter 
Thomas Skafsgaard 
Thorkild Maarbjerg 
Kirsten Bekker 
 
Sjællands Storkreds 
Poul Arne Bødker (formand) 
Anne Møller Ronex  
Stig Nielsen  
Asta Rasmussen  
Trine Termann 
Edris Qasimi  
Felix Dalker 
Suppleanter 
Vibeke Grønbæk 
Bjarne Hendrichsen 
Jeppe Trolle 
 
Københavns Omegns 
Storkreds 
Karoline Geneser (formand) 
Tine Holst  
Christina Rittig Falkberg  
Jan Villumsen  
Kristian Erland Jensen 
Gert Bukkjær  
Susanne Hjernøe  
Jørgen Boelskov  
Suppleanter 
Kasper Langberg 
Peter Ødegaard Skovsted 

Claus Wachmann 
Sanne Fandrup 
Eva Hvidt 
Lene Holgersen   

Nordsjællands Storkreds 
Christian Elkjær (formand) 
Tine Hessner 
Johan Stubbe Østergaard 
Peer Tidemand-Petersson 
Leif Rasmussen 
Jeanné Vetling 
Jacob Netteberg 
Suppleanter 
Anne Lise Kjær 
Anne Damsgaard Manniche  

Københavns Storkreds 
Kim Mandix (formand) 
Viktor Dylander 
Bo Nissen Knudsen 
Mia Nyegaard 
Anne Eskildsen 
Kristina W. Thomsen 
Jens-Christian Navarro Poulsen 
Anders Thomsen 
Gudny Eysturoy 
Signe-Mie Riis Jensen 
Nana Debel 
Kasper Tingkær  
Jino Victoria Doabi 
Suppleanter 
André Just Vedgren 
Ida Karlsen 
Peter Zinckernagel 
Caroline Breinholt 
 
Bornholms Storkreds 
Joao Møller (formand) 
Helle Preuss Justesen 
Matilde Lissau 
Suppleanter 
Birger Nissen 
Flemming Skov 
Flemming West 
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Nyt principprogram – forord 
 
Kære medlem af Radikale Venstre. 
 
I det følgende finder du forslag til et nyt principprogram for Radikale Venstre. Det første principprogram er 
fra 1905, det seneste er fra 1997. 
 
Forslaget er resultatet af en god og lang proces. Teksten baserer sig på ti møder afholdt i alle ti storkredse, 
hvor alle medlemmer kunne deltage og komme med deres besyv. Derefter er der med afsæt i 
medlemmernes bidrag afholdt fem temamøder rundt om i landet, hvor der blev gået mere i dybden med de 
grundlæggende politiske udfordringer. Og den 2. april i år blev der afholdt et ekstraordinært landsmøde i 
Odense, hvor der blev diskuteret og stemt om konkrete formuleringer i forbindelse med en 
førstebehandling af det nye principprogram. 
 
Efter det ekstraordinære landsmøde den 2. april er der ikke indkommet genfremsættelser af tidligere 
ændringsforslag til det nye principprogram. På dette landsmøde skal de delegerede derfor blot stemme for 
eller imod det samlede forslag – og ikke om enkelte afsnit, sætninger eller ord. Linjenumrene i programmet 
er således blot til hjælp under debatten, såfremt talere ønsker at fremhæve konkrete dele af programmet. 
 
Skrivegruppen for nyt principprogram har bestået af følgende personer:  
• Formand: Svend Thorhauge / Mikkel Irminger Sarbo 
• Valgt af hovedbestyrelsen: Christian Friis Bach, Christopher Røhl Andersen, Marianne Mulle Jensen, 

Peter Lauritsen, Rune Christiansen, Sigrid Friis Frederiksen 
• Valgt af folketingsgruppen: Samira Nawa 
 
God fornøjelse med læsningen! 
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Forslag til nyt principprogram for Radikale Venstre til anden og sidstebehandling på 
landsmøde 17.-18. september 2022. 

 

A) Radikale Venstres principprogram 1 

Radikale Venstre mener, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder 2 
og som sådan skal behandles med respekt.  3 

Derfor vil Radikale Venstre altid forsvare enhver, der undertrykkes på grund af herkomst, 4 
tro, overbevisning, køn, seksualitet, kønsidentitet, alder, sociale status eller som af andre 5 
grunde behandles uretfærdigt og nedværdigende. 6 

Radikale Venstre kender fællesskabets styrke. Livet sammen med andre er 7 
forudsætningen for den enkeltes frihed og trivsel. Vi rækker hånden ud til dem, der har 8 
behov, og alle har en plads i fællesskabet. Mangfoldighed og ligeværd går hånd i hånd, og 9 
ligestilling er både en grundlæggende rettighed og en af vor tids største muligheder.  10 

Det enkelte menneskes aktive deltagelse er en forudsætning for et liberalt demokrati. Alle 11 
har ret til at have og være en stemme. 12 

Fællesskabet rummer både forholdet mellem mennesker og hensynet til vores omgivelser. 13 
Gennem bæredygtig udvikling vil vi aflevere jorden til kommende generationer i bedre 14 
stand, end den er i dag. Det gælder for klimaet og biodiversiteten, såvel som for 15 
mennesker og samfund. Kloden skal være grønnere, individerne friere og fællesskabet 16 
stærkere. 17 

Vi skal medvirke til et verdenssamfund, der bevæger sig fra uret til ret, fra undertrykkelse 18 
til demokratisk deltagelse og fra ufrihed til frihed for det enkelte menneske. Vi vil mindske 19 
smerten, øge empatien, sikre freden og styrke samarbejdet i verden.  20 

Radikale Venstre er et holdningsparti, der ikke varetager bestemte gruppers interesser, 21 
men søger udvikling og nyttige løsninger for samfundet som helhed. Vi vil fremme det 22 
samarbejdende folkestyre og demokratiet som en nysgerrig og levende arbejdsform, hvor 23 
vi skaber fremtiden sammen. 24 

Radikale Venstre blev grundlagt i 1905, og er et socialliberalt parti formet af den historiske 25 
radikalisme. 26 
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B) Frihed & Fællesskab 27 

Alle mennesker fødes frie, og med en ukrænkelig ret til altid at være det, men frihed 28 
forudsætter fællesskab. Mennesker bliver frie sammen. Hvis fællesskabet er stærkt, og vi 29 
som individer kan forpligte og forlade os på det, bliver vi stærke som mennesker.  30 

Radikale Venstre har tillid til frihed under ansvar. Vi mener, at alle mennesker både har ret 31 
til og er forpligtede til at deltage i samfundets opbygning, udvikling og indretning, så godt 32 
som man evner det. 33 

Radikale Venstre arbejder for at skabe lige muligheder for alle. Vi forsvarer et frisind, som 34 
ikke blot tolererer det anderledes, men også tør forandre sig selv i mødet med det. Vi ser 35 
en styrke i mangfoldighed og forskellighed i fællesskabet og er overbeviste om, at samtale 36 
er fundamentet for demokratiet. 37 

Radikale Venstre har et liberalt grundsyn og vil kæmpe for den enkeltes ret til frihed og 38 
selvbestemmelse, så længe denne frihed ikke skader eller begrænser andres frihed, 39 
rettigheder og muligheder for personlig udfoldelse.  40 

Vi er imod alle former for lovbestemte nedarvede privilegier. Ingen statsborgere må stå 41 
over loven og tilkendes særlige rettigheder i kraft af deres familie eller afstamning.  42 

Fællesskabers kulturelle eller religiøse normer må aldrig udmønte sig i negativ social 43 
kontrol og begrænsninger i den enkeltes rettigheder eller frie valg. 44 

De frivillige fællesskaber er grundlaget for det aktive medborgerskab. Det er stedet hvor 45 
mangfoldighed, integration og innovation kan skabes og sikres. Retten til og muligheden 46 
for at samle og forene sig skal beskyttes og styrkes både i Danmark og i resten af verden, 47 
hvor demokrati og menneskerettigheder fortsat ikke er en selvfølge. 48 

Vi ønsker gode rammer for civilsamfundet og foreninger på alle niveauer lige fra det 49 
konstruktive samspil med lokale institutioner i løsningen af konkrete opgaver og til rollen 50 
som kritisk vagthund over for stat og myndigheder. 51 

Der skal skabes rum og plads for folkeoplysning, information og medier, som alle kan få 52 
lige adgang til og være trygge ved. Vi vil aktivt forholde os til sociale medier og sikre public 53 
servicetilbud, der kan skabe kritisk journalistik og oplysning i hele landet og bidrage til at 54 
dæmme op for misinformation. 55 
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C) Borger & Demokrati 56 

Principperne om opbygningen af stærke demokratiske fællesskaber og et retssamfund, 57 
der kan beskytte individets frihed og rettigheder, skal gælde i alle lande og på alle 58 
niveauer.  59 

Alle samfund bærer et ansvar for at sikre, bevare og udbygge borgernes rettigheder og 60 
aktive deltagelse. Adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse og statsborgerskab er 61 
afgørende for at sikre lige rettigheder, aktivt medborgerskab og integration for mennesker, 62 
der opholder sig varigt i Danmark eller i andre lande. 63 

Det er nødvendigt at sikre individets frihed og rettigheder herunder retten til privatlivet 64 
både over for stater, og gennem demokratisk kontrol med kommercielle interesser, 65 
magtkoncentrationer og i stigende grad i det digitale fællesskab. 66 

Vi anser ytringsfriheden som fundamental for den enkeltes mulighed for at tale 67 
magtpositioner imod uden at blive mødt af sanktioner. Alle har krav på at blive talt til med 68 
respekt og værdighed. 69 

Åbenhed er helt grundlæggende for borgernes demokratiske kontrol. Vi arbejder, både i 70 
Danmark og i verden, for at udvide og styrke offentlighedens indsigt i statens og 71 
internationale organisationers arbejde og udnytte digitaliseringen til at skabe nye og bedre 72 
muligheder for, at alle borgere kan få indsigt i og påvirke samfundets udvikling. 73 

Retsstaten og magtens tredeling skal være uomgængelig. Den skal sikres, selv når det er 74 
svært, med fuld og utvetydig respekt for grundloven og menneskerettighederne. Vi 75 
forsvarer et lovsind og et retsind, hvor staten understøtter retssikkerheden og den 76 
retfærdige behandling af den enkelte, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, eller 77 
hvad man tror på. Staten skal være stærk nok til at understøtte borgernes rettigheder og 78 
det enkelte menneskes muligheder, og disciplineret nok til at trække sig, hvor og når 79 
borgeren, markedet og civilsamfundet kan selv. 80 

Radikale Venstre ønsker at bevare og styrke Danmark som et demokratisk fællesskab 81 
med vores folkevalgte forsamlinger og vores fælles institutioner i centrum. Grundloven skal 82 
moderniseres som fundament for det danske folkestyre og med respekt for 83 
menneskerettigheder og natur, og samtidig bekæmpe nedarvet magt, privilegier og 84 
højhedstitler. 85 

Vi værdsætter og ønsker at styrke samarbejdet indenfor rigsfællesskabet, men vil 86 
respektere ønsker om øget selvbestemmelse og suverænitet. 87 

Beslutninger i EU og i Danmark skal, hvor det giver mening, træffes så tæt på borgerne 88 
som muligt og altid være under demokratisk kontrol. Vi har tillid til det kommunale 89 
selvstyre og det regionale samarbejde og ønsker at styrke og bevare borgernes deltagelse 90 
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i og indflydelse på beslutningsprocesser gennem øget borgerinddragelse og demokratisk 91 
forståelse på alle niveauer. 92 

Vi tror på, at den nationale og lokale selvbestemmelse og demokratiet kan blive styrket af 93 
et forpligtende samarbejde i verden både imellem de nordiske lande, gennem fuld 94 
deltagelse i EU-samarbejdet og i de internationale organisationer. Vi kæmper for, at den 95 
folkelige deltagelse forankres og udbygges i det internationale samarbejde. Radikale 96 
Venstre tror på, at det mellemfolkelige samarbejde og udveksling på tværs af 97 
landegrænser kan skabe fred og gensidig forståelse. 98 

Danmark skal forpligtes til at bidrage til en verdensorden, hvor der gælder samme 99 
grundlæggende rettigheder for alle mennesker og som bygger på fredelige inkluderende 100 
samfund med effektive, ansvarlige og inddragende institutioner. Det skal ske gennem aktiv 101 
og engageret deltagelse i de internationale organisationer, særligt EU og FN, der kan 102 
fremme menneskerettigheder og demokrati og opbygning af stærke globale partnerskaber. 103 

Vi mener, at fredelig sameksistens fremmes af dialog, samarbejde og samhandel, men 104 
anerkender nødvendigheden af, at vi står sammen om at beskytte demokrati og samfund 105 
mod trusler og angreb. Danmark skal være fuldt og aktivt med til at udvikle 106 
forsvarssamarbejdet i NATO og i EU og bidrage substantielt til FN’s fredsbevarende 107 
operationer. 108 

D) Samfund & Økonomi 109 

Et velfungerende marked er en grundpille i et frit samfund. Her udfolder mennesket sin 110 
virkelyst og foretagsomhed og skaber virksomheder og ny værdi til gavn for sig selv og 111 
andre. Markedet skal bygge på fri og retfærdig konkurrence. Regulering skal sikre, at 112 
markedet skaber bæredygtig udvikling uden negative konsekvenser som forurening og 113 
social udnyttelse, og uden at dominerende virksomheder indskrænker den fri konkurrence 114 
til egen fordel. Det gælder i Danmark og i resten af verden.  115 

Vi arbejder for frihandel, for at øge væksten, få flere ud af fattigdom, bidrage til 116 
forpligtende samarbejde og fred og for at skabe fundamentet for et regelbaseret 117 
internationalt samarbejde.  118 

Økonomisk vækst er ikke et mål i sig selv, men en solid samfundsøkonomi og et sundt 119 
erhvervsliv er en forudsætning for et velfærdssamfund, der både udvikler sig og har 120 
mulighed for at tage sig af de svageste. Radikale Venstre mener, der er behov for både en 121 
dynamisk privat sektor og en sammenhængende offentlig sektor, og at partnerskaber 122 
mellem det offentlige, det private og borgerne kan give den enkelte borger flere 123 
valgmuligheder, bedre løsninger og i sidste ende en større grad af frihed. 124 

Det enkelte menneske har værdi uanset, hvad det kan, og hvad det laver. Alle skal have 125 
ret til og mulighed for at arbejde og bidrage til samfundet. Alle funktioner, der skaber 126 
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samfundsmæssig værdi, skal respekteres. Arbejdsmarkedet er ikke alene en forudsætning 127 
for velfærdssamfundet, men også et meningsgivende, identitetsskabende og frisættende 128 
fællesskab.  129 

Det fordrer et rummeligt og inddragende arbejdsmarked, der fremmer diversitet og 130 
ligestilling på alle niveauer. Der skal være mulighed for personlig og faglig udvikling, 131 
opkvalificering og efteruddannelse og alle har ret til et sundt arbejdsmiljø og et frit valg 132 
med hensyn til faglig og politisk organisering. 133 

Vi skal sikre adgang til nødvendige og kvalificerede medarbejdere fra Danmark eller 134 
udlandet baseret på fælles regler og beskyttelse af såvel arbejdstageres og arbejdsgiveres 135 
rettigheder.  136 

Skat er det økonomiske bidrag til velfærdssamfundet og samtidig et dynamisk instrument 137 
til at forme det samfund, vi ønsker. Vi ønsker høj beskatning af det, der forurener og 138 
skader, og mindre skat på det, der skaber værdi og gavner.  139 

Alle skal have mulighed for og tilskyndelse til at forsørge sig selv og sine og bidrage til 140 
samfundet. De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, og skat er derfor også et 141 
omfordelingsinstrument, der skal mindske den økonomiske ulighed både i og imellem 142 
lande. 143 

Der er brug for et langt stærkere internationalt samarbejde, herunder 144 
minimumsskattesatser og en styrket indsats mod skatteunddragelse, monopoler og 145 
korruption og for at sikre retfærdig og effektiv beskatning i alle lande og til gavn for alle 146 
mennesker. 147 

Radikale Venstre mener, at et stærkt samfund er kendetegnet ved, at det tager sig af sine 148 
udsatte borgere. Fællesskabet er forpligtet til at sikre et værdigt og trygt liv for alle. 149 

Alle skal have mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. Nogle borgere har på grund 150 
af social udsathed, fysisk eller psykisk handicap behov for varig hjælp fra samfundet. 151 

Radikale Venstre vil arbejde for at indrette samfundet, så mennesker ikke nedbrydes 152 
fysisk, mentalt eller socialt. 153 

Valg, der fremmer den enkeltes sundhed og velvære, skal gøres lette og tilgængelige for 154 
alle, og den enkelte skal støttes i at tage vare på og ansvar for eget helbred. 155 

Radikale Venstre kæmper mod ulighed i sundhed og mener, at der bør være fri og lige 156 
adgang til et offentligt betalt sundhedstilbud af høj kvalitet med fokus på både 157 
forebyggelse og behandling. 158 
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Vi arbejder for et styrket internationalt samarbejde mod grænseoverskridende trusler mod 159 
sundheden og for at sikre alle mennesker i verden et sundt liv, trivsel og adgang til 160 
grundlæggende sundhedsydelser. 161 

Fattigdom, social udstødelse og hjemløshed skal bekæmpes, og uligheden begrænses, så 162 
vi sikrer øget velfærd, sammenhængskraft, samarbejde og social mobilitet. Vi arbejder, 163 
også internationalt, for at afskaffe alle former for fattigdom og for, at alle mennesker får 164 
adgang til social beskyttelse. 165 

E) Dannelse & Uddannelse 166 

Demokrati og folkestyre er både en arbejdsform og en livsform, og demokratisk dannelse 167 
er ikke blot deltagelse i valghandlinger, men et livssyn og en grundindstilling, som skal 168 
udvikles gennem hele livet, og som fremmes gennem uddannelse og oplysning. Et oplyst 169 
folk er en forudsætning for et velfungerende demokrati. 170 

Uddannelse er et frigørende gode, som fremmer den demokratiske samtale og medvirker 171 
til at skabe et samfund i fred og frihed med lige muligheder og mindre ulighed. Det gælder 172 
i Danmark som i resten af verden. 173 

Det enkelte menneske fødes ind i en sammenhæng, som det rundes af og udspringer fra. 174 
Livet igennem står det i et forhold til både sin opvækst, de nære fællesskaber og den 175 
fremtid, det vil skabe. Den politiske opgave er at give mulighed for, at den enkelte kan 176 
udfolde sig imellem sit afsæt og sine drømme. 177 

I daginstitutionen og skolen formes mennesket, verden åbner sig, og vi indføres i 178 
fællesskabet. Gennem uddannelse og almen dannelse bidrager vi både til vores egen 179 
tilværelse og til samfundets udvikling og vi bliver forankret i forpligtende fællesskaber. 180 

Børn skal ikke være passive modtagere, men aktive medskabere af deres egen læring og 181 
udvikling. Kreativitet og leg er en væsentlig del af den almene dannelse og stimulerer 182 
nysgerrighed, selvudvikling og omverdensforståelse. Der skal være mangfoldighed i 183 
samfundets tilbud til alle børn, og altid være omsorgsfulde og kvalificerede voksne, som 184 
bidrager til barnets hele udvikling. 185 

Skole og uddannelse skal tage afsæt i både kundskaber, praksisnær kreativ nytænkning 186 
og almen dannelse. Alle elever skal opleve, at deres holdninger har betydning og at deres 187 
handlinger får effekt. Der skal være uddannelser, der udfordrer både håndens og åndens 188 
virke, samt adgang til livslang læring for alle. Radikale Venstre vil arbejde for både en fri 189 
folkeskole og folkelige friskoler, efterskoler og højskoler. Folkeskolen må have sit eget mål 190 
og aldrig reduceres til blot at være et instrument for samfundsforandringer, økonomi eller 191 
politiske ønsker. 192 
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Økonomi og baggrund må ikke være en hindring for at få en uddannelse. Alle har ret til at 193 
uddanne sig, og vi arbejder for at øge den sociale mobilitet, lighed og ligestilling gennem 194 
uddannelse. Radikale Venstre arbejder for, at alle får fri og lige adgang til uddannelse af 195 
høj faglig kvalitet både i Danmark og i resten af verden. 196 

Uddannelse skal medvirke til interkulturel forståelse. Både studiemiljøer og 197 
forskningsnetværk må have udsyn og være en aktiv del af det internationale samfund og 198 
af den offentlige debat. 199 

F) Natur & Teknologi 200 

Radikale Venstre mener, at mennesket både er en del af naturen og lever i et samspil med 201 
naturen. Vi tilkender naturen en værdi i sig selv og anerkender deraf følgende rettigheder. 202 

Produktion og forbrug skal udvikles på en måde, som bevarer og styrker naturens 203 
ressourcer og diversitet både på landjorden og i verdens have, og som tillader et 204 
bæredygtigt forbrug år efter år, generation efter generation. Måden hvorpå vi som 205 
mennesker forbruger ressourcer må reguleres til gavn for det samlede økosystem. 206 

Den globale opvarmning skal modvirkes hurtigst muligt i overensstemmelse med 207 
anbefalingerne fra det internationale klimapanel (IPCC), og følgerne skal afbødes for både 208 
mennesker, dyr og natur. Vi vil styrke indsatsen for, at alle har adgang til pålidelig, 209 
vedvarende og moderne energi og for klimatilpasning særligt i verdens fattigere lande. Det 210 
kræver øget finansiering og et langt stærkere og mere forpligtende internationalt 211 
samarbejde forankret i EU og i FN. 212 

Radikale Venstre står fast på retten til rent vand og ren luft til alle mennesker ikke kun i 213 
Danmark, men i hele verden. Vi vil bevare biodiversiteten, sikre bæredygtig brug af 214 
økosystemer og bruge forskning og teknologi som hjælp til at sikre alle mennesker adgang 215 
til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad.  216 

Vi ser ikke den teknologiske udvikling som naturens modsætning, men som en nøgle til at 217 
øge både menneskets og naturens trivsel. Det kræver politisk regulering, teknologisk 218 
dannelse og stadigt større etisk og politisk bevidsthed at bruge teknologi til fordel for 219 
naturen, mennesket og samfundet.  220 

Vi støtter op om forskning, innovation og teknologi, som sigter mod et mere stabilt klima, 221 
en mangfoldig natur, bæredygtig industrialisering og infrastruktur og bæredygtige byer og 222 
lokalsamfund. Radikale Venstre arbejder for en cirkulær økonomi med minimale 223 
affaldsmængder og markant øget genbrug og genanvendelse. 224 

Danmark og EU har et særligt ansvar for at gå forrest i den grønne omstilling. Vi har 225 
ressourcerne og teknologien og potentialet til at kombinere grøn omstilling, et 226 
velfærdssamfund og økonomisk udvikling. Det er et fælles ansvar og både enkeltindividers 227 
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indsats, virksomheders handlinger samt politiske reformer er vigtige for at nå i mål med 228 
den grønne omstilling. Det skal være attraktivt og tilgængeligt at træffe bæredygtige valg. 229 

Det er afgørende, at borgerne får mulighed for ejerskab og medansvar for bæredygtig 230 
udvikling. Derfor prioriterer vi den demokratiske og lokale forankring højt. For Radikale 231 
Venstre er der særskilt værdi i, at borgere og lokalsamfund spiller en aktiv rolle i de 232 
forandringer, der skal foregå. Vi mener, at frie, oplyste borgere med respekt for og adgang 233 
til naturen både kan og vil tage del i kampen mod klimaforandringerne og for vores natur 234 
og miljø. 235 

G) Åndsfrihed & Fornuft 236 

Åndsfrihed og fornuft er hinandens forudsætninger og frisindet danner bro. Den moderne 237 
politiske historie er en historie om frigørelse af både mennesker, tanker og ideer. 238 

Radikale Venstre insisterer på at bryde med dogmer og løse problemerne gennem 239 
saglighed og fornuft, men med respekt for et åndsliv, som ikke skal indfanges af 240 
rationalitet og teknik. Mennesket er en åndelig såvel som fysisk eksistens. 241 

Gennem fri forskning og fornuft forstærkes videnskaben. Vi står vagt om 242 
forskningsfriheden. Videnskaben skal korrigere sig selv og ikke korrigeres af andre. 243 
Forudsætningen for, at videnskaben kan udvikle sig, som videnskaben skal, er, at den er 244 
kritisk og fri. 245 

Radikale Venstre ønsker et frit, levende og uafhængigt kulturliv både i Danmark og i resten 246 
af verden. Vi ser kulturlivet, som det der binder samfundet sammen. Kulturen giver os et 247 
fælles sprog og plads til at reflektere over, hvad det vil sige at være menneske. Sport og 248 
idræt bidrager ligeledes til fællesskaber, velvære og sundhed. 249 

Forudsætningen for udvikling af nutidens og fremtidens kultur og samfund er kendskab til 250 
og indsigt i både nutiden og fortiden. Gennem folkeoplysning skal vi understøtte det aktive 251 
medborgerskab, rummeligheden og sammenhængskraften. Vi ønsker at bevare 252 
kulturarven og samtidig gå kritisk til den og udvikle den. Rang, titel- og ordensvæsnet bør 253 
afskaffes. 254 

Radikale Venstre mener, at religionsfrihed er afgørende og betyder både frihed fra og til 255 
religion. Vi ønsker en sekulær stat, uden bånd til kirken, hvor loven står over alle andre 256 
institutioner, hvor alle tros- og livsynssamfund stilles lige, og hvor religion alene er et 257 
personligt anliggende. Trosretninger og tros- og livssynssamfund kan ikke unddrage sig 258 
offentlig kritik. Vi arbejder for, at Folkekirkens forhold ordnes ved lov og understøttes som 259 
en væsentlig del af vores kulturarv. 260 

Samfundet og dets institutioner skal sikre lige adgang til åndslivet og kundskab til livet 261 
gennem respekt for kulturelle rettigheder, tros- og religionsfrihed. Vi vil skabe og 262 
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understøtte frihed, forskellighed og gensidig forståelse mellem kulturer og religioner både i 263 
Danmark og i resten af verden. 264 

Åndsfrihed er afgørende i et frit samfund og i en fri verden.  265 
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A Demokrati og frihed 

A2 Muliggør kommunale begrænsninger af valgplakater 

Radikale Venstre ønsker at gøre det muligt for kommunalbestyrelsen at blive 1 
enige om at begrænse ophængning af valgplakater. 2 

Debatten om ressourcespild og CO2 ved ophængning af hundredtusindvis af 3 
valgplakater tager til ved hvert eneste valg. Samtidig er medierne fulde af 4 
historier om forkert ophængte, for sent nedtagne, ødelagte, 5 
hærværkeudsatte eller bare generelt generende valgplakater. 6 

Indtil 2011 havde kommunerne selvstyre og kunne således vælge at forbyde 7 
ophængning af valgplakater og tilbyde samlet ophængning på et begrænset 8 
antal plakatstativer, hvilket blev benyttet af en række kommuner. 9 

Radikale Venstre ønsker at genindføre kommunalbestyrelsens ret til at 10 
indføre kommunal begrænsning eller forbud mod ophængning af 11 
valgplakater. 12 

 
Begrundelse: 

Mange vælgere synes det er ressourcespild af både materialer, penge og 
tid, at landet klistres til med op imod en million valgplakater til diverse valg. 

Mange kandidater giver udtryk for, at de hænger plakater op ”fordi det gør 
alle de andre”. Siden 1970’erne havde man i en række kommuner, især i 
Jylland, lokale regler om, at man kun måtte hænge et meget begrænset 
antal plakater op på centralt placerede standere ved indlevering af fx 50 eller 
100 plakater til kommunen. Det var således forbudt at ophænge plakater i fx 
lygteopstandere, på vejtræer mv. 

Folketinget vedtog den 2. maj 2011 vedtaget ”Lov om ændring af lov om 
offentlige veje og lov om private fællesveje” (valgplakater på vejarealer) der 
ulovliggjorde disse lokale regler, hvilket i flere kommuner har medført en 
eksplosion i antallet af ophængte plakater ved alle senere valg, hvilket 
udelukkende er en fordel for trykkerierne. 

Forslagsstillerne ønsker, at et flertal i kommunalbestyrelsen igen skal gives 
lokal mulighed for at forbyde eller begrænse ophængning af valgplakater og 
lave lokale løsninger. 

Stillere: 

Daniel Nyboe Andersen, Johan Brødsgaard, Anne Marie Geisler Andersen, 
Johan Mathiesen Dam, Philip Vivet, Mia Nybo Jensen, Marianne Fritzen, 
Sanne Fandrup, Philip Tarning-Andersen, Niels Mølgård, Mette Bastholm 
Madsen. 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 



 

Et flertal bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie Carsten Nielsen, Martin 
Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Rikke Mortensen, Philip Tarning-
Andersen, Marianne Tøttrup og Kasper Tingkær anbefaler forslaget til 
vedtagelse.  

Et mindretal bestående af Jeppe Fransson anbefaler forslaget til afvisning 
med følgende begrundelse: Det bliver for svært at administrere for dem, der 
fører valgkamp på tværs af kommunale grænser. For eksempel folketings-, 
europaparlaments- og regionrådskandidater. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

A4 Ministre skal udtræde af Folketinget 

Radikale Venstre vil ved lov sikre, at medlemmer af Folketinget, der 1 
udpeges til minister, automatisk udtræder af Folketinget på orlovsvilkår, og 2 
suppleanten indkaldes. Dette skal sikre en reel adskillelse af den lovgivende 3 
og den udøvende magt. 4 
Ved udtrædelse af regeringen skal folketingsmandatet kunne genoptages 5 
automatisk inden for valgperioden. 6 

Begrundelse: 

Tredelingen af magten i det politiske system bør styrkes, navnlig med 
henblik på den parlamentariske styringskæde. Principielt bør en 
sammenblanding af den udøvende og den lovgivende magt ikke kunne finde 
sted, hvilket desværre sker for nuværende, når folketingsmedlemmer kan 
beklæde både et folketingsmandat og et ministerhverv. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Zeb Meier Watz, Jens Hørlück, Peer 
Tidemand-Petersson, Daniel Nyboe Andersen, Leif Rasmussen, Rasmus 
Beltofte 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til afvisning. 

Resolutionsudvalgets begrundelse:

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Jeppe Fransson, 
Philip Tarning-Andersen, Marianne Tøttrup og Rikke Mortensen anbefaler 
forslaget til afvisning. Flertallet påpeger, at suppleanter jo netop ikke er 
valgt, og at forslaget ikke vil betyde, at ministre ikke deltager i det 
parlamentarisk-politiske arbejde i eget parti. Flertallet anerkender den 
principielle deling og problematik, men kan ikke se dette som en løsning. 

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Kasper Tingkær anbefaler 
forslaget til vedtagelse. 



 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

A5 16 års valgret 

Radikale Venstre vil arbejde for, at valgretsalderen sænkes til 16 år for alle 1 
valg i Danmark. 2 
Valgret bør begrænses mindst muligt. En væsentlig årsag til en valgretsalder 3 
må formodes at være, at man skal vide nok til kvalificeret at kunne tage 4 
stilling. I Danmark har vi 10 års undervisningspligt, hvilket de fleste 5 
gennemfører, når de er omkring 16. Derfor må en 16-årig forventes at vide 6 
nok til kvalificeret at kunne tage stilling til, hvem de vil stemme på ved et 7 
valg. 8 
16 års valgret vil af grundlovens §30 føre også til valgbarhed for 16-årige. 9 
Alternativt vil valgbarhed og valgret skulle skilles ad i en grundlovsændring. 10 
Denne resolution tager ikke stilling til, hvilken af de metoder, der ønskes. 11 

Begrundelse: 

Ingen begrundelse.  

Stillere: 

Philip Tarning-Andersen, Viktor Dylander, Theis Michelsen Nielsen, Leif 
Rasmussen, Christopher Røhl Andersen, Anne Listrup, Signe-Mie Riis 
Jensen, Zeb Meier Watz 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form: 

(ny titel): Forsøg med sænkelse af valgretsalderen til 16 år 1 

Radikale Venstre vil igangsætte et forsøg, hvor valgretsalderen sænkes til 2 
16 år for alle valg i Danmark. Valgret bør grundlæggende begrænses mindst 3 
muligt. En væsentlig årsag til en valgretsalder må formodes at være, at man 4 
skal vide nok til kvalificeret at kunne tage stilling. I Danmark har vi 10 års 5 
undervisningspligt, hvilket de fleste gennemfører, når de er omkring 16. 6 
Radikale Venstre finder det derfor meningsfuldt at igangsætte et forsøg, der 7 
kan kvalificere en eventuel fremtidig beslutning om permanent at sænke 8 
valgretsalderen.  9 

Resolutionsudvalgets begrundelse:  

Et (relativt) flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, 
Sofie Carsten Nielsen, Kasper Tingkær og Martin Lidegaard anbefaler 
forslaget til vedtagelse i ændret form, da flertallet ønsker at følge 
Demokratikommissionens anbefaling om en forsøgsordning. 

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Marianne Tøttrup, Rikke 
Mortensen og Anne Sophie Callesen anbefaler forslaget til afvisning. 
Mindretallet mener, at valgretsalder, valgbarhed og myndighedsalder bør 
følges ad og kan derfor ikke støtte en 16 års valgretsalder, uden at 



 

myndighedsalderen følger med og forholder sig i den forbindelse åbent til at 
sænke myndighedsalderen. 

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Philip Tarning-Andersen og 
Jeppe Fransson anbefaler resolutionen til vedtagelse i den oprindelige form. 

Hovedbestyrelsens indstilling: 

Forslaget indstilles til afvisning. 

 

A6 Boykot VM i Qatar 

Radikale Venstre mener, at Danmark bør boykotte deltagelsen af fodbold-1 
VM i 2022. Qatar bryder ved forberedelsen til denne slutrunde basale 2 
menneskerettigheder, da de arbejdere, der skal klargøre slutrunden, 3 
arbejder under slavelignende forhold, hvor de blandt andet arbejder i 4 
ekstrem varme uden vand, får inddraget deres pas og bliver indkvarteret i 5 
arbejdslejre. 6 

Begrundelse: 

Skulle der holdes ét minuts stilhed inden åbningskampen for hver død 
medarbejder i forberedelsesfasen, skulle man starte mere end 4,5 dage før 
kampstart. Sender Danmark sine officielle repræsentanter og 
fodboldlandshold til denne slutrunde, vil det indirekte være at støtte op om 
dette, samt Qatars brud på basale menneskerettigheder. 

Stillere: 

Jacob Robsøe, Tobias Lawaetz, Maria Georgi Sloth, Mikkel Westh Jepsen, 
Jakob Prins, Anne-Sofie Bundegaard Mikkelsen, Katinka Langdahl 
Frederiksen, Anne Jensdatter, Laurits Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form: 

(ny titel): Danmark bør indføre en politisk boykot af deltagelsen i fodbold-VM 1 
i 2022. 2 

Qatar bryder ved forberedelsen til denne slutrunde basale 3 
menneskerettigheder, da de arbejdere, der skal klargøre slutrunden, 4 
arbejder under slavelignende forhold, hvor de blandt andet arbejder i 5 
ekstrem varme uden vand, får inddraget deres pas og bliver indkvarteret i 6 
arbejdslejre. 7 

Radikale Venstre mener derfor, at det officielle Danmark bør udeblive fra 8 
fodbold-VM i Qatar. 9 

Resolutionsudvalgets begrundelse:  

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Rikke Mortensen, Kasper Tingkær og 
Jeppe Fransson anbefaler forslaget til vedtagelse i ændret form, hvor fokus 



 

er på et politisk boykot, men ikke på at forhindre landsholdet i at deltage i 
VM.  

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Anne Sophie Callesen, 
Marianne Tøttrup og Philip Tarning-Andersen anbefaler forslaget til 
vedtagelse i den oprindelige form. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

B Økonomi og skat 

B1 Øg grundskylden 

Radikale Venstre ønsker et nyt skattesystem, hvor skatten på arbejde 1 
sænkes til gengæld for en tilsvarende forhøjelse af skatterne på forurening 2 
og fast ejendom. 3 
Radikale Venstre ønsker ikke mindst at bidrage til en afdæmpet langsigtet 4 
prisudvikling på boligmarkedet, hvorfor både undergrænsen og loftet for 5 
grundskylden skal hæves, parallelt med at skatten på arbejdet sænkes. 6 

Begrundelse: 

Forkortet og revideret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
Radikale Venstre har i mange år støttet en forhøjelse af skatterne på fast 
ejendom til fordel for skattesænkninger på arbejde, sådan som det bl.a. er 
blevet anbefalet af Det Økonomiske Råd og flere fremtrædende økonomer. 
i 2020 blev der indgået en boligskatteaftale, som rettede op på lidt af 
skævheden, men dog ikke så meget som man kunne ønske sig, og det bør 
fortsat være en radikal bestræbelse at ændre på balancen. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Resolutionsudvalgets begrundelse:  

Et flertal af resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Jeppe 
Fransson, Kasper Tingkær, Marianne Tøttrup og Philip Tarning-Andersen 
anbefaler forslaget til vedtagelse.  

Et mindretal bestående af Sofie Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Anne 
Sophie Callesen og Rikke Mortensen er enige i resolutionens målsætning 
om at flytte skat fra arbejde til bolig, men anbefaler forslaget til afvisning med 
begrundelse om, at der er indgået et mangeårigt forlig om boligskat som 
endelig gør op med skattestoppet. Det ønsker mindretallet ikke at trække sig 
fra. Samtidig har folketingsgruppen i sin 2030-plan foreslået en aftrapning af 
rentefradraget og i stedet lette skatten på arbejde for på den måde at flytte 
skat fra arbejde til bolig. 



 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig 
sektor 

C8 Regionerne skal kunne udskrive skat 

Regionerne skal have ret til at udskrive skat, på linje med den ret amterne 1 
havde til at udskrive skat før strukturreformen i 2007. 2 

Begrundelse: 

Revideret uddrag af vedtagen resolution fra 2019. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Peer Tidemand-Petersson, Poul Fischer, 
Zeb Meier Watz, Leif Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til afvisning.  

Resolutionsudvalgets begrundelse:

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Sofie Carsten Nielsen, Martin 
Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Rikke Mortensen og Kasper Tingkær 
anbefaler forslaget til afvisning. Flertallet vil gerne kigge på muligheden for 
at lave en skat og omkostningerne i den forbindelse, men ønsker ikke for 
nuværende at introducere en skat.  

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Philip Tarning-Andersen, 
Jeppe Fransson, Marianne Tøttrup og Mikkel Irminger Sarbo anbefaler 
forslaget til vedtagelse.  

Hovedbestyrelsens indstilling: 

Forslaget indstilles til afvisning. 

 

C8-1 Ændringsforslag  

Den oprindelige titel (”Regionerne skal kunne udskrive skat”) fastholdes, 
men resolutionen ændres til følgende (tilføjelse markeret med 
understregning):  

Regionerne skal have ret til at udskrive skat, på linje med den ret amterne 1 
havde til at udskrive skat før strukturreformen i 2007. Den statslige 2 
beskatning skal samtidig sænkes med et beløb svarende til regionernes 3 
nuværende udgifter. 4 



 

Begrundelse: 

Resolutionsudvalgets flertal synes at være i tvivl om hvorvidt resolutionens 
formål er at øge den samlede beskatning. Den tvivl skulle tilføjelsen gerne 
mane i jorden. 

Stillere:  

Bo Nissen Knudsen, Viktor Dylander, Cristina Nissen, Poul Fischer, Peer 
Tidemand-Petersson, Hanne Jakobsen, Jørgen Estrup, Jan Villumsen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Rikke Mortensen, 
Philip Tarning-Andersen og Kasper Tingkær anbefaler forslaget til 
afvisning, da ændringsforslaget utilsigtet vil påvirke statens skatteprovenu. 

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Jeppe Fransson og 
Marianne Tøttrup anbefaler forslaget til vedtagelse.  

 

E Sundhed og etik 

E3 Aldersgrænsen for abort uden forældresamtykke skal 
følge den seksuelle lavalder 

Radikale Venstre mener, at alle over 15 år, dvs. alle over den seksuelle 1 
lavalder, skal have ret til at få foretaget fri abort uden krav om 2 
forældresamtykke. 3 

Begrundelse: 

Som det er i dag, kan en ung være seksuelt aktiv fra personen er fyldt 15 år. 
Skulle man blive uønsket gravid kan man dog ikke få foretaget abort uden 
skriftligt samtykke fra sine forældre eller værge før man fylder 18 år, i meget 
særlige tilfælde kan man søge om dispensation via samrådet. 

Vi mener principielt, at den seksuelle lavalder og alderen for at få foretaget 
abort uden forældresamtykke skal følges ad. Det mener vi, fordi unge skal 
kunne udleve deres seksualitet til fulde. Dette indbefatter også at have fuld 
kropslig autonomi ved eventuelt uønsket graviditet. Den nuværende 
uoverensstemmelse mellem den seksuelle lavalder og retten til fri abort 
underkender unges ret til at bestemme over egen krop. 

Hvis man er gammel nok til at tage stilling til om man vil have sex, så er man 
også gammel nok til selv at kunne bestemme over sin egen krop og om man 
ønsker en abort eller ej. 

Vi mener ligeledes, at dette er et vigtigt skridt i kampen mod social kontrol. 

 
Stillere: 



 

Caroline Marie Gehlert Hansen, Anne Skau Styrishave, Zeb Meier Watz, 
Jørgen Kjær Jensen, Marek Bang Poulsen, Kenneth Vennerstrøm, Ditte 
Winther Lynnerup, Karoline Svejstrup Hermansen, Rasmus Francke Harboe, 
Simon Mølsted, Kristian Højen, Tine Hessner, Silke Birkenborg, Karna 
Bredahl Jensen, Hanne Roed, Lukas Lunøe 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Resolutionsudvalgets begrundelse:  

Et flertal bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie Carsten Nielsen, Martin 
Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Jeppe Fransson, Philip Tarning-Andersen 
og Marianne Tøttrup anbefaler forslaget til vedtagelse. 

Et mindretal bestående af Rikke Mortensen og Kasper Tingkær ønsker 
forslaget til vedtagelse i følgende ændrede form, hvor det pointeres, at 
forældrene til unge under 18 år skal orienteres:  

(samme titel): Aldersgrænsen for abort uden forældresamtykke skal følge 1 
den seksuelle lavalder 2 

Radikale Venstre mener, at alle over 15 år, dvs. alle over den seksuelle 3 
lavalder, skal have ret til at få foretaget fri abort uden krav om 4 
forældresamtykke, men at forældrene til unge under 18 år skal orienteres 5 
herom.  6 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

E12 Forbyd reklamer for hasardspil 

Reklamer for hasardspil bør betragtes på linje med reklamer for tobak, 1 
alkohol og andre vanedannende substanser og bør forbydes i dansk regi. 2 
Parallelt med indførslen af et dansk forbud skal der arbejdes for et forbud i 3 
europæisk regi. 4 

Begrundelse: 

Det er vanskeligt at opgøre omfanget af ludomani i Danmark, men meget 
tyder på at problemet er stærkt stigende. 
Som et grundlæggende liberalt parti bør Radikale Venstre være 
tilbageholdende med at forbyde borgerne at udøve deres laster, men vi kan 
og bør have restriktioner på hvordan pengestærke interesser kan lokke dem 
til at gøre det i overdreven grad. Enhver, der har set fodbold på 
reklamefinansieret tv, kan f.eks. vidne om hvor mange penge der tydeligvis 
ligger i at lokke til de spontane og hurtige pengespil. 
I praksis vil det være vanskeligt at komme helt til livs, eftersom kommercielt 
tv sjældent sendes fra Danmark, men med en langsigtet indsats kan der 
gøres en forskel på europæisk plan. 

Stillere: 



 

Hovedstadens Radikale Venstre, Pernille Dige Toft, Poul Fischer, Leif 
Rasmussen, Marie Brixtofte, Anne Lintrup 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form: 

(ny titel): Begræns reklamer for hasardspil 1 

Radikale Venstre vil i EU-regi arbejde for at begrænse spilselskaber 2 
reklamer og forbyde bettingreklamer i fjernsynet og under 3 
sportsbegivenheder. 4 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Kasper Tingkær 
og Rikke Mortensen ønsker forslaget til vedtagelse i ændret form, da 
flertallet ikke ønsker et totalforbud, men at begrænse spilselskabers 
reklamer. 

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Jeppe Fransson, Philip 
Tarning-Andersen og Marianne Tøttrup anbefaler forslaget til vedtagelse i 
den oprindelige form.  

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

 

 

E13 Forbyd minkavl 

Radikale Venstre mener, at minkavl, ligesom i mange andre lande, også skal 1 
forbydes i Danmark. Det mener vi, da minkindustrien dels ikke er en 2 
bæredygtig forretning, og samtidig går voldsomt på kompromis med 3 
dyrevelfærd. 4 

Begrundelse: 

Ifølge Rådet for Grøn Omstilling, så udledte Minkerhvervet årligt 171.000 
tons CO2, hvilket svarer til udledningen fra 71.500 danske personbiler. Dertil 
stod mink produktionen i 2019 for syv procent af den samlede 
fosformængde i husdyrgødning nationalt. 
I naturen er mink enspændere med territorier på 2,5 km2. I fangenskab har 
de kun små metalbure at gøre godt med. Dette betyder, at mink under 
opdræt er stressede, og derfor gør en del af dem skade på sig selv og andre 
mink. Hvert år slipper tusinder af mink fri fra de stressende bure og ud i den 
danske natur, hvor de ødelægger økosystemer, da det er en invasiv art. De 
mink, der ikke lykkedes med at undslippe, risikerer at lide en pinefuld død, 
når de gasses, da de kan holde vejret i lang tid. 

Stillere: 



 

Jacob Robsøe, Tobias Lawaetz, Maria Georgi Sloth, Mikkel Westh Jepsen, 
Jakob Prins, Katinka Langdahl Frederiksen, Anne Jensdatter, Laurits 
Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form: 

(samme titel): Forbyd minkavl 1 

Radikale Venstre mener, at minkavl, ligesom i mange andre lande, også skal 2 
forbydes i Danmark. Det mener vi først og fremmest, fordi minkindustrien 3 
fortsat kan udgøre en væsentlig sundhedsmæssig risiko.  4 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Sofie Carsten Nielsen, Martin 
Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Philip Tarning-Andersen og Marianne 
Tøttrup anbefaler forslaget til vedtagelse i ændret form med følgende 
begrundelse: Der er påvist en fortsat betydelig risiko for nye virusudviklinger 
i tætte dyrehold, ikke mindst minkhold, hvor erfaringerne allerede har været 
dyre, både menneskeligt og økonomisk. Der er således en betydelig risiko 
for, at vi igen vil kunne havne i en situation som i 2020, hvis vi opbygger et 
nyt minkerhverv igen. Der er således samfundsmæssigt potentielt langt 
større ulemper end fordele forbundet med fortsat minkavl.  

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, 
Kasper Tingkær, Jeppe Fransson og Rikke Mortensen anbefaler forslaget til 
afvisning med følgende begrundelse: Vi mener, det er for vidtgående at 
forbyde et helt erhverv, men er åbne for omvendt at stille en række krav, der 
imødegår de udfordringer, erhvervet står med i forhold til smittefare, 
bæredygtighed og dyrevelfærd. 

 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

F Miljø, klima og trafik 

F2 Radikale Venstre ønsker mindre klimabelastning fra 
personbiler 

Radikale Venstre vil ændre politisk kurs inden for transportpolitikken og vil 1 
ikke længere have som målsætning, at danske personbilers klimabelastning 2 
skal være på status quo i forhold til 1990. 3 
I stedet skal også dette område bære sin del af den grønne omstilling og 4 
dermed bidrage rimeligt og proportionelt til målsætningen om at reducere 5 
udledningen af klimagasser med 70% i forhold til 1990-udledningen. 6 

Begrundelse: 



 

Ikke mindst Radikale Venstres egne medlemmer og vælgere tror, at partiet 
fører en grøn politik på transportområdet, og det må være på tide, at den 
reelt førte politik bringes i overensstemmelse med ønsketænkningen. 
Realiteten er at ingen af de større politiske aftaler, som RV har indgået, har 
bidraget til mærkbare reduktioner af transportsektorens klimabelastning, og 
slet ikke personbilernes, heller ikke aftalen om elbiler, og slet ikke 
infrastrukturaftalen med de mange nye motorveje. 
I Radikale Venstres plan ”110% grønt Danmark” fra oktober 2021, som ikke 
modsiges af anden vedtagen radikal politik, er målsætningen da også at 
udledningen fra personbiler i 2030 skal være på 6 mio. tons CO2, altså 
ligesom udledningen i 1990. 
Det står i grel modsætning til de krav til andre sektorers reduktionsmål som 
RV har stillet, ikke mindst til landbruget, som i samme radikale plan 
forventes at halvere sine udledninger, og som på den baggrund kan komme 
ud i en reel eksistenskamp. 
Første skridt må være at sætte et nyt, mere rimeligt og proportionelt radikalt 
mål via en oplyst dialog i partiet – så resolutionen angiver ikke præcist, hvad 
målet skal være, blot at det ikke som hidtil må være status quo. 

Stillere: 

Bo Nissen Knudsen, André Just Vedgren, Poul Arne Bødker, Jeppe Rømer 
Juul, Cristina Nissen, Johan Mathiesen Dam, Poul Fischer, Øystein 
Leonardsen, Thomas Simone Maare, Lisbeth Guhle, Anders Højsted, 
Jørgen Estrup, Leif Rasmussen, Søren Burcharth, Jeppe Trolle, Brian 
Fabricius, Jens-Christian Navarro Poulsen 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til afvisning. 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Resolutionsudvalget er enige i overskriftens ambition, men mener, at 
forslaget vil medføre et delmål for en specifik sektor, hvilket ikke er tilfældet 
på andre områder og vil risikere en vis suboptimering i forhold til at nå vores 
klimamålsætning, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Ligeledes vil der, med 
henvisningen til ’kursskiftet’ fra status quo i 1990, være risiko for, at det kan 
tolkes således, at Radikale Venstre indtil en eventuel vedtagelse af denne 
resolution arbejdede aktivt for status quo i transportsektoren.

Hovedbestyrelsens indstilling: 

Forslaget indstilles til afvisning. 

 

I Retspolitik 

I1 Sænk grænsen for indberetning af partistøtte til 5.000 
kroner 

Radikale Venstre vil ændre partistøtteloven og sænke grænsen for 1 
indberetninger af partistøtte til 5.000 kr. og gøre det lovpligtigt at oplyse 2 
bidragsyder og den fulde sum af alle donationer over 5.000 kr. 3 



 

Begrundelse: 

Genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019 – som dog satte beløbet til 
10.000 kr. 
Partistøttelovens nuværende grænse for indberetning af donationer til partier 
& kandidater er 20.000 kroner (som er inflationsjusteret). Det betyder, at 
donorer kan give op til 20.000 kr., uden at det bliver registreret, og at det 
ikke skal opgives, hvor mange penge, der er doneret over 20.000 kr. 
Radikale Venstre vil øge gennemsigtigheden ved at sænke grænsen til 
5.000 kr. og gøre det lovpligtigt at oplyse den fulde sum over 5.000 kr. 
Anonyme donationer kan bruges som skjult partistøtte og skal være ulovlige 
at modtage. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Johan Brødsgaard, Leif Rasmussen, 
Jeanné Vetling, Rune Christiansen, Zeb Meier Watz, Jørn Unnerup, Marie 
Brixtofte 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form:  

(ny titel): Sænk grænsen for indberetning af partistøtte til 10.000 kroner 1 

Radikale Venstre vil ændre partistøtteloven og sænke grænsen for 2 
indberetninger af partistøtte til 10.000 kr. og gøre det lovpligtigt at oplyse 3 
bidragsyder og den fulde sum af alle donationer over 10.000 kr. 4 

Resolutionsudvalgets begrundelse:

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Jeppe Fransson, Kasper Tingkær og 
Rikke Mortensen anbefaler forslaget til vedtagelse i ændret form med en 
grænse på 10.000 kroner, der flugter med tidligere udmeldinger, og som 
også var grænsen ved den vedtagne resolution fra 2019. Flertallet anser 
denne grænse for både at være til at arbejde med praktisk og samtidig sikrer 
den fornødne åbenhed. 

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Anne Sophie Callesen, 
Marianne Tøttrup og Philip Tarning-Andersen anbefaler forslaget til 
vedtagelse i den oprindelige form.  

Hovedbestyrelsens indstilling: 

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

K Valgudtagelse  

K1 VALGUDTALELSE VED FOLKETINGSVALGET 2022 

SAMMEN OM EN NY START 1 

Vi står over for en række store kriser. Kriser, der definerer, hvordan vi kan 2 
leve vores liv. Nu og i fremtiden. Men vi løser ikke kriserne med hverken rød 3 



 

eller blå blokpolitik. Vi har brug for en ny start. For nye løsninger. For ny 4 
politik, der sætter klimaet, børn og unges trivsel og en ansvarlig økonomi 5 
først. Vi har brug for en ny regering med både røde og blå partier, som vil 6 
bedrive politik, der vækker tillid, bryder stilstanden og finder ambitiøse, 7 
holdbare og langsigtede svar på kriserne, som langt de fleste borgere i 8 
Danmark kan se sig selv i. 9 

Virkeligheden kalder! 10 
Danmark står overfor store kriser. Kriser, som truer fremtiden. For vores 11 
børn. For vores samfund. For vores planet. Kriser, der truer med at tage 12 
kontrollen fra os. Og forvandle håb til meningsløshed. Klimaet og naturen 13 
lider akut. Krigen raser i Europa og sender millioner på flugt. Børn mistrives i 14 
katastrofalt omfang. Titusindvis af unge er parkeret uden fremtid. 15 
Økonomien vakler under sygehuse, skoler og ordentlig omsorg. Politik går til 16 
i skandaler og magtfuldkommenhed, som truer demokrati og retsstat. 17 

Verden er i hastig forandring. Og Danmark mangler inddragende lederskab. 18 
Kan vi bare fortsætte, som vi hele tiden har gjort? Eller kræver nye tider – 19 
nye svar? 20 

Hvis vi skal tage livtag med de store udfordringer, vi som samfund står midt 21 
i, tror vi på, at det kræver ny ilt, nye løsninger og nyt sammenhold. Dansk 22 
politik har brug for et nybrud. Danmark har brug for en ny start! 23 

Og selvfølgelig skal det nybrud komme fra os. Radikale Venstre står mere 24 
end nogen anden for forandring. Siden 1905 har vi hyldet modet til at tænke 25 
nyt. I 117 år har vi kæmpet for at sætte mennesker fri til at leve liv, der giver 26 
mening for dem. For er det ikke netop politiks fineste opgave? At gøre 27 
tilværelsen bedre og mere meningsfuld for alle – uanset hvem du er, og hvor 28 
du kommer fra? Det tror vi på. Og det kæmper vi for. Hver dag. 29 

Desværre er politik sandet til og på nogle stræk gået i stykker. Vi forstår, 30 
forholder os til og taler om politik som en kamp mellem rød og blå. Men 31 
netop denne kamp har ført til stilstand, symbolpolitik og splittelse. Både blå 32 
og røde ét-parti regeringer har kun gjort ondt værre. 33 

Klimakrisen, trivselskrisen og velfærdskrisen er kriser, vi ikke kan løse med 34 
traditionelt blokpolitik. Hverken rød eller blå. Vi radikale vil bryde årtiers 35 
blokpolitik og splittelse, hvor sund fornuft og en fælles vej frem alt for ofte 36 
viger for symbolpolitik og stilstand. Vi vil samle røde og blå om rigtige 37 
løsninger på virkelige problemer. Om at sætte mennesker først og 38 
fællesskabet højt. Til gavn for den enkelte og til glæde for alle. 39 

Vi kæmper for, at den næste regering i Danmark bliver en regering med 40 
både røde og blå partier. En regering, der bedriver politik på en måde, som 41 
folk har tillid til – og som finder ambitiøse, langsigtede og holdbare svar på 42 
de store kriser, vi står overfor. Tænk, hvis vi turde møde ikke bare krig og 43 
pandemi, men alle tidens største og mest sejlivede kriser med modet til at 44 
tænke nyt og samarbejde på tværs? Tænk hvilket Danmark, vi kunne blive? 45 

Vi har meget på hjerte. Men essensen af vores kamp handler om at gøre 46 
Danmark 110% grønt, frit og stærkt! 47 

TÆNK GRØNT 48 
Vi skal gøre den grønne omstilling af Danmark færdig og vise resten af 49 
verden, hvordan vi globalt kommer i mål. Klimakrisen er vor generations 50 
største krise. Polerne smelter. Naturen dør. Og vejret går amok. Derfor giver 51 
det mening at tænke grønt. Vi vil sætte turbo på både vind og solenergi, så 52 
vi kan blive selvforsynende med ren grøn energi og uafhængige af Putins 53 
gas og Mellemøstens olie. Vi vil plante skov, udbrede vild natur, sikre rent 54 
drikkevand og fange CO2. Så fremtidens Danmark bliver et grønt Danmark, 55 
der viser resten af verden vejen mod en grøn fremtid. 56 



 

TÆNK FRIT 57 
Alle børn i Danmark skal trives og som minimum lære det basale i skolen, så 58 
alle bliver i stand til at skabe det liv, der giver mening for dem. Trivselskrisen 59 
blandt vores børn og unge indrammer et af tidens største paradokser: Vi har 60 
aldrig været rigere, men vores børn har aldrig haft det dårligere. Op mod 61 
hvert sjette barn forlader skolen uden at kunne læse, skrive eller regne. 62 
Sådan har det været i årtier! Men sådan skal det ikke være længere. Vi vil 63 
derfor aflægge et radikalt børneløfte: Ingen børn skal mistrives, og alle skal 64 
lære at læse, skrive og regne. Derfor vil vi sætte skoler, ledere og lærere fri, 65 
sikre flere ressourcer og bedre uddannelse til lærere og pædagoger. 66 
Samtidig vil vi give alle ret til at uddanne sig hele livet. Fordi uddannelse 67 
sætter fri. 68 

TÆNK STÆRKT 69 
Vi skal have et fast økonomisk fundament under det samfund, vi kender og 70 
holder så meget af. Der skal både være råd til at udvikle og forny. I dag 71 
mangler virksomheder og velfærdsinstitutioner mennesker, der kan tage fat. 72 
Vi kan være nok så rige, men hvis vi ikke har mennesker til at passe på 73 
vores børn og ældre eller til at lave vindmøllevinger og leverpostej, så bliver 74 
vi med tiden et andet Danmark, end det vi er så stolte af at være. Vi vil 75 
derfor skabe et økonomisk fundament, der giver os råd til at gøre Danmark 76 
grøn, vores børn frie, vores sundhedsvæsen stærkt – og som samtidig 77 
efterlader råderum til at styrke alle de andre tilbud, der gør Danmark til det 78 
stærke land, vi allerede er i dag. 79 

TÆNK SAMMEN 80 
Betyder, at vi står fast på de værdier, der gør os til dem, vi er. 81 
Menneskerettighederne, som sikrer vores ret til forskellighed og 82 
ytringsfrihed. Demokrati og åbenhed, som sørger for, at magten forvaltes 83 
gennemsigtigt og efter folkets vilje. At alle mennesker behandles ordentligt 84 
og har lige muligheder uanset køn og baggrund. Det betyder også, at vi 85 
kæmper mod dem, som puster til splittelsen. Mellem land og by. Rød og blå. 86 
Danmark og Europa. Og mellem borgere med forskellig baggrund. Derfor 87 
står vi fast, når andre vil sende asylansøgere til Rwanda, udvise flygtninge til 88 
krig, eller nægte danske statsborgere at bo i Danmark med deres ægtefælle. 89 
Derfor kæmper vi for at genopfinde politik med større åbenhed i form af en 90 
ny offentlighedslov, mere borgerinddragelse og en samlingsregering, der 91 
kan løse de store kriser, vi står foran. Og endelig vil vi styrke Danmark i EU. 92 
Ruslands angrebskrig i Ukraine viser, at vi lever i en tid, hvor sammenhold til 93 
enhver tid slår forbehold. 94 

TÆNK NYT 95 
Vi er trætte af politik, der ikke virker. Og livet er for kort til blokpolitik. 96 
Vi vil en ny start i dansk politik. Og kæmper for en samlingsregering med 97 
både røde og blå. 98 
Vi er Radikale. Og vi har brug for dig. 99 
Skal vi sammen tænke nyt 100 

 
Begrundelse: 

Ingen begrundelse 

Stillere:  

Forretningsudvalget 

Resolutionsudvalgets anbefaling:  
Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form (tilføjelser markeret med 
rødt og sletninger markeret med gennemstregning):  
 



 

SAMMEN OM EN NY START 1 

Vi står over for en række store kriser. Kriser, der definerer, hvordan vi kan 2 
leve vores liv. Nu og i fremtiden. Men vi løser ikke kriserne med hverken rød 3 
eller blå blokpolitik. Vi har brug for en ny start. For nye løsninger. For ny 4 
politik, der sætter klimaet, børn og unges trivsel og en ansvarlig økonomi 5 
først. Vi har brug for en ny regering med både røde og blå partier, som vil 6 
bedrive politik, der vækker tillid, bryder stilstanden og finder ambitiøse, 7 
holdbare og langsigtede svar på kriserne. En politik, som langt de fleste 8 
borgere i Danmark kan se sig selv i. 9 

Virkeligheden kalder! 10 

Danmark står overfor store kriser. Kriser, som truer fremtiden. For vores 11 
børn. For vores samfund. For vores planet. Kriser, der truer med at tage 12 
kontrollen fra os. Og forvandle håb til meningsløshed. Klimaet og naturen 13 
lider akut. Krigen raser i Europa og sender millioner på flugt. Børn mistrives i 14 
katastrofalt omfang. Titusindvis af unge er parkeret uden fremtid. 15 
Økonomien vakler under sygehuse, skoler og ordentlig omsorg, og vi 16 
mangler medarbejdere overalt. Politik går til i skandaler og 17 
magtfuldkommenhed, som truer demokrati og retsstat. 18 

Verden er i hastig forandring. Og Danmark mangler inddragende lederskab. 19 
Kan vi bare fortsætte, som vi hele tiden har gjort? Eller kræver nye tider – 20 
nye svar? 21 

Hvis vi skal tage livtag med de store udfordringer, vi som samfund står midt 22 
i, tror vi på, at det kræver ny ilt, nye løsninger og nyt sammenhold. Dansk 23 
politik har brug for et nybrud. Danmark har brug for en ny start! 24 

Og selvfølgelig skal det nybrud komme fra os. Og vi er klar til at tage teten 25 
på dette nybrud. Radikale Venstre står mere end nogen anden for 26 
forandring. Siden 1905 har vi hyldet modet til at tænke nyt. I 117 år har vi 27 
kæmpet for at sætte mennesker fri til at leve liv, der giver mening for dem. 28 
For er det ikke netop politiks fineste opgave? At gøre tilværelsen bedre og 29 
mere me-ningsfuld for alle – uanset hvem du er, og hvor du kommer fra? Det 30 
tror vi på. Og det kæmper vi for. Hver dag. 31 

Desværre er politik sandet til og på nogle stræk gået i stykker. Vi har set 32 
relationen mellem regering og embedsapparat udfordret og sager med 33 
manglende åbenhed og deraf følgende mistillid. Vi forstår, forholder os til og 34 
taler om politik som en kamp mellem rød og blå. Men netop denne kamp har 35 
ført til stilstand, symbolpolitik og splittelse. Både blå og røde ét-parti 36 
regeringer har kun gjort ondt værre. Radikale Venstre vil stille krav om øget 37 
åbenhed og transparens om beslutningsprocesserne, også når de er svære. 38 
Vi vil stille krav om en sund, åben og tillidsfuld ledelseskultur i 39 
centraladministrationen, der sikrer at organisationerne ikke lukker sig om sig 40 
selv. 41 

Klimakrisen, trivselskrisen og velfærdskrisen er kriser, vi ikke kan løse med 42 
traditionel blokpolitik. Hverken rød eller blå. Ligesom vores sikkerhed kræver 43 
fælles svar og løsninger. Vi radikale vil bryde årtiers blokpolitik og splittelse, 44 
hvor sund fornuft og en fælles vej frem alt for ofte viger for symbolpolitik og 45 
stilstand. Vi vil samle røde og blå om rigtige løsninger på virkelige 46 
problemer. Om at sætte mennesker først og fællesskabet højt. Til gavn for 47 
den enkelte og til glæde for alle. 48 

Vi kæmper for, at den næste regering i Danmark bliver en regering med 49 
både røde og blå partier. En regering, der bedriver politik på en måde, som 50 
folk har tillid til – og som finder ambitiøse, langsigtede og holdbare svar på 51 
de store kriser, vi står overfor. Tænk, hvis vi turde møde ikke bare krig og 52 



 

pandemi, men alle tidens største og mest sejlivede kriser med modet til at 53 
tænke nyt og samarbejde på tværs? Tænk hvilket Danmark, vi kunne blive? 54 

Vi har meget på hjerte. Men essensen af vores kamp handler om at gøre 55 
Danmark 110% grønt, frit og stærkt! 56 

TÆNK GRØNT 57 

Vi skal gøre den grønne omstilling af Danmark færdig og vise resten af 58 
verden, hvordan vi globalt kommer i mål. Klimakrisen er vor generations 59 
største krise. Polerne smelter. Naturen dør. Og vejret går amok. Derfor giver 60 
det mening at tænke grønt. Vi vil sætte turbo på både vind og solenergi, så 61 
vi kan blive selvforsynende med ren grøn energi og uafhængige af Putins 62 
gas og Mellemøstens olie. Vi vil plante skov, udbrede vild natur, sikre rent 63 
drikkevand og fange CO2. Målet er at nå 80 procent nettoreduktion i 2030 64 
og 110 procent i 2040, en ny biodiversitetslov og en grøn dansk produktion, 65 
så fremtidens Danmark bliver et grønt Danmark, der viser resten af verden 66 
vejen mod en grøn fremtid. 67 

TÆNK FRIT 68 

Alle børn i Danmark skal trives og som minimum lære det basale i skolen, så 69 
alle bliver i stand til at skabe det liv, der giver mening for dem. Trivselskrisen 70 
blandt vo-res børn og unge indrammer et af tidens største paradokser: Vi 71 
har aldrig været rigere, men vores børn har aldrig haft det dårligere. Op mod 72 
hvert sjette barn forlader skolen uden at kunne læse, skrive eller regne. 73 
Sådan har det været i årtier! Men sådan skal det ikke være længere. Vi vil 74 
derfor aflægge et radikalt børneløfte: Ingen børn skal mistrives, og alle skal 75 
lære at læse, skrive og regne. Derfor vil vi sætte skoler, ledere og lærere fri, 76 
sikre flere ressourcer og bedre uddannelse til lærere og pædagoger. 77 
Samtidig vil vi give alle ret til at uddanne sig hele livet. Fordi uddannelse 78 
sætter fri. 79 

TÆNK STÆRKT 80 

Vi skal have et fast økonomisk fundament under det samfund, vi kender og 81 
holder så meget af. Der skal både være råd til at udvikle og forny. I dag 82 
mangler virksomheder og velfærdsinstitutioner mennesker, der kan tage fat. 83 
Vi kan være nok så rige, men hvis vi ikke har mennesker til at passe på 84 
vores børn og ældre eller til at lave vindmøllevinger og leverpostej, så bliver 85 
vi med tiden et andet Danmark, end det vi er så stolte af at være. Vi vil 86 
derfor skabe et økonomisk fundament, der giver os råd til at gøre Danmark 87 
grøn, vores børn frie, vores sundhedsvæsen stærkt – og som samtidig 88 
efterlader råderum til at styrke alle de andre tilbud, der gør Danmark til det 89 
stærke land, vi allerede er i dag. 90 

TÆNK SAMMEN 91 

Betyder, at vi står fast på de værdier, der gør os til dem, vi er. 92 
Menneskerettighederne, som sikrer vores ret til forskellighed og 93 
ytringsfrihed. Demokrati og åbenhed, som sørger for, at magten forvaltes 94 
gennemsigtigt og efter folkets vilje. At alle mennesker behandles ordentligt 95 
og har lige muligheder uanset køn og baggrund. Det betyder også, at vi 96 
kæmper mod dem, som puster til splittelsen. Mellem land og by. Rød og blå. 97 
Dan-mark og Europa. Og mellem borgere med forskellig baggrund. Derfor 98 
står vi fast, når andre vil sende asylansøgere til Rwanda, udvise flygtninge til 99 
krig, eller nægte danske statsborgere at bo i Danmark med deres ægtefælle. 100 
Derfor kæmper vi for at genopfinde politik med større åbenhed i form af en 101 
ny offentlighedslov, mere borgerinddragelse og en samlingsregering, der 102 
kan løse de store kriser, vi står foran. Og endelig vil vi styrke Danmark i EU. 103 
Ruslands angrebskrig i Ukraine viser, at vi lever i en tid, hvor sammenhold til 104 
enhver tid slår forbehold. 105 



 

TÆNK NYT 106 

Vi er trætte af politik, der ikke virker. Og livet er for kort til blokpolitik. 107 

Vi vil en ny start i dansk politik. Og kæmper for en samlingsregering med 108 
både røde og blå. 109 

Vi er Radikale. Og vi har brug for dig. 110 

Skal vi sammen tænke nyt? 111 

 

Hovedbestyrelsens indstilling:  

Resolutionsudvalgets version af valgudtalelsen indstilles til vedtagelse i 
ændret form (tilføjelser markeret med rødt og sletninger markeret med 
gennemstregning):  

SAMMEN OM EN NY START 1 

Vi står over for en række store kriser. Kriser, der definerer, hvordan vi kan 2 
leve vores liv. Nu og i fremtiden. Men vi løser ikke kriserne med hverken rød 3 
eller blå blokpolitik. Vi har brug for en ny start. For nye løsninger. For ny 4 
politik, der sætter klimaet, børn og unges trivsel og en ansvarlig økonomi 5 
først. Vi har brug for en ny regering med både røde og blå partier, som vil 6 
bedrive politik, der vækker tillid, bryder stilstanden og finder ambitiøse, 7 
holdbare og langsigtede svar på kriserne. En politik, som langt de fleste 8 
borgere i Danmark kan se sig selv i. 9 

Virkeligheden kalder! 10 

Danmark står overfor store kriser. Kriser, som truer fremtiden. For vores 11 
børn. For vores samfund. For vores planet. Kriser, der truer med at tage 12 
kontrollen fra os. Og forvandle håb til meningsløshed. Klimaet og naturen 13 
lider akut. Krigen raser i Europa og sender millioner på flugt. Børn mistrives i 14 
katastrofalt omfang. Titusindvis af unge er parkeret uden fremtid. 15 
Økonomien vakler under sygehuse, skoler og ordentlig omsorg, og vi 16 
mangler medarbejdere overalt. Politik går til i skandaler og 17 
magtfuldkommenhed, som truer demokrati og retsstat. 18 

Verden er i hastig forandring. Og Danmark mangler inddragende lederskab. 19 
Kan vi bare fortsætte, som vi hele tiden har gjort? Eller kræver nye tider – 20 
nye svar? 21 

Hvis vi skal tage livtag med de store udfordringer, vi som samfund står midt 22 
i, tror vi på, at det kræver ny ilt, nye løsninger og nyt sammenhold. Dansk 23 
politik har brug for et nybrud. Danmark har brug for en ny start! 24 

Og vi er klar til at tage teten på dette nybrud. Radikale Venstre står mere 25 
end nogen anden for forandring. Siden 1905 har vi hyldet modet til at tænke 26 
nyt. I 117 år har vi kæmpet for at sætte mennesker fri til at leve liv, der giver 27 
mening for dem. For er det ikke netop politiks fineste opgave? At gøre 28 
tilværelsen bedre og mere me-ningsfuld for alle – uanset hvem du er, og 29 
hvor du kommer fra? Det tror vi på. Og det kæmper vi for. Hver dag. 30 

Desværre er politik sandet til og på nogle stræk gået i stykker. Vi har set 31 
relationen mellem regering og embedsapparat udfordret og sager med 32 
manglende åbenhed og deraf følgende mistillid. Vi forstår, forholder os til og 33 
taler om politik som en kamp mellem rød og blå. Men netop denne kamp har 34 
ført til stilstand, symbolpolitik og splittelse. Både blå og røde ét-parti 35 
regeringer har kun gjort ondt værre. Radikale Venstre vil stille krav om øget 36 
åbenhed og transparens om beslutningsprocesserne, også når de er svære. 37 
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Vi vil stille krav om en sund, åben og tillidsfuld ledelseskultur i 38 
centraladministrationen, der sikrer at organisationerne ikke lukker sig om sig 39 
selv. 40 

Klimakrisen, trivselskrisen og velfærdskrisen er kriser, vi ikke kan løse med 41 
traditionel blokpolitik. Hverken rød eller blå. Ligesom vores sikkerhed kræver 42 
fælles svar og løsninger. Vi radikale vil bryde årtiers blokpolitik og splittelse, 43 
hvor sund fornuft og en fælles vej frem alt for ofte viger for symbolpolitik og 44 
stilstand. Vi vil samle røde og blå om rigtige løsninger på virkelige 45 
problemer. Om at sætte mennesker først og fællesskabet højt. Til gavn for 46 
den enkelte og til glæde for alle. 47 

Vi kæmper for, at den næste regering i Danmark bliver en regering med 48 
både røde og blå partier. En regering, der bedriver politik på en måde, som 49 
folk har tillid til – og som finder ambitiøse, langsigtede og holdbare svar på 50 
de store kriser, vi står overfor. Tænk, hvis vi turde møde ikke bare krig og 51 
pandemi, men alle tidens største og mest sejlivede kriser med modet til at 52 
tænke nyt og samarbejde på tværs? Tænk hvilket Danmark, vi kunne blive? 53 

Vi har meget på hjerte. Men essensen af vores kamp handler om at gøre 54 
Danmark 110% grønt, frit og stærkt! 55 

TÆNK GRØNT 56 

Vi skal gøre den grønne omstilling af Danmark færdig og vise resten af 57 
verden, hvordan vi globalt kommer i mål. Klimakrisen er vor generations 58 
største krise. Polerne smelter. Naturen dør. Og vejret går amok. Derfor giver 59 
det mening at tænke grønt. Vi vil sætte turbo på både vind og solenergi, så 60 
vi kan blive selvforsynende med ren grøn energi og uafhængige af Putins 61 
gas og Mellemøstens olie. Vi vil plante skov, udbrede vild natur, sikre rent 62 
drikkevand og fange CO2. Målet er at nå 80 procent nettoreduktion i 2030 63 
og 110 procent i 2040, en ny biodiversitetslov og en grøn dansk produktion, 64 
så fremtidens Danmark bliver et grønt Danmark, der viser resten af verden 65 
vejen mod en grøn fremtid. 66 

TÆNK FRIT 67 

Alle børn i Danmark skal trives og som minimum lære det basale i skolen, så 68 
alle bliver i stand til at skabe det liv, der giver mening for dem. Trivselskrisen 69 
blandt vo-res børn og unge indrammer et af tidens største paradokser: Vi 70 
har aldrig været rigere, men vores børn har aldrig haft det dårligere. Op mod 71 
hvert sjette barn forlader skolen uden at kunne læse, skrive eller regne. 72 
Sådan har det været i årtier! Men sådan skal det ikke være længere. Vi vil 73 
derfor aflægge et radikalt børneløfte: Ingen børn skal mistrives, og alle skal 74 
lære at læse, skrive og regne. Derfor vil vi sætte skoler, ledere og lærere fri, 75 
sikre flere ressourcer og bedre uddannelse til lærere og pædagoger. 76 
Samtidig vil vi give alle ret til at uddanne sig hele livet. Fordi uddannelse 77 
sætter fri. 78 

TÆNK STÆRKT 79 

Vi skal have et fast økonomisk fundament under det samfund, vi kender og 80 
holder så meget af. Der skal både være råd til at udvikle og forny. I dag 81 
mangler virksomheder og velfærdsinstitutioner mennesker, der kan tage fat. 82 
Vi kan være nok så rige, men hvis vi ikke har mennesker til at passe på 83 
vores børn og ældre eller til at lave vindmøllevinger og leverpostej, så bliver 84 
vi med tiden et andet Danmark, end det vi er så stolte af at være. Vi vil 85 
derfor skabe et økonomisk fundament, der giver os råd til at gøre Danmark 86 
grøn, vores børn frie, vores sundhedsvæsen stærkt – og som samtidig 87 
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efterlader råderum til at styrke alle de andre tilbud, der gør Danmark til det 88 
stærke land, vi allerede er i dag. 89 

TÆNK SAMMEN 90 

Betyder, at vi står fast på de værdier, der gør os til dem, vi er. 91 
Menneskerettighederne, som sikrer vores ret til forskellighed og 92 
ytringsfrihed. Demokrati og åbenhed, som sørger for, at magten forvaltes 93 
gennemsigtigt og efter folkets vilje. At alle mennesker behandles ordentligt 94 
og har lige muligheder uanset køn og baggrund. Det betyder også, at vi 95 
kæmper mod dem, som puster til splittelsen. Mellem land og by. Rød og blå. 96 
Danmark og Europa. Og mellem borgere med forskellig baggrund. Derfor 97 
står vi fast, når andre vil sende asylansøgere til Rwanda, udvise flygtninge til 98 
krig, eller nægte danske statsborgere at bo i Danmark med deres ægtefælle. 99 
Derfor kæmper vi for at genopfinde politik med større åbenhed i form af en 100 
ny offentlighedslov, mere borgerinddragelse og en samlingsregering 101 
regering, der kan løse de store kriser, vi står foran. Og endelig vil vi styrke 102 
Danmark i EU. Ruslands angrebskrig i Ukraine viser, at vi lever i en tid, hvor 103 
sammenhold til enhver tid slår forbehold. 104 

TÆNK NYT 105 

Vi er trætte af politik, der ikke virker. Og livet er for kort til blokpolitik. 106 

Vi vil en ny start i dansk politik. Og kæmper for en samlingsregering med 107 
både røde og blå. 108 

Vi er Radikale. Og vi har brug for dig. 109 

Skal vi sammen tænke nyt? 110 

 

 

K1-1 Ændringsforslag 

Den oprindelige titel (”SAMMEN OM EN NY START”) fastholdes, men 
resolutionen ændres til følgende (tilføjelse markeret med understregning, 
sletning markeret med gennemstregning):  

Vi Danmark står over for en række store og vanskelige udfordringer kriser. 1 
Kriser, der vil påvirke definerer, hvordan vi kan leve vores liv. Nu - nu og i 2 
fremtiden. Men vi løser Det kræver krisebevidsthed og en ny og mere 3 
langsigtet måde at lave politik på, som ikke kriserne harmonerer med 4 
hverken rød eller og blå blokpolitik. Derfor ønsker vi et bredt samarbejde på 5 
tværs af partierne. Vi har brug for en ny start. For nye løsninger. For ny og 6 
langsigtet politik, der sætter klimaet, børn og unges trivsel og en ansvarlig 7 
økonomi først. Vi har brug for en ny regering med det bedste fra både røde 8 
og blå partier, og som vil bedrive politik på en måde, der vækker tillid, bryder 9 
stilstanden og finder som tør levere ambitiøse, holdbare og langsigtede svar 10 
på kriserne. En politik, som langt de fleste borgere størstedelen af borgerne i 11 
Danmark kan se sig selv i. 12 

Virkeligheden kalder! 13 

Danmark står overfor store kriser. Kriser, som truer fremtiden. For vores 14 
børn. For vores samfund. For vores planet. Kriser, der truer med at tage 15 
kontrollen fra os. Og forvandle håb til meningsløshed. I Radikale Venstre er 16 
vi optaget af, hvordan vi fremtidssikrer vores samfund og løser de tre 17 
grundlæggende udfordringer: trivselskrisen, velfærdskrisen og klimakrisen. 18 
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For situationen er alvorlig. Klimaet og naturen lider akut. Krigen raser i 19 
Europa og sender millioner på flugt. Børn mistrives i katastrofalt omfang. 20 
Titusindvis af unge er parkeret uden fremtid. Økonomien vakler under 21 
sygehuse, skoler og ordentlig omsorg, og vi mangler medarbejdere overalt. 22 
Politik går til i skandaler og magtfuldkommenhed, som truer demokrati og 23 
retsstat. 24 

Verden er i hastig forandring. Og Danmark mangler inddragende lederskab. 25 
Kan vi bare fortsætte, som vi hele tiden har gjort? Eller nye tider kræver nye 26 
tider – nye svar? og nye måder at finde dem på. 27 

Hvis vi skal tage livtag med de store udfordringer, vi som samfund står midt 28 
i, tror vi på, at det kræver ny ilt, nye løsninger og nyt sammenhold. Vi kan 29 
ikke bare fortsætte, som vi plejer. Dansk politik har brug for et nybrud. 30 
Danmark har brug for en ny start! 31 

Og vi er klar til at tage teten på dette nybrud. Radikale Venstre står mere 32 
end nogen anden for forandring. Siden 1905 har vi hyldet modet til at tænke 33 
nyt. I 117 år har vi kæmpet for at sætte mennesker fri til at leve liv, der giver 34 
mening for dem. For er det ikke netop politiks fineste opgave? At gøre 35 
tilværelsen bedre og mere meningsfuld for alle – uanset hvem du er, og hvor 36 
du kommer fra? At give slip på plejer, når plejer ikke virker mere, og når 37 
befolkningen har mistet tilliden? Det tror vi på. Og det kæmper vi for. Hver 38 
dag. 39 

Desværre er oplever vi det som om den gammeldags måde at bedrive politik 40 
på er sandet til og på nogle stræk gået i stykker. Vi har set relationen mellem 41 
regering og embedsapparat udfordret og sager med manglende åbenhed og 42 
deraf følgende mistillid. Vi forstår, forholder os til og taler om politik som en 43 
kamp mellem rød og blå. Men netop denne kamp har ført til stilstand, 44 
symbolpolitik og splittelse. Både blå og røde ét-parti regeringer har kun gjort 45 
ondt værre. Radikale Venstre vil derfor stille krav om øget åbenhed og 46 
transparens om beslutningsprocesserne, også når de er svære. Vi vil stille 47 
krav om en sund, åben og tillidsfuld ledelseskultur i centraladministrationen, 48 
der sikrer at organisationerne ikke lukker sig om sig selv. 49 

Hvis vi skal løse klimakrisen, trivselskrisen og velfærdskrisen er kriser, tror vi 50 
ikke længere på, at det kan ske løse med traditionel blokpolitik. Hverken rød 51 
eller blå. Ligesom vores sikkerhed kræver fælles og langsigtede svar og 52 
løsninger. Vi radikale vil bryde årtiers blokpolitik og splittelse, hvor sund 53 
fornuft og en fælles vej frem, alt for ofte viger har måttet vige for 54 
symbolpolitik, mudderkastning og stilstand. Vi ønsker at vil samle røde og 55 
blå om rigtige løsninger på virkelige problemer. Om at sætte mennesker 56 
først og fællesskabet højt. Til gavn for den enkelte og til glæde for alle. 57 

Vi kæmper for ønsker, at den næste regering i Danmark bliver en regering 58 
med partier fra både den blå og røde side af Folketinget. og blå partier. En 59 
regering, der bedriver politik på en måde, som folk har tillid til – og som 60 
finder ambitiøse, langsigtede og holdbare svar på de store kriser, vi står 61 
overfor. Tænk, hvis vi turde møde ikke bare krig og pandemi, men alle tidens 62 
største og mest sejlivede kriser med modet til at tænke nyt og til at 63 
samarbejde på tværs? Tænk, hvis vi kunne lade os inspirere af det brede 64 
samarbejde, vi allerede ser i mange kommuner og regioner? Tænk hvilket 65 
Danmark, vi kunne blive? 66 

Vi har meget på hjerte. Men essensen af vores kamp handler om at gøre 67 
Danmark 110% grønt, frit og stærkt! 68 

TÆNK GRØNT 69 
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Vi skal gøre den grønne omstilling af Danmark færdig og vise resten af 70 
verden, hvordan vi globalt kommer i mål. Klimakrisen er vor generations 71 
største krise. Polerne smelter. Naturen dør. Og vejret viser ofte sine 72 
ekstremer. går amok. Derfor giver det mening at tænke grønt. Vi vil sætte 73 
turbo på både vind og solenergi, så vi kan blive selvforsynende med ren 74 
grøn energi og uafhængige af Putins gas og Mellemøstens olie. Vi vil plante 75 
skov, udbrede vild natur, sikre rent drikkevand og fange indfange CO2. 76 
Målet er at nå 80 procent nettoreduktion i 2030 og 110 procent i 2040, en ny 77 
biodiversitetslov og en grøn dansk produktion, så fremtidens Danmark bliver 78 
et grønt Danmark, der viser resten af verden vejen mod en grøn fremtid. 79 

TÆNK FRIT 80 

Alle børn i Danmark skal trives og som minimum lære det basale i skolen, så 81 
alle bliver i stand til at skabe det liv, der giver mening for dem. Trivselskrisen 82 
blandt vo-res børn og unge indrammer et af tidens største paradokser: Vi 83 
har aldrig været rigere, men vores børn har aldrig haft det dårligere. Op mod 84 
hvert sjette barn forlader skolen uden at kunne læse, skrive eller regne. 85 
Sådan har det været i årtier! Men sådan skal det ikke være længere. Vi vil 86 
derfor aflægge et radikalt børneløfte: Ingen børn skal mistrives, og alle skal 87 
lære at læse, skrive og regne. Derfor vil vi sætte skoler, ledere og lærere fri, 88 
sikre flere ressourcer og bedre uddannelse til lærere og pædagoger. 89 
Samtidig vil vi give alle ret til at uddanne sig hele livet. Fordi uddannelse 90 
sætter fri. 91 

TÆNK STÆRKT 92 

Vi skal have et fast økonomisk fundament under det samfund, vi kender og 93 
holder så meget af. Der skal både være råd til at udvikle og forny. I dag 94 
mangler virksomheder og velfærdsinstitutioner mennesker, der kan tage fat. 95 
Vi kan være nok så rige, men hvis vi ikke har mennesker til at passe på 96 
vores børn og ældre eller til at lave vindmøllevinger og leverpostej, så bliver 97 
vi med tiden et andet Danmark, end det vi er så stolte af at være. Vi vil 98 
derfor skabe et økonomisk fundament, der giver os råd til at gøre Danmark 99 
grøn, vores børn frie, vores sundhedsvæsen stærkt – og som samtidig 100 
efterlader råderum til at styrke alle de andre tilbud, der gør Danmark til det 101 
stærke land, vi allerede er i dag. 102 

TÆNK SAMMEN 103 

Betyder, at vi Vi står fast på de værdier, der gør os til dem, vi er. 104 
Menneskerettighederne, som sikrer vores ret til forskellighed og 105 
ytringsfrihed. Demokrati og åbenhed, som sørger for, at magten forvaltes 106 
gennemsigtigt og efter folkets vilje. At alle mennesker behandles ordentligt 107 
og har lige muligheder uanset køn og baggrund. Det betyder også, at vi 108 
kæmper mod dem, som puster til splittelsen. Mellem land og by. Rød og blå. 109 
Danmark og Europa. Og mellem borgere med forskellig baggrund. Derfor 110 
står vi fast, når andre vil sende asylansøgere til Rwanda, udvise flygtninge til 111 
krig med årelange mellemstationer på umenneskelige udrejsecentre, eller 112 
nægte danske statsborgere at bo i Danmark med deres ægtefælle. Derfor 113 
kæmper vi for at genopfinde politik med større åbenhed i form af en ny 114 
offentlighedslov, mere borgerinddragelse og en regering, der kan løse de 115 
store kriser, vi står foran. Uden at åbne grænserne, men hvor vi passer på 116 
alle de mennesker, som er her. Og endelig vil vi styrke Danmark i EU. 117 
Ruslands angrebskrig i Ukraine viser, at vi lever i en tid, hvor sammenhold til 118 
enhver tid slår forbehold. 119 

TÆNK NYT 120 
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Vi er trætte af gammel politik, der ikke virker i vores nye virkelighed. For nye 121 
tider kræver nye løsninger. 122 

Vi er Radikale Venstre – og Og vi har brug for dig. 123 

Skal vi sammen tænke nyt? 124 

 

Begrundelse: 

Ændringerne er primært af sproglig karakter og er et forsøg på at gøre 
valgudtalelsen mindre dyster – og mere optimistisk – i sit udtryk.  

Stillere:  

Marie Brixtofte, Christian Fink Elkjær, Karin Friis Bach, Jacob Netteberg, 
Philip Tarning-Andersen, Christina Rittig Falkenberg, Kristian Erland Jensen, 
Jørgen Boelskov 

Resolutionsudvalgets anbefaling:  

Et flertal i resolutionsudvalget anbefaler forslaget til vedtagelse – dog med 
den justering at fjerne ordet ”mudderkastning” i linje 55.  

Et mindretal i resolutionsudvalget anbefaler forslaget til afvisning, da 
mindretallet finder ordlyden i hovedbestyrelsens version bedre og skarpere.  
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A Demokrati og frihed 

A1 Åbenhed om offentlige midler til kongehusets opgaver 

Radikale Venstre mener, at der skal være åbenhed om de offentlige midler, 1 
som benyttes til at drive kongehuset. Adgang til fakta er forudsætning for en 2 
demokratisk debat om, hvorvidt midlerne er tilstrækkelige i forhold til de 3 
opgaver, som kongehuset varetager. 4 
Der bør derfor etableres et egentligt samlet offentligt budget for drift af 5 
kongehuset, hvor indirekte og ikke-transparente tilskud medregnes, og 6 
skatterabatter, som ikke gælder i den øvrige offentlige sektor, afskaffes. 7 

Begrundelse: 

Forkortet og let revideret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
Kongehuset er i grundloven en del af den danske stats forvaltning. Det er for 
det arbejde, der udføres i dette øjemed, at folketinget giver regenten 
apanage jf. Grundlovens §10 (statsydelse). Apanagen udgør en ydelse, 
samt råderet over slotte og anden statsejendom. Dette er udmøntet i 
civillisteloven. 

Grundlovens §11 specificerer endvidere at folketinget kan give andre 
medlemmer af kongehuset årpenge. Dette er udmøntet i årslistelovene. 
Disse love sammenblander midler til kongehusets private forbrug og midler 
til drift af kongehuset som institution. 

Drift og vedligeholdelse af slotte som benyttes af kongehuset afholdes også 
udenom statsydelsen og årspengene. Hertil kommer at kongehuset i 
henhold til de lovgivningen ikke betaler moms, er fritaget for 
registreringsafgifter og grønne afgifter, samt er fritaget for indkomstskat. 
Herudover skal bl.a. Forsvaret stille helikoptere og lignende til rådighed for 
kongehuset. Alt dette er indirekte tilførte midler til kongehuset, som der ikke 
er transparens omkring. 

Danske medier har spekuleret i, at kongehuset koster den danske stat op 
mod en 400 mio. om året. Det er udledt ved hjælp af besværlige 
aktindsigtssager. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Leif Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 
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A3 Digitaliser opstillingen til KRV 

Radikale Venstre vil arbejde for, at opstillingen til kommunal- og 1 
regionsrådsvalg fremadrettet digitaliseres, så hverken kandidat- eller 2 
stillerlister er på papir. Derimod skal det håndteres via en digital platform, 3 
hvor hvert parti der ønsker at opstille kan indtaste oplysningerne direkte. De 4 
vil stadig skulle verificeres af kommunen, ligesom opstilling til folketinget 5 
verificeres af Indenrigsministeriet. 6 

Begrundelse: 

Ingen begrundelse.  

Stillere: 

Radikale Venstre Aalborg 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse.  

 

A8 Flyt de civile registreringer fra kirken til kommunen 

Radikale Venstre vil arbejde for, at det kun er offentlige myndigheder der 1 
foretager de civile registreringer, som fødsler, dåb og dødsfald samt 2 
udsteder juridisk gyldige ægteskaber. 3 
Her mener Radikale Venstre at man med fordel kan se på den sønderjyske 4 
model hvor de civile registreringer er varetaget af offentlige myndigheder. 5 

Begrundelse: 

I disse persondata tider giver det ikke mening at personoplysninger 
varetages af andre end kommunen og slet ikke ved et enkelt trossamfund ud 
af de mange forskellige som borgerne er medlemmer af. 
Desuden har man i Sønderjylland fra gamle dage altid varetaget disse 
registreringer ved det offentlige - denne model kan man udbrede til resten af 
landet. 
(Genfremsendelse af vedtaget landsmøde resolution fra 2019, og det indgår 
også i det politiske program for Religions- og Kirkepolitik fra 2021) 

Stillere: 

Zeb Meier Watz, Finn Hartvig Nielsen, Signe-Mie Riis Jensen, Anne Skau 
Styrishave, Mia Nybo Jensen, Jens Hørlück, Jytte Agerup, Thomas Simone 
Maare, Leif Rasmussen, Gudny Eysturoy, Daniel Nyboe Andersen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   
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Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

A10 Betingelser for Radikal regeringsdeltagelse 

Radikale Venstre opfordrer den radikale folketingsgruppe at stille flg. 1 
betingelser for radikal deltagelse i en regering: 2 

Ændring af offentlighedsloven, så der bliver større gennemsigtighed i 3 
regeringsførelsen og de offentlige magtstrukturer. 4 

Stop for logningen/registreringen af alle borgeres færden på internettet og 5 
telefon. 6 

Grundig og gennemsigtig lovgivningsproces med længere høringsperioder, 7 
inddragelse af og offentlighed omkring interessenter og fokus på 8 
implementering og muligheder for revision. 9 

Styrkelse af Folketinget over for regeringen. 10 

Begrundelse: 

Igennem de seneste 20 år er der sket en centralisering af magten. Statens 
overvågning og kontrol af borgerne er blevet intensiveret, mens det er blevet 
stadig sværere for offentligheden at kigge magten efter i sømmene. Der er 
behov for at vende den udvikling. Derfor er det nødvendigt, at de helt 
grundlæggende principper er på plads, inden vi begynder den politiske 
diskussion om et evt. regeringsgrundlag og de politiske krav, vi naturligvis 
har på fx klima- og uddannelsesområdet. 

Stillere: 

Christian Holm Donatzky, Kasper Tingkær, Johan Stubbe Østergaard, 
Thomas Ebdrup, Morten Lorenzen, Jens Hørlück, Le Lyby, Birgit Mørup, 
Knud Mogensen, Niels Frederiksen, Klavs Wulff, Per Frank Povlsen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form: 

(ny titel): Radikale ønsker til en fremtidig regeringsdannelse 1 

Radikale Venstre vil arbejde for, at følgende indgår i regeringsgrundlaget for 2 
en kommende regering: 3 

Ændring af offentlighedsloven, så der bliver større gennemsigtighed i 4 
regeringsførelsen og de offentlige magtstrukturer. 5 

Stop for logningen/registreringen af alle borgeres færden på internettet og 6 
telefon. 7 

Grundig og gennemsigtig lovgivningsproces med længere høringsperioder, 8 
inddragelse af og offentlighed omkring interessenter og fokus på 9 
implementering og muligheder for revision. 10 

Styrkelse af Folketinget over for regeringen. 11 
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Resolutionsudvalgets begrundelse:

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Jeppe Fransson, 
Rikke Mortensen, Philip Tarning-Andersen og Marianne Tøttrup anbefaler 
forslaget til vedtagelse i ændret form. Flertallet er enige i, at punkterne er 
rigtige og væsentlige, men er uenige i, at de skal stilles som ultimative krav 
for regeringsdeltagelse. Flertallet mener ikke, at vi skal stille krav og 
betingelser, men at vi vil arbejde på at få det ind i et regeringsgrundlag, men 
altså ikke som betingelser eller krav. Dette sikrer manøvrerum i de politiske 
forhandlinger. 

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Kasper Tingkær anbefaler 
forslaget til vedtagelse i den oprindelige form. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

B Økonomi og skat 

B2 For blandede byer – imod boligspekulation 

Hvis de store byer ikke kun skal være for de rige, har kommunerne brug for 1 
flere værktøjer til at bevare den blandede by. Mange investorer, herunder 2 
udenlandske kapitalfonde, har i de seneste år købt massivt op af 3 
ejendomme, især i hovedstaden. Der spekuleres i den gamle boligmasse, 4 
fordi lovgivningen tillader det. 5 
Radikale Venstre vil som minimum gøre det muligt for den enkelte 6 
kommunalbestyrelse at suspendere §5, stk. 2 i boligreguleringsloven og 7 
derved forhindre de meget dyre renoveringer, der primært har som formål at 8 
drive huslejeniveauet op. 9 
Det skal ske, uden at boligreguleringsloven og dermed huslejenævnet 10 
sættes ud af kraft lokalt. Planloven slår ikke til, hvis kommunerne vil 11 
fastholde og fremme den blandede by med plads til en bred 12 
beboersammensætning. 13 

Begrundelse: 

Let revideret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
Vi har de senere år oplevet, hvordan internationale investorer har opkøbt 
beboelsesejendomme i Danmark, ikke mindst i hovedstaden, i en sådan 
grad, at det har forårsaget en himmelflugt på både ejendomspriser og 
huslejer, som på sigt vil ekskludere borgere med lavere indtægter fra 
storbyen. 
Boligreguleringslovens §5, stk. 2 blev til på et tidspunkt, hvor manglende 
investeringer i vedligehold var den store udfordring i bl.a. København. Det er 
ikke længere et problem. Lovens §5, stk. 1 tillader fortsat renovering og 
moderate huslejestigninger, som giver ejer et stabilt afkast. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Poul Fischer 
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Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

B3 Introduktion af skat på finansielle transaktioner 

Radikale Venstre vil arbejde for indførelsen af en skat på finansielle 1 
transaktioner, en såkaldt Tobin-skat i størrelsesordenen 0,1%, i første 2 
omgang på europæisk plan. Dette skal ske for at dæmpe kortsigtede 3 
spekulationer, afbøde fremtidige finansielle kriser og fremskaffe hårdt 4 
tiltrængt finansiering til klimaindsatsen, ikke mindst i verdens fattige lande. 5 

Begrundelse: 

Let revideret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
En gruppe EU-lande har gennem en snart længere årrække arbejdet på et 
forstærket samarbejde om en finansiel transaktionsskat: Belgien, Frankrig, 
Italien, Grækenland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og 
Østrig. Finansielle transaktionsskatter findes i dag allerede på nationalt plan 
i et flertal af EU’s lande – samt i UK. 
Radikale Venstre bør bakke op om dette internationale samarbejde og ikke 
vente på en global, samtidig aftale gældende for alle 193 nationer. Et 
europæisk initiativ behøver ikke gælde alle EU-medlemslande, men vil dog 
bidrage til igen at løfte spørgsmålet internationalt. 
Værdien af de finansielle transaktioner ligger årligt på omkring 75 gange det 
globale BNP, og handelen med fysiske varer er ikke steget i samme grad, 
hvilket tyder på valutahandlen er af spekulativ karakter. Handelen med 
finansielle aktiver er indtil videre ikke blevet pålagt nogen form for skat i 
modsætning til handelen med fysiske varer. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Resolutionsudvalgets begrundelse:  

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Rikke Mortensen, 
Kasper Tingkær, Philip Tarning-Andersen og Marianne Tøttrup anbefaler 
forslaget til vedtagelse.  

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Jeppe Fransson anbefaler 
forslaget til afvisning med begrundelse om, at bevægelsen vil flytte sig mod 
markederne udenfor EU's indflydelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   
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Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig 
sektor 

C2 Mangel på arbejdskraft er en bombe under 
velfærdssamfundet. 

Radikale Venstre ønsker, at en samlet plan for fremskaffelse af arbejdskraft 1 
skal indgå i et fremtidigt regeringsgrundlag. 2 
Planen skal beskrive hvordan den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 3 
fremskaffes gennem uddannelse, øget arbejdsudbud, skattepolitik, opholds- 4 
og arbejdstilladelse og indvandring. 5 

Begrundelse: 

Flere forlader arbejdsmarkedet end der kommer ind. Det betyder at der 
bliver mangel på arbejdskraft generelt i alle sektorer - i den private såvel 
som den offentlige sektor. 
Der er en betydelig risiko for at den private sektor ikke kan skabe værdi nok 
til at betale for vores velfærdssamfund og at den offentlige sektor ikke kan få 
arbejdskraft nok til at levere velfærdssamfundets kerneydelser. Fx skal færre 
arbejdstagere levere kerneydelserne til flere ældre. 
Mangel på arbejdskraft øger inflationen og udfordrer den økonomiske politik. 
Mangel på arbejdskraft er således en af de mest betydningsfulde 
udfordringer Danmark står overfor. 
Indsendt af dialogforum for erhvervs- og vækstpolitik 

Stillere: 

Tine Hessner, Knud Bøgh Christensen, Flemming Højbo, Åge Staghøj, Jens 
Hørlück, Kim Østrup, Ulrik Møberg, Poul Fisher, Jørgen Suhr, Ralf Wilke, 
Leif Rasmussen, Rasmus Beltofte, Poul Arne Bødker, Mia Bergmann, 
Anette Williams, Christina Rittig Falkberg. 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

C3 Demokratiske virksomheder skal have samme 
muligheder for offentlige tilskud som andre 
virksomhedsformer 

Radikale Venstre mener at demokratiske virksomheder skal have samme 1 
muligheder som andre virksomhedsformer og foreslår at ophæve 2 
eksisterende hindringer for etablering og drift af demokratiske virksomheder. 3 
• De finansieringsinitiativer der har særlig lovgivningsmæssig baggrund eller 4 
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hvor det offentlige spiller en særlig rolle skal udformes, så de også 5 
understøtter de virksomhedsformer som demokratiske virksomheder oftest 6 
anvender. 7 
• Tilbuddene hos Vækstfonden skal inkludere alle former for demokratiske 8 
virksomheder. 9 

Begrundelse: 

Radikale Venstre ønsker ikke at en bestemt virksomhedsform har bedre 
vilkår end andre; men heller ikke, at der lægges unødige hindringer i vejen 
for bestemte former for ejerskab. Demokratiske virksomheder er ikke 
specielle virksomhedsformer og er ikke særskilt regulerede. Det ønsker 
Radikale Venstre at fastholde. 
Demokratiske virksomheder har en styreform, hvor deltagernes rettigheder i 
forhold til virksomhedens overskud og stemmeret på generalforsamling ikke 
er baseret på kapitalandele. Deltagelse kan være uden binding til en 
indbetaling, dvs. fri ind –og udtræden. ”Man stemmer efter hoveder, ikke 
høveder”. 
Det dækker over en række forskellige virksomhedsformer, som er 
kendetegnet ved at være forbrugerejet, producentejet, medarbejderejet 
(Andelsselskab Med Begrænset Ansvar - AMBA) eller foreningsejet 
(Foreninger Med Begrænset Ansvar - FMBA). 
 
Danmark har lang tradition for andelsvirksomheder, men har i dag færre 
demokratiske virksomheder end vore nabolande. Derfor har et bredt flertal i 
Folketinget ladet en ekspertarbejdsgruppe udarbejde forslag, der kan gøre 
det nemmere at stifte og drive demokratiske virksomheder. 
Ekspertarbejdsgruppen har dels fundet barrierer, dels fremsat konkrete 
forslag. 
https://em.dk/media/14571/anbefalingerdemokratiskevirksomheder.pdf 
Resolutionsforslaget er kopieret fra arbejdsgruppens slutrapport. Begrebet 
”demokratiske virksomheder” er uklart og kan diskuteres. Vi har brugt det 
fordi et bredt flertal i Folketinget bruger betegnelsen. 

Stillere: 

Jens Hørlück, Kim Østrup, Klaus Frandsen, Mie Bergmann, Poul Bek-
Pedersen, Åge Staghøj, Lone Riemann, Tine Hessner, Jørgen Suhr, Jeppe 
Trolle, Bo Nissen Knudsen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

C4 Bedre muligheder for medarbejderaktieprogrammer og 
for medarbejdereje som demokratisk virksomhed 

Radikale Venstre mener at demokratiske virksomheder skal have samme 1 
muligheder som andre virksomhedsformer og foreslår at ophæve hindringer 2 

https://em.dk/media/14571/anbefalingerdemokratiskevirksomheder.pdf
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for etablering og drift af demokratiske virksomheder. 3 
• Reglerne for tildeling af medarbejderaktier i brede programmer bør 4 
forenkles, så de generelt bliver lettere at anvende for en virksomhedsejer. 5 
Her tænkes særligt på en forenkling af det skatteretlige regelsæt for brede 6 
medarbejderaktieprogrammer, der omfatter alle eller store dele af 7 
medarbejderne. Herved kan man give flere en mere attraktiv løn i form af en 8 
andel af og indflydelse på de aktiver, der skabes i virksomheden. Dette kan 9 
sikre adgang til det nødvendige talent. 10 
• Der skal indføres en ny model for medarbejderejede virksomheder, der 11 
giver mulighed for, at en virksomhedsejer kan overdrage sin virksomhed til 12 
et medarbejderejet selskab på samme skattemæssige vilkår, som i dag 13 
gælder for familieoverdragelse/overdragelse til nære medarbejdere eller ved 14 
overdragelse til erhvervsdrivende fond. 15 

Begrundelse: 

Radikale Venstre ønsker ikke at en bestemt virksomhedsform har bedre 
vilkår end andre; men heller ikke, at der lægges unødige hindringer i vejen 
for bestemte former for ejerskab. Demokratiske virksomheder er ikke 
specielle virksomhedsformer og er ikke særskilt regulerede. Det ønsker 
Radikale Venstre at fastholde. 
Demokratiske virksomheder har en styreform, hvor deltagernes rettigheder i 
forhold til virksomhedens overskud og stemmeret på generalforsamling ikke 
er baseret på kapitalandele. Deltagelse kan være uden binding til en 
indbetaling, dvs. fri ind –og udtræden. ”Man stemmer efter hoveder, ikke 
høveder”. 
 
Det dækker over en række forskellige virksomhedsformer, som er 
kendetegnet ved at være forbrugerejet, producentejet, medarbejderejet 
(Andelsselskab Med Begrænset Ansvar - AMBA) eller foreningsejet 
(Foreninger Med Begrænset Ansvar - FMBA). 
Danmark har lang tradition for andelsvirksomheder, men har i dag færre 
demokratiske virksomheder end vore nabolande. Derfor har et bredt flertal i 
Folketinget ladet en ekspertarbejdsgruppe udarbejde forslag, der kan gøre 
det nemmere at stifte og drive demokratiske virksomheder. 
Ekspertarbejdsgruppen har dels fundet barrierer, dels fremsat konkrete 
forslag. 
https://em.dk/media/14571/anbefalingerdemokratiskevirksomheder.pdf 
Resolutionsforslaget er kopieret fra arbejdsgruppens slutrapport. Begrebet 
”demokratiske virksomheder” er uklart og kan diskuteres. Vi har brugt det 
fordi et bredt flertal i Folketinget bruger betegnelsen. 

Stillere: 

Jens Hørlück, Kim Østrup, Mie Bergmann, Poul Bek-Pedersen, Åge 
Staghøj, Lone Riemann, Tine Hessner, Jørgen Suhr, Jeppe Trolle, Bo 
Nissen Knudsen 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form: 

(samme titel): Bedre muligheder for medarbejderaktieprogrammer og for 1 
medarbejdereje som demokratisk virksomhed 2 

https://em.dk/media/14571/anbefalingerdemokratiskevirksomheder.pdf
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Radikale Venstre mener at demokratiske virksomheder skal have samme 3 
muligheder som andre virksomhedsformer og foreslår at ophæve hindringer 4 
for etablering og drift af demokratiske virksomheder. 5 

• Reglerne for tildeling af medarbejderaktier i brede programmer bør 6 
forenkles, så de generelt bliver lettere at anvende for en virksomhedsejer. 7 
Her tænkes særligt på en forenkling af det skatteretlige regelsæt for brede 8 
medarbejderaktieprogrammer, der omfatter alle eller store dele af 9 
medarbejderne. Herved kan man give flere en mere attraktiv løn i form af en 10 
andel af og indflydelse på de aktiver, der skabes i virksomheden. Dette kan 11 
sikre adgang til det nødvendige talent. 12 

Resolutionsudvalgets begrundelse:  

Resolutionsudvalget ønsker, at punkt 2 udgår, da udvalget mener, der er 
risiko for, at det kan åbne op for spekulation i at skifte mellem 
selskabsformer, hvis man kan overdrage virksomheder til ikke-nærtstående 
på samme vilkår og beskatning som til familiemedlemmer. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

C5 Lige muligheder for at skifte fra A/S eller ApS til 
demokratisk virksomhed som omvendt 

Radikale Venstre mener at demokratiske virksomheder skal have samme 1 
muligheder som andre virksomhedsformer og foreslår at ophæve hindringer 2 
for etablering af demokratiske virksomheder. 3 
• Det er nødvendigt at gennemføre en lovændring, der præciserer § 3 i 4 
erhvervsvirksomhedsloven, 5 
for at tydeliggøre, at medarbejdere i eksisterende og nye A.M.B.A.’er og 6 
F.M.B.A.’er kan være medejere. Dermed vil flere se A.M.B.A. og F.M.B.A.’er 7 
som et oplagt alternativ til A/S – eller Aps, når iværksættere, der ønsker en 8 
medarbejderejet virksomhed, skal vælge virksomhedsform. 9 
• Det er i dag muligt at omdanne AMBA, FMBA og SMBA til A/S. Men ikke 10 
den anden vej. Det bør ændres, så man kan omdanne A/S og ApS til et 11 
A.M.B.A. eller F.M.B.A. (med skattemæssig succession og med 12 
videreførelse under samme CVR nummer). Eksempler: en virksomhedsejer 13 
skal kunne etablere et generationsskifte fra en ejerledet 14 
håndværksvirksomhed til en demokratisk medarbejderejet 15 
håndværksvirksomhed. Eller en landsby skal kunne omdanne en 16 
eksisterende købmandsbutik (Aps) til et F.M.B.A. 17 

Begrundelse: 

Radikale Venstre ønsker ikke at en bestemt virksomhedsform har bedre 
vilkår end andre; men heller ikke, at der lægges unødige hindringer i vejen 
for bestemte former for ejerskab. Demokratiske virksomheder er ikke 
specielle virksomhedsformer og er ikke særskilt regulerede. Det ønsker 
Radikale Venstre at fastholde. 
Demokratiske virksomheder har en styreform, hvor deltagernes rettigheder i 
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forhold til virksomhedens overskud og stemmeret på generalforsamling ikke 
er baseret på kapitalandele. Deltagelse kan være uden binding til en 
indbetaling, dvs. fri ind –og udtræden. ”Man stemmer efter hoveder, ikke 
høveder”. 

Det dækker over en række forskellige virksomhedsformer, som er 
kendetegnet ved at være forbrugerejet, producentejet, medarbejderejet 
(Andelsselskab Med Begrænset Ansvar - AMBA) eller foreningsejet 
(Foreninger Med Begrænset Ansvar - FMBA). 
Danmark har lang tradition for andelsvirksomheder, men har i dag færre 
demokratiske virksomheder end vore nabolande. Derfor har et bredt flertal i 
Folketinget ladet en ekspertarbejdsgruppe udarbejde forslag, der kan gøre 
det nemmere at stifte og drive demokratiske virksomheder. 
Ekspertarbejdsgruppen har dels fundet barrierer, dels fremsat konkrete 
forslag. 
https://em.dk/media/14571/anbefalingerdemokratiskevirksomheder.pdf 
Resolutionsforslaget er kopieret fra arbejdsgruppens slutrapport. Begrebet 
”demokratiske virksomheder” er uklart og kan diskuteres. Vi har brugt det 
fordi et bredt flertal i Folketinget bruger betegnelsen. 

Stillere: 

Jens Hørlück, Kim Østrup, Klaus Frandsen, Mie Bergmann, Poul Bek-
Pedersen, Åge Staghøj, Lone Riemann, Tine Hessner, Jørgen Suhr, Jeppe 
Trolle, Bo Nissen Knudsen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

C6 Styrkelse af viden om og ledelse af demokratiske 
virksomheder. 

Radikale Venstre mener at demokratiske virksomheder skal have samme 1 
muligheder som andre virksomhedsformer og foreslår at styrke viden om 2 
etablering og drift af demokratiske virksomheder. 3 
• Viden og kendskab til demokratiske virksomheder skal styrkes i 4 
Erhvervsfremmesystemet, Erhvervsstyrelsen og relevante steder i 5 
uddannelsessystemet for herved at forbedre demokratiske virksomheder og 6 
demokratiske iværksætteres mulighed for vejledning om start og drift af 7 
deres virksomheder. 8 
• Der nedsættes et udvalg der skal udarbejde anbefalinger om god ledelse 9 
(governance) for demokratiske virksomheder. 10 

Begrundelse: 

Radikale Venstre ønsker ikke at en bestemt virksomhedsform har bedre 
vilkår end andre; men heller ikke, at der lægges unødige hindringer i vejen 
for bestemte former for ejerskab. Demokratiske virksomheder er ikke 

https://em.dk/media/14571/anbefalingerdemokratiskevirksomheder.pdf
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specielle virksomhedsformer og er ikke særskilt regulerede. Det ønsker 
Radikale Venstre at fastholde. 
Demokratiske virksomheder har en styreform, hvor deltagernes rettigheder i 
forhold til virksomhedens overskud og stemmeret på generalforsamling ikke 
er baseret på kapitalandele. Deltagelse kan være uden binding til en 
indbetaling, dvs. fri ind –og udtræden. ”Man stemmer efter hoveder, ikke 
høveder”. 
Det dækker over en række forskellige virksomhedsformer, som er 
kendetegnet ved at være forbrugerejet, producentejet, medarbejderejet 
(Andelsselskab Med Begrænset Ansvar - AMBA) eller foreningsejet 
(Foreninger Med Begrænset Ansvar - FMBA). 
Danmark har lang tradition for andelsvirksomheder, men har i dag færre 
demokratiske virksomheder end vore nabolande. Derfor har et bredt flertal i 
Folketinget ladet en ekspertarbejdsgruppe udarbejde forslag, der kan gøre 
det nemmere at stifte og drive demokratiske virksomheder. 
Ekspertarbejdsgruppen har dels fundet barrierer, dels fremsat konkrete 
forslag. 
https://em.dk/media/14571/anbefalingerdemokratiskevirksomheder.pdf 
Resolutionsforslaget er kopieret fra arbejdsgruppens slutrapport. Begrebet 
”demokratiske virksomheder” er uklart og kan diskuteres. Vi har brugt det 
fordi et bredt flertal i Folketinget bruger betegnelsen. 

Stillere: 

Jens Hørlück, Kim Østrup, Klaus Frandsen, Mie Bergmann, Poul Bek-
Pedersen, Åge Staghøj, Lone Riemann, Tine Hessner, Jørgen Suhr, Jeppe 
Trolle, Bo Nissen Knudsen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

C7 Regionerne i Danmark skal styrkes, udvikles og tilføres 
flere opgaver 

Regionernes nuværende hovedområder – sundhed, regional udvikling og 1 
socialområdet – skal revitaliseres og suppleres med opgaver inden for 2 
regional planlægning, klimasikring, natur og miljø, uddannelsesområdet, 3 
infrastruktur og kollektiv trafik. 4 
Særskilt skal socialområdet tilføres øgede kompetencer. Hermed menes, at 5 
regionen skal sikre en øget grad af specialisering for en række grupper af 6 
borgere, som kommunerne har vanskeligt ved at mestre i dag. 7 

Begrundelse: 

Uddrag af vedtagen resolution fra 2019. Retten til udskrivning af skat er 
udskilt til et selvstændigt resolutionsforslag. 
Regionernes nuværende konstruktion har lige fra starten været uheldig med 

https://em.dk/media/14571/anbefalingerdemokratiskevirksomheder.pdf
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en indbygget skævvridning, fordi over 90 % af regionernes økonomi går til 
sygehusvæsenet. Herved bliver øvrige ansvarsområder gjort til stedbørn og 
regionerne uvilkårligt gjort til dem, alle elsker at hade. 
En fuld opgavepalette, som i de tidligere amter, og øget brug af FAGLIGE 
input til politikerne er svaret. Herved kan der tillige opstå en fornyet aura og 
respekt om regionsrådene, og det kan igen blive attraktivt at lade sig vælge 
som regionsrådsmedlem. 
Øget regionalisering af udførelsen af vigtige samfundsopgaver og aflastning 
af især de mindre kommuner for opgaver, de har svært ved at løfte, vil tælle 
på plussiden. Og minussiden vil være tom! 
Samtidig skal vi nedbryde de nuværende brandvægge, der i dag forbyder 
regionerne at flytte midler mellem hovedområderne. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Peer Tidemand-Petersson, Poul Fischer, 
Zeb Meier Watz, Leif Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form:  

(samme titel): Regionerne i Danmark skal styrkes, udvikles og tilføres flere 1 
opgaver 2 

Regionernes nuværende hovedområder – sundhed og regional udvikling– 3 
skal revitaliseres og suppleres med opgaver inden for regional planlægning, 4 
klimasikring, natur og miljø, uddannelsesområdet, infrastruktur, kollektiv 5 
trafik og socialområdet. 6 

Særskilt mener vi, at der er behov for en ny organisering med øget regionalt 7 
ansvar på det specialiserede socialområde. En ny organisering skal sikre, at 8 
borgere med komplekse udfordringer visiteres til det rette tilbud med den 9 
rette ekspertise, som passer til borgernes individuelle behov. 10 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Resolutionsudvalget har med denne gennemskrivning ønsket at præcisere, 
hvor udfordringen ligger i forhold til socialområdet.

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

C9 Krænkelser i forsvaret skal undersøges 

Forsvaret har i den seneste tid været præget af en række krænkelsessager 1 
rettet mod kvinder og det i en tid, hvor forsvaret mangler personel til at løse 2 
de mange opgaver, forsvaret står over for. Radikale Venstre mener, at 3 
forsvaret skal være inkluderende uanset køn, etnisk baggrund eller seksuel 4 
orientering og forventer at forsvaret lever op til egne ord om tillid, 5 
sammenhold og mod. Radikale Venstre ønsker derfor en grundig 6 
undersøgelse af krænkelser i forsvaret samt handleplan for forebyggelse af 7 
krænkelser og håndtering af disse, når de opstår. 8 
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Begrundelse: 

Ingen begrundelse.  

Stillere: 

Maria Gullestrup, Charlotte Burgess, Flemming Ytzen, Jens 
Alstrup, Johannes Rolighed Xie, Jørgen Boelskov, Jørgen Estrup, Kent 
Holter Nielsen, Oluf Dragsbo, Rie Haagen, Søren Mathiasen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

D Børn, unge og uddannelse 

D3 Talblindhed skal sidestilles med ordblindhed 

Radikale Venstre foreslår, at dyskalkuli sidestilles med dysleksi, så børn, der 1 
lider af talblindhed, får hjælp med en indsats svarende til den, der tilbydes 2 
ordblinde børn. 3 

Begrundelse: 

Genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
Der er børn, der lider af talblindhed. Disse børn har svært ved at tyde tal og 
forstå mængder, og de bliver forvirrede og opgivende, når de møder dem i 
deres hverdag. 
Meget få lærere i skolen kender til dyskalkuli, og hvordan man tackler det. 
Med folkeskolereformen blev det aftalt at igangsætte et forskningsprojekt, 
som bl.a. havde til formål at udarbejde tests til indskolingen der kunne 
identificere børn med dyskalkuli. Projektet er forsinket, og børnene lades i 
stikken. 
Vi ønsker med en sidestilling med dysleksi at sætte fokus på, at ligegyldigt 
hvilket omfang problemet har, så skal alle børn have hjælp, og vi 
anerkender, at det skaber uligeværdighed for børnene som mennesker. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Poul Fischer, Jens Hørlück, Marie 
Brixtofte, Leif Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 
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D4 Konfirmation ud af folkeskolen 

Radikale Venstre mener ikke at konfirmationsforberedelse er en del af 1 
folkeskolens primære virke og dette derfor bør ligge udenfor skoletiden, 2 
sammen med andre fritidsaktiviteter. Radikale Venstre mener derfor, at 3 
kommunerne skal fritages fra alt ansvar for at planlægge og organisere 4 
konfirmationsforberedelse. 5 

Begrundelse: 

Skoletiden bør primært bruges på læring, og at fritidsaktiviteter bør ligge 
efter skole udenfor skoletiden. 
(Genfremsendelse af vedtaget landsmøde resolution fra 2019, og det indgår 
også i det politiske program for Religions- og Kirkepolitik fra 2021) 

Stillere: 

Zeb Meier Watz, Finn Hartvig Nielsen, Signe-Mie Riis Jensen, Charlotte 
Burgess, Marie Magne Brixtofte, Jens Hørlück, Thomas Simone 
Maare, Charlotte Saabye Sørensen, Philip Vivet, Michelle 
Jakobsen, Hovedstadens Radikale Venstre 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse.  

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

E Sundhed og etik 

E1 Giv færøske kvinder ret til gratis abort i Danmark 

Giv færøske kvinder ret til gratis abort i Danmark ved fremvisning af færøsk 1 
pas. 2 

Begrundelse: 

Den abortlovgivning, der blev afskaffet i Danmark i 1973, gælder stadig for 
færøske kvinder. Det vil sige, at de, for at få en abort, skal have været udsat 
for voldtægt, deres helbred være truet, eller der skal være stor risiko for 
alvorlige arvelige sygdomme for barnet. 

I dag skal en færøsk kvinde have dansk folkeregisteradresse for at få abort i 
Danmark. Det er omstændigt og kan tage lang tid. 

Indtil vores venner i rigsfællesskabet har fundet en ny løsning på deres 
abortlovgivning, kan Danmark hjælpe de kvinder som står i en umulig 
situation i Nordatlanten. 

Det hjælper ikke alle, men det sender et signal fra Danmark til Færøerne om 
retten til at bestemme over din egen krop. 
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Læs mere her: 

Færøerne har en af Europas strammeste abortlovgivninger. Nu vil 
socialministeren tage den op til diskussion | Udland | DR 
 

Stillere: 

Anne Eskildsen, Søren Burchardt, Le Lyby, Bo Thisted Simonsen, Zeb Meier 
Watz, Hanne Jakobsen, Poul Fischer, Jens-Christian Navarro Poulsen, Leif 
Rasmussen, Oluva Reinert, Mia Nybo Jensen, Marie Brixtofte, Poul Arne 
Bødker, Peer Tidemand-Petersson, Anne Heeager, Rasmus Beltofte, Jan 
Villumsen, Lene Bjørn Sørensen, Jeannè Vetling, Kim Mandix. 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

E2 Moderniser de danske abortregler 

Radikale Venstre vil give de danske abortregler fra 1973 et serviceeftersyn 1 
med henblik på en senere grænse for fri abort. Siden 1973 har flere vestlige 2 
lande indført videre rammer for fri abort, så nogle danske kvinder i dag får 3 
abort i udlandet efter 12. graviditetsuge. Vi vil styrke kvinders ret til egen 4 
krop. 5 

Begrundelse: 

Den fri abort fra 1973 gav kvinder fundamental ret over egen krop og gjorde 
Danmark til foregangsland. Loven står dog nærmest som dengang, mens 
verden har forandret sig. 

Retten til fri abort gælder 12. graviditetsuge. Senere abort afgøres af 
regionale abortsamråd eller ankenævn. Grænsen er ikke sundhedsfagligt 
begrundet i dag. Fosterdiagnostik, der kan afsløre risiko for alvorlige 
kromosomafvigelser, sker typisk i 12-13. uge, så abort herefter skal gennem 
samrådet. Det opleves ofte formynderisk. 

Internationalt vil værdikonservative svække kvinders ret til abort. Fx i USA, 
Polen og Færøerne. Radikale har foreslået, polske kvinder kan få abort i 
Danmark. Som danske fik i Polen før 1973. 

I Nordeuropa ses senere abortgrænser end i Danmark. Fra 14. til 24. 
graviditetsuge i Sverige, Island, England, BeNeLux, Tyskland etc. Norge 
drøfter at hæve grænsen. Flere danske kvinder henvises paradoksalt nok til 
senere aborter i udlandet. 

Det taler for at udvide kvinders fundamentale ret til fri abort. Loven står som i 
1973 og Etisk Råd har ikke drøftet fri abort i 15 år. Dilemmaer og politiske 
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risici bør bare ikke forhindre en drøftelse og modernisering af reglerne. Både 
Etisk Råds anbefalinger samt nabolandes erfaringer bør inddrages. 

 
Stillere: 

Rasmus Gamst Beltofte, Zeb Meier Watz, Jens-Christian Navarro Poulsen, 
Philip Tarning-Andersen, Baltazar Dydensborg, Jørgen Suhr, Katrine 
Kildgaard Nielsen, Jens Hørlück, Søren Mathiassen, Linda Skoven, Lone 
Kjær Hein, Helle Bækkelund Sørensen, Hanne Jakobsen, Le Lyby, Mads 
Bondo Dydensborg, Marianne Mulle Jensen, Thomas Simone Maare 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form:  

(samme titel): Moderniser de danske abortregler  1 

Radikale Venstre opfordrer Folketingets Sundhedsudvalg til at henvende sig 2 
til Etisk Råd for at igangsætte et arbejde med evaluering og modernisering 3 
af de danske regler for abort med henblik på en senere grænse for fri abort. 4 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Resolutionsudvalget ønsker, at Etisk Råd også inddrages i denne 
problemstilling men er ellers enig i intentionen. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

E4 Døgntilbud til gravide med misbrug 

Radikale Venstre ønsker, at der etableres et nationalt specialiseret 1 
døgntilbud til gravide med misbrug. 2 

Med et specialiseret døgntilbud til gravide med misbrug bør man ligeledes 3 
kigge på, hvordan man bedst muligt kan integrere de nuværende 4 
familieambulatorier og hjemkommuner i samarbejdet om den enkelte gravide 5 
og det enkelte barn for senere i barnets liv at forebygge eksempelvis 6 
anbringelse. 7 
 

Begrundelse: 

At hjælpe gravide med misbrug så tidligt som muligt er afgørende for et 
barns livsbane. Ofte er det også en gruppe af børn og mødre, som 
kommunerne senere har svært ved at hjælpe, fordi viden om den gravides 
misbrug under graviditeten og konsekvenserne for barnet går tabt i 
overgangen mellem sundhedsvæsnet og det kommunale system. 

Samtidig er gravide misbrugere en særlig udsat gruppe, som kræver et højt 
specialiseret tilbud, og der er her tale om en gruppe, der ofte er for udsatte til 
at kunne være på døgntilbud medhardcore stofmisbrugere. Dette er for 
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nuværende desværre ofte den eneste mulighed for mange gravide, og derfor 
løser oprettelsen af et særligt specialiseret døgntilbud et meget konkret 
problem for målgruppen. 
 

Stillere: 

Anne Skau Styrishave, Zeb Meier Watz, Marek Bang Poulsen, Erik Ravn 
Nielsen, Jørgen Kjær Jensen, Kenneth Vennerstrøm, Caroline Marie Gehlert 
Hansen, Rasmus Francke Harboe, Finn Hartvig Nielsen, Simon Mølsted, 
Tine Hessner, Anne Marie Geisler Andersen, Karna Bredahl Jensen, Hanne 
Roed, Lukas Lunøe, Susanne Crawley Larsen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

E6 Bedre adgang til psykologhjælp 

Radikale Venstre vil sikre hurtigere adgang til psykologhjælp med offentligt 1 
tilskud. Vi vil undersøge muligheder for en lettere tilgængelighed, fx ved at 2 
afskaffe - eller simplificere - ydernummersystemet. En eventuel ny 3 
organisering af området skal sikre den samme kvalitet i behandlingen som 4 
hidtil inden for en tilsvarende økonomisk ramme. 5 

Begrundelse: 

Ventetiden til psykologhjælp under sygesikringen er steget de seneste år. 
Den er p.t. 4-6 måneder. Vel at mærke uden at der er mangel på psykologer, 
og samtidig med, at de penge, der er afsat til området ikke altid anvendes 
fuldt ud. Konsekvenserne af ventetiden er risiko for udvikling af alvorligere 
tilstande, som er langt dyrere at behandle. 
Årsagen til de lange ventetider hænger bl.a. sammen med en ekstremt 
kompliceret overenskomstaftale, der i årevis er knopskudt. Tildeling af 
ydernumre indbefatter bl.a. krav om registreringer, minimumsaktivitet, 
tildeling af forskellige typer kvoter, lofter for tilladt aktivitet, samt kollektive 
sanktioner for overskridelse af disse lofter. 
Fordelen ved de mange krav er, at regionerne både kan styre økonomi og 
kvalitet af behandlingen. Det skal man fortsat kunne, men det bør 
undersøges, om aftalerne på området kan simplificeres betydeligt, så de 
ikke bliver en hindring for rettidig behandling. 

Stillere: 

Karin Friis Bach, Annette Randløv, Marie Brixtofte, Marie Kruse, Charlotte 
Fischer, Vivian Heinola, Mads Bay, Anne Marie Geisler Andersen, Martin 
Schepelern, Kristine Kryger, Mulle Jensen, Christian Friis Bach, Søren Niemi 
Helsø, Anne Birgitte Møller Ronex, Josefine Schlosser

Resolutionsudvalgets anbefaling:
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Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Rikke Mortensen, 
Kasper Tingkær, Marianne Tøttrup og Philip Tarning-Andersen anbefaler 
forslaget til vedtagelse.  

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Jeppe Fransson anbefaler 
forslaget til afvisning med følgende begrundelse: Ydernummersystemet 
giver en vis kvalitetssikring af hvilke psykologer, som varetager behandling 
af borgere henvist af det offentlige. Derudover er hele problematikken om 
gratis psykologhjælp, at man politisk har besluttet, at en bestemt faggruppe 
skal lave en bestemt behandling - selvom andre faggrupper - der er 
terapeutisk efteruddannet - også sagtens vil kunne lave den behandling.

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

E7 Styrk mulighederne for at børn og unge får højnet deres 
fysiske aktivitetsniveau 

Radikale Venstre vil arbejde for at børn og unge får højnet deres fysiske 1 
aktivitet strukturelt fx ved indførsel af den islandske model på nationalt 2 
niveau for at øge den fysiske og mentale sundhed. Dvs, at der indføres 3 
tilbud om forældre uddannelse/netværk, mindfullnes i skoler og fripas til at 4 
deltage i foreningsliv. 5 
Fysisk inaktivitet er en af de største årsager til lidelse, sygdom og død. Kun 6 
1 ud af 10 unge lever op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet, som 7 
altså ikke engang er et optimalt niveau. Fysisk aktivitet forebygger samtidig 8 
angst, depression og vægtøgning som alle er i vækst. Forebyggelse er helt 9 
nødvendigt for at imødegå udvikling af ulighed i sundhed 10 

Begrundelse: 

Fysisk inaktivitet er en af de største årsager til lidelse, sygdom og død. Kun 
1 ud af 10 unge lever op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet, som 
altså ikke engang er et optimalt niveau. Fysisk aktivitet forebygger samtidig 
angst, depression og vægtøgning som alle er i vækst. Forebyggelse er helt 
nødvendigt for at imødegå udvikling af ulighed i sundhed 

Stillere: 

Annette Randløv, Marie Kruse, Jes Vestergaard, Marianne Mulle Jensen, 
Helena Tjørnelund, Ralph Bargum, Søren Nieme Helsøe 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form: 

(samme titel): Styrk mulighederne for at børn og unge får højnet deres 1 
fysiske aktivitetsniveau 2 
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Radikale Venstre vil arbejde for at børn og unge får højnet deres fysiske 3 
aktivitet strukturelt. Fysisk inaktivitet er en af de største årsager til lidelse, 4 
sygdom og død. Kun 1 ud af 10 unge lever op til minimumsanbefalingerne 5 
for fysisk aktivitet, som altså ikke engang er et optimalt niveau. Fysisk 6 
aktivitet forebygger samtidig angst, depression og vægtøgning som alle er i 7 
vækst. Forebyggelse er helt nødvendigt for at imødegå udvikling af ulighed i 8 
sundhed.9 

 
Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Jeppe Fransson, 
Philip Tarning-Andersen og Rikke Mortensen anbefaler forslaget til 
vedtagelse i ovenstående ændrede form. Flertallet er enige i intentionen 
med resolutionen og mener, at der bliver arbejdet og skal arbejdes 
yderligere for det både i landsforbundet og folketingsgruppen, men mener, at 
løsningsforslaget i resolutionen i for høj grad lægger koncepter ned over 
kommunerne, som binder dem til at arbejde med udfordringen på samme 
måde, hvilket ikke stemmer overens med ønsket om mere frihed til 
kommunerne og til folkeskolen.  

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Kasper Tingkær og 
Marianne Tøttrup anbefaler forslaget til vedtagelse i følgende ændret form:  

(samme titel): Styrk mulighederne for at børn og unge får højnet deres 1 
fysiske aktivitetsniveau 2 

Radikale Venstre vil arbejde for at børn og unge får højnet deres fysiske 3 
aktivitet strukturelt fx ved indførsel af den islandske model på nationalt 4 
niveau for at øge den fysiske og mentale sundhed.5 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form, som flertallet i 
resolutionsudvalget anbefaler. 

 

E8 Radikale Venstre arbejder for en tobaksfri fremtid 

Tobak er den største enkeltstående risikofaktor for sygdom og død i 1 
Danmark. Vi bør derfor fortsætte med yderligere tiltag, der begrænser og 2 
fordyrer udbuddet. 3 

Begrundelse: 

Tobak er særdeles vanedannende og langt de fleste bliver afhængige inden 
de er i stand til at træffe et oplyst valg. Tobaksrelateret sygdom er den 
ledende årsag til dets brugeres tidligere død. Med tobaksfri fremtid menes 
ikke forbud, men en hensigtserklæring om en seriøs reduktion af forbruget. 

Stillere: 
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Annette Randløv, Marie Kruse, Jes Vestergaard, Marianne Mulle Jensen, 
Helena Tjørnelund, Karin Friis Bach, Ralph Bargum, Marie Brixtofte, Søren 
Nieme Helsøe. 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form:  

(samme titel): Radikale Venstre arbejder for en tobaksfri fremtid 1 

Tobak er den største enkeltstående risikofaktor for sygdom og død i 2 
Danmark. Vi bør derfor fortsætte med yderligere tiltag, der begrænser og 3 
fordyrer udbuddet. Med tobaksfri fremtid menes ikke forbud, men en 4 
hensigtserklæring om en seriøs reduktion af forbruget. 5 

Resolutionsudvalgets begrundelse:

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Sofie Carsten Nielsen, Martin 
Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Jeppe Fransson, Rikke Mortensen, 
Marianne Tøttrup og Philip Tarning-Andersen anbefaler forslaget til 
vedtagelse i ovenstående ændrede form. Flertallet finder det væsentligt at 
påpege, at der ikke er tale om forbud men om en hensigtserklæring. 

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo og 
Kasper Tingkær anbefaler forslaget til vedtagelse i følgende ændrede form, 
da mindretallet mener, at både det oprindelige forslag samt flertallets 
ændrede forslag er for vidtgående:  

(ny titel): Radikale Venstre arbejder for en fremtid med mindre tobak 1 

Tobak er den største enkeltstående risikofaktor for sygdom og død i 2 
Danmark. Vi bør derfor fortsætte med yderligere tiltag, der begrænser og 3 
fordyrer udbuddet.  4 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form, som flertallet i 
resolutionsudvalget anbefaler. 

 

E10 Afskaf tolkegebyret 

Radikale Venstre opponerede mod tolkegebyret, som blev indført i 2018 1 
med baggrund i en frygt for, at det ville øge uligheden i sundheden til skade 2 
for patienter med udenlandsk baggrund. Vi ønsker fortsat at arbejde for en 3 
afskaffelse af tolkegebyret. 4 

Begrundelse: 

Der foreligger nu flere undersøgelser, hvor det er dokumenteret at 
patienterne ikke får fortalt fyldestgørende om deres sygehistorie og dermed 
ikke får rette behandling. Bl.a fra syddansk universitet fra Morten Sodemand. 
Der er flere lag i en oversættelse, som begrunder professionelle tolke. Bl.a 
er der udover det rent sproglige ofte også kulturelle barrierer i, hvordan 
symptomer og sygdom forståes. Desuden forvrider det de indbyrdes 
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relationer i familien, når børn eller ægtefæller tolker. Antallet, hvor dette 
foregår er steget betydeligt 

Stillere: 

Brian Køster, Marie Kruse, Jes Vestergaard, Helena Tjørnelund, Karin Friis 
Bach, Marianne Mulle Jensen, Ralph Bargum, Marie Brixtofte, Søren Nieme 
Helsøe 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

E11 Indfør krav om dataflow over sektorer i social og 
sundhedsvæsenet 

Der er nu indført landsdækkende velfungerende elektroniske kommunikation 1 
på tværs af alle regioner i form af sundhedsjournalen, som dækker 2 
hospitalsindlæggelser. Dette skal udvides, så også kommuner og 3 
praktiserende læger og speciallæger bidrager med oplysninger, der er 4 
nødvendige for at give den bedste behandling af de mennesker, der har 5 
behov for en indsats i begge sektorer. Det skal sikres at oplysningerne kun 6 
kan tilgås med patientens samtykke og med logning 7 

Begrundelse: 

Mange af de borgere, som lander mellem 2 stole foregår i 
sektorovergangene, hvor f.eks. sygeplejersken på de akutte pladser i 
kommunen ikke kan se, hvilken behandling, der er foregået på sygehuset. 
Der medfølger en plejerapport ved udskrivelsen, men det viser sig gang på 
gang at der opstår spørgsmål, som er svære at håndtere uden en 
læseadgang fra de kommunale. De der rammes hårdest, er dog de rigtigt 
gamle og skrøbelige og de svære psykiatriske og evt. misbrugende 
patienter, hvor det er vanskeligt at lave en koordineret indsats, hvis man ikke 
kan orientere sig i, hvad der foregår i de anden sektorer. Der skal som nu 
være en logning, der betyder at pt. får en advis om, at der er nogen der har 
læst i deres journal og således kan opponere, hvis det er uretmæssigt. Man 
må kun tilgå en patient/borgers optegnelser, når man har direkte 
behandlingsansvar overfor denne og vedkommende har givet tilladelse til 
det. 

Stillere: 

Brian Køster, Marie Kruse, Jes Vestergaard, Marianne Mulle Jensen, Helena 
Tjørnelund, Karin Friis Bach, Ralph Bargum, Marie Brixtofte, Søren Nieme 
Helsøe 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 



  

24 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

 

F Miljø, klima og trafik 

F1 Giv danskernes hverdagstransport en grønnere profil 

Radikale Venstre ønsker, at danskernes transport til og fra arbejde skal have 1 
en grønnere profil og vil bruge økonomiske incitamenter til at opnå dette, 2 
bl.a. gennem en revision af befordringsfradraget. 3 

Begrundelse: 

Gennem mange år har vi, for at styrke mobiliteten i samfundet, givet et 
incitament til at bosætte sig længere fra arbejdspladserne og trække 
udgifterne til transporten fra i skat. Det har på mange måder været en 
succes, men på intet tidspunkt er der for alvor blevet tænkt en grøn 
dimension ind – ud over at man kan få samme fradrag ved samkørsel i bil, 
som hvis man kører alene. 

Det er ikke alle steder i landet, at den offentlige transport udgør et reelt 
alternativ til at køre på arbejde i bil, men i nogle områder gør den dog, og det 
er som regel de samme områder, der er mest plaget af trængsel. Hvis der 
gives et relativt større incitament til at bruge offentlig transport i de områder, 
kan det formodentlig også rykke ved de transportvalg, den enkelte foretager. 
En differentiering af fradraget kræver dog formentlig i praksis, at der 
fastsættes servicemål for den offentlige transport i de enkelte områder. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Leif Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Resolutionsudvalgets begrundelse:  

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Anne Sophie Callesen, Jeppe Fransson, 
Philip Tarning-Andersen, Rikke Mortensen og Kasper Tingkær anbefaler 
forslaget til vedtagelse.  

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Marianne Tøttrup anbefaler 
forslaget til afvisning. Mindretallet sympatiserer med hensigten men mener, 
at det er vigtigt, at man anerkender, at i store dele af landet er mobilitet på 
arbejdsmarkedet og biler nødvendige for at få et arbejdsliv og familieliv til at 
hænge sammen. Mindretallet mener, det vil blive for administrativt tungt og 
bøvlet, hvis man skal have en masse undtagelser ind for at tage disse 
hensyn. 
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Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

F3 Styrkelse af fleksibel offentlig transport i landdistrikter 
og mindre bysamfund 

Radikale Venstre ønsker, at kommuner og regioner via statslig finansiering 1 
styrker tilbuddene i den offentlige transport i landdistrikter og de mindre 2 
bysamfund i hele Danmark. 3 
Dette kan være ved brug af fleksibel og tilpasset transport (ex. ‘flex-trafik’, 4 
tilkalde-‘bus’, tilmelde- og dele-løsninger m.m.), som kan sikre, at også børn 5 
og voksne uden for de store byer, der ikke har mulighed for at bruge egen 6 
bil, kan transporteres hurtigt og effektivt til og fra uddannelse, job, 7 
fritidsinteresser, m.m. 8 
Tilpasset kollektiv trafik vil også være mere klima- og miljøvenligt og der skal 9 
åbnes for at man kan eksperimentere med lokale løsninger. 10 

Begrundelse: 

Let revideret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
At sikre mulighed for offentlig transport for alle borgere vil styrke 
bosætningen i hele Danmark. 
I de senere år er rigtig mange regionale og kommunale busruter blevet 
nedlagt uden erstatning med anden offentlig transport. Denne negative 
udvikling skal bremses. 
Offentlig transport giver f.eks. vores børn mulighed for at passe deres 
grundskole, fritidsjob og fritidsaktiviteter. Uanset om de går i folke-, fri- eller 
privatskole. Unge kan transportere sig til/fra ungdomsuddannelser og 
videregående uddannelser. Endvidere giver det vores ældre mulighed for at 
forblive i egen bolig i det lokalsamfund, hvor de bor og trives. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Poul Fischer, Marie Brixtofte, Leif 
Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

F4 Adgang til toiletter på alle større stationer 

Radikale vil, som led i arbejdet for FN’s verdensmål nr. 6 om sanitet og 1 
hygiejne, arbejde for en øremærket statslig bevilling til at kunne sikre 2 
adgang til toiletter ved alle større togstationer. Adgangen skal ikke 3 
nødvendigvis være gratis, men må ikke være begrænset til trængende, som 4 
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har adgang til digitale betalingsmidler. 5 
Større stationer kan forstås som stationer, der enten ligger i større byer, eller 6 
hvor der er mange daglige rejsende, plus eventuelt stationer hvor der ofte er 7 
lang ventetid på grund af skift mellem transportsystemer. 8 

Begrundelse: 

Let revideret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
FN’s verdensmål 6.2 siger, at der inden 2030 skal opnås lige adgang til 
egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toilet forhold for alle, med 
særlig opmærksomhed på kvinder og pigers behov, og på mennesker i 
sårbare situationer. 
Det er imidlertid blevet tiltagende vanskeligt at finde offentlige toiletter i 
mange danske byer, og DSB har bidraget til miseren ved systematisk at 
nedlægge toiletter på stationerne, siden det i 2015 udgik af kontrakten med 
staten at drive toiletter. 
Der er tale om kassetænkning af værste skuffe, da det er dyrt at drive 
toiletter, ikke mindst med lønnet personale, og DSB satser reelt på, at 
kommunerne tager over, hvor de svigter. For at forhindre, at de offentlige 
aktører fortsat skubber en (trængende) abe videre til hinanden, afsatte et 
politisk flertal uden om VLAK-regeringen i 2018 en beskeden sum på 3 mio. 
kr. til formålet, men uden at sætte krav om f.eks. bemanding. 
At der kan blive brug for folk på kanten af arbejdsmarkedet til at passe 
bemandede toiletter, vil næppe have negative konsekvenser for 
arbejdsudbuddet. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Marie Brixtofte, Leif Rasmussen, Bent Enig 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

F5 Generationsforureninger er et nationalt ansvar 

Radikale Venstre ønsker, at staten og regionerne løbende følger op på den 1 
samlede plan for løsningen af oprensning efter generationsforureninger og i 2 
fællesskab finder de nødvendige midler. 3 

Begrundelse: 

Opdateret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
Miljøministeriet har opgjort ti såkaldte generationsforureninger. Det er 
omfattende jord- og miljøforureninger, som a) har eksisteret i mindst 25 år 
og b) hvor en oprensning vurderes at koste over 50 mio. kr. Eksempler er 
undergrunden under Grindsted By, forurenet af spildevand fra 
Grindstedværket, den fabriksgrund ved Esrum Sø, som er forurenet af arsen 
fra virksomheden Collstrup, og Cheminovas forurening af Høfde 42 på 
Harboøre Tange. 
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Denne type forureninger er i mange tilfælde resultatet af en, på tidspunktet 
for forureningen, praksis i overensstemmelse med national lovgivning. 
Derfor er det en national opgave at betale for oprydningen. 
I 2020 aftalte et politisk flertal at afsætte 630 mio. kr. på finansloven, som 
finansierer regionernes omkostninger i første fase. Der er dog brug for, at 
der også skaffes finansiering til det videre forløb, så oprensningerne ikke går 
i stå. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Peer Tidemand-Petersson, Jeanné Vetling, 
Rasmus Beltofte, Poul Arne Bødker, Poul Fischer, Jens Hørlück, Leif 
Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

F6 Nationale planer for råstofindvinding 

Radikale Venstre vil arbejde for, at der fremover etableres planer for 1 
råstofindvinding, herunder jord fra store anlægsprojekter, som i højere grad 2 
tager udgangspunkt i en samlet national løsning, end det er tilfældet på 3 
nuværende tidspunkt. 4 
Opgaven skal fortsat varetages af regionerne, men rammerne bør 5 
gennemgås med henblik på at sikre, at det bliver de miljømæssigt og 6 
økonomisk mest fornuftige løsninger ud fra et nationalt perspektiv, der bliver 7 
taget i brug. Herunder hører også, at der indtænkes størst mulig grad af 8 
genanvendelse af øvrige egnede materialer, fx byggeaffald. 9 

Begrundelse: 

Let revideret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. Ikke mindst 
Lynetteholmen har gjort det tydeligt, at også ressourcer som jord bør ses i et 
større perspektiv. 
Hver region er pålagt hvert 4. år inden for eget område at udpege 
graveområder for råstofindvinding, der vil kunne dække regionens eget 
behov i forbindelse med nybyggeri og nye vejanlæg. Denne regel er fastlagt 
uden hensyntagen til de enkelte regioners byggeaktivitet, samt 
tilstedeværelse og kvalitet af råstoffer i undergrunden, og skaber derfor 
unødigt store problemer for nogle regioner, mens andre regioner har 
overskud af grus, som eksporteres til udlandet. 
 
Formålet med de regionale planer er at minimere miljøbelastende transport 
af råstoffer på tværs af landet. Men regionerne dækker store geografiske 
områder, og der kan somme tider være kortere afstand fra en byggeplads til 
en grusgrav i naboregionen, fremfor til en grusgrav i egen region. Ved 
opdatering af reglerne bør der – med rette miljøhensyn – indtænkes 
- mulighed for anvendelse af alternative materialer, fx byggeaffald 
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- mulighed for import af grus 
- mulighed for yderligere havindvinding af grus 
- hensyntagen til lokale forhold 
- sikring af rent drikkevand fra områder efter fjernelse af gruslag 
- sikring af sundhedsmæssige hensyn for beboere tæt på grusgrave 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Poul Fischer, Jens Hørlück, Søren V. 
Mikkelsen, Leif Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

F7 Genhusning ved renovering 

Radikale Venstre vil arbejde for, at lovgivningen bliver ændret ang. 1 
renovering af lejeboliger således at: 1) Der fastsættes klare nationale 2 
grænseværdier for farlige stoffer i indeklimaet i boliger 2) Udlejer har pligt til 3 
at screene for farlige stoffer ved start jf. stk.1, 3) Udlejer har pligt til at 4 
genhuse beboerne i de boliger og den periode, hvor der skal arbejdes med 5 
farlige stoffer og 4) Screening og sanering af farlige stoffer bør være 6 
finansielt støttede opgaver. 7 

Begrundelse: 

Radikale Venstre vil arbejde for, at lovgivningen bliver ændret ang. 
renovering af lejeboliger således at: 1) Der fastsættes klare nationale 
grænseværdier for farlige stoffer i indeklimaet i boliger 2) Udlejer har pligt til 
at screene for farlige stoffer ved start jf. stk.1, 3) Udlejer har pligt til at 
genhuse beboerne i de boliger og den periode, hvor der skal arbejdes med 
farlige stoffer og 4) Screening og sanering af farlige stoffer bør være 
finansielt støttede opgaver. 

Stillere: 

Anja Brinch, Jens-Christian Navarro Poulsen, Torben Krogh, Bo Thisted 
Simonsen, Jørn Unnerup, Jens Hørlück, Poul Arne Bødker, Kim Mandrix, 
Christopher Røhl, Aksel Appel, Anne Lintrup 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form:  

(samme titel): Genhusning ved renovering 1 

Radikale Venstre vil arbejde for, at lovgivningen bliver ændret ang. 2 
renovering af almene lejeboliger således at: 1) Der fastsættes klare 3 
nationale grænseværdier for farlige stoffer i indeklimaet i boliger 2) Udlejer 4 
har pligt til at screene for farlige stoffer ved start jf. stk.1, 3) Udlejer har pligt 5 
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til at genhuse beboerne i de boliger og den periode, hvor der skal arbejdes 6 
med farlige stoffer og 4) Screening og sanering af farlige stoffer bør være 7 
finansielt støttede opgaver. 8 

Resolutionsudvalgets begrundelse:

Udvalget finder det uklart, om resolutionsforslaget henviser til det private 
eller almene lejeboligmarked. Med afsæt i de sager, som har været fremme i 
medier mv. og at det ofte er almenboligforeninger som foretager disse typer 
af store renoveringer af hele ejendomme, finder udvalget det nødvendigt at 
tydeliggøre, at der henvises til rettigheder for lejere i almene boliger.
 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

F8 Der skal altid være reel grøn klageadgang ved store 
anlægsprojekter 

Radikale Venstre ser det som en central del af demokratiet at borgerne kan 1 
få prøvet klager over den miljøpåvirkning som store anlægsprojekter 2 
medfører. 3 
Derfor vil vi fastholde at der skal være klageadgang ved de relevante 4 
miljøklagenævn, og vi vil modarbejde tendensen til at det vedtages ved lov, 5 
at klageadgangen afskaffes, og borgerne dermed henvises til langvarige og 6 
dyre søgsmål ved domstolene. 7 
For at modvirke længere sagsbehandling ved klagenævnene, skal de 8 
samtidig tilføres ressourcer, der kan matche det formodet højere antal 9 
klager. 10 

Begrundelse: 

De seneste år har vi set talrige eksempler på at store anlægsprojekter 
forsøges hastet igennem, og at lovgiverne har haft lige lovlig travlt med at 
sikre sig at projekterne ikke bliver kigget grundigt efter i kortene – og derfor 
har fjernet klageadgangen ved lov. Lynetteholmen er blot seneste eksempel. 
Seriøs behandling af miljøklager er besværlig, men nødvendig. Det er derfor 
uholdbart at borgerne henvises til at klage ved domstolene, da private 
borgere sjældent har ressourcer til at gennemføre årelange retssager og 
dermed reelt afskæres fra klageadgang. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Leif Rasmussen, Peer Tidemand-
Petersson 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form:  

(ny titel): Mere fokus på miljø- og klimahensyn ved vedtagelse af 1 
anlægsprojekter 2 
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Radikale Venstre finder grønne anlægsprojekter yderst vigtige for at nå i mål 3 
med den grønne omstilling. Radikale Venstre ser det som en central del af 4 
demokratiet at borgerne kan få prøvet klager over den miljøpåvirkning som 5 
store anlægsprojekter medfører, og ønsker en styrkelse af folkelig 6 
inddragelse og dialog. 7 

Derfor vil vi fastholde at der skal være klageadgang ved de relevante 8 
miljøklagenævn, og vi vil modarbejde tendensen til at det vedtages ved lov, 9 
at klageadgangen afskaffes, og borgerne dermed henvises til langvarige og 10 
dyre søgsmål ved domstolene. 11 

For at modvirke længere sagsbehandling ved klagenævnene, skal de 12 
samtidig tilføres ressourcer, der kan matche det formodet højere antal 13 
klager.14 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Resolutionsudvalget støtter intentionen om reel klageadgang, men det skal 
ikke forsinke projekter, der er vigtige for den grønne omstilling.

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

G EU og udenrigspolitik 

G1 Afskaf grænsekontrollen 

Radikale Venstre mener at den såkaldte midlertidige grænsekontrol allerede 1 
har stået for længe og bør afskaffes. Radikale Venstre er tilhængere af den 2 
frie bevægelighed i EU, Schengensamarbejdet og pasunionen vi har i 3 
Norden, og mener at disse tiltag skal beskyttes da det er til gavn for 4 
Danmark at deltage i. 5 

Begrundelse: 

Grænsekontrollen har stået så længe at det er en hån mod begrebet fortsat 
at kalde det midlertidigt. En permanent grænsekontrol strider imod de aftaler 
Danmark har med nabolandene, og bør derfor lukkes ned. 
(Genfremsendelse af vedtaget landsmøde resolution fra 2019) 

Stillere: 

Zeb Meier Watz, Finn Hartvig Nielsen, Leif Rasmussen, Erik Hauch, Mia 
Nybo Jensen, Peer Tidemand-Petersson, Charlotte Saabye Sørensen, Ulrik 
Møberg, Jens Hørlück, Philip Vivet 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 
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G2 Nej til krig – ja til øget humanitær sikkerhedsindsats og 
gensidig afmilitarisering 

I takt med at forsvarets budgetter øges, ønsker Radikale Venstre at skærpe 1 
og styrke Forsvarets og politiets internationale kapaciteter til humanitært 2 
fokuserede indsatser og til konfliktløsning og fredsbevarende indsats i regi af 3 
FN og/eller OSCE. Målet for de øgede udgifter må aldrig blive militarisering 4 
af internationale relationer, men derimod gensidig – og i sidste ende global – 5 
afmilitarisering. 6 
Derfor mener Radikale Venstre, at en styrkelse af Forsvarets freds- og 7 
stabiliseringsfond skal udgøre en væsentlig del af de øgede udgifter. 8 
Konfliktløsning, fredsbevaring, kapacitetsopbygning og dybere integration af 9 
dansk udviklingsarbejde skal være en fast del af de internationale 10 
operationer, som danske styrker deltager i. 11 
Indsatsen for at genopbygge sammenbrudte stater eller stabilisere 12 
skrøbelige samfund efter en militær intervention er mindst ligeså vigtig som 13 
interventionen i sig selv. Det er i sig selv langsigtet sikkerhedspolitik, som 14 
bekæmper skabelsen af vakuum, hvorfra terrororganisationer kan udføre 15 
angreb på vores egen nation og andre NATO-medlemslande. 16 

Begrundelse: 

Opdateret og revideret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Zeb Meier Watz, Poul Fischer, Leif 
Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form:  

(ny titel): Radikale Venstre ønsker en styrkelse af Forsvarets Freds- og 1 
Stabiliseringsarbejde 2 

Vi vil fremme konfliktløsning af diplomatisk vej og gennem fredsbevaring (et 3 
grønnere forsvar, styrket diplomati, internationalt beredskab og fokus på 4 
Arktis). Dette skal indgå i arbejdet med det nye forsvarsforlig for 2023 5 
samtidig med, at vi skal indtænke evt. økonomisk konsekvens i forhold til 6 
Natobidraget. 7 

Resolutionsudvalgets begrundelse:

Resolutionsudvalget anbefaler forslaget til vedtagelse i ændret form, da 
udvalget finder, at formålet bør tydeliggøres i overskriften, samt at indholdet 
passende kan præcisere, hvordan dette opnås.  

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 
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G3 Dansk sikkerhedspolitik efter 2022 

Med Ruslands invasion af Ukraine står Danmark og verden over for en af de 1 
største sikkerhedspolitiske udfordringer siden Anden Verdenskrig. Radikale 2 
Venstre fordømmer på det kraftigste Ruslands invasion og vil såvel 3 
humanitært som forsvarsmæssigt bakke op om Ukraine. Radikale Venstre 4 
anerkender, at Ukraine ikke bare kæmper deres egen kamp, men også 5 
vores kamp for en regelbaseret verdensorden. Radikale Venstre støtter et 6 
stærkt nordisk forsvarssamarbejde gennem EU og NATO, og støtter 7 
optagelse af Finland og Sverige i NATO-samarbejdet. 8 
Radikale Venstre mener, at demokrati og menneskerettigheder er under 9 
pres fra dels autoritære regimer, dels vestlige statsledere, der i stigende 10 
omfang er villige til at give køb på de demokratiske principper og 11 
menneskerettigheder overfor verdens diktatorer. Radikale Venstre ønsker 12 
derfor: et fortsat stærkt internationalt engagement; at styrke det 13 
fredsbevarende og -skabende arbejde, der finder sted gennem såvel EU, FN 14 
og OSCE; samt at Danmark aktivt medvirker til at genoprette tillid og dialog 15 
mellem parter i forlængelse af konflikter. 16 
I et nyt forsvarsforlig vil Radikal Venstre lægge vægt på følgende elementer: 17 
· Iværksættelse af tiltag, der kan øge tilgangen af personel til Forsvaret – 18 
herunder fokus på ligestilling 19 
· Styrkelse af forholdet mellem forsvaret og det private erhvervsliv bl.a. 20 
gennem støtte til udvikling af højteknologiske og grønne løsninger 21 
· Styrkelse af Danmarks cyberforsvar 22 
· Generelt kvalitetsløft af Forsvarets materiel 23 
· Styrkelse af forsvarssamarbejdet i EU og NATO – herunder særligt med de 24 
nordiske og baltiske lande 25 
· Øget støtte til Forsvarets Freds- og Stabiliseringsfond 26 
· Øget støtte til Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsberedskab 27 

Begrundelse: 

Ingen begrundelse  

Stillere: 

International Udvalg 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form:  

(samme titel): Dansk sikkerhedspolitik efter 2022 1 

Med Ruslands invasion af Ukraine står Danmark og verden over for en af de 2 
største sikkerhedspolitiske udfordringer siden Anden Verdenskrig. Radikale 3 
Venstre fordømmer på det kraftigste Ruslands invasion og vil såvel 4 
humanitært som forsvarsmæssigt bakke op om Ukraine. Radikale Venstre 5 
anerkender, at Ukraine ikke bare kæmper deres egen kamp, men også 6 
vores kamp for en regelbaseret verdensorden. Radikale Venstre støtter et 7 
stærkt nordisk forsvarssamarbejde gennem EU og NATO, og støtter 8 
optagelse af Finland og Sverige i NATO-samarbejdet. 9 

Demokrati og menneskerettigheder er under pres fra dels autoritære 10 
regimer, dels vestlige statsledere, der i stigende omfang er villige til at give 11 
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køb på de demokratiske principper og menneskerettigheder overfor verdens 12 
diktatorer. Radikale Venstre ønsker derfor: et fortsat stærkt internationalt 13 
engagement; at styrke det fredsbevarende og -skabende arbejde, der finder 14 
sted gennem såvel EU, FN og OSCE; samt at Danmark aktivt medvirker til 15 
at genoprette tillid og dialog mellem parter i forlængelse af konflikter. 16 
I et nyt forsvarsforlig vil Radikal Venstre lægge vægt på følgende elementer: 17 
· Iværksættelse af tiltag, der sikre det nødvendige personel til Forsvaret – 18 
herunder fokus på ligestilling 19 
· Styrkelse af forholdet mellem forsvaret og det private erhvervsliv bl.a. 20 
gennem støtte til udvikling af højteknologiske og grønne løsninger 21 
· Styrkelse af Danmarks cyberforsvar 22 
· Generelt kvalitetsløft af Forsvarets materiel 23 
· Styrkelse af forsvarssamarbejdet i EU og NATO – herunder særligt med de 24 
nordiske og baltiske lande 25 
· Øget støtte til Forsvarets Freds- og Stabiliseringsfond 26 
· Øget støtte til Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsberedskab 27 
- Styrke DK's totalberedskab 28 
- Fokus på arktisk 29 
 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Resolutionsudvalget mener, at både fokus på Arktis og styrkelsen af 
totalberedskabet er traditionelle radikale mærkesager, der også forventes at 
stå centralt i de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.   

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 

 

H Social- og udlændingepolitik 

H1 Retten til familiesammenføring er en basal 
menneskerettighed 

For Radikale Venstre er det et udgangspunkt, at retten til familieliv er en 1 
fundamental menneskerettighed, beskrevet i 2 
Menneskerettighedskonventionen og en række andre konventioner, som 3 
Danmark har tiltrådt. 4 
Myndige danske statsborgere skal altid have ret til at leve med deres familie 5 
i Danmark. 6 
Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus skal ikke, som i dag, 7 
pålægges unødvendig ventetid, og familiesammenføring skal gennemføres 8 
hurtigst muligt. 9 
Mennesker med opholdstilladelse som ikke er begrundet i beskyttelse, f.eks. 10 
til arbejde eller studier, skal for at få familiesammenføring kunne forsørge sig 11 
selv, men evnen til selvforsørgelse skal ses over en længere periode. 12 
Diskrimination ud fra social baggrund eller boligforhold må ikke indskrænke 13 
retten til familieliv. 14 
Opholdstilladelse baseret på familiesammenføring skal kun kunne bortfalde 15 
hvis den udenlandske part selv dømmes for grov kriminalitet. Hvis den 16 
herboende part dømmes for vold mod ægtefællen, skal den voldsramte 17 
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ægtefælle ikke straffes ved at miste opholdstilladelsen, men tilbydes 18 
individuel tidsubegrænset opholdstilladelse og støtteforløb. 19 

Begrundelse: 

I Danmark er der over de seneste årti opstået en idé om, at integration kan 
styrkes, ved at familier bliver splittet. Men integration i et nyt samfund bliver 
kun modvirket af, at man bliver afskåret fra den nærmeste familie. 
Det er især hverken rimeligt eller på nogen måde nyttigt at udsætte 
familiesammenføring for udlændinge, som har asyl eller asyllignende status. 
Danmark blev i sommeren 2021 dømt ved menneskerettighedsdomstolen for 
at have sat en ventetid på 3 år for flygtninge med midlertidigt ophold, men 
har valgt at gå til grænsen ved kun at nedsætte den til 2 år. 
Alle mennesker med lovligt ophold her i landet skal have ret til at udøve 
deres familieliv, og der må ikke sættes unødvendige begrænsninger på 
retten til familiesammenføring, når familielivet ikke kan udleves i det land, 
som der ønskes sammenføring fra. 
At undgå diskrimination på grund af etnicitet, seksualitet, køn, alder, religion, 
politisk overbevisning og lignende forhold er en fundamental værdi og bør 
være et fundamentalt princip i dansk lovgivning. Individets rettigheder skal 
ikke afhænge af hvilken gruppe man tilhører. Men også diskrimination ud fra 
social baggrund eller boligforhold er i radikal optik uacceptabel. Retten til 
familieliv skal ikke afhænge af social status. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, David Christensen, Gregers Lindvig, Marie 
Brixtofte, Poul Fischer, Jeanné Vetling, Peer Tidemand-Petersson 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

 

I Retspolitik 

I2 Lad forældelsesfristen i partistøtteloven gælde fra 
offentliggørelse af indberetning 

Radikale Venstre foreslår, at forældelsesfristen for brud på partistøtteloven 1 
tæller fra offentliggørelse af indberetninger. 2 

Begrundelse: 

Genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
Den nuværende forældelsesfrist er baseret på strafferammen for 
overtrædelser af loven, som er på enten bøde eller 4 måneders straf. Dette 
betyder, at forældelsesfristen ligger på omkring 2 år. 
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Med den nuværende lov er der omkring 1/2 år, fra partierne skal have 
indberettet modtagne donationer, før forældelsesfristen træder i kraft, og 
eventuelle brud bliver forældede. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Poul Fischer, Leif Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 

 

I3 Opret uafhængig kontrolinstans over for brud på 
partistøtteloven 

Radikale Venstre vil have, at der etableres en uafhængig kontrolinstans, der 1 
skal lave revision på partiernes partistøtte-indberetninger. Kontrolinstansen 2 
skal have pligt til at politianmelde brud på partistøtteloven. 3 

Begrundelse: 

Genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
Der mangler en uafhængig kontrolinstans med ansvar for revision på 
indberetning af partistøtte og med ansvaret for at melde eventuelle lovbrud 
til de juridiske myndigheder til kriminel efterforskning. En sådan kan skabes. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre, Johan Brødsgaard, Leif Rasmussen, Poul 
Arne Bødker, Leif Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form:  

(ny titel): Opret uafhængig kontrolinstans 1 

Radikale Venstre vil have, at der etableres en uafhængig kontrolinstans, der 2 
skal undersøge partiernes partistøtte-indberetninger. Kontrolinstansen skal 3 
have pligt til at politianmelde brud på partistøtteloven. 4 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Resolutionsudvalget mener, at revision vil pålægge organisationsled meget 
store administrative omkostninger, som vil være svært for især små 
lokalforeninger og organisationer at administrere. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i den ændrede form. 
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I4 Opret en forfatningsdomstol 

Radikal Venstre mener, at der skal oprettes en dansk forfatningsdomstol, 1 
der har til opgave at kontrollere, hvorvidt en lov eller praksis i den offentlige 2 
forvaltning strider mod landets forfatning eller ratificerede internationale 3 
konventioner. 4 

Begrundelse: 

Som det er nu, varetages kontrolfunktionen af Højesteret, som dog kun 
ganske sjældent, og ofte i forbindelse med civile søgsmål, rejser sager om 
evt. forfatningsstridighed. Det vil derfor øge retssikkerheden, hvis der bliver 
oprettet en decideret forfatningsdomstol (evt. med forbindelse til Højesteret), 
som primært får til opgave at kontrollere, hvorvidt vedtagen lovgivning er i 
overensstemmelse med Grundloven samt de af Danmarks tilsluttede 
internationale konventioner. Dommerne skal udpeges efter en administrativ 
procedure, hvor udelukkende merit er en faktor. 

Stillere: 

Jacob Robsøe, Tobias Lawaetz, Maria Georgi Sloth, Mikkel Westh Jepsen, 
Jakob Prins, Anne-Sofie Bundegaard Mikkelsen, Katinka Langdahl 
Frederiksen, Anne Jensdatter, Laurits Ramsussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse i ændret form (tilføjelser i understregning): 

(samme titel): Opret en forfatningsdomstol 1 

Radikal Venstre mener, at der skal oprettes en dansk forfatningsdomstol, 2 
der har til opgave at kontrollere, hvorvidt en lov eller praksis i den offentlige 3 
forvaltning strider mod landets forfatning eller ratificerede internationale 4 
konventioner. Forfatningsdomstolen skal have beføjelse til at rejse sager af 5 
egen drift. 6 

 

J Andet 

J1 Radikale Venstre skal fokusere på kunst og kultur i bred 
forstand 

Det er vigtigt at Radikale Venstre i folketing, i regionsråd og i 1 
kommunalbestyrelser arbejder for: 2 
• At styrke de musisk kreative aktiviteter/fag. Det gælder både i 3 
daginstitutioner og skoler, i pædagog og lærer grunduddannelsen og i 4 
efteruddannelsen. 5 
• At styrke kommunale musikskoler, billedkurser, aftenkurser og lignende 6 
kreative tiltag som sports og danse klubber. Det gælder både med 7 
professionelle/lønnede og frivillige aktører. 8 
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• At forpligtige stats/kommunalt- støttede kunstnere/musikere/teatre/museer 9 
til at bringe kunst og kultur vidt ud, også til daginstitutioner, skoler, 10 
plejehjem, hjemløseinstitutioner. 11 
• At kunstnere/musikere/skuespillere ansat i stat eller kommune har 12 
velordnede, rimelige lønvilkår i forhold til deres kompetencer og 13 
uddannelsesniveau. 14 

Begrundelse: 

Som nævnt i principprogrammet er kulturlivet det, der binder samfundet 
sammen, giver os et fælles sprog og plads til at reflektere. Ligeledes 
nævnes at kreativitet og leg er en væsentlig del af børns almene dannelse. 
”Vi skal rustes til at kunne det, fremtiden kræver. At tro på sig selv, udtrykke 
sig, have noget at udtrykke. Musik, teater, bevægelse, tegne - - det giver 
mulighed for at udtrykke sig” (Lotte Kærså) 
For at kunne nyde og ikke bare forbruge styrkes man ved selv af have 
indsigt og færdigheder. Hvis man selv spiller/har spillet fodbold – på et 
hvilket som helst niveau – har man større glæde af at være tilskuer til 
landsholdskamp. 
Sport er en del af vor kunst og kulturforståelse. Sport, ikke mindst fodbold, 
får stor medieopmærksomhed og der er stærke økonomiske kræfter bag. 
Men det sænker ikke ønsket om, at sportspublikum bygger interessen på et 
fundament af egne oplevelser fra barns ben. 
Indenfor musik vil egne positive erfaringer fra fællesskabet i et 
kor/orkester/band styrke den gode oplevelse, også hvis man indimellem går 
og lytter til musik med øreklapper på. 
Kunst og kultur skal være tilgængeligt at udøve og nyde, for at berige os alle 
og binde samfundet sammen. 

Stillere: 

Glostrup Radikale Venstre 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til vedtagelse. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til vedtagelse. 
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A Demokrati og frihed 

A7 Befri undertrykte områder og stater 

Radikale Venstre mener, at befolkningsgrupper, der ønsker løsrivelse af 1 
deres område, skal have retten til en folkeafstemning om deres egen 2 
fremtid. 3 
Dertil skal Danmark og EU presse på for, at en sådan folkeafstemning bliver 4 
igangsat af nationale regeringer med valgobservatører, der skal sikre en 5 
legitim og demokratisk afstemning. Samt at landene herefter bliver 6 
inkorporeret i FN. 7 
Dette indebærer befolkninger i områder som: 8 
Tibet, Hong Kong, Catalonien, Vestsahara, Jammu og Kashmir, Somaliland 9 

Radikale Venstre mener også at Taiwan, som de facto har selvbestemmelse 10 
skal anerkendes som suveræne stater. 11 
  

Begrundelse: 

Vi anerkender, at forskellige områder og befolkningsgrupper har deres egen 
unikke historie, men vi mener at alle folkefærd grundlæggende har en 
iboende ret til selvbestemmelse over deres egen fremtid. Dette skal dog altid 
ske med baggrund i demokratiske processer og dialog, og må aldrig 
retfærdiggøres ved brug af vold, terrorisme, eller krigsforbrydelser. 

Stillere: 

Jacob Robsøe, Tobias Lawaetz, Maria Georgi Sloth, Mikkel Westh Jepsen, 
Jakob Prins, Anne-Sofie Bundegaard Mikkelsen, Katinka Langdahl 
Frederiksen, Anne Jensdatter, Laurits Rasmussen 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til afvisning. 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Resolutionsudvalget støtter intentionen bag resolutionen, men mener, at 
situationen rundt omkring i verden er så forskellig, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at lave en resolution, der gælder generelt, og som ikke 
tager højde for konkrete lokale forhold. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til afvisning. 

 

A9 Flyt de civile registreringer fra kirken til kommunen 

Radikale Venstre vil arbejde for, at det er de verdslige offentlige 1 
myndigheder, der foretager civile registreringer såsom fødsler, dåb og 2 
dødsfald samt udsteder juridisk gyldige ægteskaber. 3 
Radikale Venstre mener, at man med fordel kan se på den sønderjyske 4 
model hvor de civile registreringer er varetaget af kommunen. 5 
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Begrundelse: 

Let revideret genfremsættelse af vedtaget resolution fra 2019. 
Alene hensynet til persondatasikkerheden gør at personoplysninger omkring 
civilregistrering ikke bør varetages af andre end kommunen, og slet ikke af 
et enkelt trossamfund ud af de mange forskellige, som borgerne er 
medlemmer af. Desuden har man i Sønderjylland fra gamle dage altid 
varetaget disse registreringer ved det offentlige – denne model kan man 
udbrede til resten af landet. 

Stillere: 

Hovedstadens Radikale Venstre 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til afvisning. 

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Resolutionsudvalget henviser til A8, der anbefales til vedtagelse.  

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til afvisning. 

 

C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig 
sektor 

C1 Professionaliser køb og håndtering af fyrværkeri 

Radikale Venstre mener at alle borgere bør have ret til at tilvælge om de vil 1 
se og lytte til fyrværkeri. Radikale Venstre vil derfor arbejde for, at salg og 2 
affyring af fyrværkeri bliver statsautoriseret, så fyrværkeri kan blive et tilvalg 3 
for den enkelte borger.4 

Begrundelse: 

Retten til at kunne tilvælge at se og lytte til fyrværkeri. 

I dag er der kun én mulig løsning på at undgå fyrværkeri omkring Nytår i 
Danmark, at tage væk fra Danmark. Der kan være gode grunde til at en 
person ikke er glad for fyrværkeri som traumer, udløst af lyd og lugt eller 
sundhedshensyn. 
Det burde være en ret at kunne tilvælge at se og høre fyrværkeri – fravalget 
burde ikke kræve, at man ikke kan være i sit hjem. 

Ved at det kun er statsautoriseret fyrværkere der kan købe og affyrer, sikre 
vi at de der gerne vil opleve fyrværkeri kan gøre det på forhånd 
annoncerede steder og tidspunkter. 

Fyrværkeriets udbredelse blandt amatører har også negative konsekvenser 
for dyr. Fyrværkeri medfører ofte stress og angst som giver voldsomme 
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reaktioner og panikanfald hos mennesker, kæledyr og vilde dyr. 
Kæledyrenes ejer kan ikke forudsige hvornår eller hvor længe bulder og 
brag vare, og som konsekvens heraf må mange ejere have deres dyr på 
beroligende medicin det meste af december og starten af januar. 

Derudover vil professionelle fyrværkere sikre sikkerheden; nytår 2022 kom 
174 personer til skade med fyrværkeri i de to døgn omkring nytår, hvoraf de 
24 var alvorlige skader. 
 

Stillere: 

Radikale Venstre Nørrebro-Bispebjerg bydelsforening 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til afvisning.

Resolutionsudvalgets begrundelse: 

Et flertal i resolutionsudvalget bestående af Mikkel Irminger Sarbo, Sofie 
Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, Jeppe Fransson, Kasper Tingkær, Philip 
Tarning-Andersen og Rikke Mortensen anbefaler forslaget til afvisning. 
Flertallet vil gerne kigge på muligheder for at begrænse salget af fyrværkeri, 
men mener, at dette forslag er for vidtgående, og det vil ikke være muligt 
helt at sikre mod at nogen hører fyrværkeri.  

Et mindretal i resolutionsudvalget bestående af Anne Sophie Callesen og 
Marianne Tøttrup anbefaler forslaget til vedtagelse.  

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til afvisning. 
 

 

D Børn, unge og uddannelse 

D1 10. klasse flyttes ud af folkeskolen. 

10.klasse er i sin lovgivningsmæssige form en forlængelse af folkeskolen. 1 
Radikale Venstre vil arbejde for at 10. klasse får sin egen lov, som kan give 2 
kommunerne flere og mere fleksible muligheder end i dag for, at 10. klasse 3 
kan forankres, hvor det giver bedst mening lokalt. Fx på en 4 
ungdomsuddannelse. Det skal understøtte, at 10. klasse i højere grad 5 
fungerer som forberedende, tilpasset og retningsgivende for den enkelte til 6 
erhvervsuddannelse og/eller ungdomsuddannelse, fx hf eller eud med 7 
henblik på øget gennemførelse.8 

Begrundelse: 

Knap 45.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse, og er ikke i 
gang med en uddannelse eller i job. Problemet har været kendt i mange år, 
og trods mange politiske initiativer er problemet langt fra løst. 
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Med Lov om kommunal ungeindsats til unge under 25 år har kommunerne 
fået et entydigt ansvar for at de unge lykkes, med en kommunal ramme der 
koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, 
beskæftigelses- og socialindsatsen. Rammen er rigtig, men den fungerer 
ikke med allerede eksisterende krav, som gælder for de unge. Kommunerne 
har derfor brug for, at lovgivningen understøtter en koordineret og 
helhedsorienteret indsats. 

Det er en stor udfordring for kommunen, når: 

- en ung bliver 18 år og får en ydelse i jobcentret, så kan den unge 
blive erklæret uddannelsesparat, selvom den unge er erklæret ikke-
uddannelsesparat i udskolingen. 

- alle unge skal have en uddannelsesplan, som er omdrejningspunktet 
for den unges indsats, men samtidig skal den unge også have Min 
Plan for den unges beskæftigelsesforløb, hvis den unge modtager 
en ydelse. 

- mange kontaktpersonordninger i de forskellige lovgivninger: mentor, 
koordinerende sagsbehandler, kontaktperson, støttekontaktperson, 
efterværn fremfor én sammenhængende kontakt. 

 

Stillere: 

Jens-Christian Navarro Poulsen, Freja Fokdal, Jacob Netteberg, Anja 
Brinch, Johan Brødsgaard, Torben Krogh, Bo Thisted Simonsen, Thomas 
Simone Maare, Anne Heeager, Rasmus Beltofte. 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Forslaget anbefales til afvisning. 

Resolutionsudvalgets begrundelse:

Resolutionsudvalget mener, at det vil øge presset på unge til at vælge 
ungdomsuddannelse rigtigt første gang. Derudover mener udvalget, at 10. 
klasse i en almindelig folkeskole er et godt supplement til alle dem, der 
fortsat er uafklarede om, hvilken retning de skal. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til afvisning. 

 

E9 Gratis tandpleje for kronikere 

Tandpleje hos kronikere bør være gratis, da det har stor betydning for 1 
kontrol af sygdommene og formentlig kan spare ressourcer andre steder i 2 
sundhedsvæsenet. 3 

Begrundelse: 

Der bruges mange ressourcer på fodterapeut og øjenlæge til f.eks diabetes 
patienter, men tandstatus er af allerhøjeste betydning for at holde 
sygdommen bedst under kontrol, idet dårlig tandhygiejne betyder, at der 
opstår en såkaldt ”low-grade-inflammation”, som dels forværrer den kroniske 



  

6 

sygdom, dels øger risikoen for spredning af mundhulebakterier i blodet, som 
kan betyde blodforgiftning. 

Stillere: 

Brian Køster, Marie Kruse, Jes Vestergaard, Helena Tjørnelund, Karin Friis 
Bach, Marianne Mulle Jensen, Ralph Bargum, Marie Brixtofte, Søren Nieme 
Helsøe. 

Resolutionsudvalgets anbefaling: 

Forslaget anbefales til afvisning.  

Resolutionsudvalgets begrundelse:  

Resolutionsudvalget mener, at forslaget allerede er dækket af resolutionen 
”Skattefinansieret tandpleje” fra 2021.  

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til afvisning. 
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D2 Ny økonomisk tildelingsmodel for folke- og frie skoler 

Vi ønsker at folketingsgruppen arbejder for, at ændre på de statslige og 1 
kommunale tilskud til skolevæsenet, så det bliver mere økonomisk ensartet, 2 
og fordi den nuværende tildeling er en hindring for frit at vælge mellem 3 
folkeskole og private skoletilbud. 4 

Der skal tildeles samme tilskud pr. elev i de respektive kommuner uanset 5 
skolevalg. Den nye model bør også have et økonomisk perspektiv for de 6 
friskoler og folkeskoler, der påtager sig en inkluderende praksis, og 7 
tilrettelægger undervisning, trivsel og læring for børn med særlige behov. 8 

En økonomisk model der er mere ensartet for alle skoletilbud skal være med 9 
til at gøre skolevalget, til et valg om det rette pædagogiske, didaktiske og 10 
idelogiske praksis for vores børn, og sikre at der for skolerne dermed også 11 
bliver et ligeligt økonomisk konkurrencevilkår i forhold til eleverne og deres 12 
forældres skolevalg. 13 
 
Begrundelse: 

Den nuværende tildeling har en indbygget ulighed og derfor ønsker vi, at der 
laves en ny tildeling der udligner det økonomiske forhold mellem de 
forskellige skoletilbud. 

Kommunerne ydes tilskud gennem bloktilskuddet, til folkeskolerne, hvilket 
betyder at der er en forskel på 67.000 kr. (inklusiv specialundervisning) 
mellem den kommune der bruger flest penge og færrest penge pr. elev i 
folkeskolerne. Dette er medvirkende til store kvalitative forskelle i vores 
skolevæsen. 
De frie skoler ydes tilskud på finansloven, der ligger på omkring 75% af det 
gennemsnitlige beløb, der ydes til folkeskolerne (dog uden 
specialundervisningsforpligtigelse). 

Hvis vi i Radikale Venstre vil arbejde for frie folkeskoler og folkelige friskoler, 
så er det også vores opgave, at udligne den økonomiske ulighed der er 
mellem de to instanser, til gavn for børnenes frie valg og bedste skoleliv. 
 

Stillere: 

Michael Flarup, Erik Junker, Josefine Schlosser, Christian Vrist Holm, Mette 
Junker, Lars Green Bach, Rasmus Gamst Beltofte 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Resolutionsudvalget anbefaler, at landsmødet oversender forslaget til videre 
behandling i hovedbestyrelsen. 

Resolutionsudvalgets begrundelse:

Resolutionsudvalget sympatiserer med nogle af de udfordringer, der 
påpeges i forslaget, men mener også, at forslaget vil for meget. Udvalget er 
enige i, at der skal tænkes væsentligt nyt, men det vil kræve et større 
forarbejde, før at det kan modnes. Der er for mange og for vidtgående ting 
blandet ind i dette forslag. 
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Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til videre behandling i hovedbestyrelsen. 

 

E5 Udvidelse af kommunernes muligheder for at etablere 
let-behandlende tilbud inden for psykiatri 

Radikale Venstre ønsker at fjerne den lovgivningsbestemte begrænsning for 1 
kommunernes mulighed for at foretage lettere behandling af psykiske 2 
lidelser, og dermed give kommunerne, tæt på borgerens bopæl, bedre 3 
muligheder for tidlig intervention og dermed rettidigt forebygge svær psykisk 4 
sygdom. Dette skal for eksempel give kommunerne mulighed for at etablere 5 
forebyggende, lettere behandlende psykologforløb. At udvide kommunernes 6 
muligheder for at etablere denne type tilbud bør samtænkes med arbejdet i 7 
sundhedsklyngerne og kommunernes øvrige rolle i det nære 8 
sundhedsvæsen. 9 

Begrundelse: 

I hele Danmark er psykiatrien, herunder særligt børne- og ungepsykiatrien 
presset. Der mangler speciallæger, og antallet af børn og unge med 
psykiatriske diagnoser er stigende. Der er intet der tyder på, at det vil ændre 
sig inden for de nærmeste år, og alt imens stiger ventetiden på udredning og 
behandling. De største kommuner har medarbejdere, der i et etableret 
samarbejde, stærkt fagligt miljø og sparring ville kunne påtage sig opgaven 
med at behandle de mindst komplekse sygdomsforløb. De store kommuner 
vil kunne tilbyde mindre kommuner at varetage behandlingen af deres 
borgere. I dag er dette ikke muligt på grund af den nuværende lovgivning på 
området, som forhindrer kommunernes muligheder for at etablere let-
behandlende tilbud og forebygge svær psykisk sygdom. 

Stillere: 

Anne Skau Styrishave, Susanne Crawley Larsen, Jørgen Kjær Jensen, Zeb 
Meier Watz, Erik Ravn Nielsen, Kenneth Vennerstrøm, Caroline Marie 
Gehlert Hansen, Rasmus Francke Harboe, Finn Hartvig Nielsen, Tine 
Hessner, Anne Marie Geisler Andersen, Karna Bredahl Jensen, Lukas 
Lunøe 

Resolutionsudvalgets anbefaling:

Resolutionsudvalget anbefaler, at landsmødet oversender forslaget til videre 
behandling i hovedbestyrelsen. 

Resolutionsudvalgets begrundelse:

Resolutionsudvalget mener, at der er brug for at få afdækket udfordringer og 
muligheder inden for området, før vi kommer med bud på løsninger. 

Hovedbestyrelsens indstilling:   

Forslaget indstilles til videre behandling i hovedbestyrelsen. 
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