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Siden sidst

Den 3. april fyldte den tidligere statsminister Poul Schlüter 90 år. 
Vi ønsker den konservative koryfæ stort tillykke med den runde 

fødselsdag! 

Gruppeformand Mette Abildgaard vendte den 7. februar tilbage til 
Folketinget fra barsel. På kontoret har hun nu et lille legehjørne, så Esther 

Marie altid kan føle sig velkommen, når hun besøger mor på arbejde. 

Efter 10 år som borgmester i Frederiksberg Kommune har Jørgen 
Glenthøj takket af og givet borgmesterkæden videre til Simon Aggesen. 

Stort tillykke til Simon og tak for indsatsen til Jørgen.

Tredje talentprogram er afsluttet, og kandidaterne er kampklar til 
folketingsvalget! Programmet har varet mere end halvandet år, hvor 
deltagerne blandt andet er blevet trænet i medie- og debattræning, 

retorisk træning og performancetræning.

”Den danske model er under angreb!” Sådan sagde Orla Østerby 
fra folketingets talerstol, da Socialdemokraterne og DF ved lov vil 

bestemme, hvem der skal sidde i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Det er 
uhørt, lød det fra den vestjyske folketingspolitiker. 

Brigitte Klintskov Jerkel har en stor interesse for motorsport og 
deltog i januar ved Dansk Motorsport Award. Her overrakte hun 

prisen for årets motorsportsevent og havde fornøjelsen af at sidde til 
bords med HKH Prins Joachim.

Foto: Jacob Lefèvre



være med til at gøre en forskel. 
En særlig vigtig del af denne valgkamp 

bliver de sociale medier. Her kan du også 
være med til at gøre en forskel. Når du 
markerer, at du synes godt om, og når du 
deler eller kommenterer mine eller parti-
ets opslag, billeder og videoer, så ser lidt 
flere danskere vores grønne logo og vores 
politik. Du kan læse mere om, hvordan du 
kan være med til at føre valgkamp på Fa-
cebook længere inde i bladet.

Det er en fælles opgave at sørge for, at 
danskerne kender vores politik, inden de 
stemmer. Jeg har sagt det før, og jeg siger 
det gerne igen: Det absolut bedste argu-
ment for at stemme konservativt er vo-
res politik. Jeg tror, mange flere danskere 
er konservative, end vi går og tror. Rigtig 
mange danskere er enige med os – de ved 
det måske bare ikke helt selv. Det skal vi ud 
og fortælle dem.

For der er brug for os i dansk politik. Der 
er brug for et parti, der ved, at lavere skat 
og virksomheder i vækst er fundamentet 
for vores velfærd. Der er brug for et parti, 
der tror på, at borgerne som udgangspunkt 
kan og bør forsørge sig selv, men at sam-
fundet skal stå klar med hjælp og omsorg, 
når du har brug for det. Et parti, som tror 

på at en god start på livet både kommer 
via stærke dagtilbud og gode skoler, men 
også kræver frihed og ansvar til de enkel-
te familier, og et parti, som giver plads til 
forskellighed, så længe der er respekt for 
loven og vores fælles værdier. 

Vi har et klart budskab. Vi har stærke 
kandidater, der fylder valglisterne landet 
over, og som har knoklet i mange måneder 
med deres kampagneledere, tillidsfolk og 
hold af frivillige. Vi har en folketingsgrup-
pe og et ministerhold i topform. Og så har 
vi jer medlemmer, som altid er klar til at 
løfte med.

Vi glæder os til valgkamp og til  
konservativ fremgang.

De bedste hilsner

I skrivende stund ved jeg ikke, om vi er 
midt i en valgkamp, når du læser dette. 
Måske har vi allerede hængt plakaterne 
op eller uddelt de første flyers. Eller måske 
venter vi stadig i spænding på, at start-
skuddet lyder.

Under alle omstændigheder står vi midt 
i en utrolig vigtig tid for Det Konservative 
Folkeparti. For denne gang SKAL vi have 
fremgang. Og det tror jeg også, vi får.

Men det kræver en indsats fra os alle-
sammen. For Det Konservative Folkeparti 
er ikke noget uden sine medlemmer. Hver-
ken før, under eller efter en valgkamp. Vi 
kommer ikke langt, hvis vi ikke løfter i 
flok. Derfor er det et held, at vi har Dan-
marks flittigste partimedlemmer, der er 
klar til at give en hånd med. 

Når jeg i valgkampen står og bliver kold 
på en gågade eller sætter vækkeuret til 
klokken 05.00 for at nå i NEWS-studiet, 
bliver det hele lidt nemmere, når jeg ved, 
at I hjælper til på hver jeres måde. 

Nogle brygger kaffe til morgenuddelin-
gen. Andre bager boller til vælgerarrange-
mentet eller hjælper med at sætte stole op. 
Nogle har modet til at stemme dørklokker 
- andre evnen til at skrive det gode læser-
brev for en kandidat. Alle kan bruges og 

VI ER KLAR 
TIL VALGKAMP

FOLKETINGSVALGET 2019

4 



EMNE

 5



DET SKAL VÆRE BILLIGERE AT VÆRE FAMILIE

6 



 7

Kort før jul præsenterede Det Konserva-
tive Folkeparti en ny skatteplan med en 
række konkrete initiativer, der samlet 
set skal gøre det billigere at være familie 
i Danmark. I en række annoncer i flere 
aviser kunne man således læse, at ingen 
arbejder klogere for skattelettelser end 
Det Konservative Folkeparti. For udover at 
planen er ambitiøs, så er den også reali-
stisk – og det er et klogt træk, fortæller 
partiformand Søren Pape Poulsen: 

”Vi har lavet en skatteplan, som vi tror, 
vi kan samle flertal for i Folketinget in-
den for to valgperioder. Altså inden for 
cirka otte år. For i sidste ende er det re-
sultaterne, der tæller. Det er ikke en plan 
for, hvordan vi eksempelvis opfylder vo-
res langsigtede vision om en flad skat på 
33 procent for alle, men vi tager her nog-
le væsentlige skridt i retning mod vores 
skattepolitiske visioner,” fortæller Søren 
Pape Poulsen.

Lavere skat på arbejde for alle
Hensigten med planen er, at dansker-
ne skal have lov at beholde flere af deres 

egne penge. Det skal ske ved at belønne 
de danskere, der går på arbejde hver dag. 
Konkret vil Det Konservative Folkeparti 
sikre lavere skat for de arbejdende ved at 
øge beskæftigelsesfradraget. Samtidig vil 
partiet sænke skatteloftet fra 52% til 50% 
og hæve topskattegrænsen til 800.000 
kroner. Med den nye topskattegrænse for-
ventes det, at topskatten fjernes for mere 
end 200.000 danskere.

Arveafgiften fjernes
Bo- og gaveafgiften – populært kaldet ar-
veafgiften - skal afskaffes. I dag betyder 
den, at efterladte skal betale skat af penge, 
der allerede er betalt skat af én gang. Det 
mener Det Konservative Folkeparti ikke er 
rimeligt – det er grundlæggende forkert 
at beskatte døde familiemedlemmer. 

Billigere og grønnere biler
Med planen afsættes der 2,9 milliarder 
kroner til en ny lavere registreringsafgift 
på grønne biler som el-, hybrid- og plug-
in-biler. Men det skal i det hele taget være 
billigere at anskaffe sig en god og sikker 

bil. Derfor vil Det Konservative Folkeparti 
sænke registreringsafgiften til 75 procent. 
Danmark har nogle af verdens højeste re-
gistreringsafgifter på op til 150 procent, 
og det giver ikke nogen mening, at man 
skal beskattes så hårdt sammenlignet 
med nabolande som Tyskland, Sverige og 
Storbritannien, hvor der slet ikke er nogen 
registreringsafgift.

Lavere boligskatter
Grundlæggende mener Det Konservative 
Folkeparti, at danskerne betaler for meget 
i boligskat. Det gælder både grundskyld 
og ejendomsværdiskat. Derfor vil partiet 
lette boligskatten med 13 milliarder og på 
sigt lave en total omlægning af boligskat-
terne. Konkret vil det resultere i en bespa-
relse på 8.000 kroner per boligejer. 

Initiativerne i den konservative skat-
teplan kan gennemføres uden at gå på 
kompromis med velfærden. For det er af-
gørende for partiet, at der er råd til kerne-
velfærden, og derfor afsættes en reserve på 
20 milliarder kroner, som skal sikre, at der 
fortsat er styr på de offentlige budgetter. 

Hvor skal pengene 
komme fra? 

Afgifterne på 
cigaretter 

hæves 
til 60 kroner

Skatteplanen er fuldt finansieret. 
Den indeholder lempelser for mere 
end 33 milliarder kroner og koster 

26 milliarder kroner at implementere. 
De penge findes i råderummet og 

ved følgende tiltag: 

Jobcentre og 
beskæftigelses-

indsatsen 
effektiviseres

Stop for tilgang 
til efterløn 

Afskaffelse af 
seniorjobordningen

DET SKAL VÆRE BILLIGERE AT VÆRE FAMILIE

Det skal være 
billigere at være familie

DEN KONSERVATIVE SKATTEPLAN:

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om skatteplanen, 

og hvordan den finansieres på 
konservative.dk/skatteplan



TOUR DE FRANCE TIL DANMARK

større end Tour de France, og nu skal det 
finde sted på dansk grund. Det er fanta-
stisk. Ikke kun cykelfans, men også mange 
andre vil få en kæmpe oplevelse ud af det 
setup, som Tour de France har. Der bliver 
kæmpe fest og drama på landevejene,” si-
ger han. 

Stor gevinst for værtsbyer
Den såkaldte Grand Départ, som er Tour 
de Frances åbningsetape, bliver en 13 kilo-
meter lang prolog i centrum af København. 
Feltet vil dagen efter køre over Storebælts-
broen, når anden etape, der går fra Roskil-
de til Nyborg, skal afvikles. Ruten for den 
sidste etape løber fra Vejle til Sønderborg.   

Tour de France transmitteres i 190 lande 

Ikke færre end 370 kilometer. Det er di-
stancen, som feltet af cykelryttere skal 
tilbagelægge på dansk asfalt, når Tour de 
France kommer til en række byer her-
hjemme om bare to år. Tre etaper, de bed-
ste pedalatleter samt masser af tilskuere 
og mediefolk bliver Danmark vært for den 
2.-4. juli 2021. 

At den gule førertrøje snart vil pry-
de gadebilledet var en nyhed, som er-
hvervsminister Rasmus Jarlov begejstre-
des over, da regeringen holdt pressemøde 
om Tour-starten i midten af februar. Den 
følelse er bestemt ikke aftaget her små to 
måneder efter, fortæller en spændt og stolt 
erhvervsminister. 

”Sportsbegivenheder fås nærmest ikke 

og til flere milliarder seere. Derfor rum-
mer værtskabet for løbets første tre eta-
per også et stort potentiale for de byer, 
som Tour-feltet kører igennem, påpeger 
erhvervsministeren. Både i form af høje 
besøgstal og stor medieeksponering under 
etaperne:   

”Den turismeomsætning og rekla-
meværdi, der ligger i at skulle afvikle et 
stort arrangement med så massiv bevå-
genhed, er uvurderlig. Vi har faciliteterne 
klar – der skal hverken anlægges nye veje 
eller andre store projekter. Derfor kan jeg 
heller ikke vente, til Touren for 2021 bli-
ver skudt i gang,” siger Rasmus Jarlov, der 
har Tour de France-projektet forankret i 
sit ministerium.  

DER BLIVER FEST 
PÅ LANDEVEJENE 
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didatgrad i sundhedsvidenskab, hvor hun 
specialiserede sig i arkitektur og fysi-
ske rammer. Det blev begyndelsen på en 
karriere som bygherrerådgiver i COWI og 
chef for Arkitema Sundhed, før hun for 
10 år siden startede sin egen virksomhed, 
hvor hun rådgiver kommuner og hospita-
ler i optimering af sammenhænge mellem 
deres fysiske rammer og menneskerne, 
der opholder sig i dem. Undervejs har hun 
også taget en master i innovationsledelse 
på CBS, og hun er derudover certificeret 
sexolog. 

”Jeg er utroligt nysgerrig – og kan ikke 
lide at spilde tiden”, siger Pernille Weiss 
med et grin om sin rygsæk af blandede 
kompetencer og erfaringer.

Hun fortæller, at hun har lært meget af 
at være selvstændig. 

”Jeg har især lært, at man altid skal 
kunne svare på spørgsmålet: Hvad mister 
verden, hvis jeg holder op med at gøre det, 
jeg gør? Hvis du ikke kan svare på det, så 
mister du fokus på, hvad der er vigtigt og 
muligt,” siger Pernille Weiss. 

På vej til Europa-Parlamentet 
Med erfaring som sygeplejerske og selv-
stændig erhvervsdrivende vil Pernille 
Weiss arbejde med europapolitik med en 
anderledes tilgang. 

”Måden, vi laver EU-politik på, skal være 
mere transparent og engagere borgerne 

I den lille fynske by Gamborg Fjord ikke 
langt fra Middelfart ligger den gård, hvor 
Pernille Weiss er vokset op. I dag bor den 
konservative spidskandidat til Europa- 
Parlamentsvalget på Christianshavn, men 
hun vender med jævne mellemrum hjem 
til sin fødeby for at besøge sine forældre, 
der stadig bor på gården. 

”Min opvækst har præget mig meget. 
Jeg har lært at drage omsorg for min fami-
lie, for vores dyr og for naturen, og så har 
jeg også lært værdien i at tage fat og tage 
ansvar,” siger Pernille Weiss. 

Sygeplejerske på Fyn
Oprindeligt er Pernille Weiss uddannet 
sygeplejerske og har arbejdet både som 
kliniker og leder i den daværende Ejby 
Kommune på Fyn. Da hun var vikarsyge-
plejerske, besøgte hun mange udfordrede 
borgere, og det lærte hende at læse andre 
menneskers behov.  

”En sygeplejerske kan altid gå ind i et 
rum og fornemme, hvordan stemningen 
er. Vi har sådan en radar, som kører hele 
tiden. Sygeplejersker har en evne til empa-
ti. Vi gør det, fordi vi ikke kan lade være,” 
forklarer Pernille Weiss. 

Selvstændig erhvervsdrivende
Efter cirka syv år i hjemmeplejen vendte 
Pernille Weiss tilbage til skolebænken på 
Syddansk Universitet for at læse en kan-

bedre. Der er ingen tvivl om, at EU-poli-
tik kommer til at fylde mere i fremtiden, 
og hvis det skal være på den gode måde, 
så skal det være nærværende og konkret, 
så borgerne kan forstå det, og så borgerne 
mærker, at de har indflydelse på politik-
ken,” siger Pernille Weiss. 

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet 
d. 26. maj. 

 

En anderledes tilgang 
til EU-politik 

EUROPA-PARLAMENTSVALG 



EUROPA-PARLAMENTSVALG 

Det Konservative 
Folkeparti opstiller 
en række kandidater til 
Europa-Parlamentsvalget. 

Du kan læse mere om 
kandidaterne ved at gå ind på 
konservative.dk/personer/
ep-kandidater

Uddannet sygeplejerske 
fra Odense Sygeplejeskole, 
1989-1992

Kandidat i sundhedsvidenskab fra SDU, 2000–2004

Master i innovationsledelse 
fra CBS 2006-2008 

Grundlægger af rådgivnings-
virksomheden ArchiMed, 2008

Certificeret sexolog, 2017

Mor til tre voksne børn og 
farmor til en lille dreng
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FOLKETINGSVALGET 2019

FIND 
DIN 

69 kandidater  
stiller op i alt

Østjylland og 
Nordjylland  
stiller med flest kandidater

4 kandidater  
hedder Jens

Den yngste  
kandidat er 23 år 

Den ældste er 70 år

Henrik Dalgaard Christensen, 
48 år

David Gulløv, 
41 år

Jens-Henrik Kirk, 
42 år

Katri Søgaard, 
46 år

Morten Thiessen, 
54 år

Anette Abildgaard Larsen, 
63 år

Per Møller, 
44 år

Jens Martin Fjordbak, 
47 år

Karsten Skov Petersen
63 år

Jens Kindberg,
36 år

Frederik Bloch Münster, 
24 år

Mia Tang, 
47 år

Knud Erik Langhoff, 
68 år

Per Larsen, 
53 år

Niels Flemming Hansen, 
44 år

Søren Tylvad Andersen, 
51 år

Torben Overgaard, 
37 år

Nordjyllands Storkreds

Sydjyllands Storkreds

ka
nd

id
at

Har du styr på, hvem og hvor 
mange kandidater, der i år 
stiller op til folketingsvalget for 
Det Konservative Folkeparti? 
Bliv klogere her.
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FOLKETINGSVALGET 2019

Ali Aminali, 
36 år

Joachim Hjorting, 
23 år

David Munk-Bogballe, 
36 år

Lars Jensen, 
42 år

Jesper Wienmann Hansen, 
53 år

Victoria Kilpatrick, 
23 år

Anders Krojgaard Lund, 
28 år

Charlotte Green, 
44 år

Jane Christensen, 
49 år

Jens Salling, 
36 år

Mona Juul, 
51 år

Mads Andersen, 
29 år

Naser Khader, 
55 år

Brigitte Klintskov Jerkel, 
49 år

Michael Mads Suhr, 
57 år

Stine Pilt Olsen, 
38 år

Daniel Blak Pedersen, 
34 år

Niels Rosenberg, 
63 år

Bornholms Storkreds Østjyllands Storkreds

Sjællands Storkreds

... find flere kandidater  
på næste side »
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Line Damgaard Lauritsen, 
27 år

Birgitte Bergman, 
52 år

Pia Olivia Christensen, 
54 år

Kjeld Haslund, 
55 år

Camilla Louise Lydiksen, 
45 år

Kristian Guldfeldt, 
27 år

Margrethe Agerup Præst, 
45 år

Egil Fabritius Hulgaard, 
57 år

Orla Østerby, 
67 år

Erik Lund, 
70 år

Rasmus Norup, 
23 år

Lars Arne Christensen, 
53 år

Caroline Lauritsen, 
46 år

Mai Mercado, 
38 år

René Nord Hansen, 
43 år

Otto B. Christiansen, 
61 år

Jørgen Nielsen, 
47 år

Roya Moore, 
46 år

Søren Pape Poulsen, 
47 år

Mette Abildgaard, 
30 år

Vestjyllands Storkreds

Nordsjællands Storkreds

Fyns Storkreds
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Hanne Bjørn-Klausen, 
47 år

Helle Bonnesen, 
56 år

Merete Scheelsbeck, 
32 år

Marie Høgh, 
33 år

Henrik Sørensen, 
52 år

Katarina Ammitzbøll, 
49 år

Anders Johansson, 
37 år

Lisa Skov, 
43 år

Lasse Vogel Andersen, 
42 år

Caspar Stefani, 
28 år

Rasmus Jarlov, 
41 år

Nikolaj Bøgh, 
50 år

Steffen Mølgaard, 
29 år

Peter Stakemann, 
49 år

Københavns Omegns Storkreds

Københavns Storkreds
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Klima-neutralt
fødevareerhverv

2050

Læs mere på lf.dk/klima

Danmark skal stå 
sammen om ny klimalov

klimaet, som både gør Danmark rigere, og 
befolkningen tryggere. Det skylder vi vores 
børn, børnebørn og hele Danmark”, siger 
partiformand Søren Pape Poulsen. 

Forhandlingerne skal resultere i femårs- 
planer for den grønne omstilling løbende 
over 15 år. De skal blandt andet indeholde 
CO2-budgetter for de forskellige sektorer, 
så det garanteres, at de hver især når deres 
reduktionsmål. 

Et styrket klimaråd
Klimarådet blev oprettet, da den nuværen-
de klimalov blev vedtaget i 2014, og siden 
da har det fungeret som rådgivende organ 
for regeringen. Men med trepartsforhand-
lingerne skal rådet i stedet være en lige-
vægtig forhandlingspart – og det kræver, 

Skal Danmark i mål med den grønne om-
stilling, så kræver det en ny klimalov. En 
klimalov, hvor hele landet står sammen 
om at skabe resultater. 

Sådan lød budskabet fra Det Konserva-
tive Folkeparti, da partiet præsenterede 
sit bud på, hvad en kommende klimalov 
blandt andet skal indeholde. 

Et af forslagene er, at der indføres en 
grøn trepartsforhandling bestående af 
regeringen, erhvervslivet og et styrket 
klimaråd – således er både befolkningen, 
virksomhederne og fagkundskaben re-
præsenteret. Sammen skal de sætte kon-
krete mål for, hvordan Danmark når kli-
mamålene. 

”Det her forslag handler om at finde løs-
ninger i fællesskab. Løsninger til gavn for 

at det tilføres flere ressourcer. Derfor vil 
Det Konservative Folkeparti styrke klima- 
rådet markant. 

”Det kræver muskler at gå fra at være 
rådgiver til være forhandler på lige fod 
med regeringen og de store erhvervsorga-
nisationer. Ved at styrke rådet sikrer vi, at 
vi får mest muligt ud af landets dygtigste 
klimaeksperter og deres viden”, siger Sø-
ren Pape Poulsen. 

Ifølge Det Konservative Folkeparti er 
det afgørende at sætte ind nu, hvis Dan-
mark skal leve op til sine forpligtelser i 
den internationale Parisaftale fra 2015 
om at modvirke den globale opvarmning 
og begrænse temperaturstigningen til 1,5 
grader. 

Vidste du? 
Det Konservative Folkeparti  
er det eneste borgerlige parti, der...

… stemte for Danmarks første klima- 
    lov i 2014.

… ønsker nationale klimamål med  
    femårige reduktionsmål femten  
    år frem.

… har givet et konkret bud på, hvad  
    en ny klimalov skal indeholde.
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HJÆLP OG OMSORG, NÅR DU HAR BRUG FOR DET

Flere danskere skal 
have en fast læge

Lægemanglen forværres i disse år, og 
tendensen vil fortsætte. I dag står knap 
117.000 danskere uden fast praktiseren-
de læge, hvilket er væsentlig flere end for 
10 år siden, da tallet lå på godt 7.000. Det 
viser en opgørelse fra Praktiserende Læ-
gers Organisation (PLO) over lægemanglen 
herhjemme.  

Selv om lægedækningen varierer kom-
munerne imellem, er udviklingen på regi-
onalt plan overordnet den samme: Stadig 
flere må undvære deres egen praktiseren-
de læge, også kaldet familielægen. Den 
udvikling finder den konservative sund-
hedsordfører, Mette Abildgaard, særdeles 
bekymrende:    

”Dit postnummer er i dag afgørende for, 
om du har adgang til din egen familielæ-
ge - men sådan bør det ikke være. Sund-
hedsvæsenet er for alle, og derfor skal vi 
sikre, at der bliver mere lige adgang til en 
fast praktiserende læge. For os er fami-
lielægen vigtig at værne om,” siger Mette 
Abildgaard.

Lægedækning under pres
Ifølge en fremskrivning, som PLO har 
foretaget, vil godt 300.000 danskere kom-
me til at stå uden fast praktiserende læge 
i 2023. Sådan en prognose kalder på hand-
ling, slår Mette Abildgaard fast. Derfor har 
Det Konservative Folkeparti som topprio-
ritet at uddanne flere læger til den almene 
praksis.  

At lægedækningen er under alvorligt 
pres, hersker der ingen tvivl om. I dag har 
syv ud af ti praksisser lukket for nye pa-
tienter. Mange læger står samtidig for at 

skulle pensioneres. I hele 58 postnumre 
har lægerne en gennemsnitlig alder over 
60 år, påpeger børne- og socialminister 
Mai Mercado:

”Derfor skal vi skabe mulighed for, at 
flere danskere bliver tilknyttet deres egen 
familielæge, så den følelse af nærhed og 
tryghed i behandlingen, som vi ønsker at 
give dem, også er, hvad de rent faktisk op-
lever. Behovet for mærkbart flere prakti-
serende læger er ikke til at overse,” siger 
ministeren. 

Familielæge giver tillid
Borgere, der ikke er tilknyttet en fast 
praktiserende læge, må i stedet for gå til 
såkaldte regions- og udbudsklinikker. 
Her er man oftest ikke tilknyttet en fast 
praktiserende læge, men ser den læge, der 
først har tid. Man kan altså komme ud for 
at måtte konsultere forskellige læger fra 
gang til gang.    

At over 100.000 danskere må søge læ-
gehjælp på regions- eller udbudsklinikler 
i stedet for en klassisk praksis er proble-
matisk, fastslår sundhedsordfører Mette 
Abildgaard. Både fordi mange har langt til 
lægen, heriblandt ældre, men også grun-
det en svækket relation mellem patient og 
professionel: 

”Når du træder ind hos lægen, bør du 
blive mødt af en, som kender dine største 
bekymringer og din medicinske forhisto-
rie. Du skal turde åbne dig og svare helt 
ærligt på spørgsmålene, for at du kan få 
stillet den rette diagnose. En familielæge 
kan give den fortrolighed og tillid,” slutter 
ordføreren.

KONSERVATIV 
SUNDHEDSPOLITIK: 
Det Konservative Folkeparti kæmper ikke kun 
for at bevare familielægen. Vi knokler ligeså 
hårdt for at sikre korte ventelister og mere tid 
til den enkelte patient i sundhedsvæsenet. Vi 
ønsker at:

• Fastholde behandlingsgarantien på 30 dage

• Skabe et nyt styringssystem for sundheds- 
  væsenet, der sikrer korte ventelister i hele  
  landet

• Fjerne unødvendigt bureaukrati, der står i  
  vejen for sundhedspersonalets arbejde 

• Ansætte flere i sundheds- og plejesektoren 

• Sørge for, at ældre får mere pleje, som de selv  
  frit kan bestemme over.
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ved dette års skolevalg var hårdere straffe, 
lavere skat og en kortere skoledag. Dermed 
havde eleverne tre overskrifter at forholde 
sig til, og det var herefter op til debattø-
rerne at uddybe og skabe et klart billede af 
konservatismen i Danmark

Et massivt engagement fra de mange 
frivillige kræfter i Konservativ Ungdom 
sikrede konservativt fremmøde ved stort 
set alle debatter, hvor en bred vifte af po-
litiske dagsordener, som eleverne på de 
pågældende skoler selv havde valgt, blev 
drøftet. De konservative mærkesager var 
populære, og der var bred opbakning om 
emnerne på de fleste skoler. 

13,1 % af stemmerne
Valgaftenen blev afholdt i Landstingssalen 
på Christiansborg, hvor kanalen DR Ultra 
dækkede resultatet. Konservativ Ungdom 
var mødt talstærkt op og havde adskille-
lige slagsange med til anledningen. Par-

I slutningen af januar blev det tredje sko-
levalg i danmarkshistorien afholdt. Skole-
valget er en begivenhed, der løber af sta-
blen hvert andet år, hvor elever i 8. og 9. 
klasse i landets grundskoler i et tre uger 
langt forløb beskæftiger sig med politik 
og aktuelle mærkesager. Forløbet afsluttes 
med en debat på elevernes respektive sko-
ler med repræsentanter fra de til Folke-
tinget opstillingsberettigede partier samt 
en valghandling, hvor eleverne skal sætte 
deres kryds ved det parti, de føler bedst 
passer med deres overbevisninger. 

Konservativ Ungdom og Det Konserva-
tive Folkeparti har ved de to første skole-
valg kæmpet side om side for et godt kon-
servativt resultat, og denne gang var ingen 
undtagelse. 

I 2015 og 2017 stemte flere end ti procent 
af eleverne konservativt, og det var der-
for spændende at se, om succesen kunne 
gentages. De konservative mærkesager 

tiformand Søren Pape Poulsen besøgte de 
unge konservative mennesker i løbet af 
aftenen for at takke dem for deres indsats 
under valget.

Konservativ Ungdom og Det Konserva-
tive Folkeparti formåede at trække hele 
13,1% af stemmerne og blev endda det 
største borgerlige parti i Region Hovedsta-
den. Overalt i Danmark havde over en ti-
endedel af eleverne stemt konservativt, og 
resultatet havde dermed præg af en bred 
geografisk indsats.

Alt i alt må skolevalget 2019 anses som 
værende en konservativ succes og en god 
påmindelse om, hvad et frivilligt konser-
vativt kampagnemaskineri kan præstere.

KONSERVATIV SUCCES 
VED SKOLEVALGET

13,1 %



Samtidig med de kortere skoledage 
skrues der op for fagligheden. Det sker ved, 
at en del af de understøttende timer – så-
som fysisk aktivitet – veksles til fordel for 
flere fagtimer såsom sprog. 

Færre og bedre vikarer
Med aftalen er der også fokus på at ned-
bringe brugen af vikarer i folkeskolen. 
Godt 11 procent af undervisningstimerne i 
folkeskolen gennemføres i dag med vikar. 
Det svarer til, at en tiendedel af en gen-
nemsnitlig dansk folkeskoleelevs skoleliv 
ikke varetages af en fast lærer – det er alt 
for meget, siger Brigitte Klintskov Jerkel. 

”Det er nødvendigt at indføre større 
gennemsigtighed i skolernes brug af vi-
karer – det forudsætter en årlig opgørelse 
fra kommunerne af brugen af vikarer. En 
sådan opgørelse findes ikke i dag.  Sam-
tidig vil vi fastsætte en målsætning om, 
at kommunerne skal bruge færre vikarer 
– særligt dem, som ikke har de rette kom-
petencer til at undervise i et klasselokale,” 
siger hun. 

Foruden kortere skoledage og færre vi-
karer fremhæver undervisningsordføre-
ren flere positive, konservative punkter 
i aftalen om justering af folkeskolerefor-

Nu får danske skolebørn bedre tid til at gå 
til fodbold og spille musik, når klokken 
ringer ud, og de har fri fra skole. For med 
aftalen om at justere folkeskolereformen 
forkortes skoledagene - et mål, Det Kon-
servative Folkeparti længe har arbejdet 
for, lyder det fra partiets undervisnings-
ordfører, Brigitte Klintskov Jerkel.

”Børn går i skole for at lære noget og 
blive klogere, så de er rustet til fremti-
den. Lange skoledage er ikke ensbetyden-
de med, at de bliver dygtigere. Faktisk har 
reformens lange dage hverken medført 
højere karakterer, eller at eleverne klarer 
sig bedre i de nationale test,” siger Brigitte 
Klintskov Jerkel. 

Det er særligt de yngste elever, som 
kommer til at mærke ændringen. Kon-
kret forkortes skoleugen for eleverne i 0.-
3. klasse fra 30 timer til 27,8 timer. Ifølge 
Brigitte Klintskov Jerkel havde partiet ger-
ne set, at dagene var blevet endnu kortere 
– også for de ældste elever, men aftalen er 
et stort skridt i den rigtige retning.

”Vi går ind for kvalitet fremfor kvanti-
tet, og i stedet for at give eleverne lange 
dage mener vi, man bør sikre kompetent 
og lærerig undervisning fordelt på færre 
timer,” fortæller Brigitte Klintskov Jerkel. 

JUSTERING AF FOLKESKOLEREFORMEN

KORTERE SKOLEDAGE       
OG FÆRRE VIKARER

men: Blandt andet styrkes indsatsen for 
elever, der har svært ved at læse, og sko-
lerne gives mulighed for at veksle 1,5 af 
de understøttende timer ugentlig i 7. og 8. 
klasse til konfirmationsforberedelse.

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

08.15-09.00 Dansk Billedkunst Idræt Natur/teknik Engelsk

09.00-09.45 Dansk Billedkunst Idræt Natur/teknik Engelsk

10.15-11.00 Matematik Natur/teknik Dansk Historie Dansk
11.00-11.45 Matematik Natur/teknik Dansk Historie Kristendom

12.30-13.15 Kristendom Natur/teknik Engelsk Kristendom Idræt
13.15-14.00 Engelsk Historie Engelsk

Idræt
14.00-14.45 Musik Historie

14.45-15.30 Musik

Skoleskema 4.a
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DEBAT HOS ÆLDRE SAGEN

betyde, at de tre milliarder også vil blive 
brugt på borgere, der slet ikke er nedslidte. 
Samtidig står det stadig uklart, hvad So-
cialdemokratiet vil gøre med de folk, der 
skifter stilling igennem deres arbejdsliv. 

”Nu har jeg selv arbejdet på fabrik om 
natten, da jeg var yngre. Hvad tæller det 
i Socialdemokraternes udspil? Vi sender et 
signal til de unge mennesker, som vi har 
kæmpet for at få til at vælge en erhvervs-
uddannelse, at de bliver fuldstændig øde-
lagt og nedslidt af deres kommende arbej-
de,” lød det fra Søren Pape Poulsen under 
debatten. 

Hos Ældre Sagen fortalte han, at Det 
Konservative Folkeparti i højere grad vil 
kigge på det individuelle menneske. Man-
ge ældre trives med at arbejde og vil gerne 
blive længere tid på arbejdsmarkedet, hvis 
man kan finde modeller for, at man kan gå 
ned i tid med gode forhold. Samtidig skal 

Der var ikke gået mange dage af dette 
valgår, før Socialdemokratiet lancerede 
deres store valgudspil på pension – et ud-
spil der stillede flere spørgsmål end svar. 

Det var tydeligt, da Ældre Sagen invite-
rede til politisk debat i starten af februar. 

I panelet fortalte Socialdemokratiets 
Mette Frederiksen om deres nye idé, hvor 
udvalgte faggrupper skal have adgang til 
tidligere pension. Til det udspil svarede 
Søren Pape Poulsen: 

”Man kan ikke sige, at de ældre er en stor 
masse. Ældre er individer, ældre er forskel-
lige mennesker, og derfor skal vores pensi-
onsmuligheder vurderes individuelt.”

Mette Frederiksen ville ikke sætte ord 
på, hvilke faggrupper der skal have retten 
til tidligere pension. Socialdemokratiets 
finansiering på tre milliarder rækker hel-
ler ikke langt. Og det er sidenhen kom-
met frem, at Socialdemokratiets udspil vil 

PENSION ER EN 
INDIVIDUEL SAG

de, der ikke længere kan arbejde, have let-
tere adgang til pensionen. Derfor vil Det 
Konservative Folkeparti gerne evaluere og 
forbedre seniorførtidspensionen, så den 
bliver lettere tilgængelig for dem, der har 
brug for den.

DET KONSERVATIVE 
FOLKEPARTI OM
PENSION:
•  Er man nedslidt, skal man kunne  trække sig 

tilbage fra arbejdsmarkedet. 

•  Vi lever længere, og derfor kan 
pensionsalderen godt stige gradvist de   
kommende år.

•  Seniorførtidspensionen skal forbedres   
og gøres lettere tilgængelig.

Fotos: Peter Egevang, Ældre Sagen



betjente til politiet,” siger justitsminister 
og formand for Det Konservative Folke-
parti Søren Pape Poulsen. 

Der er i dag det højeste antal betjente 
siden 2010. Ved udgangen af 2019 vil der 
være 600 betjente mere end i oktober 2015. 

Styr på banderne
Et andet område, der har fyldt meget i me-
diedækningen, er bandeområdet. Her har 
regeringen med justitsministeren i spid-
sen også gjort en ekstraordinær indsats. 

”Bandekriminalitet er noget af det 
mest utryghedsskabende, der er. Alt for 
længe har vi levet med, at banderne skød 
imod hinanden i gaderne til fare for helt 
almindelige mennesker. Derfor har vi sat 
ind blandt andet med hårdere straffe, og 
det har ført til, at hvert tredje registrerede 
bandemedlem i dag sidder bag tremmer, 
og at bandekonflikterne er kommet under 
kontrol, og det glæder mig,” siger Søren 
Pape Poulsen. 

En opgørelse fra justitsministeriet vi-
ser, at omkring hvert tredje bandemedlem 
i dag sidder bag tremmer. Samtidig er der 
sket et markant fald i antallet af verseren-
de bandekonflikter. 

En mand i en hættetrøje går ind i et super-
marked i Valby med en tom indkøbsvogn. 
Manden går direkte hen til en opsætning 
med frysetørret kaffe, hvorefter han læs-
ser bakke efter bakke med kaffeglas op i 
indkøbsvognen, hvorefter han kører ud af 
butikken med vognen uden at betale for 
varerne.

Situationen er blot ét eksempel på de 
grove butikstyverier, som medierne har 
beskrevet. Desværre har der også været 
tilfælde, hvor politiet er blevet tilkaldt 
men ikke har haft ressourcerne til at re-
agere. 

Skæmmer retsfølelsen
Det er ikke acceptabelt, at kriminelle går 
fri, fordi politiet ikke har mandskab til at 
reagere, og derfor har regeringen valgt at 
sætte ekstra midler af til politiet. 

”Det skæmmer retsfølelsen, når en bu-
tiksejer oplever, at han står og holder en 
tyveknægt i kragen, som var ved at stikke 
af med butikkens varer under armen, og så 
må butiksejeren lade tyven gå, fordi politi-
et ikke har ressourcer til at tage sig af det. 
Det kan vi ikke acceptere, og det er blandt 
andet derfor, at vi tilfører markant flere 

REGERINGENS 
RESULTATER PÅ
RETSOMRÅDET

•  Tilført to nye betjente hver uge  
siden 2016

 
•  Fordobling af antallet af efterforskere  

mv. på hvidvaskområdet i SØIK

 
•  Straffen for grov vold hævet med en    

tredjedel

 
•  Afskaffet forældelsesfristen for    

gerningsmænds strafansvar i sager  
om seksuelt misbrug af børn

 
•  Domstole kan forbyde bandekriminelle   

at opholde sig i specifikke områder

 
•  Fordobling af minimumsstraf for ulovlig   

besiddelse af skydevåben

FLERE BETJENTE 
SKAL STOPPE GROVE 

BUTIKSTYVERIER

RESPEKT FOR LOVEN OG VORES FÆLLES VÆRDIER
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NY INFRASTRUKTURPLAN

VEJENE STYRKES, OG 
TRAFIKSTØJEN BEKÆMPES

Sammenlagt investeres der mere end 
112 milliarder kroner i projekterne, der er 
fordelt over hele landet. Blandt andet for-
længes Frederiksundsmotorvejen på Sjæl-
land, E45-motorvejen i Østjylland udvides 
i begge retninger, og der laves en tredje 
Limfjordsforbindelse over øen Egholm.

Pulje til støjbekæmpelse 
Udover bedre transportmuligheder, så er 
der også et andet væsentligt punkt, som 
Det Konservative Folkeparti med rette 
kan fejre er en del af planen. For sidste år 
foreslog partiet, at der blev afsat en mil-
liardpulje til at bekæmpe trafikstøj langs 
nogle af de mest støjplagede strækninger i 
landet – og det er altså lykkedes nu. 

Nye vejforbindelser, motorveje, tog og 
tunneller. 

Det er resultatet af regeringens plan for 
infrastrukturen frem mod år 2030, som 
blev offentliggjort i midten af marts. Med 
til at præsentere planen var erhvervsmini-
ster Rasmus Jarlov – han kalder det en af 
de største trafikplaner, som nogensinde er 
lavet i Danmark.

”Det her er kæmpestort. Det er en of-
fentlig kerneopgave at sikre, at vi har gode 
veje, og det er afgørende, at vi investerer i 
at få trafikken til at glide i Danmark. Det 
gør os rigere som land, når vi skal bruge 
mindre tid på vejene, og så gør det også 
livet bedre for de borgere, der i dag for-
bander myldretidstrafikken langt væk,” 
fortæller Rasmus Jarlov.

”Det har været en af de konservative 
prioriteter i forhandlingerne at få afsat et 
stort beløb til støjbekæmpelse. Når man 
bor tæt ved støjende trafik, går det udover 
både trivsel og sundhed. Derfor er det vig-
tigt, vi får gjort noget ved det,” siger Ras-
mus Jarlov.  

I alt er der afsat 1,6 milliarder kroner til 
den nye støjpulje, som udmøntes løbende. 
Dog er nogle strækninger allerede ble-
vet udset til at få del af puljen – det gæl-
der blandt andet Bavnevangen i Aalborg, 
Sundbrovej i Svendborg og Helsingørmo-
torvejen i Gentofte. 

24 
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VALGKAMP PÅ FACEBOOK
Vi kommer ikke uden om det. En stor del af valgkampen foregår på de sociale medier - og særligt på 

Facebook. Det betyder, at du kan hjælpe partiet i valgkampen hjemmefra. 
Opret en profil på www.facebook.dk, og se her, hvad du så gør. 

4
DEL ET OPSLAG

Når du deler et opslag, ser dine Facebook-venner det. 
Dermed er du med til at påvirke dagsordenen for 

valgkampen hos dit netværk. 

3
SKRIV EN KOMMENTAR MED OPBAKNING

Du kan også skrive en kommentar med din opbakning. Det kan både 
være en kort ros eller en længere politisk pointe. Det skaber en positiv 

stemning, der smitter af på andre læsere.

1
FØLG OS

Ved at ”synes godt om” partiet og kandidaterne 
sikrer du dig, at du ser deres nyeste opslag, når du 

klikker ind på Facebook.

2
’SYNES GODT OM’ ET OPSLAG 

ELLER KOMMENTAR
Når du synes godt om et opslag eller en kommentar, er du 

med til at give din opbakning uden selv at skulle skrive noget. 
Det kan altså gøres lynhurtigt. Selvom det kun er et enkelt klik, 

betyder det, at budskabet bliver set af endnu flere.

Vil du være med i vores særlige kampagnegruppe for de sociale medier? Så skriv til digital chef, Kasper Frank, på kf@konservative.dk 
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Vil du være med i vores særlige kampagnegruppe for de sociale medier? Så skriv til digital chef, Kasper Frank, på kf@konservative.dk 

Grundlovsdag 2019 
5. juni 

Som altid vil de konservative politikere 
holde grundlovstaler rundt om i landet den 
5. juni. Planlægningen er i fuld gang, og du 
kan løbende læse mere om, hvor der er et 
arrangement i nærheden af dig på  
www.konservative.dk.

Folkemøde 2019  
13.-16. juni i Allinge 

Kom og besøg Det Konservative Folkepartis 
telt i Allinge på Bornholm ved Folkemødet. 
Her kan du møde de konservative politikere 
ansigt til ansigt og lytte med, når vi afholder 
spændende debatter og arrangementer. 

Landsråd 2019   
28.-29. september i Herning  

Næste Landsråd afholdes i Herning, hvor 
der som altid er mulighed for at møde 
konservative medlemmer fra hele landet. Her 
skal vi lytte til politiske taler og debatter, og så 
skal vi nyde god mad og hinandens selskab. 

Vi glæder os til at se jer! 

Sæt     i kalenderen

Har vi  
din e-mail?    
Meget af vores information sendes ud via 
e-mail. Hvis ikke du vil gå glip af vigtige 
nyheder og invitationer, vil vi derfor gerne 
sikre os, at vi har din e-mailadresse. Du kan 
sende den til medlem@konservative.dk.

_

_
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Hvilke to er mon blandet her? Hvilke to er mon blandet her?

Hvis du indsender ordet på den lilla linje, deltager du i konkurrencen 
om den konservative jubilæumsbog ’En sikker borgerlig stemme’ af 
Lars Christensen. Derudover trækkes to rigtige svar til at modtage 
lakridser fra Bagsværd Lakrids.  

Dit svar skal enten indsendes til Det Konservative Folkeparti, 
Christiansborg, 1240 København K eller ph@konservative.dk. 
Husk at skrive dine kontaktoplysninger.

Svaret på sidste krydsord var: SMØRBLOMST
Vi sender en bog til C. W. Bang fra Aarhus 
og lakridser til Ruth fra Måløv og Lene fra 
Frederiksberg.

2x 1x
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Tak for jeres støtte
”Når valget er overstået…”, den sætning bruger rigtig mange af 
os lige for tiden. Uanset om man er kandidat, kampagneleder, 
vælgerforeningsformand eller frivillig. Når valget er overstået, kan 
vi tage stilling til, hvordan sommerferien skal bruges, om vi kan 
komme til påskefrokosten hos tante Olga og så videre. For man 
er i en underlig venteposition. Men reelt set er valgkampen jo 
allerede i gang – jeg bruger i hvert fald allerede nu massevis af 
timer på forberedelse og snak med vælgere på gader og stræder. 

Men når Lars Løkke Rasmussen trykker på knappen, så 
bliver det hele naturligvis intensiveret. Vi skal ud i den tidlige 
morgengry og dele vores flyers og bolsjer ud ved den nærmeste 
togstation. Dagen igennem og i de sene aftentimer skal vi 
blande os i de politiske debatter til enten vælgermøder eller på 
de sociale medier, der aldrig sover. I flere uger tænker vores 
kampagnehjerner kun på valg, valg, valg. 

Det kan vi kun, når vi har opbakning fra vores familier og venner. 
Og derfor vil jeg gerne dedikere bagsiden her til alle de mange 
kærester, mænd, koner og børn, der ligesom min familie trækker 
et kæmpe læs og giver os andre frihed til at kæmpe, alt det vi kan. 

For mit vedkommende er det min kære mand, Jens Jacob, der 
utrætteligt støtter mig igennem min valgkamp. Han får det hele 
til at gå op, når der også skal tænkes på babygrød, og bleer skal 
skiftes. At have sådan en lille størrelse med på tur har selvfølgelig 
også sine fordele. Det er pludselig lidt nemmere at falde i snak 

med folk, når man har en lille 
baby på armen. Siger man ikke, 
at i krig og kærlighed gælder alle 
kneb? Og det hedder jo valg-KAMP. 

Og nu skal det ikke lyde som om, at 
valgkampen kun er en lang og hård omgang. 
I de valgkampe jeg har været igennem, er jeg hver gang blevet 
overrasket over den store debatlyst. Det fællesskab der opstår i 
valgkampe er uovervindeligt. Den fælles humor der dannes, når 
man på 6. time hænger valgplakater op. 

Jeg ønsker alle kandidater og frivillige - og deres familier og de 
mange hjælpende hænder en god og sjov valgkamp. Når det 
føles hårdt, så skal I tænke på, at det er NU, det gælder. Det er 
NU, vi skal sikre et godt valg til Det Konservative Folkeparti! Tak til 
alle jer, der gør det muligt! 

Kærlig hilsen


