LANDSRÅD 2019
Forslag til behandling
28-29. september 2019

Program
Lørdag den 28. sep.

Søndag den 29. sep.

09.00

Velkomstskranken åbner – registrering og
udlevering af landsrådsmateriale

09.00

Velkomstskranken åbner

09.30

Dørene til landsrådssalen åbner

10.00

Introduktion til landsrådet for
førstegangsdeltagere

10.00

Landsrådet genoptages med personvalg

10.30

Landsrådssalen åbner

10.30

Politisk drøftelse og behandling af indstillinger

10.50

Velkomst

12.30

Frokost

11.05

Søren Pape Poulsen afholder hovedtale

13.00

Fotosession med Søren Pape i foyer

11.50

Frokost

13.30

Velkommen efter frokost

13.10

Introduktion til eftermiddagens program

13.32

Politisk drøftelse og behandling af indstillinger

15.10

Afstemning af indstillinger

13.15

Samfundsprisen

13.30

Tilbageblik på EP- og FT-valget

15.20

Vedtægtsændringer

13.50

Mød de nye folketingsmedlemmer

15.25

Afslutning ved partiformanden

15.30

Landsrådet forventes afsluttet

14.15

Fremtidens Europa

14.30

Gæstetaler

14.55

Fremtidens arbejdspladser

15.10

Pause

15.25

Et grønnere Danmark

15.40

Et Danmark uden parallelsamfund

16.15

Samtale om konservatisme

16.40

Landsrådet suspenderes
Landsrådsfest

18.30

Velkomstdrink

19.00

Landsrådsmiddag

01.30

Festen slutter
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Indstillinger
Indstillingerne behandles på landsrådet den 28.-29. september.
Fristen for indsendelse af forslag var den 28. juli 2019.
1. Synlig og aktiv politik for Rigsfællesskabet
2. Borgernes retssikkerhed skal styrkes
3. Ensartet brug af brugerbetaling på veje og broer
4. Opgør med rygeloven
5. Demokrati kræver åbenhed
6. Mindre støj er også velfærd
7. Danmark: Foreningernes hjemland
8. Vi vil sikre rent drikkevand til næste generation
9. Målret overførselsindkomsterne til de svageste
10. Afskaf uddannelsesloftet og stop omprioriteringsbidraget på uddannelser
11. Et grønnere Danmark
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1. Synlig og aktiv politik for
Rigsfællesskabet
Indstillet af Herning Vælgerforening
fagene dansk, historie og samfundsfag.
25 Desuden bør erhvervssamarbejdet inden for
Man kan i dagens Danmark hurtigt få det indtryk,
Rigsfællesskabet styrkes, og jobmarkederne bør
at den almene borger i riget – desværre – ikke
integreres mere, så det bliver nemmere at få job
5 anser færinger og grønlændere som ligeværdige,
på tværs af Rigsfællesskabet.
og at mange, hvis ikke flertallet, hilser løsrivelse af
Færøerne og Grønland velkommen. Det er
Fremme fælles forståelse
30
ærgerligt og sørgeligt. Mere end 1000 års fælles
Med denne indstilling opfordres den
historie risikerer således at ende brat, højst
Konservative folketingsgruppe til at arbejde aktivt
10 sandsynligt pga. manglende fælles fokus og viden
for at få indført gensidig, fælles forståelse for
om hinanden.
kultur, sprog og historie blandt de forskellige
Selvom en Gallup-undersøgelse i foråret viste, at 35 befolkningsgrupper inden for Rigsfællesskabet.
Baggrund

næsten 60 procent af Danmarks befolkning
ønskede at bevare Grønland i Rigsfællesskabet, er
15 det blandt mange danskere meget småt med
viden om de faktiske forhold i Grønland og på
Færøerne.

Derfor vil Det Konservative Folkeparti arbejde for:

40

Øget oplysning og uddannelse
20 Rigsfællesskabet bør veje tungere i den generelle

undervisning i folkeskolen og på gymnasiet. Fælles
historie og kultur kan formidles både gennem

45
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Mere oplysning om Rigsfællesskabet i
det danske uddannelsessystem.
Fortsat at understrege vigtigheden af fokus
på Grønland og Færøerne i Public Service.
Styrke erhvervssamarbejdet mellem
Danmark, Grønland og Færøerne og
arbejde for, at det bliver nemmere at få
jobs på tværs af Rigsfællesskabet.

2. Borgernes retssikkerhed skal styrkes
Indstillet af Herlev Vælgerforening
Desværre oplever nogle borgere med sager i det

Samtidig er hjemsendelses- og

kommunale system som følge af eksempelvis
handicap eller skolevægring, at deres sag
behandles for vilkårligt og varierer fra familie til
5 familie, fra sagsbehandler til sagsbehandler og fra 40
kommune til kommune.

omgørelsesprocenterne i kommunerne stadig
for høje. Der har ganske vist været et lille fald
ved seneste offentliggørelse, og det er positivt.
Men der er lang vej endnu til at borgerne også
oplever at deres retssikkerhed opfyldes.

Nogle borgere føler, at de bliver mødt med
mistillid og utilstrækkelig forståelse for den
situation, de er havnet i, og at der mangler viden 45
10 og indsigt i de komplicerede områder. Selvom
handicap én gang er konstateret, oplever
borgeren, at vedkommende gang på gang skal
igennem de samme rigide ansøgningssystemer for
at få tildelt hjælpemidler. Det betyder, at nogle
15 borgere føler, at de bliver kastebold i systemet
50
mellem myndigheder, afdelinger og forskellige
sagsbehandlere. De oplever, at de selv skal være
jurister, sagsbehandlere, psykologer mv. for at få
den nødvendige hjælp, og at de selv skal
55
20 koordinere alle indsatser.
Det kan få meget negative konsekvenser for de
involverede og for de pårørende. Nogle forældre
til børn i ’systemet’ går ned med stress eller mister
25 arbejdet. Det er dyrt for den enkelte og for os som 60
samfund – både på et økonomisk plan, men
særligt også på et menneskeligt plan.
Mange oplever, at der er stor forskel på den hjælp,
man tilbydes i de forskellige kommuner. Det kan 65
30 betyde, at nogle borgere føler sig stavnsbundet til
den kommune, de er bosiddende i, og undlader at
flytte, fordi en flytning kan få store og
uoverskuelige konsekvenser for den støtte, der
stilles til rådighed.
35
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Det Konservative Folkeparti vægter
ordentlighed og retssikkerhed højt – også på
det sociale område. Derfor ønsker vi, at
borgernes retssikkerhed opretholdes – og at
man som borger i Danmark bliver mødt af tillid
og et system, der vil hjælpe. Fordi vi ved, at det
også bærer stærke ressourcer ud i den anden
ende.
Vi ønsker derfor at arbejde for følgende:
Kommuner, der laver forkerte
afgørelser, skal med straks-pålæg ændre
til korrekt afgørelse.
Bedre overgangsregler, når en borger
fylder 18 år, således at sagsbehandlingen
ikke skal starte forfra, og undersøgelser og
ansøgninger om hjælpemidler startes på
ny. Er der tale om børn med handicap, skal
forældrene så vidt muligt have den
fornødne hjælp, hvis det kan sikre, at
barnet forsat kan bo hjemme og ikke skal
tvinges på institution.
Der skal altid laves en helhedsvurdering af
en sag. §50-undersøgelser (forældreevneundersøgelse) skal altid tage udgangspunkt
i den enkeltes individuelle sag, hvad enten
undersøgelsen grunder i sociale eller
fysiske udfordringer.

3. Ensartet brug af brugerbetaling på veje
og broer
Indstillet af Københavns Vælgerforening
I forbindelse med fremlæggelsen af den store

rammer de mange mennesker, der dagligt

aftale om massive, og yderst tiltrængte,
investeringer i infrastrukturen skæmmer det
billede, at fordelingen af statslige midler er
5 geografisk meget skæv.

pendler ind og ud af landets hovedstad.

Som Konservative ønsker vi, at landet bindes
sammen, også når det kommer til veje, broer,
20 jernbaner mm. Men det skal være samme
vilkår, uanset hvorhenne i landet investeringen
Det ses blandt andet af, at den nye bro over
sker.
Roskilde Fjord - Kronprinsesse Marys Bro - betales
via brugerbetaling mens den nye forbindelse over
Som udgangspunkt er vi ikke afvisende overfor
Limfjorden i Aalborg - udover de nuværende 2 øget brugerbetaling af landets infrastruktur men
10 fuldt ud betales af offentlige midler.
25 landets bilister betaler allerede i dag mange flere
penge i skatter og afgifter på køretøjer, end der
Det samme billede ser man, når det kommer til
bruges til investeringer i den nødvendige
havnetunnelen i København - byens kommende
østlige omfartsvej ? hvor der også skal være
brugerbetaling. Altså en hovedstadsskat som
15

infrastruktur. Derfor skal øget brug af
brugerbetaling sammenkædes med sænkningen
30 af afgifterne på ejerskab af køretøjer hvorved
den øget beskatning undgås.
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4. Opgør med rygeloven
Indstillet af Københavns Vælgerforening
Igennem de seneste mange år er der blevet indført

livsstil og acceptere også, at det er ens

rygeforbud flere og flere steder i landet, ofte til
gavn for sundheden men ikke udelukkende derfor.
Rygeforbuddet har blandt andet medført mere
5 larm i de festlige gader, nu hvor rygerne står
15
udenfor og fester videre, samtidigt er forbruget af
udendørsopvarmning steget markant for at undgå,
at rygerne fryser.
Som konservative er vi tilhængere af en sund
10

personlige ansvar at ryge eller lade være.
Tilsvarende anerkender vi den private
ejendomsret og vi vil derfor arbejde for, at
landets erhvervsdrivende selv bestemmer,

hvorvidt der må ryges på deres område eller
ikke. Kort sagt - det skal være op til den enkelte
værtshusholder, restaurantsejer,
forsamlingshusbestyrelse mm at bestemme
20 rygereglerne både indendørs og udendørs på
deres matrikel.
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5. Demokrati kræver åbenhed
Indstillet af Gladsaxe Vælgerforening
Et demokratisk samfund kræver åbenhed i
forvaltningen, hvor borgerne kan kontrollere
politikerne og embedsmændenes handlinger.
Det Konservative Folkeparti ønsker en
5 offentlighedslov, der skaber mere offentlighed.

Mere gennemsigtighed og mere åbenhed.

og embedsmænd.
Borgerne har i dag for lidt krav på aktindsigt i
20 rapporter og anden dokumentation fra styrelser
til ministre. Borgernes og pressens muligheder
for at kontrollere den udøvende magts handlinger
indskrænkes dermed. En kontrol, som er et vigtigt
led i et demokrati.

Åbenhed i forvaltningen fremmer demokrati, god
embedsførelse og ansvarlig omgang med
25 Vi skal have åbenhed om de politiske
skatteborgernes penge. Kun dårlige politikere og
beslutninger. Ministre og politikere skal ikke have
10 embedsmænd frygter offentlighed i forvaltningen
mulighed for, at skjule grundlaget for de politiske
og at blive set over skulderne.
beslutninger bag lukkede døre og i hemmelige
papirer.
Med Offentlighedsloven fra 2013 blev borgere og
mediernes mulighed for at få adgang til offentlige 30 Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for,
dokumenter kraftigt indskrænket. Det har
at Folketinget vedtager en ny offentlighedslov,
15 reduceret muligheden for at kontrollere politikere
der giver journalister og borgere bedre og mere
adgang til at få aktindsigt i den offentlige
forvaltning og embedsførelse.
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6. Mindre støj er også velfærd
Indstillet af Vallensbæk Vælgerforening
Trafikintensiteten stiger på vores veje, og den
offentlige transport søges udbygget. Uanset
politisk farve på regeringer arbejdes der med
store planer om infrastrukturbevillinger og
5 togfonde. Der skal ikke herske tvivl om, at disse
investeringer for en stor dels vedkommende er
nødvendige. Der er brug for en bedre offentlig
togtransport, ganske som der er behov for
udbygning af motorveje, omfartsveje, broer mv.

ramt.
Der er derfor brug for at sætte ind over for den
øgede trafikstøj ved at lave en aktiv
støjbekæmpelse. Det skal gøres via tre tiltag,
45 som Landsrådet vil have Folketingsgruppen til at
arbejde for:

10 Men hver gang en ny motorvej anlægges, eller der 50

køres på et nyt stykke jernbane, er der borgere,
der bliver ramt af støj. Det har en række effekter
på de mennesker, det går ud over, så som
almindelig nedsat mulighed for at kunne nyde
55
15 natur og have omkring deres ejendom, en klar
forringelse af værdien af deres ejendom og
endelig og vigtigst – for en lang række mennesker
vil det betyde et forringet helbred og i sidste ende
en tidligere død.
20 For de fleste er det vigtigt at kunne nyde natur

60

med fuglefløjt og naturens andre lyde, uden at det
skal overdøves af en nærliggende motorvej. Og det
er givet, at vi alle ikke vil betale det samme for en
ejendom, der ligger op af den infrastruktur, som vi 65
25 jo alle har glæde af. Derfor er det et fælles
problem og ikke bare et problem for den enkelte
lodsejer.
Det er beregnet, at op mod 600 mennesker hvert
70
år mister livet som følge af virkningerne fra støj –
30 det er flere, end der mister livet i trafikken.
Trafikstøj giver øget forekomst af dårlig søvn,
hjerte- karsygdomme, kræft og diabetes. Derfor er
der faktisk god økonomi i at foretage
støjbekæmpelse.
75
35 Ofte øges trafikken på vores veje over tid, hvorved

støjen også øges. Holbækmotorvejen havde f.eks.
ca. 15000 biler i døgnet i 70’ erne, mens den i dag
trækker mere end 100.000 gennem f.eks.

En støjpulje, ganske som foreslået af den
tidligere regering, med midler til at
nedbringe støjen fra allerede etableret
infrastruktur, hvor prioriteringen naturligt
må være, at midlerne anvendes, hvor de
gavner flest, og ikke hvor enkelte
medlemmer af Folketinget er valgt. Og det
skal være et samlet billede og ikke som
nu, hvor beregninger fra Banedanmark
ikke lægges sammen med
Vejdirektoratets beregninger.
At der med igangsættelsen af nye projekter,
helt naturligt med VVM-undersøgelsen også
undersøges, hvordan projektet vil påvirke
omgivelsernes støjbillede, og at der
samtidig med projektet afsættes midler til
at imødegå støjen samtidig med projektet,
således at borgerne ikke egenhændigt skal
slås med det i mange år frem.
At der på finansloven afsættes specifikke
midler til netop forskningen i
støjbekæmpelse, for at der kan udvikles
ny viden og teknologi til bekæmpelse af
støj.
Disse tiltag er nødvendige for at højne kvaliteten
af liv og søvn for de berørte borgere. Der er god
økonomi og livskvalitet i tiltagene, da de vil
mindske helbredsgenerne for de berørte
borgere, og endelig er det helt naturligt, at støj
også indgår i vores miljøpolitik. Det er tid til, at
staten lever op til sit ansvar. Mindre støj er også
velfærd.

Kilde:
Vallensbæk kommune – og andre er lige så hårdt 80 https://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoe
j-og-sundhed/
40
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7. Danmark: Foreningernes hjemland
Indstillet af Gribskov, Fredensborg, Odder og Rudersdal Vælgerforeninger
63 procent af danskerne har været aktive i det
frivillige arbejde over de sidste fem år. 39 procent
har været frivillige inden for de seneste 12
måneder.
5 De frivillige sætter kegler op på fodboldbanen,

deres kræfter i det frivillige uden bøvlet
bureaukrati og unødvendige
dokumentationskrav. Blandt andet blev
Landdistriktspuljen styrket, så det i højere grad
40 blev muligt at mobilisere og samle

besøger dem der ikke får andre besøg, tørrer
næser på de femårige, booker foredragsholdere til
kirkekaffen, støtter konen til manden, der lige er
blevet diagnosticeret med demens, og temmelig
10 meget andet. Kort sagt: Vi holder sammen på os 45
alle sammen. Vi frivillige holder sammen på
civilsamfundet.

lokalsamfundets forskellige aktører til at finde
løsninger på lokale udfordringer.
Desværre oplever mange fortsat, at det er for

bøvlet at være forening, hvilket også f.eks. DGI,
DIF og DUF har påpeget i deres politiske udspil
om foreningsliv og frivillighed. For i gode sagers
tjeneste har samfundet lige så stille og roligt
ændret sin tilgang til foreningerne. Der stilles i
Oftest organiserer de frivillige sig i foreninger. Det
stadig stigende grad krav til administrationen af
er den faste ramme, der er forudsætningen for
50 foreningerne og dermed til civilsamfundets
15 f.eks. at kunne låne et lokale hos kommunen, når
mulighed for at løfte de fælles opgaver. Mange af
der skal holdes et møde. Foreningen er den
kravene udspringer af helt legitime ønsker om at
juridiske ramme, hvor alle de gode viljer og evner
hindre bedrageri og anden kriminalitet, men ofte
finder sammen. Foreningen får en formand, en
er kravene til foreningerne indført på måder og
kasserér og en, der tager referatet, hver gang de 55 med en tilgang, der slet ikke passer til vilkårene
20 er samlet. Når det kører for foreningen, finder de
for en forening stiftet og drevet af mennesker i
også en, der skal administrere Facebook, osv.
deres fritid. Særligt udfordrende er det for små
foreninger, der ikke nødvendigvis er koblet op til
Et stærkt civilsamfund udgør fundamentet for et
en landsorganisation.
samfund, som er kendetegnet ved frivillige
60
fællesskaber, personligt ansvar og
På den baggrund opfordrer
25 sammenhængskraft.
landsrådet folketingsgruppen til:
Det var Det Konservative Folkeparti, som i den
tidligere VLAK-regering hentede opbakning til at få
skabt en stærk civilsamfundsstrategi med det
65
formål at give den lokale frivillighed rundt om i
30 landet bedre vilkår og give udsatte borgere
nemmere ved at blive en del af de frivillige
fællesskaber.
Det har været intentionen at gøre det lettere at
være frivillig, så så mange som muligt kan bruge

70

35

10

At italesætte værdien af
civilsamfundets betydning.
At det fremtidige lovarbejde giver plads
til og anerkender de frivillige foreninger.
At arbejde for, at de eksisterende
administrative byrder mindskes særligt
for så vidt angår små foreninger.
At forhandling og implementering af
EU- lovgivning sker med øje for
vilkårene i forenings-Danmark.

8. Vi vil sikre rent drikkevand til næste
generation
Indstillet af Rudersdal og Fredensborg Vælgerforeninger
Som konservative ved vi, at det er vigtigt at passe

Vi anerkender de stramninger som den

på naturen og miljøet. Både af hensyn til klimaet
daværende regering (V, K & LA), Dansk
og biodiversiteten, men også for at sikre at næste
Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale
generation også kan nyde godt af naturens
30 Venstre og SF med “Tillægsaftalen til
5 herlighedsværdi og ressourcer.
pesticidstrategi 2017-21” indførte tidligere i år,
men i Det Konservative Folkeparti er vi klar til at
Vi har et ansvar for, at der også er rent vand i
gå endnu videre.
hanerne om 20, 50 og 100 år. Derfor skal vi gøre
alt hvad vi kan for at fremtidssikre det rene
I Det Konservative Folkeparti ønsker vi nemlig
grundvand.
35 ikke at løbe nogen risiko på grundvandets vegne hverken på kort eller langt sigt. Derfor ønsker vi
10 Desværre findes der flere eksempler på, at
som minimum et forbud mod brugen
godkendelsessystemet for sprøjtegifte ikke har
af pesticider i de boringsnære
fungeret optimalt. Der findes flere eksempler på,
beskyttelsesområder (BNBO) og i de øvrige
at der i grundvandsboringer er fundet rester af
40 vandindvindingsområder. Men helt generelt ser
gamle gifte, som på brugstidspunktet var lovlige
vi ikke nogen gode grunde til ikke slet og ret at
15 produkter. Ført mange år senere har man opdaget
give kommunerne muligheden for at udstede et
konsekvenserne med lukkede vandboringer til
generelt pesticidforbud.
følge.
Det Konservative Folkepartis Landsråd pålægger
Vi står i Det Konservative Folkeparti vagt om den 45 derfor Folketingsgruppen at arbejde for udvidede
private ejendomsret. Men vi mener ikke, at den
beføjelser til kommunerne, så man kan udstede
20 private ejendomsret giver ret til at forurene
et generelt og kollektivt forbud mod brugen
fremtidens drikkevand. Der findes ingen gode
af pesticider på ejendomme i kommunen.
grunde til at bruge pesticider til ukrudtsfjernelse
Muligheden for et pesticidforbud skal ikke
på terrassen, når der findes andre gode
50 alene gælde på erhvervsarealer, men også
alternativer som f.eks afbrænding eller det
gælde for boligmatrikler, da brugen her også
25 klassiske hakkejern.
kan være skadelig for grundvandet.
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9. Målret overførselsindkomsterne til de
svageste
Indstillet af Konservativ Ungdom
I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at vi har et

SU’en skal på sigt omlægges til et lånebaseret

moralsk ansvar for at hjælpe de svageste i vores
samfund. I Danmark passer vi på dem, der ikke
kan klare sig selv, og vores land er kun så stærkt
5 som dets svageste led.

system med en social dimension, som sikrer, at
alle sociale grupper fortsat ser studietiden som
attraktiv. Til gengæld skal de studerende betale
40 mindre skat af deres arbejdsindkomst efter endt
uddannelse. Børnechecken skal målrettes
Men vi tror også på, at de fleste danskere ikke har
lavindkomstfamilier, der har brug for en
brug for penge fra fællesskabet for at klare sig og
hjælpende hånd til at få økonomien til at hænge
sagtens kan tage ansvar for eget liv. Hvis vi i
sammen. Nye generationer vil på sigt skulle
fremtiden skal have råd til mærkbare
45 vænne sig til gennem livet at spare op til deres
10 skattelettelser, til et sundhedsvæsen og
pension, så de ikke har behov for folkepension.
uddannelsessystem i topklasse og til at hjælpe
Men vi ønsker fortsat et social sikkerhedsnet til
dem, der rent faktisk har brug for hjælp, så kræver
at tage sig af mennesker, der er endt i sociale
det et grundlæggende opgør med ideen om de
problemer og lignende. Det vil blive lettere at
universelle overførselsindkomster. Det kræver
50 forsørge sig selv med markant lavere skat på
15 prioriteringer.
arbejde; et initiativ, der skal gå hånd i hånd med
målretningen af de offentlige ydelser.
Danmark bruger hvert år over 360 milliarder
kroner på offentlige overførselsindkomster – eller
Derfor mener Det Konservative Folkeparti:
næsten 1/3 af vores samlede budget. Nogle af
55
disse penge går naturligvis til folk, der er blevet
20 arbejdsløse, invalide eller som er økonomisk
trængte, men en stor andel går også til helt
almindelige danskere, der sagtens ville kunne
klare sig uden statens hjælp. I dag modtager langt 60
de fleste danskere penge fra det offentlige
25 løbende igennem deres liv. Selv velhavende
børnefamilier får en børnecheck, unge
studerende, der kan se frem til velbetalte jobs, får
SU, og pensionister får folkepension også selvom, 65
at de i forvejen har en stor pension.
30 Et konservativt parti bør kæmpe for et system,

hvor statens ressourcer prioriteres dem, vi svigter i
dag, og hvor danskerne får lov til at beholde flere 70
af deres egne penge, fremfor massiv omfordeling i
lighedens navn.
35

12

At hjælpen skal målrettes de svageste
i vores samfund
At de fleste danskere sagtens kan klare
sig selv uden at skulle modtage penge fra
det offentlige
At mærkbare skattelettelser, bedre velfærd
og et socialpolitisk løft kræver
prioriteringer At SUen skal omlægges til at
være lånebaseret
At børnechecken skal
målrettes lavindkomstfamilier
At nye generationer skal vænne sig til at
spare mere op til pension, og at der skal
være et sikkerhedsnet for dem, der ikke
kan klare sig selv

10. Afskaf uddannelsesloftet og stop
omprioriteringsbidraget på uddannelser
Indstillet af Konservativ Ungdom
Som konservative anerkender vi vigtigheden af
Besparelserne på uddannelser har resulteret i færre
uddannelse. Vi ved, at et stærkt uddannelsessystem40 undervisere og deraf mindre tid til hver elev. Det
er fundamentet for et stærkt samfund. Særligt når
betyder blandt andet, at underviserne i langt
det gælder et samfund, der i så høj grad baserer sig mindre grad har mulighed for at tilpasse
5 på viden, som Danmark gør.
undervisningen til den enkelte elev samtidig med, at
både kvaliteten og hyppigheden af den feedback,
Danmark er et videnssamfund i verdensklasse, og 45 der bliver givet, falder væsentligt.
uddannelse er vores vigtigste ressource. Vores
Omprioriteringsbidraget på uddannelser medvirker
viden og høje uddannelsesniveau er
til, at de studerendes samlede udbytte af
forudsætningen for, at vi opnår succes
uddannelsen falder, fordi kvaliteten af undervisning
10 internationalt og opretholder en stærk
og feedback nedsættes som følge af besparelserne.
konkurrenceevne. Fremtidens Danmark baserer sig 50 Danmarks elever og studerende lærer mindre - i
i endnu højere grad på uddannelse, viden og
mens bliver ungdommen i resten af verden kun
forskning. Derfor er det essentielt, at vi investerer i
dygtigere.
uddannelse, at vi afskaffer uddannelsesloftet, og at
15 vi stopper omprioriteringsbidraget. På den måde
Som konservative skal vi ikke acceptere denne
sørger vi for, at Danmark fortsat kan være et
udvikling i vores samfund, hvor der spares på
videnssamfund i verdensklasse.
55 uddannelse og dermed de kommende
I Det Konservative Folkeparti mener vi, at der skal
være plads til at lære hele livet. Det er der imidlertid
20 ikke plads til i dag med den måde, vores
uddannelsessystem er indrettet på.

generationers muligheder og kompetencer. Hvis vi
ikke investerer i vores uddannelser, bliver vi
udkonkurreret af andre videnssamfund. Samfund,
der er villige til at investere i deres fremtid.

60 Forandring kræver finansiering, og afskaffelsen af
Uddannelsesloftet betyder nemlig, at der ikke er
uddannelsesloftet samt omprioriteringsbidraget er
mulighed for at lære af sine fejl og vælge en anden
ikke uden omkostninger. Disse tiltag skal
uddannelse end den, man først startede på. I
25 Danmarks fremtid skal der være plads til at lave fejl, finansieres af besparelser på SUen. For Det
og der skal være plads til at lære hele livet igennem. Konservative Folkeparti vil kvaliteten af Danmarks
65 uddannelser altid være vigtigere end størrelsen på
Selvfølgelig skal man ikke kunne uddanne sig i
uendelighed og tage utallige uddannelser, som ikke SU’en.
gavner ens jobperspektiver på sigt, men systemet
Derfor mener Det Konservative Folkeparti:
30 er i dag ganske enkelt for ufleksibelt. Vi foreslår, at
At uddannelse er blandt Danmarks vigtigste
uddannelsesloftet afskaffes, og at man i stedet er
ressourcer
garanteret den første uddannelse. Efterfølgende
70
At et stærkt uddannelsessystem er
uddannelser skal det være muligt at ansøge om.
fundamentet for et stærkt samfund
Vi bør stræbe efter uddannelser af høj kvalitet, hvor
At uddannelsesloftet skal afskaffes
35 den enkelte elev lærer mest muligt. Dog har
At omprioriteringsbidraget på uddannelser
omprioriteringsbidraget, der indebærer 2%
skal afskaffes
besparelser på gymnasiale og videregående
75
At ovenstående skal finansieres gennem
uddannelser, ført til det stik modsatte.
besparelser på SUen
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11. Et grønnere Danmark
Indstillet af Konservativ Ungdom
Det Konservative Folkeparti er et ansvarligt grønt

støtte innovative virksomheder, skovrejsning,

parti, hvor generationskontrakten er et afgørende
ideologisk pejlemærke. For os er kampen for et
45
grønnere Danmark hjerteblod, for vi har pligt til at
5 give vores land videre i en ordentlig stand til

investeringer i infrastruktur og finansiere
nationale klimainitiativer. Dette kunne også
bruges på at energieffektivisere den
eksisterende offentlige boligmasse eller give

fremtidige generationer.
Vores tids største udfordring er de
menneskeskabte klimaforandringer, som
50
udfordrer vores levevis. Danmark har gennem
10 Paris-aftalen forpligtet os til at reducere vores
drivhusgasser markant de næste årtier, så vi lever
op til vores andel for at nå kravet om en maks.
temperaturstigning på 1,5-2,0 grader på
55
verdensplan. Som en del af den tidligere regering
15 vedtog vi, at Danmark derfor skulle være
klimaneutralt i 2050. Eksperter peger på, at hvis
dette skal nås, bør Danmark reducere vores
udledning med 70% i 2030. Siden 1990 har
60
Danmark reduceret vores udledning med 36% og
20 ifølge DTU vil vi ved at forsætte i dette tempo med
de nuværende planlagte initiativer nå en
reduktion på 64%. Desværre ved vi også, at det
sidste stykke bliver sværest, og at det bliver
65
dyrere, desto længere tid vi venter.
25

Vi mener ikke som venstrefløjen, at måden at nå
derhen, er at gøre Danmark fattigere eller at
dræbe væksten. Tværtimod ved vi, at den eneste 70
måde at løse vores problemer på er gennem
30 innovation, nytænkning og incitamenter til, at de
virksomheder, der finder fremtidens løsninger, får
de bedste vilkår. Den grønne omstilling rummer
ikke kun udfordringer, men også store muligheder 75
for danske eksporteventyr. Det kræver
35 investeringer.
Vejen derhen
Derfor bør Danmark også trække i førertrøjen ved
80
at investere i udvikling og implementering af
grønne investeringer. Investeringerne skal bl.a.
40 bruges til at understøtte omlægningen af vores
energisektor til fuldstændig vedvarende energi,
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private mulighed for at trække udgifter til
energieffektivisering fra i skat.
En af nøglerne til at knække kurven for vores
udledning er at reducere udledningen i
landbruget, der i dag står for 21 % af DKs totale
udledning af drivhusgasser. De økonomiske
vismænd peger på, at det er netop her, at det er
billigst at sætte ind, men det skal gøres klogt, så
landbrugsproduktionen ikke tvinges ud af landet.
Dette kunne f.eks gøres ved at EU?s direkte
landbrugsstøtte bliver omlagt til at tilgodese de
landmænd, der kan producere kød med det
mindste klimaaftryk ved at nedbringe mængden
af drivhusgasser i produktionen. Det kunne også
gøres ved at omlægge mere af den mindst
effektive landbrugsjord, lavbundsjorden, til natur
som Landbrug & Fødevarer har foreslået. Når
Danish Crown siger, at de i 2050 vil kunne lave
CO2-neutral kødproduktion, så rummer det et
stort potentiale for fremtidige danske
arbejdspladser, hvis vi hjælper til ved at skabe
incitamenter for de landmænd, der går forrest.
Vi ved også at for at nå vores ambitiøse mål, så
kræver det investeringer i forskning, hvorfor
der bør afsættes markant flere midler til
forskning i grøn teknologi. Når FN peger på, at
atomkraft er en nødvendig del af løsning på
verdensplan, så bør samtlige barrierer for
dansk forskning på området også fjernes, og
forskning i denne teknologi understøttes på
lige fod med andre CO2-neutrale teknologier.
En anden måde at nedbringe vores CO2-udslip på,
er at fremrykke lukningen af de danske
kulkraftværker fra 2030 til 2025, som bør gå hånd
i hånd med fortsatte investeringer i vedvarende

energikilder. Det bør undersøges nøjere.
Hvis Danmark skal nå i mål med den grønne
omstilling, så er det på tide at trække i
5 arbejdstøjet. Det bliver dyrt at vente, og tiden er
inde til at vi handler for de fremtidige
generationers skyld.

20

udarbejde et grønt regnskab for Danmark,
der kan sikre en effektiv implementering
af Danmarks grønne omstilling
At der skal afsættes flere midler til
grøn forskning

25

At alle løsningsmuligheder indenfor
forskning, der understøtter den grønne
omstilling, kan opnå støtte fra de
offentlige forskningsmidler

Derfor mener det Konservative Folkeparti:
10

15

At Danmark skal reducere vores udledning
af CO2 med 70% i 2030 og leve op til Paris- 30
aftalen ved at være klimaneutrale i 2050 At
grøn omstilling og vækst ikke er hinandens
modsætninger, men
forudsætningen for at Danmark kan være et
35
positivt globalt eksempel på den grønne
omstilling
At Klimarådet skal styrkes og forpligtes til at

15

At det er vores målsætning, at de
danske kulkræftværker kan udfases
tidligere end 2030, investeringer i
vedvarende energikilder prioriteres
At det danske landbrug skal bidrage til en
grøn omstilling og Danmark skal kæmpe
for en omlæggelse af EUs direkte
landbrugsstøtte
At støtte omlægningen af den
mindst produktive landbrugsjord til
natur

Vedtægter
d. Partiets medlemmer af bestyrelsen for KL
e. Partiets medlemmer af bestyrelsen for

§7

Danske Regioner

Hovedbestyrelsen består af:

5

10

15

20

1. Forretningsudvalget
2. Folketingsgruppens politiske ordfører
3. Storkredsformændene

45

f. Tre medlemmer valgt blandt partiets valgte
medlemmer af kommunalbestyrelser og
regioner
g. Folketingsgruppens kommunalpolitiske
ordfører

4. En repræsentant for hver storkreds der er
valgt på storkredsenes generalforsamlinger
50 Generalsekretæren er tilforordnet
– bortset fra Bornholm
forretningsudvalget.
5. Formændene for de fem største
vælgerforeninger
De af partiets medlemmer af
6. To Èt medlemmer valgt af og blandt partiets
kommunalbestyrelser og regionsråd, der er
medlemmer af kommunalbestyrelser og ét
55 udpeget som medlemmer af udvalg i KL eller
medlem valgt af og blandt partiets
Danske Regioner, deltager som tilforordnede
medlemmer af regionsråd
på møderne i det kommunale
7. Formanden for den danske konservative
forretningsudvalg uden stemmeret.
gruppe i Europa-Parlamentet
8. Formanden for Folkeligt Oplysnings
Stk. 3.
Forbund
60
9. Landsformændene for
Det Kommunale Forretningsudvalg indstiller
ungdomsorganisationerne
partiets kommunale næstformand til
Forretningsudvalget.

§ 15

Stk. 4.
65

Partiets kommunalbestyrelsesmedlemmer

25 Kommunalorganisationen repræsenterer partiets

valgte medlemmer af kommunalbestyrelser og
regionsråd. Kommunalorganisationen ledes af det
kommunale forretningsudvalg. Den på landsrådet
70
valgte kommunalpolitiske næstformand er født
30 formand for det kommunale forretningsudvalg.
Stk. 2.
Det kommunale forretningsudvalg består af:
35

40

vælger i forbindelse med det første KLtopmøde i hver valgperiode
kommunalorganisationens repræsentant i
partiets forretningsudvalg, ét medlem af
partiets hovedbestyrelse og tre medlemmer af
det kommunale forretningsudvalg.
Partiets regionsrådsmedlemmer vælger i
forbindelse med den første generalforsamling i

75 Danske Regioner i hver valgperiode én

a. Den på landsrådet valgte kommunalpolitiske
næstformand
b. Kommunalorganisationens medlem af
Forretningsudvalget jf. § 10
c. Kommunalorganisationens medlemmer af
Hovedbestyrelsen jf. § 7

repræsentant til partiets hovedbestyrelse.
Partiets valgte kommunal- og regionspolitikere
mødes en gang årligt med repræsentanter for
folketingsgruppen til en fælles konference.

80 I henhold til pkt. b ovenfor vælges hvert år på
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kommunalkonferencen et medlem af partiets
forretningsudvalg, jf. § 10, stk. 1.

kommunalkonferencen.
10

De tre medlemmer jf. pkt. f vælges hvert andet år
(lige år) på kommunalkonferencen.

I henhold til pkt. c ovenfor vælges hvert år på
kommunalkonferencen to medlemmer af partiets
5 Hovedbestyrelse, jf. § 7, stk. 1

Stk. 5.

Alle partiets medlemmer af kommunalbestyrelser 15 Partiets medlemmer af Kommunekontaktrådene
vælges på regionale møder af og blandt partiets
og regionsråd har møde-, tale- og stemmeret på
kommunalpolitikere.
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