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Demokrati og frihed
Åbenhed om offentlige midler til kongehusets opgaver
Kongehuset modtager offentlige midler til at varetage de opgaver, som bl.a.
fremgår af grundloven. Den nuværende lovgivning gør det svært for
offentligheden at gennemskue omfanget og forbruget af disse midler.
Radikale Venstre mener, at der skal være åbenhed om de offentlige midler
som benyttes til at drive kongehuset. Adgang til fakta er forudsætning for en
demokratisk debat om midlernes tilstrækkelighed i forhold til de opgaver som
varetages.
Danmark og kongehuset er bedst tjent med en faktabaseret og lødig debat
om kongehusets forbrug af offentlige midler.
Radikale Venstre mener at kongehusets fritagelse for, indkomstskat,
registreringsafgifter og grønne afgifter bør afskaffes eller gøres transparent.
Civillisteloven og årslistelovene bør revideres, således der er åbenhed om
midlernes forbrug.
Der bør etableres et egentligt samlet offentligt budget for drift af kongehuset,
hvor indirekte og ikke-transparente tilskud medregnes.

Økonomi og skat
Sund dansk økonomi afgørende for Radikale Venstre
Radikale Venstre vil fortsat stå vagt om en sund økonomi på både kort og
langt sigt. For at kunne få råd til ønskede forbedringer af velfærden vil vi
derfor fortsat arbejde for reformer og initiativer, der kan øge
arbejdsudbuddet og produktiviteten samt sikre vækst i dansk økonomi.

Øg grundskylden
Radikale Venstre ønsker et nyt skattesystem, hvor skatten på arbejde
sænkes til gengæld for en tilsvarende forhøjelse af skatterne på fx
forurening og fast ejendom. Derfor vil Radikale Venstre arbejde for, at
undergrænsen på grundskyldspromillen genoprettes, og at loftet over
samme som minimum føres tilbage til niveauet før boligskatteaftalen fra
2017.
Det er nødvendigt af særligt tre årsager:
1. For at forhindre, at vi igen står i en situation, hvor man kan tjene mere
på et eje en bolig end på at arbejde.
2. For at bidrage til en afdæmpet prisudvikling på boligmarkedet til gavn for
nye købere.
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3. For at modvirke den geografiske skævvridning af boligmarkedet, der
forsages af store fald i boligpriserne udenfor de store byer og markante
prisstigninger i og omkring særligt de fire største byer

Introduktion af skat på finansielle transaktioner
Radikale Venstre vil arbejde for indførelsen af en skat på finansielle
transaktioner, i første omgang på europæisk plan, for at dæmpe de
kortsigtede spekulationer, afbøde fremtidige finansielle kriser og fremskaffe
hårdt tiltrængt finansiering til klimaindsatsen ikke mindst i verdens fattige
lande.

En moderne og forenklet kommunal udligningsordning
Radikale Venstre ønsker en udligningsreform, der forenkler og moderniserer
den mellemkommunale udligning, så den bliver mere fair og sikrer
kommunerne væsentligt samme mulighed for at levere kernevelfærd af høj
kvalitet til borgerne.
Postnummer og kommunegrænse skal ikke afgøre, om du som borger har
adgang til kernevelfærd af høj kvalitet – i dagtilbud, skole, ældrepleje og
sociale tilbud – og får de samme muligheder og retssikkerhed. Når
uligheden øges, går det ud over den grundlæggende tillid, som er Danmarks
byggesten.
Radikale Venstre ønsker kort sagt, at udligningsordningen skal fungere, som
den egentlig er tænkt.

Kommunerne skal stå for inddrivning af ubetalt
ejendomsskat
Radikale Venstre vil arbejde for, at den succesfulde men midlertidige løsning
med at kommunerne står for at inddrive borgernes ubetalte ejendomsskatter,
skal gøres permanent.

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

Loft på kviklån
Radikale Venstre ønsker at sætte et loft over renterne på kviklån ved at
sætte en topgrænse for ÅOP.

Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor
Styrk regionerne!
Regionerne i Danmark skal styrkes, udvikles og tilføres flere opgaver. De
nuværende hovedområder - sundhed, regional udvikling og socialområdet –
skal revitaliseres og suppleres med opgaver inden for regional
planlægning, klimasikring, natur og miljø, uddannelsesområdet, infrastruktur
og kollektiv trafik.
Særskilt skal socialområdet tilføres øgede kompetencer. Hermed menes, at
Regionen skal sikre en øget grad af specialisering for en række
borgergrupper, som kommunerne har vanskeligt ved at mestre i dag.
Regionerne skal have skatteudskrivningsretten tilbage.

Drop opholdskravet
Radikale Venstre går ind for at afskaffe opholdskravet. Ret til dagpenge skal
gælde uanset eventuelt ophold uden for EU/EØS, hvis de øvrige betingelser
ellers er opfyldt.

Flyt de civile registreringer fra kirken til kommunen
Radikale Venstre vil arbejde for, at det kun er offentlige myndigheder der
foretager de civile registreringer, som fødsler, dåb og dødsfald samt
udsteder juridisk gyldige ægteskaber.
Her mener Radikale Venstre at man med fordel kan se på den sønderjyske
model hvor de civile registreringer er varetaget af offentlige myndigheder.
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Afvikling af 1000 kr. sedlen
Radikale Venstre vil arbejde for en afskaffelse af 1000 kr. sedlen. I et
samfund som mere og mere går over til elektroniske transaktioner, er der
ikke længere behov for brug af sedler af så stor påtrykt værdi.

Børn, unge og uddannelse
Talblindhed sidestilles med ordblindhed
Radikale Venstre foreslår at dyskalkuli sidestilles med dysleksi, så børn der
lider af talblindhed får hjælp med en indsats svarende til den, der tilbydes
ordblinde børn.

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

Miljø, klima og trafik
Radikale Venstre vil aktivt arbejde for indførelsen af
klimabonusordningen, Carbon Fee and Dividend (CFD) i EU
Radikale Venstre vil via EU og med oplysning af befolkningen aktivt arbejde
for indførelsen af klimabonusordningen, CFD.
Målet er:
-

At få indført ordningen i EU, som et supplement til øvrige klimatiltag.
At øge tempoet i afviklingen af brugen af fossile brændstoffer.
At søge konsensus om en fælles bæredygtig udvikling i kampen mod
klimaforandringerne på tværs af partiskel og interesser.

En målrettet indsats for CFD i EU skal ikke ses som en afvisning af
ordningen på nationalt plan. Dette er udelukkende for at fokusere indsatsen
dér, hvor den vil gøre den største forskel.
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Generationsforureninger er et nationalt ansvar
Radikale Venstre ønsker, at der i samarbejde mellem staten og regionerne
udarbejdes en samlet plan for løsningen af oprensning efter
generationsforurening.

Udvikling af et bæredygtigt BNP; BBNP
Radikale Venstre vil arbejde for at få nedsat en national arbejdsgruppe, der
skal levere oplæg til målemetoder, der gør det muligt at inddrage
bæredygtighed og velfærd i et kommende Bæredygtigt Brutto National
Produkt, BBNP.
Arbejdsgruppens opgaver skal omfatte, men ikke nødvendigvis være
begrænset til:
-

Cirkulær økonomi
Klima, herunder CO2-reduktion set i forhold til økonomiske vækstkrav
FN’s Verdensmål
Arbejde inkl. arbejdstidsforhold og arbejdsløshed
Sundhed (fysisk og psykisk)
Infrastruktur

Erfaringer fra andre lande, der har arbejdet med lignende tiltag, skal indgå i
overvejelserne.
Arbejdsgruppen skal vurdere, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan
inddrage bæredygtighed og velfærd og ved undersøgelsens afslutning
levere et katalog med anbefalinger til målemetoder samt beskrivelse af
fordele og ulemper ved disse. Kataloget skal danne baggrund for politiske
beslutninger såvel nationalt som i EU.

Beskatning på drivhusgasser
Radikale Venstre vil arbejde for en beskatning af CO2 og andre
drivhusgasser. Denne beskatning skal svare til den skade, som udledningen
har haft på klimaet. Ved at have en sådan skat vil man give virksomheder et
incitament til at producere så klimavenligt som muligt, da det dermed også
vil blive økonomisk billigere grundet.
Denne beskatning ville være optimal at indføre på EU-plan, hvorfor
hovedformålet må være at arbejde for at få en beskatning der.

Planer for råstofindvinding
Radikale Venstre vil arbejde for, at der fremover etableres planer for
råstofindvinding, der i højere grad tager udgangspunkt i en samlet national
løsning, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Opgaven skal fortsat
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varetages af regionerne, men rammerne bør gennemgås med henblik på at
sikre, at det bliver de miljømæssigt og økonomisk mest fornuftige løsninger
ud fra et nationalt perspektiv, der bliver taget i brug. Herunder hører også, at
der indtænkes størst mulig grad af genanvendelse af øvrige egnede
materialer, fx byggeaffald.

Styrkelse af offentlig transport i landdistrikter og mindre
bysamfund
Radikale Venstre ønsker at kommuner og regioner via statslig finansiering
styrker tilbuddene i den offentlige transport i landdistrikter og de mindre
bysamfund i hele Danmark.
Dette kan være ved brug af fleksibel og tilpasset ‘flex-trafik’ (ex. tilkalde‘bus’, tilmelde-løsninger, m.m.), som kan sikre at også børn og voksne
udenfor de store byer, uden mulighed for at bruge egen bil, kan
transporteres hurtigt og effektivt til og fra uddannelse, job, fritidsinteresser,
m.m.
Tilpasset kollektiv trafik vil også være mere klima- og miljøvenligt og der skal
åbnes for at man kan eksperimentere med lokale løsninger.

2+1 veje
Radikale Venstre vil arbejde for 2+1 veje på vejstrækninger, hvor
trafiktætheden taler herfor.

Vidensbaseret tilgang til dyrkning af GMO
Radikale Venstre vil arbejde for en nuanceret vidensbaseret tilgang til
dyrkelse og anvendelse af genmodificerede organismer (GMO). Lovgivning
om GMO skal ikke være baseret på ubegrundet frygt for afgrøderne, men på
et balanceret syn, der ser på fordele og ulemper, og som inkluderer
miljømæssige konsekvenser, fødevaresikkerhed, produktionsmetoder mm.

Radikale Venstre vil understøtte folkeskolens og
ungdomsuddannelsernes arbejde med bæredygtighed
Kommende generationer skal vokse op med indsigt i og forståelse for
bæredygtighed. Radikale Venstre vil understøtte det arbejde, der allerede
gøres i folkeskolen og på landets ungdomsuddannelser for at inddrage
bæredygtighed i undervisningen.
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Adgang til toiletter på alle større stationer
Radikale vil arbejde for en øremærket statslig bevilling til at kunne sikre
adgang til toiletter ved alle større togstationer. Adgangen skal ikke
nødvendigvis være gratis, men må ikke være begrænset til trængende, som
har adgang til digitale betalingsmidler.
Større stationer kan forstås som stationer, der enten ligger i større byer, eller
hvor der er mange daglige rejsende, plus eventuelt stationer hvor der ofte er
lang ventetid på grund af skift mellem transportsystemer.

EU og udenrigspolitik
Det humanitære forsvar
Radikale Venstre ønsker at omdanne Forsvarets internationale engagement
til en langt mere humanitært fokuseret indsats, end hvad den er i dag. Den
efterfølgende indsats for at genopbygge sammenbrudte stater eller
stabilisere skrøbelige samfund efter en militær intervention er mindst ligeså
vigtig, som interventionen i sig selv. En ting er det medmenneskelige aspekt
i at hjælpe med genopbyggelsen af lokalsamfund i lande, hvor vi og vores
allierede engagerer sig militært. En anden ting er, at det er langsigtet
sikkerhedspolitik, som bekæmper opstanden af vakuum, hvorfra
terrororganisationer kan udføre angreb på vores egen nation og andre
NATO-medlemslande.
Derfor mener Radikale Venstre at der bør tilføjes et beløb tilsvarende 0,1%
af BNP til Forsvarets freds- og stabiliseringsfond. Disse midler skal medvirke
til at understøtte ovennævnte kapacitetsopbygning og dybere integrere
dansk udviklingsarbejde i de internationale operationer, som danske styrker
deltager i.

Blødt Brexit og ambitiøs frihandelsaftale med UK
Et hårdt Brexit vil have katastrofale økonomiske konsekvenser for hele
Europa, herunder Danmark, og ikke mindst for Storbritannien selv. Radikale
Venstre mener derfor, at alle parter har en interesse i at undgå et hårdt
Brexit.
Efter halvandet års forhandlinger indgik Storbritanniens regering og EU i
november 2018 en udtrædelsesaftale. Radikale Venstre bakker fuldt og helt
op om udtrædelsesaftalen og ønsker ikke at genåbne aftalen, som giver et
solidt og gensidigt fordelagtigt grundlag for at håndtere Storbritanniens exit
fra EU. Det er afgørende, at Brexit sker på en måde, som alle resterende
EU-lande kan bakke op om.
Når Brexit er en realitet, ønsker Radikale Venstre hurtigst muligt at få
forhandlet en ambitiøs, gensidigt fordelagtig frihandelsaftale i stand mellem
EU og Storbritannien - under hensyntagen til, at Storbritannien fremover vil
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være at betragte som et tredjeland. Et tæt, frugtbart og fortroligt fremtidigt
samarbejde mellem EU og Storbritannien er i hele Europas interesse.

Hormuz-indsats kræver folkeretligt grundlag
Radikale Venstre ønsker ikke, at Danmark skal deltage i en flådeindsats ved
Hormuz-strædet uden, at der er et klart folkeretligt grundlag, forankret i FNpagten, og EU opbakning om en evt. mission. En amerikansk eller britisk
ledet indsats uden bred international opbakning vil uundgåeligt føre til
eskalation af konflikten, og Radikale Venstre ønsker i stedet med alle midler
at de-eskalere konflikten, og så længe danske skibe ikke er blevet opbragt
eller chikaneret på anden vis, vil en dansk militær indsats uden folkeretligt
grundlag kun bidrage til unødig eskalation.

Social- og udlændingepolitik
Adgang til billige boliger i landets kommuner
Mange års udvikling i boligmarkedet har medført, at mange dårligt stillede
borgere er flyttet til de socialt dårligst stillede kommuner. Dette sker bl.a.
pga. adgang til billigere boliger i disse kommuner, samt vanskelig adgang til
billige boliger i andre kommuner.
De stærke koncentrationer af dårligt stillede borgere i enkelte kommuner
medfører en uhensigtsmæssig social og økonomisk ulighed. Uligheden
påvirker mulighederne for lokal vækst og udvikling i de kommuner, som har
flest dårligt stillede borgere. Det udfordrer tillige det sociale arbejde.
Radikale Venstre ønsker en langsigtet indsats for, at dårligt stillede borgere
kan bosætte sig over hele landet og på tværs af kommunerne. Dette skal
medvirke til at begrænse den sociale og økonomiske ulighed mellem
kommunerne, skabe bedre grundlag for det sociale arbejde, samt sikre
landet er i bedre balance.

Styrk Danmarks indsats i kampen mod
menneskehandel/kvindehandel
Radikale Venstre vil arbejde for, at Danmark med en offer-centreret tilgang
styrker sin nationale og internationale indsats i kampen mod
menneskehandel generelt og kvindehandel specifikt, så Danmark senest
med udgangen af indeværende valgperiode er genindtrådt i rækken af
såkaldte, tier 1 lande i U.S. State Department globale årlige Trafficking in
Persons Report.
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Retspolitik
Afskaf grænsekontrollen
Radikale Venstre mener at den såkaldte midlertidige grænsekontrol allerede
har stået for længe og bør afskaffes.
Radikale Venstre er tilhængere af den frie bevægelighed i EU,
Schengensamarbejdet og pasunionen vi har i norden, og mener at disse
tiltag skal beskyttes da det er til gavn for Danmark at deltage i.

Indholdet af den private straffeattest skal tilpasses for
større relevans
Radikale Venstre ønsker at iværksætte en undersøgelse af indholdet i den
private straffeattest, så der i højere grad indsættes et relevanskriterie for,
hvilke oplysninger private virksomheder og offentlige myndigheder kan
indhente om tidligere straffede. Radikale Venstre mener grundlæggende, at
mennesker er i stand til at forbedre sig og kan blive en del af samfundet på
vilkår med alle andre efter at have udstået deres straf.

Beskyt børns ret til intenderede forældre
Radikale Venstre ønsker at muliggøre, at børn, som bliver født af
surrogatmødre i udlandet hurtigt kan blive registreret som børn af begge
intenderede forældre i Danmark.
I dag er børn født af rugemødre i en sårbar situation, især under ulykkelige
omstændigheder, når en af de intenderede forældre dør eller ved skilsmisse.
Med baggrund i en forældet lovgivning fra 1986, diskriminerer Ankestyrelsen
børn, som er født af udenlandske rugemødre, ved at nægte
stedbarnsadoption til den ikke-fødende intenderede mor i heteroseksuelle
forhold (også selv om intenderede mor er biologisk mor) eller den ikkegenetiske far i homoseksuelle forhold, hvis der har været ydet kompensation
til rugemoderen (herunder tabt arbejdsfortjeneste ved gravitetsrelateret
sygefravær). Ankestyrelsen har nyligt fastlagt en retspraksis hvor
intenderede forældre som udgangspunkt aldrig kan blive juridiske forældre.
Og selv hvis der ikke har været kompensation, skal der gå mindst 2,5 år før
stedbarnsadoption er mulig.

Radikale Venstre vil sænke grænsen for indberetning af
partistøtte til 10.000 kroner
Radikale Venstre vil ændre partistøtteloven og sænke grænsen for
indberetninger af partistøtte til 10.000 kr. og gøre det lovpligtigt at oplyse
bidragsyder og den fulde sum af alle donationer over 10.000 kr.
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Lad forældelsesfristen i partistøtteloven gælde fra
offentliggørelse af indberetning
Radikale Venstre foreslår, at forældelsesfristen for brud på
partistøtteloven tæller fra offentliggørelse af indberetninger.

Radikale Venstre ønsker en uafhængig kontrolinstans
overfor brud på partistøtteloven
Radikale Venstre vil have at der etableres en uafhængig kontrolinstans, der
skal lave revision på partiernes partistøtte-indberetninger. Kontrolinstansen
skal have pligt til at politianmelde brud på partistøtte-loven.

Aktualitetsresolutioner
Luk Kashmir op og giv befolkningen en stemme igen
Radikale Venstre ser med stor alvor og bekymring på udviklingen i Kashmir.
Der har i mere end en måned været lukket for internettet og
telefonforbindelser og indført udgangsforbud. Lokale medier er lukket ned.
Familier kan ikke kommunikere og tilkalde f.eks. akut lægehjælp.
Dermed er det også umuligt for omverdenen at følge med i udviklingen,
hvilket danner grundlag for stor bekymring for overholdelsen af de mest
basale menneskerettigheder.
Radikale Venstre opfordrer på den baggrund den indiske regering til at give
hele befolkningen i Kashmir stemme igen ved at åbne for alle lukkede
kanaler og respektere alle menneskerettigheder og opfordrer den danske
regering til at arbejde for det samme bilateralt og gennem EU.
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