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EN HILSEN FRA FORMANDEN

over de kommende år. Vi har med vores 
erhvervspakke sikret de danske virksom-
heder langt bedre forhold og muligheder 
for at skabe job og vækst, og vi har ikke 
mindst præsenteret et udspil, der skal 
styrke foreningerne og de frivillige kræf-
ter blandt danskerne.

Nu gælder det valget
Men nok om os på Borgen. Den forgangne 
tid og ikke mindst den kommende kom-
mer til at stå i kommunal- og regions-
valgets tegn. Selvom vi mandatmæssigt 
halter lidt efter på Christiansborg, det må 
jeg jo indrømme, er vi ude i landet stadig 
Danmarks tredjestærkeste lokale parti, og 
derfor er jeg også sikker på, at vi nok skal 
forsvare vores ellers meget flotte resultat 
fra 2013, hvor vi fik 8,6 procent af de sam-
lede stemmer.

Det kan vi sagtens, fordi stemningen i 
dag er i top, og vi er igen et parti i frem-
gang. Vi har et af landets mest velsmurte 
kommunale baglande med dertilhørende 
kampagnemaskiner, og vi har tilmed Dan-
marks stærkeste politiske ungdomsorga-
nisation – i Konservativ Ungdom – 
med på holdet. Det kommer til 
at spille en afgørende rolle 
den 21. november, og jeg 
er stensikker på, at vi 
sammen hiver et godt 
og solidt resultat hjem.

Derfor har vi i den-
ne udgave af PH også 
valgt at afsætte en 
stor del af bladet til 
et valgtema, hvor vi 
fokuserer på alt det, 
som I skal huske på 
her de sidste par 
uger op til valget. 
Husk nu på, at det 
kun er politiske 
nørder som os selv, 

der mere eller mindre hele tiden er i valg-
kamps-mode. De danske vælgere er først 
ved at komme det nu, og det er derfor lige 
nu, at slutspurten kan komme til at spille 
en afgørende rolle.

God læselyst – og god valgkamp!

Søren Pape Poulsen
Partileder, Det Konservative Folkeparti

Først og fremmest: Tusind tak for op-
bakningen og genvalget af mig som jeres 
formand på landsrådet i København for en 
god måneds tid siden. Jeg havde jo nok lu-
ret, at I ville genvælge mig – men det luner 
stadig. Jeg er stolt og ydmyg over at stå i 
spidsen for landets bedste parti. Tak!

Jeg oplever i øjeblikket en optimisme og et 
engagement hos jer ude i landet, som jeg 
ikke kan huske lignende de seneste rigtigt 
mange år. Det giver mig energi til at knokle 
videre for konservative resultater og kon-
servativ fremgang.

På vej i den rigtige retning
Knap et år som regeringsparti er nu gået, og 
jeg er indtil videre meget stolt af resultaterne 
– og ikke mindst af, at det ser ud til, at vi har 
fået vendt udviklingen for vores parti. For et 
år siden, før vi blev en del af den borgerlige 
regering, lå vi under valgresultatet, men nu 
ligger vi stabilt over.

Vi er ikke strøget fuldstændigt til tops eller 
har sprængt nogle skalaer, men vi er stille 
og roligt på vej i den rigtige retning. Det 
vil jeg gerne takke både mine konservative 
politikerkolleger og ikke mindst jer – ver-
dens bedste bagland – for. Virkelig tak!

Solide konservative resultater i 2017
Lige nu er vi midt i et vanvittigt travlt ef-
terår, hvor vi fra regeringens og vores fol-
ketingsgruppes side på Christiansborg har 
sat mange ambitiøse skibe i søen. Vi har 
spillet ud med en stor skattereform, der 
vil give alle danskere i arbejde flere penge 
mellem hænderne. Penge, der kan bruges 
på det, som de synes er velfærd – og så er 
jeg sådan set ligeglad med, om det er en 
familieweekend i Legoland, eller om det 
er en elektrisk ladcykel. Det er velfærd på 
danskernes egne præmisser.

Vi har sikret vores danske forsvar et sub-
stantielt løft, der hæver forsvaret markant 

Stemningen er i top
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Siden sidst

De konservative politikere var klar, da Folketinget åbnede den 
første tirsdag i oktober. Dagen startede med en gudstjeneste i Christi-
ansborg Slotskirke og fortsatte med statsministerens åbningstale i en 

fyldt folketingssal med den kongelige familie til stede i kongelogen. 

Mette Abildgaard var hjemme i kendte omgivelser i Horsens, da 
hun i september delte flyers og bolcher ud i gågaden sammen med 

spidskandidaten Allan Hjorth og gode KU’er. 

Ungdommens folkemøde løb af stablen den 7-8 september i Søn-
dermarken på Frederiksberg. Og det blev desværre et meget vådt 

folkemøde, hvor regnen stod ned i to dage i træk. Men det afholdte 
ikke de unge fra at diskutere politik på livet løs. Her ses Søren Pape 

Poulsen i Konservativ Ungdoms telt. 

Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte. Det er den 
dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har 

ydet. Og den 5. september i år var ingen undtagelse. 
Som formand for forsvarsudvalget var Rasmus Jarlov ude og takke 
soldater, som netop var vendt hjem fra Irak og Afghanistan. I år var 

det niende gang, at Flagdagen blev afholdt. 

Det er altid dejligt med besøg hjemmefra, lyd det fra Søren Pape 
Poulsen, da han på en regnfuld septemberdag fik 28 viborgensere 
på besøg i Justitsministeriet. Besøget var arrangeret af Det Konser-

vative Folkeparti og Viborg Stifts Folkeblad. 

4,8 
mia. 

-
kroner mere om året til  

Forsvaret, har regeringen lagt  
op til med sit nye udspil til det 

kommende forsvarsforlig.  
I alt får Forsvaret et bevillingsløft 
på 13 milliarder kroner over de 

kommende seks år. 

Thomas 
Delaney

-
blev sammenlignet med Det Kon-
servative Folkeparti i Mette Abild-
gaards åbningstale. Fordi han har 

det store forkromede overblik, 
scorer en masse mål – og altid går 
på banen med charme og lækkert 
hår. Hele Mette Abildgaards tale 
kan se og høres på Mette Abild-

gaards facebook-profil.
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LANDSRÅDET

 
Af Frederik Bloch Münster og Frederik Hilstrøm

I weekenden den 23.-24. september løb 
Det Konservative Folkepartis landsråd 
2017 af stablen. Med den seneste tids po-
litiske medvind for partiet – herunder 
stigende vælgertilslutning og medlemstal 
– var der lagt op til en weekend med højt 
humør og god stemning. Og det var lige 
præcis, hvad det blev. Over 1.000 deltagere 
gjorde landsrådet til en stor succes, og der 
florerede en fantastisk stemning week-
enden igennem i Tivoli Hotel & Congress 
Center. 

Stor tale af Pape
Weekenden bød på flere højdepunkter. 
Særligt Søren Pape Poulsens tale lørdag 
gjorde indtryk på forsamlingen, der bifaldt 
den med stående ovationer. Søren havde 
valgt at lægge vægt på konservative dyder 
som det personlige ansvar, medmenne-
skelighed og anstændighed.

Naturligvis var der også mere konkrete 
politiske budskaber såsom udvisning af 
kriminelle udlændinge og et stærkere po-
liti og forsvar. Og så blev der plads til en 

hilsen til det konservative ikon Poul Sch-
lüter, som samme måned 35 år tidligere 
havde dannet sin første regering.

Konservativ samfundspris til hjemløse
Lørdag blev den årlige konservative sam-
fundspris ligeledes overrakt. Det blev orga-
nisationen SAND – De Hjemløse Landsor-
ganisation, som en enig folketingsgruppe 
havde besluttet skulle vinde. Begrundelsen 
lød, at SAND er en organisation, som sør-
ger for støtte og medmenneskelighed til 
Danmarks mest udsatte.

Politiske drøftelser om søndagen
Søndagen stod i den politiske debats tegn, 
men inden den politiske debat gik i gang, 
skulle den formelle del af landsrådet ord-
nes. Søren Pape blev genvalgt som parti-
ets formand, Michael Ziegler blev genvalgt 
som kommunalpolitisk næstformand, og 
Henrik Søjle Weiglin blev genvalgt som or-
ganisatorisk næstformand. Stort tillykke 
med genvalget.
 
Derefter begyndte den politiske drøftelse, 
hvor der aktivt blev debatteret alt fra de 
konkrete forslag til partiets program samt 

generel politisk drøftelse om alt mellem 
himmel og jord. 

Ligeledes var der plads til flere motiveren-
de taler, som ledte opmærksomheden hen 
imod kommunalvalget den 21. november 
og vigtigheden af gode konservative valg-
resultater overalt i landet. 

En meget stor del af dem, som deltog i lør-
dagens program, var også at finde i lands-
rådssalen om søndagen, hvilket vidnede 
om et stort engagement og lyst til at del-
tage i personvalgene såvel som debatten. 

Landsrådet 2017 var alt i alt et fremragen-
de landsråd, hvor den gode stemning og 
optimisme fik lov til at skinne igennem 
hele weekenden.

Tak for et godt landsråd.

Landsråd 2017

Det bedste landsråd  
i mange år

Mere indhold på
Politisk Horisont Online

Kig ind på politiskhorisont.dk og se 
flere billeder fra landsrådet 2017.



KONSERVATIVE RESULTATER

sten og mange andre offentlige og private 
initiativer på gadeplan.

Men det er ikke kun blevet ved besøgene. 
Børne- og socialministeren har også al-
lerede gennemført konservativ politik på 
området og blandt andet med bred op-
bakning sikret en ny aftale om stærke-
re dagtilbud, der udover at forbedre den 
pædagogiske indsats skal give forældre 
mere frihed og fleksibilitet i valget af 
dagtilbud.

I efteråret har Mai først haft blikket ret-
tet mod at lancere en ambitiøs hand-
lingsplan mod hjemløshed, hun vil for-
byde diskrimination af personer med 
handicap, og så vil hun igangsætte en 
ny handlingsplan for frivillige, der 
for hende er en af grundpillerne i ci-
vilsamfundet.

Vækst til næste generation
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har 
indført en ny planlov, indgået en ny 
boligskatteaftale og sat arveafgiften i 
virksomheder ned fra 15 til 5 procent. Alt 
sammen konservative mærkesager. 
I efteråret ligger som bekendt slaget om 
finansloven.

Brian har meldt ud, at vi skal styrke 
aktiekulturen i Danmark med lem-
peligere skattevilkår og en særlig 
aktiesparekonto, så det i fremtiden 
er mere almindeligt, at danskerne in-
vesterer i danske virksomheder og vækst. 

Med erhvervs- og iværksætterudspillet, 
som Brian har givet titlen Sammen om 
fremtidens virksomheder, afsætter rege-
ringen 800 millioner kroner i 2018 stigen-
de til to milliarder frem mod 2025 til at 
styrke dansk erhvervsliv og skabe en bedre 
iværksætter- og aktiekultur.

Af Thomas Ebdrup

Siden regeringsdannelsen er både med-
lemstal og meningsmålinger gået frem for 
Det Konservative Folkeparti, og justitsmi-
nister Søren Pape Poulsen er blevet kåret 
som landets mest populære minister. Men 
hvilke politiske resultater har den kon-
servative fremgang bragt med sig i rege-
ringen? Politisk Horisont ser nærmere på 
nogle af de områder, hvor Danmark er ble-
vet mere konservativt det seneste år.

Et tryggere Danmark
Med Søren Pape Poulsen ved roret i Ju-
stitsministeriet har politiet hurtigt fået 
nye redskaber i kampen mod banderne. 
Regeringen afsatte 60 millioner kroner 
og igangsatte 12 nye initiativer mod ban-
derne. Regeringen har desuden iværksat, 
at Forsvaret hjælper med efterforsknin-
gen og aflaster politiets grænse- og be-
vogtningsopgaver, så der til gengæld kan 
komme flere betjente på gaden. Alt dette 
kommer oven i bandepakken Bander bag 
tremmer, som skal styrke kampen mod 
bandeproblemet.

Det er ikke kun banderne, der har justits-
ministerens jernnæve at føle, og regerin-
gen vil efter konservativt ønske i efteråret 
sikre, at indbrudstyve får den fornødne 
straf, så danskerne kan føle sig trygge i 
deres hjem, og at straffen for vold hæves, 
så der tages hensyn til offeret frem for 
forbryderen. Pape er også kommet med et 
udspil om at afskaffe forældelsesfristerne 
i sager om overfald mod børn, som ofte 
først anmelder overgrebet mange år efter.

Overskud til familien
Mai Mercado har siden regeringsdannel-
sen blandt andet brugt sin tid på at besøge 
væresteder for hjemløse, institutioner for 
udsatte unge, diverse dagtilbud, Gadejuri-

DANMARK ER BLEVET MERE
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KONSERVATIVE RESULTATER

Overskud til familien
Konservative har indført:
• 580 mio. kr. til at styrke dagtilbuddene
• Kombinationstilbud i dagtilbud til forældre med skæve arbejdstider
• Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov
• Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser i dagtilbuddene
• Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
• Fokus på at børnene holder ferie fra dagtilbud
• Mere tid til nærvær gennem mindre og mere meningsfuld dokumentation i dagtilbuddene
• Mulighed for at kommuner kan forsikre frivillige besøgsvenner
• En ny civilsamfundsstrategi, der skal forbedre forholdene for frivillige.

Konservative vil:
• Forbyde diskrimination på grund af handicap
• Indføre et mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre- og børn
• Lave ny handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

Vækst til næste generation
Konservative har indført:
• Skærpet indsats mod hvidvask
• Ny luftfartsstrategi, der skal give flere flyruter og afgange
• Øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet
• Ny planlov med bedre mulighed for vækst og udvikling i hele Danmark
• Ny boligskataftale, der sparer boligejerne for 28 mia. kr. frem mod 2025
• Sænket bo- og gaveafgift fra 15% til 5% i generationsskifte i familieejede virksomheder

Konservative vil:
• Indføre investorfradrag og lette skatten på aktieindkomst
• Indføre en aktiesparekonto med forbedrede skattevilkår, så danskerne får mulighed for at investere i vækst
• Sænke taksten for Storebæltsbroen og sænke nøddeafgiften
• Have et højere skattefradrag for forskning og udvikling og udvide forskerskatteordningen fra 5 til 7 år

Et tryggere Danmark
Konservative har indført:
• 25 nye specialister med særlig ekspertise i digitale spor
• 25 nye medarbejdere til forebyggende arbejde i særligt udsatte områder
• Nyt samarbejde mellem Forsvar og Politi, der skal aflaste politikredsene
• Undersøgelse af muligheden for at opløse Loyal to Familia
• Fordoblet minimumsstraf for ulovlig våbenbesiddelse
• Skærpet straf for afpresning af forretningsdrivende
• Forbedrede muligheder for kommunerne for at forbyde rockerborge
• Skærpet straf for utryghedsskabende tiggeri
• Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

Konservative vil:
• Afskaffe forældelsesfristerne i sager om overfald mod børn
• Hæve straffen for grov vold med en tredjedel
• Hæve straffen for indbrud med en tredjedel
• Sikre at kriminelle udlændinge kan udsendes ved at se på menneskerettighedsdomstolens  

dynamiske fortolkninger



NASER KHADER

Af Tanja Pinderup Hessner og Frederik Hilstrøm

EN ARBEJDSDAG MED NASER: 

Ganske almindeligt  
travlt og afvekslende 

PH har fulgt med Naser Khader rundt på Borgen på en typisk arbejdsdag.  
Ingen dage er ens for den rutinerede politiker, men der er alligevel garanti  

for travlhed, afveksling, masser af møder – og desværre også fast  
politibeskyttelse fra PET. I denne billedreportage får du et unikt  

indblik i den travle folketingspolitikers hverdag.

Et liv med PET
Naser Khader er født i 1963, 
Damaskus, Syrien og kom til 
Danmark i 1974. Ved siden af 
sit arbejde i Folketinget er han 
Adjunct Fellow ved Hudson In-
stitute – og så er han tidligere 
danmarksmester i karate. Der-
udover er Naser Khader et af de 
ganske få mennesker i Danmark, 
som beskyttes af Politiets Efter-

retningstjeneste (PET) 24 timer i 
døgnet. 

”Efter Muhammed-tegningerne fik 
jeg beskyttelse af PET døgnet rundt. 
Det er selvfølgelig betryggende at 
være beskyttet, men jeg føler også, at 
det er en begrænsning af min egen 
frihed. Jeg kæmper jo for frihed – men 
sommetider kan det godt føles som at 

være i åbent fængsel. Mine børn synes 
jo ikke, det er sjovt, at de ikke kan få 
lov til at være alene med deres far.

Jeg tager ikke frihed og ytringsfri-
hed for givet – for jeg er selv født og 
opvokset i ufrihed.”

Naser Khader har, blandt flere 
andre, en tatovering på sin ven-
stre arm med skriften ”I Dan-
mark er jeg ikke født, men her har 
jeg hjemme!”.

Kl. 8.00 møder PH Naser Khader i Justitsministeriet, hvor 
hans arbejdsdag starter med et ordførermøde. Hver minister 
har løbende møder med alle Folketingets partiers ordførere 
på netop deres områder, og Naser deltager derfor som 
vores partis retsordfører i Søren Papes ordførermøder på 
retsomådet. De to taler selvfølgelig grundigt sammen både 
inden og efter møderne. På billedet ses også Liberal Alliances 
retsordfører Christina Egelund.

Kl. 9.00 Der hastes videre til næste møde i Det 
Udenrigspolitiske Nævn på Christiansborg. Naser er også 
partiets udenrigsordfører, og netop disse møder er noget af 
det, der interesserer Naser allermest. Alle partier deltager, og 
Naser har selvfølgelig sine PET-vagter med sig.

Kl. 10.25 Videre til næste punkt på dagsordenen, som er 
rundvisning og møde med gæster udefra. Naser prioriterer 
tid til rundvisninger og oplæg fra folk udefra i løbet af ugen, 
og det er nogle altid særdeles velbesøgte arrangementer. I 
’pausen’ skal der desuden svares på mails og sms’er fra blandt 
andet andre politikere, journalister og partiets ansatte.
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NASER KHADER

Kl. 10.50 En stor rundvisning er i gang, og Naser fremviser Folketingssalen fra balkonen. Dette 
er demokratiets hjerte i Danmark og et sted, der betyder særligt meget for Naser.

Kl. 11.45 Naser Khader mødes ganske kort med Brian Mikkelsen og får en hurtig sludder med 
erhvervsministeren på gangen på vej til gruppemøde.

Kl. 12.00 Gruppemøde i det konservative gruppeværelse. Partiet holder gruppemøde hver 
tirsdag, onsdag og torsdag, og her drøftes alle aktuelle sager, og det besluttes, hvad partiet skal 
stemme til de kommende afstemninger i salen. Til gruppemøderne deltager de seks MF’ere, de 
tre ministre og ganske få nøglemedarbejdere. Denne dag blev der også tid til en let frokost: Et 
stykke dansk smørrebrød.

Kl. 15.00 Ventetid i Proviantgården, inden den igen står på paneldebat om medier, kultur og 
ytringsfrihed.

Kl. 13.30 Proviantgården, som er en del af Christiansborg: Naser holder oplæg til paneldebat 
ved en større mediekonference om erhverv, kultur og ytringsfrihed. Til arrangementer af denne 
karakter vil Naser typisk få papirer med baggrund og input fra partiets ansatte, så han er bedst 
muligt klædt på og forberedt på, hvad der vil komme af emner og spørgsmål.

Kl. 17.30 Arbejdsdagen afsluttes med træning i Christiansborgs træningslokaler. Her tager 
Politisk Horisont også afsked med Naser – som samme aften skal deltage i programmet ”5. gear” 
på Kanal 5. Naser er tidligere karatemester, og han bruger stadig meget energi i træningslokalet 
for både at stresse af og få ny energi – og ja, PET er også med her.
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FORSVARSUDSPIL

sisterende huller i forsvaret og på en ny 
og fuldt operativ brigade i Hæren. Der 
lægges desuden op til et helt nyt dansk 
luftværn, et nyt forsvar mod ubåde, et 
styrket beredskab og bedre cyberforsvar. 
Det er gode, konservative aftryk, som vi 
er meget stolte over at se i det endelige 
udspil.
 
Vi har desuden sikret, at planerne om at 
flytte Hærens Officersskole fra Frederiks-
berg Slot droppes. Det har vi kæmpet for, 
fordi kultur og korpsånd er vigtigt, og fordi 
vi ikke vil være med til at ødelægge 150 års 
tradition.
 
Værnepligten udvides
Som en del af det nye forsvarsforlig er det 
desuden planen, at værnepligten udvi-
des med 500 ekstra soldater hvert år. Det 
svarer til 12 procent ekstra værnepligtige 

I midten af oktober fremlagde vi sammen 
med resten af VLAK-regeringen et udspil 
til et nyt forsvarsforlig, og med et samlet 
militært løft på næsten 13 milliarder frem 
til 2023 er der tale om største oprustning 
i 20 år. Fokus for Forsvaret ændres des-
uden og rettes fremtidigt mere mod øst, 
og både nyt fokus og øgede midler vækker 
stor begejstring hos os i Det Konservative 
Folkeparti.
 
Forsvarsbudgettet øges hvert år allerede 
fra årsskiftet og ender i 2023 med hele 4,8 
milliarder kroner mere om året end nu. 
Det ender altså på en stigning på over 20 
procent, og det er første gang i flere årtier, 
at vi styrker Forsvaret. Det er af afgørende 
betydning for Danmarks sikkerhed.
 
Konservative ønsker er med i udspillet
Pengene skal dels bruges til at lappe ek-

i forhold til i dag, og det er også noget, der 
er særligt vigtigt for Det Konservative Fol-
keparti.
 
Det er vigtigt, at de værnepligtige kan 
bruges i Forsvaret, når de er blevet uddan-
net. I dag sender vi dem hjem, uden at no-
gen får plads i Forsvaret. I fremtiden vil de 
kunne blive genindkaldt, hvis der opstår 
en krigssituation, og de vil da indgå som 
en del af Forsvaret af Danmark. Dermed 
får værnepligten en reel funktion og bliver 
i højere grad en militær kapacitet.
 

Rasmus Jarlov
Forsvarsordfører
Det Konservative Folkeparti

Rasmus Jarlov

VI SIKRER FORSVARET ET 
STORT OG FORTJENT LØFT

10 



BENDT BENDTSEN:

Jeg har ikke  
været hjemme i 25 år

Af Filip Lauritzen

BENDT BENDTSEN

Snart 65 år, børnebørn og drømmen om et arbejdsliv på halv tid. Bendt Bendtsen har besluttet at 
vende hjem. For som han selv siger: Jeg har aftjent min værnepligt.

Og det betyder, at når EU-mandatet slutter i 2019, så indstiller Bendt Bendtsen sin politiske karriere. 
Men hvad så? Og hvad var højdepunkterne i det lange politiske liv?  

Politisk Horisont satte Bendt Bendtsen i stævne, dér hvor han har trives  
bedst – hjemme i de landlige og trygge rammer på hans elskede Fyn.

Læs med på næste side...

Bendt Bendtsen vil fremover bruge mere tid på sine fire børnebørn

 11



BENDT BENDTSEN

jagt. Huset er fyldt med jagttrofæer, et utal 
af gevirer på væggene, en bjørn på stuegul-
vet og et billede af Prins Henrik og Bendt 
Bendtsen på jagt sammen. Det tredje meget 
tydelige indtryk i det smukke hjem med de 
store panoramavinduer ud mod markerne 
er husets mange familieportrætter af den 
store Bendtsen familie. Bendt Bendtsen og 
hustruen Kirsten Bendtsen på motorcykel-
tur, ferieminder og andre gode stunder med 
de tre børn og fire børnebørn. Nu er tiden 
kommet til, at der skal skrues ned for det 
første og op for det sidste. Politikken skal 
fylde mindre og familien skal fylde mere. 

Arbejdstiden skal halveres
Med en arbejderuge på over 50 timer i 25 år, 
mener Bendt Bendtsen, at han har aftjent 
sin politiske værnepligt. Når hans mandat i 
Europa Parlamentet udløber i 2019, og han 
er 65 år gammel, så skal familien priorite-
res for første gang i mange år. 
I de mange år har det været tydeligt for 
alle, at familien har måtte betale prisen for 
en travl politisk karriere. 

- Da jeg i sin tid holdt sølvbryllup, da ville 
naboerne kun bygge en halv æresport, for de 

Tågen ligger som en tung dyne ud over 
de nordfynske marker denne september 
morgen. 

Det er mandag, og Bendt Bendtsen har budt 
indenfor til morgenkaffe og en ostemad. 
Politisk Horisonts udsendte har medbragt 
brunsviger til bordet, så rammen er sat for 
interviewet om Bendt Bendtsen store ny-
hed: At han vender hjem til Fyn og stopper 
i politik, når hans europæiske mandat rin-
der ud om to år.  

Det er de færreste, som kan sige, at de har 
boet mere ude end hjemme de sidste 25 år. 
Men det kan Bendt Bendtsen. Det betyder 
ikke, at huset i det landlige omgivelser nord 
for Odense er indrettet upersonligt. Tvært-
imod, så er Bendt Bendtsen og Kirsten 
Bendtsens hus fyldt med gode minder og 
højdepunkter fra ægteparrets liv. Især tre 
ting går igen, når man går en tur igennem 
huset lyse værelser. Det første er, de man-
ge politiske minder fra Bendt Bendtsens 
karriere. På væggene ses billeder af Bendt 
Bendtsen sammen med prominente politi-
kere igennem tiden. Det er andet er Bendt 
Bendtsens store passion og interesse for 

sagde, at jeg kun havde været hjemme halv-
delen af tiden, griner Bendt Bendtsen. Men det 
politiske liv er ikke kun gået ud over hans kone. 
Det krævende arbejde stjal også tid fra hans 
børns opvækst, og det tab skal ikke gentage sig 
med de fire børnebørn. 

- Det jeg ikke nåede at være for mine børn på 
grund af politik, det vil jeg være for mine bør-
nebørn. Jeg synes, at jeg har lidt af en regning, 
der skal betales tilbage, fortæller en afklaret 
Bendt Bendtsen. 
Og derfor har valget om at stoppe i poli-
tik, vist sig at være et nemt og naturligt 
valg. 

De største sejre
- Det har været en fantastisk politisk liv, for-
tæller Bendt Bendtsen, mens vi går rundt 
i huset og kigger på billeder fra hans kar-
riere. Inde på kontoret hænger der bille-
der af de to første Anders Fogh regeringer. 
I den periode var Bendt Bendtsen både 
partiformand og økonomi- og erhvervs-
minister. Årene fra 2001 til 2008 var den 
sjoveste, hårdeste og mest skelsættende 
periode for Bendt Bendtsen. Han startede 
arbejdsdagen klokken syv om morgenen 

Fra 2001 til 2008 var Bendt Bendtsen Økonomi- og  
erhvervsminister. Det var den sjoveste, hårdeste og 
mest skelsættende periode i hans politiske karriere.

Bendt Bendtsen har altid være vild med motorcykler. 
Når han stopper som europaparlamentariker i 2019, vil 
han sige farvel med en motorcykeltur igennem Europa.
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BENDT BENDTSEN

for energirenovering af huse i hele Europa. Det 
betyder flere arbejdspladser til danske virk-
somheder som Grundfos, Danfoss, Siemens, 
Vestas og Schneider Electric. Vores industri-
arbejdspladser vil få et større marked og tje-
ne flere penge hjem til Danmark, fortæller 
Bendt Bendtsen om det vigtige arbejde, 
som ligger foran ham, inden han stopper 
sit europæiske politiske arbejde i 2019.

Hvem skal tage over?
Det spørgsmål presser sig på, når nu Bendt 
Bendtsen ikke genopstiller. Det skal være 
én som kan trække over syv procent, der 
kræves for at få en plads i Europa Parla-
mentet. Bendt Bendtsen ønsker ikke at 
blande sig i, hvem der skal overtage efter 
ham. Men en ting finder han meget vigtigt:

Vælgerne skal have tillid til det menneske, 
som vi stiller op. Nøgleordene er tillid og 
troværdighed, fortæller han og klapper i 
som en østers, når Politisk Horisont forsø-
ge at hive nogle navne ud af ham. 

- Når jeg lukker en dør bag mig, så vil jeg ikke 
blande mig i, hvad der sker derefter. Jeg har 
set rigeligt med sure gamle mænd der efter 
sin tid på Christiansborg, har blandet sig i alt 
muligt, og sådan bliver det ikke med mig, ly-
der det bestemt fra Bendt Bendtsen, som 
dog gerne vil tilbyde rådgivning og hjælp, 
hvis nogle i partiet får brug for at trække 
på hans årelange erfaring.

Fremtiden: Hjemme, men ikke for meget.
Erfaring – det har Bendt Bendtsen. Og 
hvad kan vi forvente af Bendt Bendtsen, 
når det hele er slut for hans vedkommende 
i 2019, spørger Politisk Horisont. 

- Når jeg fylder 65 år, så vil jeg går ned på halv 
tid. Anders Fogh har sagt, at bliver man fuld-
tidspensionist, så bliver man hurtigt gammel, 
og det er jeg enig med ham i, fortæller Bendt 
Bendtsen. 

Men det bliver ikke i dansk politik, at vi 
kommer til at se Bendt Bendtsen fremover. 
Den erhvervsdygtige fynbo vil i stedet 
satse på bestyrelsesarbejde og gerne nok 
til tre dages arbejde i København om 

og sluttede med papirarbejde klokken et 
om natten.

En ordentlig nattesøvn var der sjældent tid 
til, og til sidste ville kroppen ikke længere. 
For nylig – i forbindelse med Bendt Bendt-
sens udmelding om at stoppe – indrøm-
mede han, at det var hans hjerte, som satte 
ham ud af spillet som både formand og 
minister, efter han blev indlagt fire gange 
på tre måneder i foråret 2008. 
- Min læge spurgte mig, om jeg havde lyst til at 
se mine børnebørn vokse op – for så skulle jeg 
finde mig et andet arbejde. At sidde på toppen 
af et parti og være minister er utrolig slidsomt, 
men det har været skide sjovt, fortæller Bendt 
Bendtsen med sit karitariske skæve smil. 
Og da Politisk Horisonts udsendte spørger, 
hvad der har været den største oplevelse, 
svarer han:
 
- De bedste dage var, når dansk erhverv i ud-
landet lukkede store aftaler og vi fik løst pro-
blemer. Jeg havde tradition for, at jeg skrev til 
virksomhederne og spurgte, om de ville give 
mig et A4-papir med de problemer de måt-
te have i det pågældende land, for så ville jeg 
forsøge at løse dem, og det var utroligt spæn-
dende og meningsfuldt. Jeg var stolt af at være 
dansker, når jeg så, hvordan danske virksom-
heder klarede sig ude i verden. 

EU-bedriften
Men hvad så med EU – hvad står tilba-
ge, når Bendt Bendtsen tjekker ud efter to 
perioder i 2019, vil Politisk Horisonts ud-
sendte gerne vide. Og snakken kommer til 
at ligge i en naturlig forlængelse af øko-
nomi-og erhvervsministertiden. Bendt 
Bendtsen har kunne bruge alle sine inter-
nationale kontakter, som medlem af indu-
striudvalget og international handel. Han 
har kæmpet for, at den danske realkredit 
ikke skulle underlægges en masse EU-krav 
efter finanskrisen, han har kæmpet for 
energipolitikken – og i øjeblikket arbejder 
han for at lande en vigtig bygningsrenove-
ringsaftale i det kommende år. 

- Lige nu er jeg hovedordfører på et nyt byg-
ningsdirektiv, og det har hovedprioritet for 
mig, da det vil betyde endnu flere job inden 

ugen. Der skal være nok arbejde til, at 
han ikke er for meget hjemme, for som 
han siger:

- Jeg har ikke været hjemme i 25 år, så jeg kan 
ikke bare pludselig sidder her i huset hver dag.

Og så skal der være så lidt arbejde, at der 
er tid til børnebørnene, lange rejser med 
Kirsten og motorcykelture rundt omkring 
i landet på den elskede BMW 1200 GS Ad-
venture – en motorcykel Bendt Bendtsen 
også overvejer at køre Europa tyndt på, når 
EP-valgkampen står på hjemme i Dan-
mark i 2019. Det ville være hans måde at 
sige farvel til det Europa, som han ken-
der bedre end de fleste og beskriver med 
følgende ord: For mig er Europa den bedste 
brandforsikring for, at mine børn og børne-
børn kan vokse op i et Europa, der er fyldt med 
frihed, fred og demokrati. Og den forsikring 
betaler jer gerne.

• Født 25. marts 1954 i Odense

• Bendt Bendtsen startede på Politisko-
len i 1975. 

• Han blev politiassistent i 1980 og 
kriminalassistent 1984 i Odense

• Udfærdigede partiets officielle retspo-
litik i 1987

• Tog højere handelseksamen i regn-
skab og driftsøkonomi fra Tietgen 
Skolen i Odense i 1989

• Medlem af Odense Byråd fra 1990-
1999.

• Medlem af Folketinget fra 1994.

• Formand for partiet fra 2000-2008

• Økonomi- og erhvervsminister og 
vicestatsminister 2001-2008 i Anders 
Fogh Rasmussens regeringer.

• Valgt til Europa-Parlamentet i 2009.

• Civilstand: Gift med Kirsten Bendtsen, 
har tre voksne børn, samt fire børne-
børn.

Blå Bog:
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Landmænd og virksomheder  
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FOKUS PÅ HJEMLØSE

 
Af Tanja Pinderup Hessner

Når vi går rundt i gaderne, især i de større 
byer, kan vi ikke undgå at se de hjemlø-
se. Unge som gamle - mænd som kvin-
der. Bag de hjemløse, vi møder, eksisterer 
der ofte en fortid, der indeholder misbrug, 
psykiske lidelser, svigt fra familien og 
ensomhed. Mange forbinder udelukkende 
hjemløshed med det at være uden bolig, 
men det er langtfra det værste aspekt af 
det at være hjemløs. Det er nok snarere 
de sociale faktorer, vi som samfund skal 
have i fokus.

For det hjælper ikke at få en bolig, hvis 
alt andet ramler ned over en, og man ikke 

har et netværk til at samle en op. Lige 
præcis derfor er der brug for handling 
på området, og netop derfor afholdte Det 
Konservative Folkepartis socialordfører 
Orla Østerby tidligere på efteråret en stor 
national konference med fokus på netop 
hjemløshed. 

Det råber på politisk handling
Til konferencen, der blev afholdt på Chri-
stiansborg, dukkede omkring 200 deltage-
re op. Alt lige fra hjemløse på gaden til po-
litikere og fagfolk. Konferencens program 
handlede især om, hvilke tiltag og løsnin-
ger man kan udarbejde for at skabe bedre 
vilkår for de hjemløse:
”Lige siden jeg blev partiets socialordfø-

rer, har hjemløshed været en af de sager, 
jeg har ønsket at kæmpe mest for. Der 
er så mange faktorer, der spiller ind, når 
man taler om hjemløshed. Derfor er det 
vigtigt at få problematikken på den po-
litiske dagsorden,” lyder det fra konfe-
rencens arrangør, socialordfører Orla 
Østerby. 

Efter en dag med faglige oplæg blev der 
afholdt en politisk paneldebat, hvor blandt 
andre Carl Holst, Pernille Skipper og Trine 
Torp deltog:
”Selvom det var socialordførere fra seks for-
skellige partier, der deltog i paneldebatten, så 
var vi i hvert fald enige om én ting, og det var, 
at noget skal der ske på området. Det råber på 

Konservativt aftryk: 

ØGET FOKUS PÅ  
DE HJEMLØSE
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LEDER

politisk handling,” fortæller Orla Østerby ef-
ter konferencen. 

Nyt udspil på området
Mai Mercado, vores egen børne- og social-
minister, deltog selvfølgelig også i konfe-
rencen, som hendes partikollega arrange-
rede, og hun ser positivt på, at der nu bliver 
sat øget fokus på emnet:
”Det er vigtigt, at vi fra politisk side gør noget 
for de hjemløse. Vi oplever desværre en stig-
ning i antallet af hjemløse, og den udvikling 
skal vi have stoppet,” lyder det fra Mai Mer-
cado.

I forlængelse af konferencen tog Social- 
og Børneministeriet input fra debatten og 

de gode forslag undervejs, og essensen af 
det indgik senere i det politiske udspil på 
hjemløseområdet, som Mai præsenterede 
i begyndelsen af oktober.

Det nye udspil har et bredt fokus på be-
kæmpelse af hjemløshed. Det er eksem-
pelvis vigtigt, at vi hjælper de hjemløse, vi 
allerede har, med at få en bolig. Det kræver 
et øget fokus på de indsatser og metoder, vi 
ved virker, herunder såkaldt ’housing first’, 
hvor den hjemløse hjælpes til bolig først for 
derefter at håndtere eventuelle øvrige ud-
fordringer, den hjemløse måtte have. 

Indsats for den enkelte hjemløse
Derudover har udspillet stor fokus på fore-

byggelse, så vi begrænser væksten i an-
tallet af hjemløse. Både igennem en fore-
byggende indsats over for selve det at blive 
hjemløs, men også med et fokus på den 
stigende andel af unge, som bliver hjem-
løse.

”Jeg har længe set frem til at være med til at 
sætte øget fokus på emnet, og jeg synes, at vi 
har fat i det helt rigtige. Der er et stort behov 
for, at vi ikke bare famler i blinde, men at vi 
sikrer, at der bliver taget hånd om den hjem-
løse med en solid handleplan, så vi har et godt 
overblik over, hvilken indsats den enkelte 
hjemløse kræver,” afslutter socialordfører 
Orla Østerby,

FOKUS PÅ HJEMLØSE



Partiet udklækker  
nye talenter

Af Frederik Hilstrøm

Det Konservative Folkeparti 
har siden 2013 afholdt to ta-
lentprogrammer, og i slut-
ningen af august påbegyndte 
så Talentprogram 3 med ni 
nye talenter. Talentprogram-
met løber over halvandet år og 
danner rammen om en grup-
pe talenter, som har til fælles 
mål at blive fuldtidspolitikere.

I løbet af talentprogram-
met bliver talenterne trænet 
i blandt andet medietræning, 
debattræning, retorisk træ-
ning og performancetræning. 
Talenterne på Talentprogram 
3 består dels af tidligere ta-
lenter fra de to forrige pro-
grammer samt et par enkelte 
nye kommende stjerneskud. 
Dermed får de garvede talen-
ter mulighed for at finpudse 

de allerede tillærte kompe-
tencer, og nye kommer til.

Konsulent Cecilie Friis er pro-
gramleder for Talentprogram 
3, og hun følger talenterne på 
tæt hold:

”Vi ser et stort potentiale i det 
tætte samarbejde med talen-
terne og det at kunne følge deres 
udvikling helt tæt på,” siger hun 
til PH. I forhold til spørgsmå-
let om, hvad der er blevet lagt 
vægt på i forhold til udviklin-
gen af det nye talentprogram, 
svarer Cecilie:

”Vi gør meget ud af, at sam-
lingernes indhold er af praktisk 
karakter, så talenterne får træ-
ningen ind under huden. Der-
udover får talenterne mulighed 

for at anvende aktuelle politiske 
sager eller taler fra deres egen 
hverdag i træningen, så pro-
grammet bliver relevant.” 

Talentprogram 3 består af:
Fra Talentprogram 1: Hel-
le Bonnesen fra København, 
Kristian Guldfeldt fra Oden-
se og Merete Scheelsbeck fra 
Høje-Taastrup.

Fra Talentprogram 2: Mads 
Andersen fra Køge, Rasmus 
Norup fra Herning, Steffen 
Mølgaard Hansen fra Hø-
je-Taastrup og Frederik Bloch 
Münster fra Esbjerg.

Nye stjerneskud: Katharina 
Fræer Grundholm fra Aal-
borg og Andreas Weidinger fra 
Gentofte. 

TALENTPROGRAM
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TALENTPROGRAM

Mads Andersen 
Talent

PH har mødt et af talenterne, Mads Andersen,  
der er byrådsmedlem i Køge, og talt med ham om for-
ventningerne til det nye talentprogram.

Hvorfor har du takket ja til at  
være en del af talentprogrammet? 
Det har jeg, fordi jeg synes, at det er kæmpestort! Vi har 
i vores parti det mest ambitiøse og strukturerede talent-
program i Danmark, så det takker man ikke nej til. Hvis 
man kigger på flere af de andre navne, som har været 
igennem programmet – jamen, så tæller det jo også flere 
af de nuværende MF'ere. Så hvis man har ambitionerne 
om at gøre noget seriøst ud af sin politiske karriere, og 
det har man jo, så er det her stedet. 

Hvordan bruger du træningen  
fra talentprogrammet i din hverdag?
Jeg evaluerer mig selv hårdt og bruger eksempelvis web-
tv fra vores byrådsmøder til at arbejde med mine præ-
stationer. For mig har programmet aldrig handlet om at 
tilegne mig mere politisk viden. 

For mig har det handlet om, hvordan jeg leverer den 
politiske viden. Altså, hvordan man taler, hvordan man 
bevæger sig, og hvordan man håndterer at stå på ’sce-
nen’. Og her kan jeg se, at jeg har rykket mig meget. 

Jeg føler, at jeg modnes af programmet. Både i form af 
performance, når man er på, men også i form af min all-
round politiske kvalitet. 

Maibritt Saerens  
Underviser

PH har også talt med den kendte skuespiller Maibritt Sae-
rens, som hele vejen igennem partiets talentprogrammer 
har været en fast del af teamet bag arbejdet. Hun under-
viser blandt andet i performance og hjælper løbende med 
coaching af talenterne.

Hvad er din rolle som  
underviser på Talentprogram 3? 
Jeg hjælper talenterne til at brænde igennem og blive 
en, man lytter til. Målet er, at de får større autenticitet, 
troværdighed og gennemslagskraft både som menne-
sker og som politikere. Jeg elsker selv konservatismens 
grundprincipper, og jeg kan ikke holde ud, at den skal 
pakkes ind i stivhed, kontrol eller beskyttelse - så den 
til sidst mister sin eksistensberettigelse. Træningen med 
mig stiller skarpt på det enkelte menneske, de enkelte 
talenters nonverbale tilstedeværelse og dét, de udkom-
mer med.  

Hvorfor er det vigtigt med et talentprogram som Det 
Konservative Folkepartis?
Talentprogrammet er en unik legeplads, hvor det enkelte 
talent får mulighed for at lære sine egne ressourcer og 
arbejdspunkter at kende. De får mulighed for at afprøve, 
dumme sig og eksperimentere med holdninger, retoriske 
vendinger og skrue op for modet til at brænde igennem. 
Jeg gad faktisk godt selv gå på talentprogrammet.  
Men jeg holder mig til scenen og illusionen,  
og jeg elsker at være med på holdet.
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VALGTEMA

TEMA:

NU GÅR  
VI TIL VALG
Af Søren Pape Poulsen og Søren Vandsø

.

Nu går vi til valg og det valg skulle meget gerne mun-
de ud i et nyt stærkt, konservativt valgresultat som 
det, vi sammen skaffede ved kommunal- og regions-
valget i 2013, hvor vi fik 8,6 procent af stemmerne.

De kommende sider her i PH har vi afsat til et KV-/
RV-tema, hvor vi stiller skarpt på de sidste uger i 
valgkampen. Vi kigger blandt andet på, hvordan 
man sætter slutspurten ind på de sociale medier 
her i den afgørende fase, og vi har indhentet gode 
råd fra en række af vores borgmestre til 11. time af 
valgkampen.

Hvis vi to lige skal pille en enkelt og særligt vigtig ting 
ud og understrege, skal det være denne overordne-
de opfordring: Tag borgmesterposten, hvis I bliver 
den tilbudt. Det Konservative Folkeparti er sat i 
verden for at søge maksimal konservativ indflydelse 
– og det gør man altså fra borgmesterkontoret.

Vi ser frem til at møde rigtigt mange af jer her i de 
sidste uger af valgkampen. Vi har allerede – sam-
men med jer alle – været i gang meget længe, men 
det er nu i de afgørende uger, at kampen for alvor 
spidser til.

Giv den fuld gas og skaf os en masse gode resulta-
ter. Vi skal nok bidrage alt det, vi kan.

Torsten Nielsen, Viborg: 
Husk at arbejde som et hold. Med 
et solidt hold, hvor alle trækker i 
samme retning, kan man gøre en 
afgørende forskel.

Hans Toft, Gentofte:  
Vær synlig, og gør dig kendt i 
dit lokalområde. Vælg nogle få 
mærkesager, dokumentér, at de 
kan gennemføres, og gentag dem 
igen og igen.

Jørgen Glenthøj, 
Frederiksberg:
Byg dine budskaber op om de tre 
mest centrale politiske temaer i 
dit lokalområde og spil først og 
fremmest ind på holdet med det, 
du selv er bedst til. Hold altid en 
ordentlig tone i debatten.

Lene Kjelgaard Jensen, 
Thisted:
Vær dig selv, vælg relevante 
budskaber og tag ikke politiske 
nederlag personligt.

Jørgen Johansen, Allerød: 
Det er vigtigt, at man beslutter, 
hvilken retning man vil i. Herfra 
sætter man sig nogle mål og 
forfølger dem. Uanset hvad andre 
siger, skal du holde fast i denne 
retning. 

Benedikte Kiær, Helsingør:
Du må ikke være bange for 
vælgerne. Kom ud på gader og 
stræder og gå dør til dør, hvor du 
fortæller, hvorfor du stiller op. 
Stil dig til rådighed – men du må 
aldrig være påtrængende!

Knud Kristensen, 
Vesthimmerland:
For det første så skal man være 
ærlig og turde være sig selv. For 
det andet er det vigtigt, at der 
bliver lyttet til det, der bliver sagt. 
Ignorér aldrig spørgsmål. Og 
undgå altid at tale ned til nogen.
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Dorte Meldgaard, Hillerød:  
Tro ikke, at du fra dag ét kan 
ændre alt, sådan som du vil 
have det. Forandring tager tid, 
og ofte kan kompromiser være 
nødvendige – og det gælder både 
i valgkamp og i den daglige politik. 

Sofia Osmani,  
Lyngby-Taarbæk:
Ring på dørklokkerne. Det kan 
være grænseoverskridende 
de første par gange, men det 
personlige møde kan flytte meget. 
Husk også at spille for holdet. I en 
valgkamp bliver det let alles kamp 
mod alle – også internt på listen.

Michael Ziegler,  
Høje-Taastrup:
Bevar borgerperspektivet – og 
bliv ved med at tale dansk, så alle 
kan forstå det. Og hvis du først 
bliver valgt, så husk at du ikke 
må blive opslugt af systemet og 
systemets sprogbrug.

Morten Slotved, Hørsholm:
Ordentlighed i hele valgkampen. 
I skal vise, at vi som konservative 
tør tage ansvar for en bæredygtig 
fremtid. Som konservative er vi 
synlige og lytter til borgerne i 
vores nærområde.

Gert Jørgensen, Sorø:
Vær dig selv – og dermed flittig, 
åben og ærlig. Lyt til andre og 
bliv ikke utålmodig. Og husk altid 
på, at ting tager tid. Tålmodighed 
lønner sig.

Henrik Rasmussen, 
Vallensbæk:
Vær synlig. Ikke bare på Facebook, 
men tag ud og mød mennesker 
rigtigt. Gå ind i en konstruktiv 
debat og vær dygtig til dit stof. 
Husk altid en ordentlig og sober 
tone.

Flemming Christensen, Køge:
Pas på med at tage ting personligt 
eller at gøre ting personlige. 
Søg altid samarbejdet i stedet 
for konfrontationen. Det er den 
sunde, ordentlige, konservative 
måde at klare tingene på.

Af Frederik Hilstrøm

Men her i PH får du dem ganske gratis. Vi har nemlig været 
rundt i hele landet og samle gode valgkampsråd fra vores 14 
konservative borgmestre, og de giver her deres allerbedste 
råd til alle kandidater i forbindelse med det snarlige kom-
munalvalg. PH har stillet de mange borgmestre det enkle 
spørgsmål ”Hvad er dit bedste råd til vores mange kandida-
ter her i valgkampens slutspurt?” og her får du alle svarene.
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Mød de konservative  
spidskandidater til regionsvalget

MIDTJYLLANDNORDJYLLAND
Danmark er inddelt 
i fem regioner, 
og derfor har 
Det Konservative 
Folkeparti 
selvfølgelig også fem 
spidskandidater til 
regionsvalget. Her 
kan du møde de 
fem kandidater og 
se, hvad de hver 
især har valgt som 
prioriterede områder 
i valgkampen. Tag 
fat i din lokale 
vælgerforening, hvis 
du vil give en hånd og 
hjælpe dem med at få 
et godt valg.

Du kan finde 
kandidaternes 
kontaktoplysninger på 
StemKonservativt.dk

Jeg hedder Nicolaj Bang og er 37 år. 
Til daglig er jeg salgsdirektør i den 
private virksomhed TexCare, og jeg 
er desuden formand for Patientfor-
eningen.

Jeg går til valg under sloganet ’Pa-
tienten før systemet’, og med det 
mener jeg blandt andet, at vi skal 
arbejde bedre sammen med kom-
munerne, som er dem, der kender 
patienterne bedst.

Regionen skal i langt højere grad 
arbejde for at sikre bedre tid til pa-
tienterne ved at fjerne unødvendigt 
papirarbejde og registreringer, der 
forhaler arbejdet i det daglige.

Region Midtjylland skal desuden 
beskytte Aarhus Universitetshospi-
tal mod centralisering af behandlin-
ger i København.

Mit navn er Per Larsen. Jeg er 52 år 
og produktchef.

Jeg går til valg for at arbejde for at 
skaffe borgerne mere tryghed. Alle 
skal have adgang til en praktiserende 
læge, og ingen skal vente mere end 
15 minutter på ambulancen eller 
anden akut hjælp. Ventetiderne på 
udredning og behandling skal ned, 
og psykiatrien skal være tilgængelig 
døgnet rundt.

Kapaciteten hos familielægen skal 
derfor øges ved at tiltrække flere 
læger, men også ved at belønne de 
læger, som vil passe flere patienter. 
På samme måde skal vi have flere 
praktiserende speciallæger, som 
billigt og effektivt kan afkorte venteli-
sterne på områder som blandt andet 
hud, øre- næse - hals, og øjne.

22 



VALGTEMA

SYDDANMARKSJÆLLAND HOVEDSTADEN

Jeg hedder Morten Weiss-Peder-
sen, og jeg er 59 år. Til daglig er jeg 
direktør for Campus Vejle, som er 
både handelsskole og VUC.

Når jeg stiller op som spidskandi-
dat til regionsvalget i Syddanmark, 
bliver det med et opgør med kon-
trolhysteriet på regionens sygehuse 
som øverste prioritet. Der skal kort 
sagt bruges mere tid på de enkelte 
patienter og mindre tid på papirar-
bejde.

Jeg arbejder desuden for, at vi skal 
have et busselskab i Region Syd-
danmark, der kan binde vores store 
region bedre sammen, og så vil jeg 
heller ikke lægge skjul på, at vi ge-
nerelt har fokus på en generel op-
rydning efter Carl Holst-perioden.

Mit navn er Christian Wedell-Neer-
gaard, og jeg er 61 år. Til daglig er jeg 
landmand på Midtsjælland.

I regionsrådet vil jeg arbejde videre 
for, at kvaliteten i behandlingen i Re-
gion Sjælland bliver bedre. Det gør vi 
ved, at Region Sjælland sætter fokus 
på øget inddragelse af patienterne, 
færre genindlæggelser og gennemfø-
relse af kræftpakker i rette tid. 

Jeg arbejder ud fra sloganet ’Det 
handler om dig’, og mine nøgleord 
i arbejdet med at udvikle sund-
heds- og sygehusvæsnet er tryghed, 
tilgængelighed, faglighed og kvalitet. 
Vi vil have større lokal indflydelse og 
mindre central styring, for alt kan 
ikke skæres over en kam, og vi vil 
have mulighed for at tilrettelægge 
kapacitet og behandling efter patien-
ternes behov.

Region Sjælland blev hårdt ramt af fi-
nanskrisen, og jeg vil derfor desuden 
arbejde for, at der kommer flere 
private arbejdspladser til området.

Mit navn er Christoffer Buster Rein-
hardt, og jeg er 26 år. Til daglig er jeg 
lærerstuderende, og jeg bor i Holte 
nord for København. 

Min altoverskyggende mærkesag til 
regionsvalget er, at vi skal have styr 
på den skandaleramte akuttelefon 
1813, og først og fremmest skal vi sik-
re, at det bliver praktiserende læger, 
som tager telefonen, når danskerne 
ringer.

Derudover vil jeg have en kræftbe-
handling, som man kan stole på. Vi 
er desværre plagede af alt for lange 
ventetider, og overskridelse af kræft-
pakkerne er uacceptabelt.

Jeg arbejder i øvrigt for flere hospi-
cepladser, for danskerne har i deres 
sidste og sværeste tid krav på ro og i 
sidste ende til et værdigt farvel.
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VALGTEMA

1
BLAND DIG I DEBATTEN

Et vigtigt element i jagten på stemmer er, at du deltager aktivt  
i de aktuelle debatter i netop dit lokalområde. Forsamlingshusene er 

for længst rykket ind på Facebook, hvor demokratiet udfolder  
sig nogenlunde velgående. I de fleste byer landet over har lokale, 

private kræfter oprettet grupper, hvor borgerne på livet løs  
debatterer forskellige emner. Derudover er disse grupper også 

rammen for deling af flotte billeder, tips og tricks til gode oplevelser  
og naturligvis den sædvanlige omgang brok, der følger med,  

når der ikke er filter på, hvad folk skriver. 

Hvorfor er det en god idé at være aktiv i de lokale grupper på 
Facebook? Det er det, fordi du som privatperson bidrager til 

fællesskabet i gruppen. Biddrag selv med at lægge billeder ud af en 
flot aften på torvet eller en gåtur på jeres fantastiske strand. Og selv 

om det måske kribler i fingrene for at deltage i de hårde lokalpolitiske 
debatter, bør du mest af alt sørge for at hjælpe med at skabe god 

stemning i gruppen. Folk vil huske dit navn!

2
DEL OPSLAG FRA STØRRE BEGIVENHEDER

Kommer der en kendis til byen? Sørg for at få taget et par selfies med 
kendissen i de velkendte lokale rammer. Vær ikke for fin til at udnytte 
disse situationer, som signalerer overskud og viser, at du også er en 
helt almindelig borger i dit lokalområde. Er der koncert i det lokale 

storcenter? Sørg for at være til stede og dokumentér med et par 
billeder, at du er helt opdateret med, hvad der foregår.

3
EKSPERIMENTÉR

Har du prøvet at sende live fra din Facebook-side? Hvis ikke, bør 
du straks kaste dig ud i det. Begynd med blot at gå en tur ned ad 

hovedgaden og fortæl, hvorfor du stiller op til kommunalvalget. Det 
kan godt være, at din live-udsendelse ikke umiddelbart lader til at være 

en seermagnet, men du sender et signal om, at du er med på bølgen 
og ikke er bange for at bruge de forskellige digitale virkemidler, der er.

4
DEL BILLEDER PÅ INSTAGRAM

En effektiv måde at nå ud til byens yngre vælgere er via mobil-appen 
Instagram. Du er måske i forvejen en habil bruger af kameraet i din 
smartphone? Sørg for at tage flotte billeder af steder i din by – og 

gerne med lidt skæve vinkler. Husk at brug hashtag #X-købing for at 
nå ud til folk i netop dit lokalområde. Ud over at dele billeder af flotte 
steder i din kommune, kan Instagram også bruges som platform til 

at dele selfies med dig og en kendis. Hvis du er i tvivl om det tekniske, 
skal du blot spørge et yngre familiemedlem om hjælp. 

5
DROP TWITTER

Med mindre du i forvejen er aktiv på Twitter, bør du droppe 
overvejelserne om at blive det for at vinde stemmer til kommunal- 
eller regionsrådsvalget. Twitter er generelt ikke en holdeplads for 

debat om lokalpolitiske emner. Publikummet er begrænset, og det er 
mest nationale og internationale spørgsmål, der tweetes om. Twitter 

er heller ikke stedet, hvor du deler billeder af det lokale torv. Hvis 
du ikke i forvejen har en aktiv følgerskare på et par hundrede lokale 

twitter-profiler, bør du droppe alle tanker om det.
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7
”NEWSJACK” NATIONALE OG 

INTERNATIONALE BEGIVENHEDER
Vær opmærksom på store nationale og internationale nyheder. Måske 
kan du udnytte dem i en lokal kontekst. Det behøver ikke tage mange 

minutter at skrive et Facebook-opslag, hvor du med det poppede 
udtryk ”newsjacker” en sag og drejer den til at blive relevant for netop 

dig, din valgkamp og din kommune. Det kan være noget så simpelt 
som succes hos fodboldlandsholdet, som du med lethed kan få til 
at blive relevant med lidt sproglig snilde. Din by har med garanti et 
lokalt fodboldhold, og uanset om det er Serie 2 eller Superligaen, 

kan du hurtigt skrive noget i retning af: ”SÅDAN Danmark. Det var så 
fortjent med en sejr over Polen. Nu gælder det X-købing Boldklub, som 

skal gøre kunststykket efter i arvefjendeopgøret mod FC Y-købing.” 
Naturligvis flankeret af et billede fra det lokale stadion.

8
”KEEP IT SIMPLE”

Drop de lange formuleringer og komplicerede vendinger. Folk er 
primært på Facebook for at hygge sig, og de orker ikke at knibe øjnene 

sammen for at læse tekster med høje lixtal. De fleste personer ser 
dine opslag på en mobiltelefon og scroller hurtigt videre, hvis dine 

opslag drukner i almindeligheder. Hold dine opslag korte og kontante. 
Invitér til dialog, men undgå alt for åbne spørgsmål. Det er langt mere 
effektivt at skrive ”X-købing skal have en ny svømmehal. Er du enig?”. 
Med den formulering er der mulighed for at svare med et simpelt like 

eller blot at skrive en kort kommentar.

9
BILLEDER, GRAFIK OG VIDEO

Sørg altid for at vedhæfte et billede, en grafik eller video  
til dine Facebook-opslag. Du kender selv til, at du sidder  

og scroller på din telefon på Facebook, og at det ofte er et  
interessant billede eller video, der fanger din opmærksomhed. 

Brug dit netværk til at få produceret 5-10 korte videoer, hvor  
du forskellige steder i din kommune præsenterer, hvad du vil politisk. 

Brug gerne lidt humor og få lidt overraskelser med. Tænk kreativt,  
når du skal beslutte, hvor du vil optage videoerne. Udnyt høje 

bygninger og andre spektakulære steder i din by.

10
ANERKEND DINE MODSTANDERE

Det kan være fristende at fare frem med bål og brand på Facebook, 
hvor det hurtigt er følelserne, der tager over fra fornuften. Vis i stedet 
overskud og omfavn dine politiske fjender. Skriv i kommentarfelterne 
under deres Facebook-opslag og anerkend deres ståsted. Du gør dit 
navn kendt i det lokale Facebook-univers, og du kan flette dine egne 

holdninger ind uden at være irriterende og fastlåst.

BONUSTIP
Ansøg om medlemskab af  Facebook-gruppen ”Konservative  Kandidater KV17 / RV17”, hvor du kan  dele valgkampserfaringer  og modtage andres  

tips og tricks.

6
FÅ DIN EGEN HJEMMESIDE

Er det ikke nok bare at have en Facebook-side for dig som politiker? 
Nej. Google og Facebook er konkurrenter, og førstnævnte er ikke 

meget for at sende folk videre fra søgemaskinen til Facebook. 
Se din hjemmeside som et visitkort, hvor du meget kort og 

præcist formulerer, hvad du vil gøre for dit lokalområde. Ikke 
noget højtravende – blot tre konkrete mærkesager, som er til at 

forstå. Desuden kan du udnytte din hjemmeside som en base for 
debatindlæg og blogindlæg for de emner, der interesserer dig. Her 
kan du selv styre overskrift, længde og fotos. Husk at linke til din 

hjemmeside fra Facebook, hver gang du lægger nyt på den. 
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ANNONCE

HUSK:  VI STEMMER OGSÅ OM ARBEJDSPLADSER DEN 21. NOVEMBER Kommunalvalg 2017



Sådan gør du:

Har du mistanke om,
at en plakat hænger  
ulovligt?

Ophængning af plakater
Lørdag den 28. oktober kl. 12

Se, hvor du kan brevstemme på din kommunes 
hjemmeside. Det kan være på skoler, biblioteker, 
borgerservice eller på rådhuset.

Husk at medbringe gyldig legitimation, eksempelvis dit 
gule sygesikringskort, kørekort eller pas.

Du kan både brevstemme til kommunalvalget og til 
regionsrådsvalget. Derfor får du udleveret to stemmesedler. 
 
Alle stemmer tæller! 
Til hver kommunalvalg ser vi eksempler på, at kandidater 
er få stemmer fra ikke at blive valgt. Derfor er din stemme 
enormt vigtig. Både for dine lokale konservative og for 
hele Det Konservative Folkeparti.

Hvis du har set en plakat, der hænger ulovligt på en 
kommunevej eller på private fællesveje, skal du ringe eller 
skrive til din kommune. Det gælder også, hvis du har mistanke 
om at nogen har fjernet eller stjålet din valgplakat. Det er ikke 
en opgave for politiet.

I år går startskuddet til valgkampens slutspurt kl. 12.00 lørdag den 28. oktober. Så må 
der nemlig hænges plakater op! Kandidater og frivillige landet over kører byer og bydele 
tynde for at erobre de mest synlige pladser, hvad end det er lygtepæle, træer, eller 
rabatter.

“Det er en super vigtig opgave, og så plejer det også at være smadder hyggeligt. Alle kan 
hjælpe til, og så slutter de fleste af med fællespisning, en kop kaffe eller en velfortjent 
fadøl”, siger partiets kampagnechef Peter Lemmich.

Har du mulighed for at hjælpe til et par timer lørdag den 28. oktober? – kontakt din 
lokale kandidat eller vælgerforening.

Du kan finde kontaktoplysninger på Konservative.dk

Blandede 
kampagnebolsjer  
fra hovedkontoret 

Du kan stemme 
konservativt allerede nu!
Der kan være mange gode grunde til at brevstemme. 
Måske har du travlt med valgkamp. Eller måske er du 

på arbejde – eller på en sen efterårsferie?

Du kan brevstemme til og med  
fredag den 17. november

den 21. november

Ambitioner for

ÆRØ

Ærø Konservative Vælgerforening, Græsvængevej 16, 5960 Marstal, fmd. Mads Boeberg Hansen, 40148681, mbh@aeroekommune.dk
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Bliv aktiv i valgkampen

Spørg en ven, kollega eller nabo, hvad der er 

vigtigst for dem og tal om konservative resultater 

eller mærkesager. Bed dem direkte om at 

stemme konservativt den 21. november.

Spørg din lokale kandidat, hvordan du bedst kan 

hjælpe med dør-til-dør eller uddelingsaktioner. 

Måske mangler der bare nogen til at lave kaffe!

Har du 10 minutter?

Tag en snak med  
dem du kender 

Delinger, likes og kommentarer betyder mere, 

end du tror – og det tager kun et øjeblik. Du kan 

også tilføje en "Stem konservativt" ramme til dit 

profilbillede for at vise din støtte til liste C.

Har du 1 minut?

Like og del et  
opslag på Facebook

Skal du alligevel ud og lufte hunden? Spørg din 

lokale kandidat, om du må dele løbesedler ud i 

dit lokalområde. Hver en løbeseddel tæller. 

Har du 30 minutter?

Del 100 løbesedler ud  
i dit lokalområde

Har du en formiddag?

Hjælp en kandidat med  
at gå dør-til-dør

Det Konservative Folkeparti


