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Partipolitiske holdninger 

2016/2017 
- Hvis regeringen ikke lever op til regeringsgrundlaget, hvor der står, at der skal komme 

skatteforhandlinger i foråret, så kan vi heller ikke garantere, at regeringen sidder efter grundlovsdag. 

LA-leder Anders Samuelsen truer for første gang Venstre-regeringen på livet. (I) 

Vi har skabt et land, hvor forskellene er små og ideerne store. Ideer om retfærdighed. Om ansvarlighed. 

(A) 

Vi insisterer på lige muligheder. Især for vores børn. I Danmark vil vi ikke lade nogen i stikken. Hellere 

stærke fællesskaber end sin egen lykkes smed. (A) 

Vi tør stole på hinanden. Det har gjort os til et af verdens bedste samfund. Det kommer ikke af sig selv. 

(A) 

Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke den folkelige frihed, og vi vil arbejde for, at de 

traditioner, som danner baggrund for vort frie samfund, forsvares overalt, hvor de trues. (O) 

Dyremishandling skal straffes hårdt, og vi skal have omfattende lovgivning, der beskytter og giver dyrene 

de bedst mulige leveforhold (O) 

Siden Danmark i 2001 tiltrådte Schengen-samarbejdet, der medførte åbne grænser, har vi måttet døje 

med voksende grænseoverskridende kriminalitet. For de åbne grænser har været og er en gave til 

kriminelle. (O) 

Der skal være frit valg mellem forskellige folkeskoler og mellem offentlige og private skoler. Pengene skal 

følge eleven og ikke institutionen. (V) 

Vi tror på, at mennesker bedst selv kan træffe de valg, der berører deres liv, og vi ønsker derfor ikke 

gennem lovgivning at tvinge resultatlighed igennem. Kønskvotering på arbejdsmarkedet og i 

uddannelsessystemet er ikke den rette vej at gå, da ansøgere og medarbejdere skal vurderes ud fra deres 

faglige kompetencer, ikke deres køn. (V) 

Skatte- og byrdestoppet er omdrejningspunktet for vores skattepolitik. Det skal ikke være dyrere at være 

dansker. Det skal ikke være dyrere at drive virksomhed. Tværtimod er det Venstres mål gradvist at sænke 

skatten, efterhånden som der er råd til det. (V) 
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Vi skal nedsætte arbejdstiden og dele arbejdet. På den måde kan dem af os, der arbejder for 

meget, få mere tid til livet uden for arbejdet. Samtidig giver vi plads på arbejdsmarkedet til dem af 

os, der holdes udenfor i dag. (Ø) 

Vi ønsker et lige samfund, hvor alle kan uddanne sig uanset økonomisk baggrund eller handicap. 

Derfor vil vi en bedre folkeskole, hvor lærerne kan bruge tid på forberedelse og undervisning frem 

for PISA-tests. Vi vil holde brugerbetaling væk fra de videregående uddannelser og sikre ordentlig 

SU. Og vi vil sørge for, at skoler og undervisere er rustet t il at tage imod elever med særlige behov. 

(Ø) 

Arbejdsløse skal have en tryg økonomi, så arbejdsgiverne ikke kan bruge frygt til at gennemtvinge 

ringere løn- og arbejdsvilkår. Vi foreslår, at ingen skal miste dagpengene uden at være blevet 

tilbudt job eller uddannelse, at det skal være nemmere at genoptjene dagpengeretten, og at det 

skal være slut med meningsløs aktivering. Og vi vil ændre reformen fra 2013, så de mange på 

kontanthjælp, der er for syge til at arbejde, igen kan få førtidspension. (Ø)  

Retssikkerheden for borgere med brug for hjælp er svundet i takt med kommunernes økonomi. Det 

er brug for bedre finansiering af velfærden, hjælp til sagsbehandling og håndfaste rettigheder til 

ældre såvel som borgere med handikap. Sidstnævnte skal bevare retten til 

handikapkompenserende ydelser i den tredje alder. Man bliver jo ikke magisk rask af at fylde 65. 

(Ø) 

Reformer af blandt andet førtidspension og kontanthjælp har gjort børn og voksne fattige ud fra 

myten om, at økonomisk incitament tryller syge raske og arbejdsløse i job. Det er 

beskæftigelsespolitik med enøjet fokus på at piske folk til at arbejde. Vi vil have socialpolitik med 

blik for livskvalitet tilbage. Det kræver ydelser, der er til at leve af, så det ikke fører til social 

katastrofe at blive syg eller miste jobbet. (Ø) 

Den danske regulering inden for natur, miljø og ressourcer skal følge EU’s regler og direktiver og undgå de 

eksempler på udviklingshæmmende overimplementering, der eksisterer i dag. (I) 

For os er det vigtigt, at fokus kommer tilbage på det vigtigste og de områder, hvor vi kan nå reelle 

resultater til Europas fælles bedste. Vi ønsker, at det centrale i EU-samarbejdet igen bliver udviklingen af 

et fælles marked og den frie handel mellem nationer. (I) 

Boligskatterne skal holdes i ro. (I) 

Dansk landbrugs konkurrenceevne skal styrkes, så danske landmænd konkurrerer på lige vilkår med 

landmænd i det øvrige EU. Der skal derfor gøres op med overimplementeringen af EU-regler. (I) 

Regionerne skal nedlægges, og sygehusvæsenet erstattes af selvejende institutioner. (I) 
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Vi ønsker at sætte miljømæssig bæredygtighed øverst på dagsordenen. Vi vil arbejde hårdt og 

vedholdende for at udfase det nuværende forbrug af fossile brændstoffer ved i stedet at benytte 

vedvarende energikilder. Samtidig skal vi øge mængden af CO2, der er bundet i planterne og jordbunden, 

således at drivhuseffekten reduceres og jordbundens frugtbarhed øges. (Å) 

Det skal derfor være muligt at spare sin arbejdstid op, hvis man i en periode yder en særlig arbejdsindsats. 

De overskydende timer skal kunne sættes ind i en timebank, hvorfra de igen kan trækkes ud, hvis der er 

en periode i ens liv, hvor man arbejdsmæssigt gerne vil gå ned i tid eller holde helt fri. 

Arbejdsmarkedet parter skal være med til at udvikle en timebankmodel. (Å) 

Bevidst nærværs-træning, som fx mindfulness og psykodynamisk terapi, skal tilbydes som to ud af flere 

behandlingsmuligheder for særligt udvalgte patientgrupper, der fx kæmper med angst, depression, stress 

og uro i krop og sind. (Å) 

Derfor vil vi have flere til at blive lidt længere tid på arbejdsmarkedet i fremtiden. I dag lever vi længere 

end for blot få år siden, og derfor foreslår vi, at pensionsalderen hæves fra 67 til 68 i 2025. Vi vil hellere 

bede friske og raske danskere om at arbejde lidt længere end at skære i velfærden for samfundets 

svageste eller hæve skatterne. Det handler om at prioritere. (B) 

Derfor mener vi, at boligskatten – både ejendomsværdiskatten og grundskylden – efter 2020 bør følge 

lønudviklingen i samfundet, så vi har råd til lavere indkomstskat for alle. Det skaber et bedre skattesystem 

og mere tryghed for boligejerne. (B) 

Vi har fjernet fattigdomsydelserne, etableret en officiel fattigdomsgrænse og fastsat forpligtende sociale 

2020-mål for hjemløse, misbrugere og udsatte unge. Der blev færre fattige i Danmark, mens vi var i 

regering.  (B) 

Vi tager ansvar for vores børns fremtid og viser samtidig verden, at vækst og grøn omstilling kan gå hånd i 

hånd. Vores ambitiøse klimalov mindsker CO2-udledningen med 40 procent. Vores energiaftale betyder, 

at halvdelen af vores strøm skal komme fra vindmøller i 2020. Og vores nyskabende togfond giver 

danskerne bedre og hurtigere tog. (B) 

Endelig skal vi have et Danmark uden affald i 2050. Et nationalt affaldssorteringssystem med fokus på 

genanvendelse skal sikre, at vi frem mod 2050 gradvist udfaser vores forbrændingsanlæg. Vi skal 

genbruge vores ressourcer. Ikke brænde affald af. (B) 

Vi vil fjerne barrierer for praktik og arbejde allerede i asylfasen. Og vi vil sikre, at asylansøgere kan få deres 

uddannelse og arbejdsmarkedskompetencer vurderet allerede mens de venter på at få deres asylsag 

behandlet. Gennem partnerskaber med virksomheder og civilsamfund vil vi øge mulighederne for praktik 

og aktiv deltagelse i lokalmiljøet. (B) 

Vi arbejder for, at retten til et privatliv ikke kun forbeholdes de få IT-nørder, der kan forstå at beskytte 
mod overvågning eller indsamling af data og personlige oplysninger. Derfor vil vi forhindre, at 
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teleselskaber logger unødvendigt store mængder af data, og vi vil arbejde for en grundig modernisering af 
den 19 år gamle persondatalov. (F) 

Samtidig ønsker vi at sikre kvaliteten af danske professionsuddannelser, og at de fortsat bliver udbudt i 
hele landet. (F) 

Vi vil gøre det lige så attraktivt at tage en erhvervsuddannelse som at gå i gymnasiet. Derfor har vi været 
med til at løfte erhvervsuddannelserne gennem en stor reform, og derfor insisterer vi på, at 
adgangskravet til både gymnasier og erhvervsuddannelser skal være det samme. (F) 

Vi vil have fri adgang til et moderne, effektivt og trygt sundhedsvæsen. Vi er stolte af den danske tradition 
for sundhed, hvor alle har lige adgang til praktiserende læger og behandling på gode sygehuse. Det skal vi 
holde fast i, for sygehusområdet må aldrig blive et marked, der skal tjenes penge på. (F) 

I Danmark skal alle borgere kunne føle sig trygge, både på gaden og i hjemmet. Derfor arbejder vi for flere 

midler til politiet og for hårdere straffe, især for personfarlig kriminalitet. Hensynet til ofrene skal være 

størst. (C) 

Demokrati, frihed og ligestilling er fundamentet for vores fælles hjem. For at bevare en stærk 

sammenhængskraft ønsker vi at tage imod færre flygtninge. Til gengæld vil vi hjælpe mere i flygtningelejre 

og brændpunkternes nærområder. (C) 

Vi vil investere i et stærkt og moderne forsvar, der gør gavn både ude og hjemme. Vi vil også tage os 

bedre af hjemvendte soldater og sikre, at vi har et velfungerende beredskab mod oversvømmelser og 

andre katastrofer. (C) 

Danske unge skal have de bedste muligheder i livet. Det får de blandt andet gennem et 

uddannelsessystem i verdensklasse. Derfor arbejder vi for mere faglighed og dannelse, mere respekt for 

lærerne og mere disciplin i skolen. (C) 

 


