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En stærk lokal indsats gav os et rigtig godt resultat ved
kommunalvalget. Rundt omkring i landet ydede kandidater, tillidsfolk og frivillige et stort og engageret arbejde i valgkampen med mange flotte kampagner.
Overalt har vi gået dør-til-dør, delt pjecer ud på gader
og stræder, lavet gadeaktioner – sågar med kameler –
og andre sjove happenings, og vi har været nyskabende
med sign-waving langs de trafikerede veje. Det har alt
sammen medvirket til et resultat, hvor vi indfriede vores målsætninger og gjorde de negative spådomme til
skamme.
Det samlede landsresultat på 8,6 procent af stemmerne giver et godt grundlag for det videre arbejde med
at øge tilslutningen til partiet på landsplan. Jeg er stolt
over det resultat, der er leveret lokalt. Det styrker selvtilliden i partiet og giver fornyet optimisme.
Kommunalvalget viste, at det godt kan lade sig gøre
at gå frem i modvind. Vi gik frem i 21 kommuner, og de
største fremgange i stemmeandele fik vi vest for Storebælt i kommuner som Viborg, Hjørring, Læsø, Svendborg og Sønderborg. Det
bekræfter mig i, at vi godt
kan vende udviklingen og
komme ud af det landspolitiske stemmemæssige
hængedynd.
Vælgerne viste, at de
er godt tilfredse med den
politiske ledelse i de konservativt styrede kommuner. Vi befæstede vores højborge i kommuner som
Vallensbæk, Gentofte, Høje-Taastrup, Vesthimmerland, Hørsholm og Frederiksberg, hvor mere end hver
tredje stemme gik til kandidaterne på den konservative liste. I andre kommuner vandt vi nyt land og nye
borgmesterposter. Vi er største borgerlige parti i mange
kommuner, og vi sidder tungt på posten som landets
tredjestørste borgmesterparti.

Jeg er stolt over
det resultat, der
er leveret lokalt. Det
styrker selvtilliden i
partiet...
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Midt i glæden over de positive resultater må vi ikke
glemme, at der også er kommuner, hvor det ikke gik,
som vi håbede. Vi har kandidater og tillidsfolk, som
ydede en stor indsats, men hvor vi alligevel gik tilbage. Og vi har kommuner, hvor vi ikke er repræsenteret
i kommunalbestyrelsen. Lad os allerede nu aftale, at
vi står sammen og hjælper hinanden, så vi opnår repræsentation i alle byråd over hele landet ved næste
kommunalvalg.
Nu gælder det om at holde fast i den positive stemning fra kommunalvalget. Samlet set har resultatet
styrket vores fundament, vores kampgejst og vores tro
på fornyet fremgang. Det skal vi bygge videre på. Senest tog vi endnu en politisk sejr med den blå finanslovaftale, hvor det lykkedes os at afmontere Enhedslistens
indflydelse på den økonomiske politik og i stedet lave
en aftale med tiltrængte skattelettelser til både virksomheder og hårdarbejdende danske familier.
Den næste milepæl bliver valget til Europaparlamentet, hvor vi også vil gå efter at overraske positivt
og sikre solid konservativ repræsentation og indflydelse i den europapolitiske debat. Og så skal vi selvfølgelig
også vinde folkeafstemningen om EU-patentet, så vi
kan sikre danske virksomheder bedre vilkår og flere
arbejdspladser.
Vi har lagt en fast kurs, og vi forfølger dagligt vores
mærkesager, der bygger på et stærkt værdigrundlag. Vi
vil give ansvaret tilbage til borgerne og sætte virksomhederne fri. Vi fortsætter kampen for flere reformer,
der kan sikre et effektivt drevet samfund med en forenklet offentlig sektor og mindre bureaukrati. Og samtidig ønsker vi et menneskeligt samfund, hvor der er
plads til omsorg og nærvær, og hvor borgerne kommer
før systemet.
Lad os holde fast i de gode takter fra kommunalvalget og bygge videre på den lokale indsats, så er jeg ikke
i tvivl om, at det vil bringe os stærkt tilbage ved næste
folketingsvalg.

Indhold

14
12

Interview med
Dorte Meldgaard

Finansloven på plads
med klare K-aftryk

Interview med
Sofia Osmani

06

02

Leder

03

Indhold

04

Valgresultat sikrer ny optimisme

06

Portræt af Sofia Osmani
- ny borgmester i Lyngby-Taarbæk

09

Bedre rustet til comeback om 4 år

10

Nye K-ansigter i landets byråd

12

Finansloven - sådan gik det til

14

Portræt af Dorte Meldgaard

17

Opslagstavlen/krydsord

18

Valg til Europa-Parlamentet

20

Interview med Sarah Frandsen

22

KU-formandens beretning

Ansvarshavende redaktør Martin Dahl · Redaktør René Gyldensten · I redaktionen Benny Damsgaard, Lone Vibe Nielsen, Morten Scheelsbeck,
Peter Mark Lundberg, Simon Gosvig, Søren Mølgård, Troels Krog · Layout Degn Grafisk · Forsidefoto Privat
Politisk Horisont Det Konservative Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K, telefon 33 37 43 44, e-mail horisont@konservative.dk

PH 04

3

Sådan gik valget

Valgresultat sikrer ny

optimisme
Af Simon Gosvig | foto Scanpix

D

et Konservative Folkeparti indfriede tre
ud af sine fire målsætninger til kommunalvalget. Det havde eksperterne langt
fra spået, og endnu engang gjorde vores kandidater og frivillige dommedagsprofetierne til
skamme.
”Bevægelserne er så ekstremt store, at det kommer til
at slå igennem med stor kraft. Det bliver de nødt til at
erkende hos De Konservative,” sagde kommunalvalgsforsker Roger Buch inden valget til Ritzau. Professor
Søren Risbjerg Thomsen fulgte op og spåede
for Altinget.dk at vi blev
halveret til 5,5 procent.
Også højborgene stod til
at falde, hvis man skulle
tro landets medier.
Forudsigelserne var
langt fra det kommunale forretningsudvalgs
egen målsætning. Her
var målet 12 borgmesterposter, 8 procent af stemmerne, 200 mandater og
ingen af de såkaldt ’hvide pletter’. Kontrasten til eksperternes forudsigelser var tydelig, og kommentatorerne slog deres bekymring stort op i medierne.

Prognosen tager ikke højde for,
at Det Konservative
Folkeparti har et ekstraordinært stærkt bagland...
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De mere end 1200 konservative kandidater og et utal
af frivillige satte sig for at modbevise dem. I 105 lokale
og regionale kampagner landet over slog de et slag for,
at den politiske virkelighed skulle se anderledes ud.
Det lykkedes. Næsten.
Valgaftenen
På valgaftenen tikker de første resultater fra afstemningsstederne ind omkring kl. 21. Der går lang tid, inden valgværterne på TV2 og DR erkender, at indsatsen
fra Det Konservative Folkepartis tropper har været
ekstraordinær. Kort før klokken 22 ændrer det sig.
Her kommer den første borgmesterpost i hus. I Vallensbæk får vi 52,4 procent af stemmerne. Henrik Rasmussen sikrer absolut flertal i byrådet.
TV2 og DR bliver tvunget til at ændre den negative
vinkel, som valgresultaterne tikker ind én for én. Frederiksberg er sikret, genvalg i Vesthimmerland, Hørsholm, Gentofte, Høje-Taastrup og Viborg. Hos Det Konservative Folkeparti er der ingen højborge, der vakler.
Igen har det Konservative Folkeparti modbevist de dystre forudsigelser. Præcis som for fire år siden.
Alligevel er det ikke i alle kommuner, hvor der jubles. I 19 kommuner opnår vi ikke valg til kommunalbestyrelserne, og partiet har dermed ikke nået den ene
af sine fire målsætninger.

Sådan gik valget

Forkerte forudsigelser
En af dem, der ikke på forhånd gav Det Konservative
Folkeparti mange chancer, er professor Søren Risbjerg
Thomsen. Han forudsagde et landsresultat på 5,5 procent af stemmerne og indrømmer nu, at hans prognose giver grund til tømmermænd.
”Prognosen tager ikke højde for, at Det Konservative
Folkeparti har et ekstraordinært stærkt bagland. Jeg
må bare konstatere, at man hos Konservative virkelig
kan tale om ”bykonger” i den forstand, at lokale konservative politikere fuldstændig kan bryde med den
landspolitiske tendens.”
Søren Risbjerg Thomsens prognoser bygger alene på
statistik, og han går ud fra, at landstendensen altid
slår igennem med halv kraft. Han indrømmer, at han
på grund af Det Konservative Folkeparti, er nødt til at
indsætte en stabilitetsfaktor.
’Når min prognose slår fejl, må jeg bare konstatere,
at Det Konservative Folkepartis kommunalpolitikere
er dygtigere end deres landspolitikere’.
Også i 2009 ramte Søren Risbjerg Thomsen forkert i
sine forudsigelser af Det Konservative Folkeparti.

Top 4 med fremgang
Allerød					
Viborg
Lyngby-Tårbæk
Hjørring
De bedste valgresultater – top 10
Vallensbæk
Gentofte
Høje-Taastrup
Hørsholm
Frederiksberg
Vesthimmerland
Helsingør
Allerød
Lyngby-Taarbæk

+
+
+
+

7,7
6,7
6,4
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%
%
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52,5
50,2
41,3
40,3
35,2
34,3
29,7
26,7
24,4
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Sådan gik valget:
Resultat						
Mål indfriet?
8,6 % af stemmerne til kommunalvalget		

13 borgmestre og to rådmænd			

205 mandater					

19 kommuner uden plads i kommunalbestyrelsen
÷
Til regionen har vi fået 15 mandater og 7,1 % af stemmerne.
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Portræt af Sofia Osmani - ny borgmester i Lyngby-Taarbæk

Uddannet cand. scient. pol
Specialkonsulent på Danmarks
Tekniske Universitet
Gift med Johnny Winther og mor
til Alina og Maja
Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk
i 2013
Gruppeformand, formand for
Social- og sundhedsudvalget og
2. viceborgmester fra 2009-2013
Frihedsinteresser:
Familie og venner
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Portræt af Sofia Osmani - ny borgmester i Lyngby-Taarbæk

Omsorg &
snusfornuft

gav borgmesterpost

Af Lone Vibe Nielsen | foto Privat

L

avere grundskyld, fornuftig økonomi og nej
til dyre ideer. Ordentlig ældrepleje og bedre
skoler.
Prioriteterne var på plads, og vælgerne
bakkede massivt op bag den konservative kurs i Lyngby-Taarbæk. Med 4582 personlige stemmer – tæt på en
tidobling af stemmetallet fra 2009 – kan 34-årige Sofia Osmani fra årsskiftet sætte sig i borgmesterstolen
i Lyngby-Taarbæk som kommunens første kvindelige
borgmester. Efter blot fire år med Venstre er Det Konservative Folkeparti tilbage i front med knapt 25 procent af stemmerne og fem mandater i kommunalbestyrelsen mod fire i sidste periode.
Netop opgøret med de seneste fire års prioriteringer,
hvor Venstre sammen med Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og De Radikale
blandt andet har hævet grundskylden med to promille,
var afgørende for det konservative comeback i Lyngby-Taarbæk. Og så er det ingen hemmelighed, at den
nuværende V-borgmester Søren P. Rasmussen har gjort
livet svært for sig selv. Ikke nok med, at Venstre har
undladt at føre borgerlig politik, samarbejdsklimaet i
kommunalbestyrelsen har langt fra været optimalt, og
i det netop vedtagne budget endte Venstre med at stå

uden for budgetforliget, forklarer Sofia Osmani. Med
over 15 procent af de afgivne stemmer, blev hun valgets store vinder.
Nye koste fejer bedst
Først oprydning, så kompromisets kunst. Sådan beskriver den nye konservative borgmester den opgave, der
venter de kommende år.
”Første opgave bliver at rydde op og få genindført god
forvaltningsskik. Der har været for meget rod. Eksempelvis er der givet byggetilladelser uden, at der var en
lokalplan. Dialogen med borgerne skal også forbedres,
så vi kan få fokus på den nære velfærd og det, der betyder noget for den enkelte i hverdagen,” siger Sofia Osmani.
I valgkampen har Sofia Osmani skarpt kritiseret
Venstre for at lade grundskylden stige, så borgerne i
kommunen i år betaler 17 procent mere end i 2012 –
samtidig med at Venstre vil bruge penge på at bygge
en cafe i Lyngby Centrum, nyt rådhusbyggeri og andre
prestigeprojekter. ”Vi kæmper for en ansvarlig omgang
med dine penge”, som hun udtrykte det.
”Gennem hele perioden har vi markeret os på – i
modsætning til Venstre – at føre klar borgerlig politik.

PH 04

7

Portræt af Sofia Osmani - ny borgmester i Lyngby-Taarbæk

Blandt andet har vi vendt os mod misbrug af borgernes penge, og vi har kæmpet for at bevare de grønne
områder i kommunen. Og så har vi haft en veltilrettelagt valgkampagne, et rigtigt godt kampagneteam og
opbakning fra både medlemmer og andre engagerede
borgere, der har været trætte af kursen de sidste fire år.
I det hele taget har borgmesteren klokket så meget i det,
at kommunalbestyrelsen reelt har været dysfunktionel. Så det bliver min opgave at få et reelt samarbejde i
gang. Med fem konservative mandater, skal vi samtidig
hver gang ud og hente støtte fra mindst to andre partier for at få de nødvendige 11 stemmer til et flertal. Så
det bliver i høj grad kompromissets kunst,” siger Sofia
Osmani.
Dialog og robotstøvsugere
Målet er at blive en borgmester, der både kan samle og
gå på kompromis, men som på centrale punkter vil holde fast i valgkampens mærkesager – også selvom der
ikke kan skabes flertal for dem.
”Jeg vil gerne give mere plads til andre. Lyngby-Taarbæk har brug for en borgmester, der ikke fylder det
hele selv. Så jeg håber at blive
en samarbejdende og rummelig
borgmester, der nok kan gå på
kompromis, men heller ikke er
bange for at stå fast på borgerlige grundværdige. Præcis som
jeg forsøger at være i livets andre sammenhænge. For mig er
praktiske løsninger og dialog
med vælgerne vigtigere end
ideologiske korstog,” siger Sofia
Osmani.
Langt hen ad vejen kommer
man langt med sund fornuft
og en grundlæggende tro på, at de, der kan og vil selv,
skal selv, mens de, der har behov, får hjælp. Det gælder
i ældreplejen, hvor velfærdsteknologi som robotstøvsugeren blot er en del af løsningen på de mange udfordringer. Omsorg, indhold i hverdagen og velsmagende
mad skal der også til, pointerer Sofia Osmani. Også på
skoleområdet skal der stilles højere faglige krav, hvis
vores børn skal klare sig i en global konkurrence. Men
løsningen er langt fra, at børnene skal tilbringe endnu mere tid i institutioner. Tværtimod er det helt afgørende at fastholde forældrenes ansvar – også for deres
børns læring. Derfor har et nej til tvungen lektiecafé
været en del af den lokale konservative valgkampagne
i Lyngby-Taarbæk.

med mand og to børn, og hendes hjerte har altid - også
politisk - banket for lokalområdet. Allerede som 14-årig
meldte Sofia Osmani sig ind i Konservativ Ungdom og
blev i 2001 valgt ind i kommunalbestyrelsen. Otte år
efter fik hun 468 personlige stemmer og posten som
gruppeformand og 2.viceborgmester, efter at partiets
borgmester Rolf Aagaard-Svendsen blev kuppet på det
konstituerende møde af Søren P. Rasmussen. En oplevelse der senere i valgperiode var medvirkende til, at
Rolf Aagaard-Svendsen valgte at stoppe som professionel politiker. Ny spidskandidat blev Sofia Osmani.
”I politik skal man ikke tage noget for givet,” siger
Sofia Osmani, der også over for Politisk Horisont tager
forbehold. Alt kan ske, indtil den endelige konstituering
i kommunalbestyrelsen er på plads på et møde 2. december.
Indisk bagage en styrke
Selv om Sofia Osmani flere gange er blevet konfronteret
med sin indiske baggrund, har hun aldrig selv været i
tvivl om, at hun er dansk.
”Min mor er fra Sydsjælland, min far fra Indien - og
jeg er fra Virum. Jeg føler mig
utrolig privilegeret over, at jeg
udover at være dansk har fået et
drys Indien med i bagagen qua
min fars familie. Det er dog ikke
noget, der har haft betydning
for mit politiske ståsted,” siger
Sofia Osmani.
Under opvæksten i Virum
skænkede hun heller ikke sine
forældres baggrund mange
tanker. Direkte forundret blev
Sofia Osmani, da hun i foråret
2006 modtog et brev fra daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), som
inviterede hende med til et møde ”om integration for
folkevalgte politikere med indvandrerbaggrund” på
Marienborg. Nok er hendes far født i Indien, men kom
til Danmark og talte dansk længe inden, Sofia Osmani kom til verden til præcis de samme opvækstforhold
som legekammeraterne.
”Hvor ville det dog være befriende at blive kategoriseret ud fra handlinger og kompetencer frem for
navn eller udseende – og mon ikke også det ville gavne integrationen: For det er da et paradoks, når samfundspåduttede etiketter fører til en fremmedgørelse,
der pludselig betyder, at jeg – mit udgangspunkt til
trods – pludseligt har noget helt personligt at sige om
integrationsprocessen i Danmark,” skrev Sofia Osmani
efterfølgende i et debatindlæg i Berlingske Tidende.
Så nok bliver hun – om alt går vel – kommunens første kvindelige borgmester. Men at hun også er den første med delvis indvandrerbaggrund er uden betydning.
Det er politikken og resultaterne, der tæller.

I det hele taget
har borgmesteren klokket så meget
i det, at kommunalbestyrelsen reelt har
været dysfunktionel...

Ingen selvfølger i politik
Selv er hun født og opvokset i Virum, uddannet cand.
scient.pol og skal – når hun bliver borgmester - sige
farvel til jobbet som specialkonsulent på Danmarks
Tekniske Universitet. I dag bor Sofia Osmani i Ørholm
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Bedre rustet til comeback om 4 år

Bedre rustet til

comeback

om 4 år
Af Lone Vibe Nielsen | foto Privat

H

ar du lyst til at være lokal C-kandidat,
hører jeg gerne fra dig!”
Nederlaget er stadig ungt, men spidskandidat for Det Konservative Folkeparti
i Ringkøbing-Skjern, 55-årige Henning Klausen er langt
fra slået ud. Tværtimod. Faktisk føler han sig bedre rustet til at genvinde en plads i byrådet ved kommunalvalget om fire år. Og den første nye kandidat har allerede meldt sig efter at have set opfordringen fra Henning
Klausen på facebook.
Men det kræver hårdt arbejde at komme tilbage,
erkender Henning Klausen – og en klar strategi for,
hvordan partiet igen bliver repræsenteret i de i alt 19
kommuner, hvor der efter årsskiftet ikke længere er
konservative byråds- eller kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det var ellers tæt på at lykkes for Henning
Klausen, der var fuld af fortrøstning på valgaftenen.
”Jeg var inde i byrådet, indtil 97,5 procent af stemmerne var optalt. Så gik jeg på toilettet – og da jeg kom tilbage var Det Konservative Folkeparti ude. Ærgerligt! Men
jeres stemme har været et bidrag til at Venstre mistede flertallet – og det er særdeles positivt,” understreger
Henning Klausen i sin tak til de 332 vælgerne, der satte
deres kryds ved hans navn på liste C.
Lokalt havde Det Konservative Folkeparti indgået
valgforbund med Kristendemokraterne og Fjordlisten
i et forsøg på at fravriste Venstre det absolutte flertal.
Det lykkedes, men uheldigvis rakte stemmerne kun til,
at de to alliancepartnere kom ind i kommunalbestyrelsen i landets arealmæssigt største kommune, forklarer
Henning Klausen, der siden 2011 har været hovedbestyrelsesmedlem.

Fremgang kræver fælles front
”Selvfølgelig er jeg skuffet. Men valgkampen og vores
kampagne er faktisk gået rigtig godt. Der har været et

fantastisk sammenhold mellem kandidaterne og stor
opbakning fra bestyrelsen. Vi har været i dialog med
rigtig mange – også på facebook – og vi har i høj grad
været med til at sætte en lokal dagsorden. Men vi mistede mange lokale stemmer, fordi det kun var muligt
at opstille fire kandidater på liste C. Det ændrer vi på
til næste gang, hvor vi minimum opstiller otte kandidater. Ved kommunalvalg stemmer vælgerne typisk på
politikere, de kender. Og vi havde ganske enkelt for få
kandidater. Derfor er vi allerede gået i gang med at finde
mulige kandidater, der er interesseret i at opstille om
fire år. Og den første har allerede meldt sig,” siger Henning Klausen.
Også nye medlemmer er kommet til under valgkampen, og netop mødet med vælgerne er helt afgørende
– ikke mindst mellem valgene, konkluderer Henning
Klausen, der som investeringsdirektør i Innovation
MidtVest til dagligt arbejder med at støtte og investere
i iværksættere.
”Det er ikke nok at tale om konservativ politik og
værdier. Vi skal være synlige og involveret i gode lokale
projekter, så vi også i hverdagen viser, hvad der gemmer
sig bag de fine ord. Selv er jeg netop blevet inddraget
i et projekt for børn og sårbare unge, hvor jeg konkret
hjælper med at skaffe finansiering. Sådan har vi nok
alle hver for sig gjort os lignende erfaringer. Nu gælder
det om at samle de positive ting fra forløbet – og hjælpe hinanden med at holde gejsten oppe. Kun ved at stå
sammen kan vi male de hvide pletter grønne om fire
år,” siger Henning Klausen.
Typisk står Venstre ekstremt stærkt i de kommuner,
hvor det ikke lykkedes at få valgt et konservativt medlem. Så det vil være konstruktivt med at samle kandidaterne fra de hvide kommuner til særlige strategidage
og erfaringsudveksling, pointerer Henning Klausen.
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Nye K-ansigter i landets byråd

3. PLADS
i borgm
”De Konservative ser ud til, at få et katastrofevalg og mister flere af deres traditionelle højborge”. Sådan stod der i Politisk Horisont i ultimo 2012 citeret fra
ugebrevet Mandag Morgen.
Det er åbenbart partiets lod at være undertippet til kommunalvalget, for
samme skrækscenarie havde de forskellige medier opstillet for Det Konservative Folkeparti her i 2013. Efteråret var fra medierne en lang fortælling om hvilke
Konservative højborge, vi ville tabe og hvor lav vælgertilslutning, vi ville få ved
kommunalvalget. Højborgene står stadig, og nye er kommet til, så Det Konservative Folkeparti fortsat er det tredje største borgmesterparti i Danmark, ligesom positionen som det fjerde største kommunale parti stadig er vores.

13

Ved redaktionens afslutning fik vi den gode
nyhed fra Allerød, sådan at så nu samlet
når op på 13 borgmesterposter i alt. Også
et stort tillykke til Jørgen Johansen!

Jørgen Johansen
Allerød
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Inden Kommunalvalget 2013 havde partiets Kommunale
Forretningsudvalg opstillet følgende mål:
•	Fortsat 12 konservative borgmestre
•
8 % af stemmerne
•
200 valgte
•	Ingen kommuner uden plads i kommunalbestyrelsen

Status efter konstitueringen er følgende:
•
•
•
•
•

13 konservative borgmestre
8,6 % af stemmerne
Højborgene står uindtaget
220 valgte, inkl. regionsrådsmedlemmer
19 kommuner uden plads i kommunalbestyrelsen

mesterkæder
Jørgen Glenthøj
Frederiksberg

Hans Toft
Gentofte

Benedikte Kiær
Helsingør

Dorte Meldgaard
Hillerød

Michael Ziegler
Høje-Taastrup

Morten Slotved
Hørsholm

Sofia Osmani
Lyngby-Taarbæk

Henrik Rasmussen
Vallensbæk

Flemming Christensen
Køge

Gert Jørgensen
Sorø

Søren Pape Poulsen
Viborg

Knud Kristensen
Vesthimmerland
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Finansloven - sådan gik det til

Fra rød til blå

finanslov

med vækst og lavere skat
Kend din besøgelsestid. Udnyt den optimalt og sæt Enhedslisten uden for
indflydelse. Sådan arbejder borgerlige stemmer, når de gør det bedst – og
det gjorde Det Konservative Folkeparti, da partiet den 26. november sammen med Venstre indgik en historisk aftale med regeringen om finansloven
for 2014.
Af Mike Legarth | foto Scanpix

P

å få timer lykkedes det Det
Konservative Folkeparti og
Venstre at afmontere truslen
om endnu en rød finanslov og
en forværret økonomisk krise for landet.
Nu får vi i stedet vækst, lavere skatter og
større økonomisk frihed til arbejdende
familier med en bred aftale, som Danmark ikke har set siden 1995. Dengang
gik Konservative som bekendt enegang
og indgik finanslov med den daværende
socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft til ikke udelt begejstring
for Venstre. Denne gang stod vi tæt sammen om en aftale, der reelt destabiliserer
regeringen. Op til forhandlingerne med
de borgerlige partier var tonen mellem
regeringen og støttepartiet Enhedslisten
kold og uforsonlig. Efterfølgende iskold.
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Ganske vist fik regeringen flertallet for
sin finanslov på plads, og dermed blev et
muligt valg afblæst. Men realitet var, at
regeringen var gået tilbage til Enhedslisten, hvis den blå aftale var glippet. Og
Enhedslisten var klar til at komme tilbage til det legendariske Struenseværelse i
Finansministeriet for at lave finanslovsaftale med regeringen for tredje gang i
år. Det fremgik klart af de signaler, som
partiet per mail og sms sendte til regeringstoppen under forhandlingerne med
Det Konservative Folkeparti. Heldigvis
blev det ved de to hidtidige røde finanslove, og støttepartiet står nu afklædt tilbage med endnu mindre lyst til at hjælpe regeringen i vanskelige stunder.
Reelt er det røde flertal væk, som flere
kommentatorer efterfølgende bemær-

kede. Aldrig har regeringen levet mere
usikkert.
Omvendt stod Det Konservative Folkeparti og Venstre stærkt ved forhandlingerne. Allerede ved de indledende
forhandlinger i oktober havde vi gjort regeringen klart, hvad en finanslovsaftale
med os ville koste. Og den var klar til at
opfylde prioriteterne. Kun derfor kunne
de afsluttende forhandlinger afsluttes
på en aften med intense forhandlinger.
Vi mødtes og spiste lynhurtigt en gang
pomfritter, bearnaisesovs og en god bøf
– det mest ”røde” den aften – i finansministerens baglokale. Derefter flyttede vi os
til Struenseværelset, hvor arbejdet med
at blive enige om en aftaletekst gik i gang.
Klokken 22.30 var den klar, så der var
enighed om, at ingen lovede mere, end

Finansloven - sådan gik det til

Reelt er det
røde flertal
væk, som flere
kommentatorer
efterfølgende
bemærkede...

Lars Barfoed interviewes til DR Nyheder i
passagen til Stengangen i Finansministeriet.

19:50

22:20
Det opnåede vi

21:45
de havde fået eller blev taget til indtægt
for noget, de ikke mente.
Regeringen ville oprindeligt have
Venstre og Det Konservative Folkeparti til at støtte regeringens forslag om at
fastfryse grundskylden på 2011-niveau
og nedsætte den med fem procent. Det
kunne vi ikke gå med til. Ganske vist et
skridt i den rigtige retning. Men et alt for
lille. Vi krævede grundskylden ned med
10 procent, men vil omvendt heller ikke
forhindre fremskridt. Så kompromisset
blev, at vi undlader at stemme, hvis Enhedslisten mod forventning springer fra
den aftale, partiet har med regeringen.
Det betyder imidlertid ingenlunde, at vi
har forpligtet os til at indstille arbejdet
med at sænke grundskylden og moder-

nisere hele systemet, som der i den grad
er brug for. Tværtimod. Det arbejder vi
videre med. Og slår til, når det rigtige
tidspunkt kommer.
Det gælder om at kende sin besøgelsestid, som skatteminister Holger K.
Nielsen (SF) bagefter bebrejdende skosede Enhedslisten. Om udtrykket ”de skal
jævne dig med jorden og dine børn i dig
og ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi de ikke agtede på din besøgelsestid”
fra Bibelen (Lukas 19.44) også kan overføres på regeringen, må tiden vise. Med
borgerlige stemmer der arbejder, lever
den nu livet endnu farligere end tidligere. Samtidig har Danmark fået en blå
finanslov. Det er vel ikke så ringe endda.

•	Skatte- og afgiftslettelser for 2,2
milliarder kroner næste år
•	Allerede aftalte skatte- og afgiftslempelser fra forårets vækstpakke fremrykkes
•	Beskæftigelsesfradraget forhøjes, og enlige forsørgere får et
ekstra højt fradrag
•	En ny naturfond og starttilskud
til en letbane i Odense
•	En række tiltag målrettet socialt
udsatte - 115 millioner kroner til
bedre boligforhold for børn og
unge
•	En ekstra milliard til ældreområdet
•	
Besparelser på 900 millioner
kroner som følge af effektiviseringer i perioden 2014-17

Det forhindrede vi
•	Højere fradrag for fagforeningskontingenter og en styrket indsats mod social dumping for
samlet 2,1 milliarder kroner
•	Statslige retskrav på velfærdsområdet
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Portræt af Dorte Meldgaard

Maksimal
konservativ indflydelse i Hillerød
Kommunalvalget bragte noget af en overraskelse med sig i Hillerød Kommune. Godt nok har Det Konservative Folkeparti siddet på
borgmesterposten tilbage i 30’erne og 40’erne og igen i 70’erne og
80’erne, men siden dengang har Venstre og Socialdemokraterne
kæmpet om posten. Indtil nu.
Af Morten Scheeelsbeck | foto Privat

F

ra årsskiftet er 37-årige Dorte Meldgaard
ny konservativ borgmester i Hillerød Kommune. Det ligger fast efter først en hektisk
valgnat og også nogle hektiske første dage
efter valget. Det lykkedes ikke Dorte og de to andre
konservative byrådsmedlemmer, Mette Thiesen og
Bente Claudi, at opnå enighed med Venstre, og da Socialdemokraterne tilbød posten til Dorte,
slog de konservative forhandlere til.
Ydmygt til opgaven
Dorte bor i Skævinge med sin
mand, Thomas, og deres tre
børn på syv, ni og 11 år. Dorte
og Thomas har været gift i 13
år. Dorte har de seneste par år
arbejdet som selvstændig korrekturlæser hjemme fra huset i
Skævinge, men fra januar bliver arbejdspladsen skiftet ud med borgmesterkontoret på rådhuset.
Dorte glæder sig, men hun vil gå ydmygt til opgaven,
understreger hun:
”Det bliver selvfølgelig en omvæltning for mig. Jeg
skal være chef for 5.000 ansatte, og jeg skal lære en hel
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masse. Jeg føler mig klar og godt klædt på, men jeg vil
selvfølgelig gå ydmygt til arbejdet og i begyndelsen sørge for at lære meget af de mange dygtige ansatte, der
allerede nu arbejder på kommunen,” siger Dorte Meldgaard og fortsætter:
”Jeg glæder mig til at få større indflydelse på, i hvilken retning kommunen bevæger sig. Det er jo den indflydelse, vi har kæmpet for. Men vi har respekt for det,
der er, og vi skal ændre tingene i vores retning i et tempo, så alle kan følge med.”
Evig opbakning hjemmefra
Dorte Meldgaard betegner sig selv som et udpræget
familiemenneske, og det er også den fornemmelse,
man får, når man bevæger sig rundt i hendes hus, der
i øvrigt ligger langt ude på landet, og som parret selv
har tegnet og bygget. Der er masser af legetøj og børnetegninger, og i indkørslen står tilmeld en hjemmelavet
sæbekassevogn, som Dorte har været med til at bygge.
”Min base er selvfølgelig min familie. Det er hos dem,
jeg får evig opbakning, og det er sammen med dem, jeg
har det allerbedst, for det er der, hvor jeg i hvert fald
altid kan få lov til at være 100 procent mig selv,” fortæller Dorte og afslører, at det selvfølgelig blev drøftet
derhjemme, om hun skulle gå efter borgmesterposten,

Portræt af Dorte Meldgaard

Min base er
selvfølgelig
min familie. Det er
hos dem, jeg får
evig opbakning.
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Portræt af Dorte Meldgaard

Hillerød Kommunes nyvalgte, 37-årige konservative borgmester
foran et af byens vartegn Frederiksborg Slot.

selvom det måske ville
tage mere af hendes tid.
”Ja, vi drøftede det, for
det kommer jo til at have
stor indflydelse, men hele
familien bakkede mig fra
begyndelsen op og sagde,
at jeg selvfølgelig skulle
gå efter posten, hvis jeg
fik chancen. Både mine
forældre og svigerforældre bor også i kommunen, og de har alle sammen lovet at give et ekstra nap
med, hvis det skulle blive nødvendigt undervejs med de
tre børn og et nyt og krævende arbejde.”

... jeg har kæmpet for Det Konservative Folkeparti, og
jeg kan sagtens se mig
selv i øjnene...

Spirende byrådsdrømme
Dorte Meldgaard meldte sig ind i partiet for ti år siden,
hvor hendes mand allerede var medlem. Hun blev aktiv
lige med det samme og kom også hurtigt i bestyrelsen.
Borgmesterdrømmene kom dog ikke lige med det samme.
”Den første håndfuld år var jeg bare aktiv i bestyrelsen og i forbindelse med diverse arrangementer, men
omkring 2008 begyndte jeg at spekulere på, at det da
kunne være spændende at sidde i byrådet, og så besluttede jeg at stille op til valget i 2009,” fortæller Dorte,
der med 259 personlige stemmer kom ind på partiets
fjerde mandat.
Dorte blev hurtigt bidt af arbejdet, og da der skulle
findes en ny spidskandidat i 2013, og spidsen fra 2009
ikke genopstillede, sprang Dorte til og blev valgt som
konservativ borgmesterkandidat. Nu bliver Dortes anden periode så som borgmester.
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Familien i centrum
Dorte betegner mig selv politisk som socialkonservativ,
der er både lyserød, grøn og blå, og hun er mest til brede forlig og aftaler hen over midten. Allerede ved sidste
valg gik Dorte og de andre konservative i Hillerød Kommune med i konstitueringen omkring Socialdemokraterne, forklarer Dorte:
”Så det kunne vi også godt gøre i år – denne gang med
mig i borgmesterstolen. Vi kan også finde sammen med
Venstre, og det har vi også gjort flere gange. Men jeg
er meget til brede aftaler, og jeg håber, at samarbejdet
bliver bredt de kommende fire år.”
Dorte Meldgaard og resten af det konservative hold
har været udsat for brok og kritik fra især lokale Venstre-folk, der var utilfredse med, at de ikke pegede på
V-spidsen til borgmesterposten, men det er Dorte ved
at komme over.
”Det har da været ubehageligt, og jeg kan godt forstå, at nogen er skuffede, men jeg har kæmpet for Det
Konservative Folkeparti, og jeg kan sagtens se mig selv
i øjnene. Vi har ikke brudt aftaler, og vi kunne ikke blive enige med Venstre. Nu ser vi i stedet fremad, og jeg
håber, at vi også fortsat kan samarbejde med Venstre,
for der er stadig utroligt mange ting, vi er enige om.
Faktisk nok de fleste, siger Dorte Meldgaard og siger om
fremtiden:
”Det er op til vælgerne, hvor længe jeg skal være
borgmester. Jeg brænder for Hillerød og for kommunens udvikling, så jeg bliver gerne siddende, så længe
vælgerne vil have mig. Og så længe, jeg har opbakning
fra familien.”

Opslagstavle
Klummetitel

… og en række nye
ansigter i pressetjenesten
Organisationsændring
på partikontoret…
I forlængelse af at afdelingschef
Henrik Sølje Weiglin efter tretten års ansættelse har søgt nye
udfordringer, er partikontorets
organisationsafdeling blevet opdelt i to selvstændige afdelinger
”Kampagne” og ”Foreningsservice”. Som leder af Kampagne er
udpeget tidligere organisationskonsulent Peter Mark Lundberg.
Som leder af Foreningsservice er
ansat René Nørbjerg, der kommer
fra en stilling som projektleder i
Danske Bank.








I partiets pressetjeneste på Christiansborg er der ligeledes sket en
del personalemæssige ændringer.
Chefkonsulent Henrik Hilleberg
har efter samlet ni års ansættelse
søgt nye udfordringer og er blevet
afløst af konsulent Peter Utzon
Berg. Ligeledes er konsulent Mette
Fjord Sørensen fratrådt sin stilling
efter endt barsel. Hendes afløser
vil blive fundet senere. Souschef
René Gyldensten har efter syv års
ansættelse søgt nye udfordringer
ved årets udgang og afløses primo januar af journalist Tim Smidemann. Ligeledes er journalist
Morten Scheelsbeck tiltrådt i en
nyoprettet stilling.











Informer os!
Er du flyttet, eller har du fået ny
mailadresse? Husk at give partikontoret besked via mail på:
medlem@konservative.dk. Du kan
også ringe til os på tlf. 33 37 43 44
mandag til torsdag mellem kl. 10
og 16 og fredag mellem kl. 10 og
15 med eventuelle spørgsmål.

Åbningstider omkring
jul og nytår
Partikontoret holder ferielukket
fra den 23. december til og med
den 5. januar 2014. Vi åbner igen
for telefonisk og elektronisk henvendelse mandag d. 6. januar 2014.

Velkommen
på Christiansborg




Februar
5.	Introaften for nye
medlemmer, Christiansborg
April
10.	Introaften for nye
medlemmer, Christiansborg




















Strategisk lederskab
Deltag på et ambitiøst
lederudviklingsforløb der
udvikler dig og din forretning







www.cfl.dk/stl

2x K i top 5
Hans Toft tog andenpladsen som
landets mest populære borgmester ved kommunalvalget og Michael Ziegler tredjepladsen. De
to indtager dermed to ud af fem
pladser i top 5 – begge med en andel af stemmerne på hele 31,8 %.







Løsning og afleveringsdato
Når du har løst kryds og tværs’en, kan du være med i konkurrencen om 2 x gavekort
på 200 kr. til Bog & Idé.
Du skal blot indsende kodeordet til info@konservative.dk - husk at skrive dine kontaktoplysninger.


Konkurrencen er kun for medlemmer af partiet. Seneste dato for indlevering af
løsning er den 12. januar 2014
Der trækkes lod blandt de indsendte svar. Vinderne får direkte besked.
Løsningen på seneste krydsord, nr. 3, 2013, er: HÅNDKØBSMEDICIN

Redaktionen ønsker alle vores læsere
rigtig glædelig jul og godt nytår.
Vi ses igen i det nye år.
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Valg til Europa-Parlamentet

Valgkampen

er skudt i gang
Af Bo Skjøtt Linneberg | foto konservative.dk

N

år Bendt Bendtsen skal redegøre for, hvorfor han genopstiller til Europa-Parlamentet så er svaret klart: ”Vi skal sikre Danmark indflydelse i EU!”
Da Bendt Bendtsen som nytiltrådt medlem af Europa-Parlamentet bød lobbyister fra USA’s handelskammer velkommen på sit
kontor, fik han sig en overraskelse. Hele otte mand,
repræsentanter for nogle
af verdens største virksomheder, ville møde det
nyvalgte medlem for at
diskutere erhvervspolitik.
Hillary Clinton, daværende amerikansk udenrigsminister, ringede i
2010 personligt til ledende medlemmer af Europa-Parlamentet. Hun ville
sikre sig, at EU ville bakke
op om en ny terrorlov.
I 2013 fik Europa-Parlamentet – imod Englands
ønske – indført et loft for udbetalingen af bonusser i
den finansielle sektor.
I 1979 indførtes det direkte valg ved EU-valgene, og

... vi laver lovgivning, der er
til gavn for virksomhederne. Det betyder, at
vælgerne fortsat har
en arbejdsplads. Det
er vigtigt i disse krisetider...
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35 år senere har vi et parlament, som regeringer og lobbyister tager seriøst.
Det Konservative Folkeparti er medlem af Parlamentets største gruppe, så Bendt Bendtsen sidder ofte
centralt i forhandlingerne. ”Vi lovgiver om ting, der har
stor indflydelse på Danmark. Jeg har været med til at
præge vigtig lovgivning om energibesparelser, finansiel
regulering og finansiering af virksomheder. Mit fokus
er erhvervslivet. I denne krisetid skal vi sikre arbejdspladser i Danmark og Europa!” siger Bendt Bendtsen.
Forberedelserne er i gang
Søndag den 25. maj 2014 skal danskerne til stemmeurnerne for at vælge deres repræsentanter til Europa-Parlamentet. Der er traditionelt mindre interesse for EU
end for dansk politik, og det kommer til at have en indflydelse på valgkampen.
Forberedelserne for de konservative kandidater er i
gang. De har haft de første interne møder, og i begyndelsen af december var gruppen på en fælles tur til Bruxelles. Her mødte de lobbyister, journalister og politikere fra den konservative gruppe i Europa-Parlamentet.
Bendt Bendtsen siger at møderne bruges til at få input
fra specialister og diskutere politik. Kandidaterne har
lært hinanden godt at kende på turen og Bendt Bendtsen mener godt, at Konservative kan genvinde sit mandat.

Valg til Europa-Parlamentet

Kandidatholdet til EP-valget
er påplads og klar til kamp!

”Vi har en rigtig god liste. Vi har 5 kvinder og 5 mænd.
Hele landet og alle aldersgrupper er repræsenteret, og
vi vil deltage i debatter overalt. Det er klart at vi skal
løbe stærkere jo tættere vi kommer på valget, men vi
er så småt begyndt. Medierne plejer desværre ikke at
interessere sig meget for hverken EU eller valget. Derfor
gør jeg selv – og flere af de andre kandidater – meget
ud af at bruge sociale medier som Facebook og Twitter”
siger Bendt Bendtsen.
Der er kun 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Et mandat kræver godt 7 pct. af stemmerne, men
med baggrund i kommunalvalget ser Bendt Bendtsen positivt på valget til Europa-Parlamentet. ”Der er masser af
konservative stemmer derude”, siger Bendt Bendtsen.
”Danske virksomheder kan kun konkurrere, hvis det
er på lige vilkår med andre lande i Europa. Jeg er meget
optaget af, at vi skal have nedbragt ungdomsarbejdsløsheden – også i Danmark. Vores virke i Europa-Parlamentet er at skabe øget vækst og beskæftigelse. Vi har
i den forløbne periode skabt markante politiske resultater som i årene fremover udmøntes i flere arbejdspladser i Danmark. Vi vil også i det nye parlament slås
for danske arbejdspladser og danske virksomheder. En
stemme på Det Konservative Folkeparti er en stemme
for at skabe yderligere job i Danmark og i Europa. Det er
helt afgørende for Danmark og Europa, at vi genvinder
konkurrencekraften.”
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Interview med Sarah Frandsen

Jeg har selv fået helt
enormt meget ud af
mine indtil videre tre år i KU
lige fra mine bedste venner,
social, politisk og historisk uddannelse og til min
kæreste, som jeg i dag bor
sammen med...
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Interview med Sarah Frandsen

En slasket pizza eller

verdens fedeste

studiejob?

Af: Morten Scheelsbeck | foto Privat

19-årige Sarah Frandsen er aktiv i KU og samtidig en del af partiets
talenthold. PH mødte Sarah for at høre nærmere om både hendes politiske mål og om en ny KU-kampagne, der handler om, hvad
man kan få for 75 kroner.

K

onservativ Ungdom (KU) har i dette efterår lanceret en ny kampagne, der kort og
godt hedder ’75 kroner’. Bag titlen ligger der
det, at et medlemskab af KU kun koster 75
kroner, og de unge konservative forsøger derfor at stille skarpt på alle de gode ting, man kan få for det billige
kontingent.
Blandt de menneskelige ansigter i kampagnen er
19-årige Sarah Frandsen, der oprindeligt er fra Faaborg,
men i sommer rykkede til Frederiksberg for at flytte
sammen med sin kæreste Christian, som hun har mødt
– i KU selvfølgelig.
Ret god handel
”75 kroner-kampagnen handler om at skabe fokus på, at
KU er meget mere end politik. Vi har skarpe holdninger,
og vi elsker at diskutere alt fra SU til ældrecheck, men vi
er også helt almindelige personer bag, og det vil vi gene
vise med kampagnen. Jeg har selv fået helt enormt meget ud af mine indtil videre tre år i KU – lige fra mine
bedste venner, social, politisk og historisk uddannelse og

til min kæreste, som jeg i dag bor sammen med,” fortæller Sarah og fortsætter:
”Alt det har jeg fået for kun 75 kroner om året, og det
er ret så god en handel, at vi selvfølgelig gerne vil have
endnu flere til at indgå den.”
Sarah sidder i KU’s kampagneudvalg, og idéen til kampagnen stammer fra et møde, hvor KU’erne kom til at
tale om alle de gode ting, de hver især havde fået ud af
deres medlemskab. De begyndte at finde på andre ting,
som man kunne få for den pris, som kontingentet kostede – altså 75 kroner – og så var idéen født.
Kampagne på flere år
”KU er mange ting, og man kan også sammenligne det
med et frivilligt studiejob, hvor man lærer en masse forskellige ting, som man både kan gøre brug af i forhold til
venskaber og netværk og videre i din karriere. Til sammenligning kan man for samme pris også få en enkelt
biografbillet eller en slasket pizza – og helt ærligt, så vil
jeg altså hellere have verdens fedeste studiejob,” fastslår
Sarah.
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Interview med Sarah Frandsen

KU-kampagnen 75 kroner har Sarah Frandsen som en af de cases, der fortæller, hvad
hun har fået ud af KU-kontingentet. Sarah
fremhæver her, at KU har givet hende en
kæreste og sine bedste venner.

KU’erne har allerede under kommunalvalgkampen været rundt på gymnasier og andre skoler med kampagnen, og Sarah fortæller, at landets unge indtil videre har
taget godt imod den. Arbejdet skal dog fortsætte et godt
stykke tid:
”Det er planen, at 75 kroner-kampagnen skal være tidløs og kunne bruges de næste par år. Budskabet om, at
en politisk ungdomsorganisation som KU er mere og andet end politiske diskussioner, holder ved, og det er værd
at fortælle lang tid frem,” fortæller den unge fynbo.
Lynkarriere i KU
Sarah blev medlem af KU for tre år siden, da hun gik i 1.g på
Faaborg Gymnasium, og en ældre elev på skolen fik hende
hvervet. Samme uge, som hun blev medlem, deltog hun i
både et grundkursus for nye medlemmer og en julefrokost
i Odense KU, og så var hun solgt. Allerede tre måneder senere blev hun valgt i bestyrelsen i den lokale KU-forening,
Sydfyns KU, og året efter blev hun valgt til formand for foreningen.
I sommer blev Sarah student, flyttede fra Fyn til Frederiksberg for at tage et sabbatår og arbejder nu i Nykredit som mødebooker og som piccoline på et arkitektkontor. Pengene spares op til en rejse til (måske) Kina til
forsommeren, og så overvejer hun at begynde at læse
International Business and Politics på Copenhagen Business School efter sommeren.
”Det skal i hvert fald være noget, der har med samfundsfag og politik at gøre,” siger hun bestemt.
Partiets yngste talent
Sarah er desuden også en af 20 udvalgte unge i partiets
talentprogram for kommende konservative politikere, i
øvrigt som den yngste, og det er noget, hun sætter stor
pris på:
”Jeg har fået at vide, at jeg blev anbefalet igennem KU,
og det er da en stor ære at blive udpeget som et politisk
talent. Jeg syntes, det lød vildt spændende, men jeg var
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først lidt i tvivl, fordi jeg kun var 18 år, og jeg tænkte, at
det måske var lidt tidligt. Det er også et langsigtet projekt for mit vedkommende, men jeg er meget glad for at
være med,” fortæller Sarah og understreger, at hun ikke
føler, at der er så voldsomt et pres på hende i øjeblikket:
”Det er meningen, at jeg skal udvikle mig over måske
fem-otte år, og jeg skal jo ikke ud og være fuldtidspolitiker hverken i morgen eller i overmorgen. Jeg skal først gå
fuldt ind i politik, når jeg har en uddannelse og måske
et par års erhvervserfaring, men det er vanvittigt spændende at være med allerede og blive udviklet undervejs.
Drømmer om Christiansborg
Sarah var aktiv i Rasmus Jarlovs kampagne under kommunalvalget i København, og hendes personlige drøm er
også på sigt selv at blive politiker.
”Lige nu vil jeg bare gerne udvikle mig stille og roligt
– både i KU og via partiets talentprogram – og beriges
med gode debatter og diskussioner, godt selskab og gode
netværk og politisk træning – men på sigt er min store
drøm at blive valgt til Folketinget,” forklarer Sarah.
Hun erkender, at hun måske skal prøve at stille op til
et kommunalvalg først for at få lidt føling med det, men
hendes politiske ambitioner kan ikke på sigt klares fra
et byråd:
”Jeg vil gerne en dag være med til fx at ændre vores
skattesystem helt grundlæggende. Skattetrykket gør,
at folk ikke gider arbejde, så vi skal have færre penge
i statskassen og flere i folks lommer. Derudover vil jeg
gerne arbejde for at gøre op med universelle velfærdsydelser. Vi skal hjælpe dem, der har brug for det, og lade
resten være. Og med al respekt for landets byrødder, så
er det altså Folketinget, der skal tage fat om lige de emner,” slutter Sarah Frandsen.

KU-formandens beretning

KU indrykkede på valgdagen denne
helsidesannonce i Metroxpress for
at gøre opmærksom på den samlede
database over KU-kandidater.

KU fik
kanon-valg
*KU-kandidater er kandidater mellem 18-36
år, som er medlem af KU og selv aktivt har
tilkendegivet, at de er KU-kandidater.

Af Kristoffer Beck | foto KU
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ikke en valgkamp! Der er nok
mange, der stadig først for nylig er kommet sig over årets
politiske højdepunkt, kommunal- og regionsvalget. Det samme
gælder for os i Konservativ Ungdom. Vi
har ført en hæsblæsende valgkamp med
mere end 50 KU-kandidater* rundt om i
hele landet, som alle gav den en skalle
for at skaffe konservative stemmer. Som
landets ældste ungdomsorganisation
har vi naturligvis en del erfaring på bagen samt dygtige forgængere, der har
skabt fundamentet for den fantastiske
bevægelse, som vi i dag er en del af. Vi
ved, at KU’erne altid er klar til kamp for
et konservativt Danmark, når det gælder. Det endte også med, at KU fik valgt
ikke færre end 16 kandidater ind i by- og
regionsråd. Det er fire flere end for fire
år siden, og det er vi naturligvis rigtig
stolte af.
Foruden de valgte KU’ere leverede
mange andre af vores kandidater flotte og veltilrettelagte kampagner, som
gav nogle opsigtsvækkende personlige
resultater. Det samlede stemmetal for

KU’s kandidater er i nærheden af 40.000
personlige stemmer – et resultat vi er
enormt glade for! Valget har bevist, at
KU fortsat er Danmarks stærkeste kampagneorganisation, og vi er klar igen,
næste gang der skal gøres en forskel for
den konservative bevægelse i Danmark.
Vores medlemmer brænder for at få
gjort visioner til virkelighed og er vilde
efter at prøve kræfter med det realpolitiske arbejde. Med det samlede antal kandidater på valg og deres flotte resultat tør
jeg godt sige, at vi har noget stort i sigte,
når denne generation af KU’ere for alvor
bliver en del af det politiske Danmark.
Vores talentmasse er enestående, og
fremtiden er konservativ – så Thorning
kan bare udskrive det valg! Glædelig jul
og godt nytår.

De 16 valgte KU-kandidater er:
Rene Danielsson, Bornholm
Nicolaj Bang, Region Midtjylland
Morten Schou Jørgensen, Vallensbæk
Morten Scheelsbeck, Solrød
Chris Lassen Jensen, Rødovre
Signe Nøhr, Vesthimmerland
Pia Buus Pinstrup, Vesthimmerland
Merete Scheelsbeck, Høje Taastrup
Lasse Krull, Region Syddanmark
Simon Aggesen, Frederiksberg
Phillip Læborg, Helsingør
Kristian Guldfeldt, Odense
Mette Thiesen, Hillerød
Mads Andersen, Køge
Christian Buje Tingleff, Gentofte
Mette Abildgaard, Region Hovedstaden

PH 04

23

danmark
oP i Gear
DI’s Produktivitetspanel

22 virksomhedsledere har arbejdet
med 12 emner for at forbedre Danmarks
produktivitet. 3. december præsenterede de
resultaterne for offentligheden.
Læs resultaterne på di.dk/produktivitetspanel

di.dk/produktivitetspanel

