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Siden sidst

Rudersdal vælgerforenings løbeglade medlemmer har 
siden marts løbet over 300 kilometer. Det er en tradition, som 

vælgerforeningen startede sidste år inden kommunalvalgkampen. 
Konservative i alle aldre er velkomne til at løbe med.

Konservativ Ungdoms landsråd var velbesøgt, da over 300 unge 
konservative tog til Ringsted for at vedtage nyt politisk program og 

vælge ny ledelse. Søren Pape var en af talerne under de politiske 
drøftelser om lørdagen, og Mette Abildgaard gjorde det fantastisk 

som festtaler til lørdagens fest med 320 deltagere. Weekenden endte 
ud med et nyt formandsteam bestående af Anders Storgaard og 

Alexander Lodahl. Stort tillykke med valget til dem. 

Man skal aldrig gå ned på udstyr, og det gør formanden heller ikke, 
når græsset skal slås. I maj måned lagde Søren Pape dette billede 
ud på sin facebook-profil. Husk at du kan finde Søren og de andre 

politikere inde på Facebook, hvor du kan følge deres dagligdag.

Mette Abildgaard fortalte i maj måned, at hun skal være mor 
til en lille pige. Den store nyhed blev mødt med stor glæde på de  

konservative gange på Christiansborg. Mette ville gerne dele ud af sin 
glæde, og gjorde dette ved at give bland-selv slik til alle partiets ansatte.

Næsten 80.000 danskere deltog i Royal Run i forbindelse med 
H.K.H Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Søren Pape fik ikke 

selv løbet, men overværede dog løbet i Aarhus.

Nu kan man ikke længere afvise en person på restauranter og i butikker 
på grund af vedkommendes handicap! Den 31. maj blev lovforslaget 

mod diskrimination af handicappede nemlig stemt igennem. 
Som tak kom Danske Handicaporganisationers formand, Thorkild 
Olesen, forbi Christiansborg med blomster og tog en svingom med 

socialminister Mai Mercado.
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LEDER

straffet for 7.108 lovovertrædelser, der er 
begået inden for de seneste tre år, og de er 
tilsammen idømt 518 års fængsel for disse 
lovovertrædelser.

Det er hård, konservativ retspolitik, 
der virker, og det betyder, at vi i øjeblik-
ket ser bander, der er hårdt pressede – 
ikke af andre bander, men af os, politiet 
og resten af myndighederne. Der skal 
herfra lyde en stor tak til partierne bag 
bandepakken og ikke mindst tak til vores 
dygtige betjente.

Dansk økonomi blomstrer
Det er bare på et enkelt (og selvfølge-
lig uhyrevigtigt) område, men hvis man 
kigger bredt på den danske økonomi og 
beskæftigelse, så viser billedet med al ty-
delighed også, at politikken virker.

Danmarks BNP steg med 2,1 procent i 
2017, og BNP har været stigende siden 2015. 
Aldrig har så mange personer været i be-
skæftigelse som i dag. Arbejdsløsheden er 
lav. Kun omkring 4,1 procent. Der er siden 
folketingsvalget skabt mere end 100.000 
private arbejdspladser. Siden folketings-
valget er antallet af personer på offentlig 

forsørgelse (uden SU) faldet med 
næsten 49.200 personer pr. de-
cember 2017, så vi nu har det la-
veste antal i mere end 10 år.

Jeg ved godt, at jeg selvfølgelig 
er voldsomt farvet i mine holdnin-
ger – men jeg tror nu alligevel godt, 
at jeg tør tillade mig at konkludere 
følgende: Når de borgerlige og ikke 
mindst os konservative er ved magten, 
så går det godt. For dig og for Danmark.

Der er gået sport i at være grøn
Jeg har bidt mærke i en lidt sjov ting de 
seneste måneder. Det er sket i forbindelse 
med, at vi og regeringen er kommet med 
et yderst ambitiøst energiudspil, som er et 
nybrud inden for dansk energi- og klima-
politik. For første gang nogensinde vil vi 
nemlig gøre energien grønnere OG billige-
re på en og samme tid.
Det er et udspil, der tager ansvar for klo-
den og de kommende generationer. Vi 
konservative har fået skrevet ind i re-
geringsgrundlaget, at mindst halvdelen 
af Danmarks energiforbrug skal komme 
fra vedvarende energi i 2030 – og at vi i 

Borgerlig politik virker. Og i særdeleshed 
konservativ politik selvfølgelig. Som po-
litisk aktiv hører man ellers meget ofte 
den ret primitive kritik, at politikerne al-
drig får besluttet noget, der for alvor gør 
en forskel, eller at det kan være lige meget, 
hvem der sidder med magten, for de vil jo 
alligevel alle sammen det samme.

Men den rette politik virker virkelig. Den 
rette politik gør en forskel. For dig og for 
Danmark. Vi har nu haft en borgerlig rege-
ring de seneste tre år – og det seneste halv-
andet år med konservativ deltagelse. Og lad 
mig komme med nogle kolde kendsgernin-
ger, der beviser, at den rette politik virkelig 
virker.

Rekordmange bandemedlemmer i fængsel
For en måned siden, den 14. maj, sad der 
437 bandemedlemmer i fængsel. I for-
hold til april sidste år er det en stigning 
på omkring 40 procent. Der er sket 49 va-
retægtsfængslinger i relation til bande-
konflikter fra januar til og med april 2018. 
De 1.247 personer, der den 19. april 2018 af 
politiet var registreret som rockere eller 
bandemedlemmer, er tilsammen blevet 

Politik gør en forskel
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LEDER

i årtier. Og de er velkomne, for så står vi 
nemlig stærkere sammen, og det er resul-
taterne, der tæller.

Nu er sommeren over os, og vi skal nyde 
varmen, slappe lidt af og lade op. Vi går 
ikke i stå, men vi skal huske at passe lidt 
på os selv, når vi har mulighed for det. For 
når sommeren er forbi, og den politiske 
sæson for alvor skydes i gang med vores 
og de andre partiers sommergruppemøder 
i midten af august, så går vi ind i et folke-
tingsår, der indeholder et valg.

Det betyder, at vi vil sove med støvler-
ne på, og at vi konstant vil arbejde på at 
blive bedre og skarpere og dygtigere, så vi 
kan få et godt valgresultat og sikre flere 
mandater at skaffe gode resultater med på 
Borgen.

Vi glæder os til valget, og vi ser frem til 
danskernes dom. Det er vi helt trygge ved, 
for vi ved nemlig, at vores politik virker.

God sommer!

 Søren Pape Poulsen
Partiformand

2050 skal være 
helt uafhængig af 

fossile brændsler. 
Det lever vi med det 

nye udspil op til.
Det lidt sjove er dog, at 

mange partier nu pludselig flokkes 
om at være grønne. Ikke bare i po-
litikken – men åbenbart også ’på 
papiret’. Jeg har i hvert fald kun-
net konstatere, at både SF, Venstre 
og sågar DF i diverse annoncer i 
aviser og på nettet har skiftet de-
res partilogoer ud med nye udga-

ver i grønne farver. 
Det har jeg smilet lidt af, og til det 

må jeg bare sige, at vores logo var 
grønt i går, det er det også i morgen 
– og det er det også, når emnet ikke 
længere er øverst i mediernes op-
mærksomhed.

Først sommer og så valgkamp
Nuvel. Vi skal selvfølgelig først og 
fremmest glæde os over, at andre par-

tier også bliver inspireret af politiske 
mærkesager, som vi har kæmpet for 
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Ét Danmark  
uden parallelsamfund  
Ingen ghettoer i 2030

Regeringen vil gøre op med parallelsamfund og har 
præsenteret et udspil med 22 initiativer, herunder:

• Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte 
boligområder.

• Mere håndfast styring af, hvem der kan bo i 
udsatte boligområder. 

• Styrket politiindsats og højere straffe, for at 
bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed.

LÆS HELE  
UDSPILLET PÅ

REGERINGEN.DK

Politi og beboere er overbeviste: det ér blevet mere trygt at færdes 
i Gellerup, og det hører til sjældenhederne, at busser mødes med 
stenkast, som det ellers havde sig for vane før i tiden. Både politi og 
beboere peger hovedsageligt på, at den massive tilstedeværelse af 
politi har været udslagsgivende. Det har givet tryghed. Og så peges 
der på et forbedret samarbejde mellem beboere og myndigheder 
som en af hovedårsagerne. Men problemerne lurer stadig under 
overfladen. Alt for mange står fortsat uden beskæftigelse eller 
uddannelse – og med den nye ghettopakke skal det bekæmpes en 
gang for alle.

Søren Pape blev vist rundt af vicepolitiinspektør Gert (tv) og 
politikommissær Klaus (th), der er ledere af det lokale politi i 
Gellerup. Den lokale politistation ligger midt i Gellerupparken og 
sikrer en massiv dækning af området. Stationen huser cirka 25 
politifolk. Klaus fortalte blandt andet om den massive indsats, som 
politiet udøver i området. I 2013 var der 828 anmeldelser inden for 
straffeloven i Gellerup, mens det tal for 2017 er mere end halveret til 
258 anmeldelser. 

Efter en rundtur i Gellerup var det tid til dialog og samtale. 
Det blev til mange gode input fra såvel politi, beboere og 
myndigheder. Fælles var, at løsningen i høj grad bygger på 
tilstedeværelse fra politiet og ikke mindst, at beboerne skal i 
beskæftigelse eller uddannelse. I dag er 53 procent af beboerne i 
alderen 18-59 år udenfor arbejdsmarkedet.



LEDER

Af Michael Schmidt Sørensen

Det var en grå og kold mandag i april, da 
partiformand og justitsminister Søren Pape 
Poulsen var på rundtur i det belastede bo-
ligområde Gellerupparken vest for Aarhus. 

Gellerupparken har i årtier været kendt 
som et udsat boligområde med høj krimi-
nalitet og lav tryghed, og siden 2010 har 
området figureret på skiftende regeringers 
ghettolister. Derfor var det også en nysger-
rig og interesseret justitsminister, der havde 
arrangeret et besøg i Jyllands største ghetto.
"Jeg er nødt til at komme ud i virkelighe-
den og se ghettoen med mine egne øjne. 

Regeringen har hele foråret forhandlet om 
at lande forskellige delaftaler om en sam-
let og styrket indsats mod parallelsam-
fund, og emnet kommer desværre ikke til 
at forsvinde de næste mange år, selvom vi 
sætter hårdt ind. Derfor er det også meget 
vigtigt for mig at møde de personer, vores 
politik berører."

Foruden beboere og frivillige var også 
politi og myndigheder til stede under be-
søget, hvilket også havde stor betydning 
for Søren Pape: "Det er klart, at det også er 
vigtigt for mig at tale med det lokale politi. 
Det er dem, der er i marken, der ved, hvad 

der virker, og hvad der ikke virker. Den nye 
ghettopakke skal gøre op med parallel-
samfund én gang for alle, og vi skal give 
politi og myndigheder de rette redskaber. 
Det er meget vigtigt for mig."

Pape bakker op om 
lokalt politi i ghettoen 

I Gellerupparken er der cirka 5800 beboere fordelt på lige knap 1800 boliger
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Af Louise Uberg

 Betingelserne  
for at blive dansk  

statsborger strammes 
Dansk statsborgerskab skal kun gives til udlændinge, som har været  

i Danmark i mange år, og som har vist, at de vil det danske  
samfund og de danske værdier.
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RESPEKT FOR VORES FÆLLES VÆRDIER

Af Louise Uberg

Dansk statsborgerskab skal kun gives til 
udlændinge, som har været i Danmark 
i mange år, og som har vist, at de vil det 
danske samfund og de danske værdier. 
Sådan lød meldingen fra regeringen, da 
udspillet til en ny indfødsretsaftale blev 
præsenteret den 16. maj 2018. Med udspil-
let skal betingelserne for at opnå dansk 
statsborgerskab skærpes – kort fortalt 
skal det være sværere at få dansk pas.

"Når vi giver dansk statsborgerskab, så 
er det en gave, vi giver til folk, som bidra-
ger til samfundet. Det er ikke et retskrav at 
få statsborgerskab, men det er noget, man 
skal gøre sig fortjent til," siger den konser-
vative indfødsretsordfører Naser Khader.

 Naser Khader er med i indfødsretsud-
valget, hvor de læser og behandler stats-
borgerskabsansøgningerne og dermed be-
slutter, hvem der er berettiget til at få det 
mørkerøde pas, og hvem der ikke er.

"Det er min oplevelse, at der på det sene-
ste har været en del, som er blevet beløn-
net med statsborgerskab, uden de fortjener 
det," siger Naser Khader. Udspillet tager 
udgangspunkt i indfødsretsreformen, som 
blev vedtaget i 2015, og ifølge Naser Kha-
der er der derfor hovedsageligt tale om en 
stramning af den tidligere aftale. Men dog 
med vigtige stramninger.

Ingen statsborgerskab til dømte
En af de væsentligste stramninger er, at 
det skal være sværere for straffede an-
søgere at få statsborgerskab. Med det 
nye forslag er det dermed ikke længere 
muligt at få statsborgerskab, hvis man 
eksempelvis er dømt for seksuelle for-
brydelser eller vold mod børn. 

På samme vis skal enhver form for ban-
derelateret kriminalitet også medføre per- 
manent udelukkelse fra dansk statsbor-
gerskab, og det er uanset forbrydelsens 
omfang.

"Hvis der er noget, bandemedlemmer-
ne er bange for, så er det at blive udvist. I 
fængslerne laver de bare nye bander. Men 
ved at fratage dem muligheden for at blive 
danske statsborgere så har vi også mulig-
hed for at udvise dem," siger Naser Khader.

Der er i forvejen visse typer af kriminali-
tet, som gør, at man mister adgangen til 
statsborgerskabet. Det gælder, hvis man 
har haft en ubetinget fængselsstraf på 
minimum halvandet år, eller hvis man er 
blevet idømt 60 eller flere dages ubetinget 
fængsel for terrorisme eller landsforræ-
deri. Samtidig kan man først søge stats-
borgerskab efter en karensperiode, som 
afhænger af forbrydelsen og straffens 
omfang.

Dagpenge som offentlig forsørgelse
I det nye udspil lægges der også i højere 
grad op til, at ansøgeren skal være selv-
forsørgende for at blive dansk statsborger. 
I dag må man ikke have været på offentlig 
forsørgelse såsom kontanthjælp og inte-
grationsydelse det seneste år, hvis man vil 
have dansk statsborgerskab. Det vil rege-
ringen forlænge til to år. 

Samtidig skal dagpenge fremover tæl-
le som offentlig forsørgelse – det har det 
ikke gjort hidtil.
I dag må man desuden højst have været på 
offentligt forsørgelse i seks måneder ud af 
de seneste fem år, hvis man vil have dansk 
statsborgerskab. Den periode vil regerin-
gen forkorte til fire måneder.

Kvalitet af lægeerklæringer skal styrkes
Regeringen vil også styrke kontrollen af 
lægeerklæringer i dispensationssager, og 
det er et af de klare konservative aftryk 
på udspillet. Man kan få dispensation fra 
kravet om at bestå en prøve i dansk, hvis 
en lægeerklæring dokumenterer, at man er 
alvorligt syg.

Men i indfødsretsudvalget oplever de, 
at kvaliteten af nogle lægeerklæringer er 

tvivlsomme, og at det er svært at gen-
nemskue, hvorvidt de skal give ret til 
dispenation.

"Vi vil gerne belønne dem, som forsø-
ger at lære dansk, men hvis man ikke har 
forsøgt og bare bruger lægeerklæringerne 
som genvej til dispensation, så skal man 
ikke tildeles statsborgerskab," siger Naser 
Khader.

Konkret vil regeringen derfor oprette 
en enhed under Styrelsen for Patientsik-
kerhed, som indfødsretsudvalget kan bede 
om at undersøge lægeerklæringerne. Gen-
nem enheden kan man få en pædagogisk 
vurdering af en professionel underviser, 
som kan vurdere, om det virkelig kan være 
rigtigt, at en person er for syg til at lære 
dansk.

For at få statsborgerskab skal man be-
stå indfødsretsprøven, der stiller en ræk-
ke spørgsmål om det danske samfund og 
den danske historie, og så have bestået en 
danskprøve, der som hovedregel svarer til, 
at man kan mestre dansk på 9. klasse-ni-
veau.

Screeningssamtaler er ikke del af udspil
Naser Khader har som konservativ forhand-
ler desuden arbejdet for at få screenings-
samtaler med i aftalen med regeringspar-
tierne – men indtil videre uden held. Dog 
håber han fortsat, at der er mulighed for, at 
det kan komme i spil igen under forhand-
lingerne.

"Ved at afholde samtaler med ansøger-
ne kan vi finde ud af, om de er demokra-
titilhængere eller demokratihadere," siger 
Naser Khader, der vil høre ansøgerne i de-
res holdning til eksempelvis demokrati, 
homoseksualitet og kønsligestilling.

Foruden stramningerne af allerede ek-
sisterende krav indeholder regeringens 
udspil et forslag om, at ansøgeren skal 
skrive under på at ville overholde grund-
loven.

Regeringen vil med udspillet desuden 
gøre det lettere for dansksindede sydsles-
vigere bosiddende i Sydslesvig at få dansk 
statsborgerskab, og så skal fartbøder og 
andre mindre trafikale forseelser spille en 
mindre rolle i forhold til at få dansk pas.
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EN GOD START PÅ LIVET

udvikling. Det vil sige, at barnet udvikles 
ud fra, hvad det kan og ikke på baggrund 
af, hvad det ikke kan. For alle børn har et 
udviklingspotentiale, som det ifølge Mai 
Mercado handler om at fremme så tidligt 
som muligt. 

"Alle børn fortjener en god start på li-
vet. Det er i de spæde år, at fundamentet 
for deres opvækst bliver lagt. I dag står 
vi over for den udfordring, at når børn i 
udsatte områder forlader børnehaven, er 
der op mod to års forskel på social-emo-
tionelle, sproglige og før-matematiske 
kompetencer. I for mange tilfælde varer 
forskellene ved gennem skoletiden. Sådan 
behøver det ikke at være. Det skal vi sim-
pelthen gøre bedre."

Derfor har børne- og socialministe-
ren øremærket 580 millioner kroner 
frem mod 2020 til at løfte kvaliteten 
i landets dagtilbud. Aftalen, der går 
under titlen "Stærke dagtilbud – alle 
børn skal med i fællesskabet," har til 
formål at mindske betydningen af ne-
gativ social arv ved at styrke udsatte 
børns læring og trivsel gennem forsøg 
med målrettede sociale og tværfaglige 
indsatser, der er skræddersyet institu-
tioner, hvor andelen af børn fra udsatte 
positioner er meget høj

"Jeg er glad for, at Folketingets parti-
er bakker op om aftalen, der kommer til 
at gøre en væsentlig forskel for mange 
børnefamilier. Med den nye aftale sør-
ger vi for at forældrene får medindfly-
delse på deres børns pasningsordning. 
Derudover har vi lagt grundstenene til 
en ny pædagogisk læreplan, der skal 
skabe bedre læring og trivsel for alle 
børn og et sammenhængende børneliv."

Af Ditte Rieland Hansen

I udkanten af ghettoen Vollsmose spirer 
der et håb for områdets udsatte børn. I in-
stitutionen Børnehuset Planteskolen skal 
"alle børn udfordres til at blive så dygti-
ge, de kan." Ambitionen deler børne- og 
socialminister Mai Mercado, der en for-
årsdag i april besøgte dagtilbuddet, der 
gav den konservative minister et indblik i, 
hvordan man hjælper børn, der har sociale 
udfordringer med i bagagen, på rette vej.

"Vi ser blandt andet, hvordan dagplejere, 
pædagoger og ledere i samarbejde med 
familierne i området er med til at præge 
børnenes liv. De spiller en afgørende rol-
le i forhold til at inddrage børnene i fæl-
lesskabet og fokuserer på at udvikle helt 
centrale kompetencer, som netop skabes 
i løbet af barnets første leveår," siger Mai 
Mercado i forbindelse med sit besøg.
 
Inddragelse gennem sproget
Planteskolen vægter sproglig dannelse, 
allerede fra børnene kommer ind i vug-
gestuealderen, til de er klar til at komme 
i skole. Dagtilbuddets ledelse forklarer 
blandt andet, hvordan de arbejder med 
den såkaldte ’Feed Forward’ strategi, 
som er en metode til at forstærke den 
adfærd, der positivt understøtter barnets 

Børns udvikling i centrum 
For Mai Mercado er det vigtigt, at de en-
kelte dagtilbud tilrettelægger et lærings-
miljø med forløb og aktiviteter, der under-
støtter børnenes skolestart og forbereder 
dem på at komme godt i gang med et nyt 
kapitel i deres liv. Det er også her, at det 
konservative aftryk er tydeligst markeret. 

Det øgede fokus på overgangen fra 
dagtilbud til skole er en vigtig sag for 
partiets uddannelsesordfører, Brigit-
te Klintskov Jerkel, der de seneste par 
måneder har været en vigtig stemme 
i debatten om såkaldte stopprøver i de 
grundskoler, hvor mindst 30 procent af 
eleverne er tosprogede. 

"Hvis vi vil parallelsamfund til livs, så 
er det vigtigt, at vi sætter tidligt ind. Der-
for indfører vi nu sprogprøver allerede i 0. 
klasse for at få alle børn med," forklarer 
Brigitte Klintskov Jerkel.

Aftalen har udløst flere bekymrede mi-
ner i landets folkeskoler, der frygter, at 
sprogprøver vil lægge et unødvendigt pres 
på de unge, der i forvejen befinder sig i 
en svær situation. Uddannelsesordføre-
ren understreger dog, at man selvfølgelig 
tænker pædagogikken ind i stopprøverne:

"Børnenes sprog bliver selvfølgelig vur-
deret i overensstemmelse med deres ud-
viklingsstadie. Det er vigtigt for mig at slå 
fast, at vi ikke indfører prøver for at straffe 
børnene – tværtimod. Sprogprøverne har 
til formål at sikre, at børn ikke bliver sendt 
igennem et skolesystem, som de ikke er 
klar til. Med andre ord skal prøverne hjæl-
pe børnene, så de har nemmere ved at være 
en del af uddannelsessystemet, og dermed 
har en fair chance i samfundet."

MAI MERCADO I VOLLSMOSE:

ALLE BØRN FORTJENER  
DEN BEDSTE START PÅ LIVET

10 



TIL ALLE DER INTERESSER SIG  
FOR DANMARKS VIRKSOMHEDER  
OG ERHVERVSLIV

DI’s nyhedsmedie, DI Business, dækker alle stofområder, der ved rører 
og optager danske virksomheder. Fra seneste nyt om international 
handelspolitik, energi- og klimapolitikken og offentligt-privat samar-
bejde til udfordringer og løsninger på det danske arbejdsmarked.

Du kan følge DI Business og blive abonnent på:

» DI Business’ nyhedsbrev, som udsendes kl. 6.30 på alle hverdage 
med de seneste nyheder om og til vores medlemsvirksomheder.

» Det trykte magasin DI Business, som udkommer 11 gange årligt 
med politiske interviews, temaer, tendenser og perspektiv, der har  
betydning for danske virksomheder. 

Prisvinder på jagt efter  
kreative sosu’er   
Liftup A/S i Støvring, national vinder af  
DI’s Initiativpris, inviterer opfindsomme  
Sosu-assistenter indenfor.     s.04

Bagmandspoliti vil bremse 
kopi-svindel
Virksomheder slås med falske produkter. 
Bagmandspolitiet (SØIK) styrker special
enhed for at bremse svindlen.     s.08

Find nøglen til verdens 
vandmarkeder 
DI’s kortlægning af 50 markeder for vand-
teknologi viser vejen til eksport i konkur-
rencepræget branche.     s.30

 ”Jeg har 
været heldig, 
siden jeg kom 
til Danmark”

Syriske Nazliya Mohammed føler sig privile-
geret i Danmark med job som buschauffør  

hos Keolis. Hun er en af over 1.200, 
som har fået chancen via integra tions-

grunduddannelsen – IGU. s.17

DI Digitals nye 
direktør Lars  
Frelle-Petersen i 
offensiv fra start  
  s.24

Deltag i DI Debat  
– kom til orde  
i magasinet 
 s.22

Chr. Hansen,  
H. Lundbeck 
og Ørsted på 
forskerjagt 
  s.42

Toppack og  
Pressalit bereder 
sig på Brexit
  s.28

Få virksomheder 
sikrer sig mod 
valuta-udsving  
 s.34

Forenede  
Service skifter  
strategi    
  s.40

”SELVFØLGELIG  
GIVER 25. MAJ  

SVED PÅ PANDEN”
Kim Larsen, Systematics sikkerhedschef,  

 efter halvandet års forberedelse.

20 SIDER om EU’s nye persondataforordning
 Træder i kraft 25. maj 
 Risiko for bødestraffe
 Firmaers forberedelser og faldgruber 

TE
M

A  PERSO
N

DATA 

 

NR. 05 – MAJ 2018

NR. 04 – APRIL 2018

Har din virksomhed 
plads til flere lærlinge?
I april får alle virksomheder besked, om de opfylder mindstemålet for lærlinge i den 
såkaldte Praktikplads-AUB. Hvis ikke, risikerer de en ekstraregning, mens andre får penge 
tilbage. Nu bør alle undersøge, om de kan beskæftige flere lærlinge, mener DI.  

3. generation
tredobler
virksomheden
Rose Holm

s.32

Opfordring  
fra en ejerleder:  
Del dine sejre og 
succes’er 

s.36

Forbedret 
 integration kan 
få 139.000 flere 
i arbejde   

s.40

Hos JENSEN Denmark er hver 10. medarbejder lærlinge eller elev. Her ses HR-chef Kathrine Holm Nilsson (midtfor) 
med lærlingene Pa Luay, Julius Jørgensen, Magnus Koefoed-Jespersen og Mai Hansen.

Leder: Uden lærlinge – ingen faglærte  . s.01
I gang – en guide til den første lærling  . . s.04
Virksomheder skal være mere synlige  . . s.08 
Skærpede lærlingekrav nødvendigt . . . . . . s.10

Erhvervsskoler viser vejen til praktik  . . . . s.12
It-lærepladser er en mangelvare . . . . . . . . . . . s.16
Efterlysning fra folkeskoleelever . . . . . . . . . . . s.26
Top-10 over mest populære lærlinge  . . . . s.48

Dansk Industri (DI) er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, der repræ-
senterer flere end 10.000 virksomheder. DI er tæt på virksomhederne – lokalt og globalt. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på di.dk/nyhedsbreve
og skriv til tiba@di.dk, hvis du ønsker at abonnere  
på magasinet.



siddet i 10 timer og lyttet. De er rigtig 
trætte, og derfor bliver vi nødt til at 
være sjove og anderledes for at fange 
deres opmærksomhed," fortæller grup-
peformanden. 
Selvom det var fjerde gang, hun holdt 
tale ved afslutningsdebatten, så var 
hun alligevel nervøs. Efter talen må 
folketingsmedlemmerne nemlig spør-
ge om hvad som helst, og det kan være 

A 
fslutningsdebatten er kendt for 
at være en maratondebat. I år 
gik den i gang den 30. maj klok-

ken otte om morgen, og først klokken 23 
kunne politikerne tage hjem. Rækkefølgen 
for hvornår ordførerne skal tale afhænger af 
partiets størrelse, og derfor var Mette Abild-
gaard en af de sidste talere på talerstolen. 

"Det er meget bevidst, at jeg bruger 
humor i mine taler. Jeg taler, når folk har 

svært at forberede sig på, uanset hvor 
garvet man er. 

"Det er præcis som at gå til eksamen i 
fuld pensum, hvor man kan blive spurgt om 
alt mellem himmel og jord. Derfor skal man 
forberede sig rigtig godt og tænke nøje over, 
om vi har haft nogle kontroversielle sager, 
som de kan finde på at spørge ind til. Man 
skal så at sige forsøge at forudse fjendens 
næste træk," fortæller Mette Abildgaard.

AFSLUTNINGSDEBAT

Klar, parat til start! Kort før klokken 
otte mødtes det meste af gruppen – 
veloplagte til en lang dag.

Mette Abildgaard gik på talerstolen 
cirka klokken 17, hvor hun blandt andet 
blev spurgt ind til partiets miljø- og 
energipolitik.

Man skal passe på ikke at gå 
sukkerkold på sådan en lang dag. 
Derfor havde gruppeformanden 
slikposer med til sine kollegaer.

 Afslutningsdebat: 
Mette tog Folketinget på  

en Tour de Danmark 
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AFSLUTNINGSDEBAT

1 Det nære sundhedsvæsen styrkes med 
800 mio. kr. – i Frederikshavn har de fået 

over seks millioner kroner til etablering af 
Frederikshavn Lægehus. 

2 Ved Hammer Bakker starter snart 
et af danmarkshistoriens største 

naturgenopretningsprojekter. 

3 Ved Færch Plast i Holstebro genanvender 
de plastik fra vores pantsystem – flere gode 

initiativer følger i plastikhandlingsplanen.

4 Politiet styrkes med 1,3 mia. kr. frem mod 
2021 og optaget på politiskolen skal øges. Det 

skal være med til at skabe tryghed i områder som 
Gellerupparken i Aarhus. 

5 Ud fra Esbjerg skimter man udførelsen af 
Horns Rev 3. Samtidig er forhandlingerne om 

et nyt energiforlig i fuld gang.

6 I erhvervs- og iværksætterpakke afsættes knap 
15 mia. kr. frem til 2025, som bl.a. skal gøre det 

mere attraktivt at handle i Danmark end Tyskland.

7 Aftalen om dagtilbud gør det lettere for 
familier at kombinere børnepasning og 

arbejdsliv – som i Skovbrynet Børnehus i Nyborg, 
der har fleksible åbningstider. 

8 Vi har gjort det billigere at køre over 
Storebælt.

9 Forsvaret er blevet styrket med 4,8 mia. 
kr. frem mod 2023. Det betyder bl.a., at 

flådestationen i Korsør moderniseres i stedet for 
at lukkes. 

10         Høje Taastrup er Sjællands mest 
erhvervsvenlige kommune. Vi har fået 

skatten på generationsskifte ned fra 15 til 5 pct.  
Målet er, den skal afskaffes. 

11 Arveafgiften skal fjernes, så mennesker 
som Rasmus Drews i Vanløse kan efterlade, 

hvad de vil til deres søskende uden at betale for det. 

12 Et ministerudvalg skal styrke hovedstads-
områdets udvikling frem mod 2030. 

På Mettes Tour de Danmark fortalte hun om en række af  
det forgangne års konservative resultater:

Se hele Mettes tale på  PolitiskHorisont.dk
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Kommer der snart 
Er der valg om en måned? Om to? Eller først til 

næste år?  Vi ved det ikke, men vi forbereder 
os på det hele i øjeblikket. Derfor får I her 

et indblik i partiets forberedelser. En ting 
er sikkert. Der kommer et folketingsvalg 
inden den 17. juni næste år. 

Det danske samfund bygger på tillid. Men ikke alle føler sig forplig-
tet over for vores fælles love og værdier. Derfor er det vigtigt for os, 
at kriminalitet har mærkbare konsekvenser. Det er også vigtigt, at 
vi stiller større krav til udlændinge om at forsørge sig selv og lære 
dansk.

Et stærkt velfærdssamfund træder til, når der er brug for det.  
Og vi kan alle få brug for hjælp. Vi vil insistere på, at alle skal have 
fri og lige adgang til sygehuse med behandling i verdensklasse.  
Det	er	et	sikkerhedsnet,	de	fleste	danskere	betaler	til	det	meste	 
af livet.  

• Et styrket og mere nærværende politi  
• Højere straffe og bedre vilkår for ofrene   
• Et opgør med parallelsamfund 
• Udlændinge skal forsørge sig selv og lære dansk

• Fokus på den enkelte patients behov  
• Korte ventelister 
• En familielæge nær dig og din familie  
• Ordentlige forhold for sundheds- og pleje- 

personale  

Hjælp og omsorg, 
når du har brug for det

Respekt for loven 
og vores fælles værdier

K O N S E R V A T I V E  M Æ R K E S A G E R
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 PAPE OG DE 4 VALGTEMAER

Det sidste valg til Folketinget fandt sted torsdag den 18. juni 
2015, og derfor skal næste folketingsvalg afholdes senest den 
17. juni 2019 ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet. I Det  
Konservative Folkeparti glæder vi os til valg. 

For dig og for Danmark
"Stauning eller Kaos" eller "Tid til forandring". Måske kan 
du genkende nogle af ordene. De er politiske slogans og er en 
fast del af dansk politik. Nogle er sjove, andre kedelige. Nogle 
går over i historien. Andre går i glemmebogen. Ved næste valg 
vil Det Konservative Folkeparti føre kampagne "For dig og for 
Danmark". De ord skulle gerne hænge uløseligt sammen med 
Det Konservative Folkeparti i de kommende måneder og år. 

Vi mener, det er de helt rigtige ord. For de rammer den balance, 
der skal kendetegne vores politik. Balancen mellem individet og 
samfundet. Vi vil gerne have frie selvstændige borgere, der både 
har pligten til og muligheden for at tage ansvar for dem selv og 
deres nærmeste. Men de skal leve i et trygt samfund, hvor der 
er hjælp og omsorg, når man har brug for det. Konservativ po-
litik forsøger at balancere mellem frihed og ansvar. Mellem det, 
vi har sammen, og det vi har hver for sig.  Det tror vi, giver et 
samfund, der hænger sammen. Konservativ politik er både for 
dig – og for Danmark. 

Hvordan kommer denne balance så til udtryk konkret? Det vil 
vi gerne uddybe i de fire temaer forneden, som danner rammen 
om vores politiske budskaber.  

Det skal være attraktivt at gøre det godt. Uanset om vi taler om 
borgere eller virksomheder, skal det kunne betale sig at være dyg-
tig og lægge en god indsats. Derfor vil vi sænke skatten. Det er kun 
rimeligt, at man får lov til at beholde mere af det, man selv har tjent. 

Vi har brug for vores erhvervsliv. Uden stærke virksomheder ingen 
vækst, velstand og velfærd. Det Konservative Folkeparti har altid 
arbejdet for gode erhvervsvilkår. Og det bliver vi ved med.  

Vi skal give børn en god start på livet. De skal klædes godt på til re-
sten af livet, så de bedre kan udnytte deres potentiale. Det handler 
både om at give dem en solid undervisning med høj faglighed, men 
samtidig give dem tid til fritid. 

Det er forældrene, der kender deres børn bedst, og derfor er bør-
nenes opdragelse også deres ansvar.  

• Vækst og styr på dansk økonomi 
• Lavere skat  
• Mindre bureaukrati  
• Konkurrencedygtige virksomheder 

• Mere faglighed i folkeskolen og på  
ungdomsuddannelser 

• Mobbefri skoler 
• Mindre larm i klasserne 

folketingsvalg?

Lavere skat og 
virksomheder i vækst

Alle børn skal have 
en god start på livet

K O N S E R V A T I V E  M Æ R K E S A G E R

Se en kort præsentation af det 
konservative valggrundlag på 

Konservative.dk

FOLKETINGSVALG

 15



FOLKETINGSVALG

 FOKUS PÅ 
FOLKETINGSKANDIDATERNE 

Forberedelserne til det kommende folketingsvalg 
er i fuld gang. Ikke bare fra centralt hold, men 
også ude i alle landets storkredse. Derfor var alle 
konservative folketingskandidater i maj inviteret 
til en indledende kandidatsamling i København, 
hvor kandidater ville få viden om det konserva-
tive valggrundlag, hvordan kampagnen vil blive 
tacklet fra centralt hold, samt hvordan man møder 
danskerne på den bedst mulige måde i en valg-
kampssituation. 

Formand Søren Pape Poulsen indledte dagen 
med en status over dansk politik. Herefter fulg-
te et indlæg fra Norges konservative parti Høy-
res kampagnestab, hvor der blev givet et indblik 
i, hvordan de koordinerer deres frivilligindsats 
under valgkampe, og hvordan de havde skabt et 
grundlag for succes derigennem. 

Tidligere formand for Det Konservative Folke-
parti og politisk kommentator Hans Engell talte 

om, hvad han ser som de vigtigste emner frem 
mod næste folketingsvalg, hvordan han forventer, 
at forløbet frem mod valget vil gå, og hvad kandi-
daternes rolle vil være i den kontekst. Hans Engell 
gav derudover sine bud på de vigtigste konservati-
ve sager ved et kommende valg.

Dagens sidste oplægsholder var Mads Chri-
stian Kruse Andersen, der var en del af Guldfi-
reren ved OL i Beijing i 2008. Oplægget hand-
lede om at sætte sig mål, både på kort og lang 
sigt, og hvordan man skal forsøge at opnå sine 
mål med den rette dedikation og offervilje. 
OL-vinderen havde endda taget guldmedaljen 
med fra triumfen, som flere fik lov til både at 
se og røre.

Arrangementet var en god start på et forløb, der 
frem mod efteråret vil klæde kandidaterne endnu 
mere på til at levere en indsats, der vil sikre kon-
servativ fremgang. 

Af Frederik Bloch Münster 

Hans Engell: 
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DISSE VALGEMNER 
BLIVER DE VIGTIGSTE

på begge blokke. Alternativet overlever 
måske denne gang, men valget kan blive 
katastrofalt for dem, hvis de ikke kan gen-
finde deres platform. Derudover er der Nye 
Borgerlige på den borgerlige fløj, der er et 
stort usikkerhedselement, da udlændin-
gepolitikken igen kommer til at fylde en 
del i vælgernes bevidsthed under valget."

 Der var også gode råd til Det Konser-
vative Folkeparti frem mod et kommen-
de valg: "Det, der for mig er konserva-
tivt hjerteblod, er værnet om en stærk og 
velfungerende statsmagt. Det er magtens 
tredeling, vores kongehus, vores folke-
kirke, forsvar, militær, politi og andre of-
fentlige institutioner som sygehusene. Det 
er vigtigt, at man som konservativt parti 
sørger for, at de offentligt ansatte kan se 

Af Frederik Bloch Münster 

"Økonomien går godt i Danmark, og oveni-
købet får de boligejere, der har betalt for 
meget i boligskat, samlet set 11 milliar-
der tilbage fra staten senere i år, hvilket 
jo skaber grobund for et stærkt udgangs-
punkt i et valg for regeringspartierne," 
sagde Hans Engell til de fremmødte folke-
tingskandidater. 

En anden force er ifølge Hans Engell, at 
statsministeren selv afgør, hvornår valget 
kommer.

Sammen med forcerne for regerings-
partierne følger der dog også ulemper 
ifølge Hans Engell: "Der er så mange usik-
kerheder i forhold til, hvilke partier der 
kommer ind eller eventuelt ryger ud efter 
næste valg, at der kan opstå stemmespild 

sig i projektet, for at man kan få den nød-
vendige opbakning. Det tror jeg, man har 
manglet blik for i noget tid, og der tror jeg, 
man kan gøre forskel." 

 Adspurgt om hvornår valget kommer, 
havde Hans Engell dette at sige: "Val-
get kommer garanteret før Europapar-
lamentsvalget, det er ret sikkert. Mit råd 
til kandidaterne er, at de allerede nu skal 
positionere sig, følge godt med i medierne 
og prøve at markere sig på områder, hvor 
de har en faglig viden, de kan byde ind 
med for at gøre sig interessante i medier-
nes øjne." 

FOLKETINGSVALG

Hans Engell: 
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Landmænd og virksomheder  
i fødevareklyngen skaber  
produktionsarbejdspladser  
overalt i Danmark
Hvor der er job, er der tryghed,
økonomi og en vej til velfærd.
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FOKUS PÅ SOCIALT UDSATTE

ser respekt for hinanden. I OMBOLD er 
alle nemlig lige. For selvom deltagerne ved 
OMBOLD kommer fra vidt forskellige bag-
grunde, så har de det tilfælles, at de hver 
især har en tung bagage med sig.

Holdepunkt i hektisk verden
Da vinderne var fundet – et hold ved navn 
Pink Devils – skulle medaljerne overræk-
kes. Den opgave havde den konservative 
socialminister Mai Mercado fået den ære at 
tage sig af. 

"OMBOLD er et fantastisk event, og jeg 
har været heldig at være med til at uddele 
medaljer i dag. Udover efterhånden at ken-

Af Louise Uberg og Frederik Hilstrøm 

Solen stod højt over Rådhuspladsen i Kø-
benhavn. På den stenbelagte plads var 
opført to små fodboldbaner. Årets køben-
havnske mesterskaber i OMBOLD – en fod-
boldturnering for hjemløse og socialt ud-
satte – gik allerede i gang klokken 10.00 om 
formiddagen, og 24 hold var med i kampen 
om mesterskabet.

I OMBOLD er det ikke afgørende, om 
man har fodboldtalent eller ej, om man 
er misbruger eller tidligere straffet, om 
man har et hjem eller bor på gaden. Det 
afgørende er, at man er rummelig og vi-

de flere af spillerne, og at mit eget person-
lige favorithold, Grønnegården, kom rigtig 
langt, så er det jo bare en fornøjelse at se, 
hvor meget det betyder for deltagerne," 
sagde socialministeren.

Man kan måske undre sig over, hvor-
dan gadefodbold kan hjælpe hjemløse og 
misbrugere til at komme i bolig eller ud af 
misbruget. Men måske er det heller ikke 
det, der er formålet. Ifølge Mai Mercado 
fungerer OMBOLD nemlig som et holde-
punkt i en hektisk verden: "Det betyder 
rigtig meget. I en verden, som ellers kan 
være fyldt med misbrug, hjemløshed, psy-
kiske sygdomme og rigtig mange udfor- 

GADEFODBOLD HJÆLPER 
SOCIALT UDSATTE
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FOKUS PÅ SOCIALT UDSATTE

dringer, er det her et holdepunkt. Det er et 
helle, hvor man kan lade op og være rigtig, 
rigtig god til noget. Jeg ved fra dem, som jeg 
har talt med og taler løbende med, at det 
betyder rigtig meget at være en del af OM-
BOLDs fællesskab."

Udredning af psykiske problemer
Mai Mercado pointerer da også, at OMBOLD 
ikke løser deltagernes største problem – 
nemlig hjemløsheden eller misbruget. Her 
skal der mere målrettede tiltag til: "Det 
vigtigste, vi kan gøre, er at sikre, at folk 
kommer i egen bolig. Med den rigtige me-
tode, housing first, som vi kalder det, kan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

man godt komme ud af hjemløsheden. Det 
kræver selvfølgelig den rigtige socialfaglige 
indsats, så det skal følges ad. Det skal ikke 
være housing only, det skal være housing 
first," understreger Mercado og fortsætter: 
"Så tror jeg også, vi skal have fremrykket 
behandling i forhold til udredningen af 
psykiske sygdomme. Det duer ikke, at der 
er for høje tærskler til at komme ind og bli-
ve afvænnet eller blive diagnosticeret. De to 
ting skal følges ad, og der ser vi altså nog-
le store udfordringer og problemstillinger 
i dag, som vi arbejder på at få gjort noget 
ved," afslutter socialministeren.
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GRØNNERE OG BILLIGERE ENERGI

 
Af Frederik Hilstrøm 

Danmark har længe været anerkendt som 
et af verdens førende lande inden for ener-
gi og klima. Det er en position, både Det 
Konservative Folkeparti og regeringen 
har udtrykt et klart ønske om at bevare 
og styrke. Ifølge regeringen kræver det et 
kursskifte i energipolitikken, hvis det skal 
lykkes. Det nye energiudspil er regeringens 
bud på dette kursskifte, der blandt andet 
indebærer lempelser af en række ener-
giafgifter.

Energiudspillet omtales som et nybrud 
inden for dansk energipolitik. Det er nem-
lig første gang nogensinde, at det er lyk-
kedes at samle grøn og billigere energi i ét 
og samme udspil. Samtidig har regeringen 
prioriteret, at Danmark kan realisere de 

høje mål og ambitioner på klimaområ-
det, uden at det medfører en for stor reg-
ning for borgerne og samfundet generelt. 
For den konservative energiordfører Orla 
Østerby, der har været med til at forhandle 
udspillet på plads, har det da også været et 
vigtigt aspekt: 

"Det glæder mig, at vi med det nye ener-
giudspil får langt mere energi for pengene, 
end vi gjorde i det sidste udspil," siger han 
og fortsætter: 

"Det er en bred vifte af initiativer, vi 
igangsætter. Vi udbygger vindenergien 
med en af verdens største vindmøllepar-
ker. Vi bruger 240 millioner kroner på at 
fremme biogassen med de nyeste tek-
nologier. Vi sænker elafgiften, så en al-
mindelig børnefamilie sparer cirka 1.500 
kroner årligt. Og så afsætter vi 580 mil-

lioner kroner til forskning, som forhå-
bentlig skal føre til en fordobling af dansk  
energieksport frem mod 2030."

På vej mod en grønnere klode
En stor del af udspillet har fokus på, hvor-
dan vi som land skal bevæge os væk fra 
fossile brændstoffer. Målet er, at Danmark 
i 2050 skal være et lavemissionssamfund 
uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor 
har energiudspillet også trukket tænder ud 
hos den konservative miljø- og klimaord-
fører, Mette Abildgaard, der også har været 
involveret i forhandlingerne: 

"Det er ingen hemmelighed, at jeg har 
brugt rigtigt meget tid på energiudspillet, 
da det er noget, jeg virkelig går op i med liv 
og sjæl. Og så er det fedt, at resultatet er 
endt med at blive virkelig godt," siger hun.

Nyt energiudspil: 
NU BLIVER ENERGIEN 
GRØNNERE OG BILLIGERE 
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GRØNNERE OG BILLIGERE ENERGI

Som klima- og miljøordfører for et parti, 
der er ambitiøst på klimaområdet, er det 
især den grønne del af udspillet, som Met-
te Abildgaard har haft fokus på: 

"Med udspillet lever vi op til det mål, 
som vi konservative fik skrevet ind i re-
geringsgrundlaget. Nemlig, at Danmark i 
2030 skal have halvdelen af energiforbru-
get dækket af vedvarende energi. Vi har 
kun én klode, og vi skylder de kommende 
generationer at passe godt på den. Udspil-
let indeholder masser af havvind, land-
vind, solceller, biogas og så videre. Vi bru-
ger hele 12 milliarder på grønne tiltag og 
lemper samtidig elafgifterne, så vi for ek-
sempel kan opvarme flere huse med grøn 
strøm," afslutter Mette Abildgaard.

De to vigtigste 
målsætninger  

i energiudspillet
Mindst 50 procent  

vedvarende energi i 2030 

Billigere energi til alle
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TALENTPROGRAM

Det er urimeligt, ufølsomt og amoralsk, at staten 
kræver en del af den arv, der ret beset tilhører fa-
milien, når nære og kære går bort. Det mener Det 
Konservative Folkepartis erhvervsordfører, Anders 
Johansson, der vil have arveafgiften afskaffet helt.

"Der er tale om penge, som et menneske har ar-
bejdet hårdt for og allerede betalt skat af én gang. 
Det er ganske enkelt urimeligt, at der skal være en 
skat på død. Når familien tager afsked med et nært 
familiemedlem, skal de ikke invitere skatteop-
kræveren med til gravøllet." 

I Danmark har vi i forvejen nogle af de høje-
ste kapitalskatter i OECD, der blandt andet sikrer 
et trygt og velfungerende velfærdssamfund. Dog 
mener Anders Johansson ikke, at vores skattepoli-
tik er indrettet med respekt for den enkelte familie 
og de bånd, der binder generationer sammen. 
 
Når staten tjener penge på død 
I dag svinger arveafgiften mellem 15 procent og 36 
procent alt efter, hvem der skal arve. I 2017 ind-
bragte skatten 4,5 milliarder kroner til statskas-
sen. Det Konservative Folkeparti har døbt den ud-
skældte afgift "dødsskatten", der blandt kritikere 
er blevet beskyldt for at øge uligheden i samfundet. 
Det regnestykke kan den konservative erhvervs-
ordfører dog ikke se logikken i. 

"Danmark er det land i verden med den laveste 
ulighed. Næsten halvdelen af alle danskere, der ar-
ver penge, betaler en høj afgift. Det er altså ikke 
blot den rigeste procent, men den helt almindelige 
dansker. Jeg mener ikke, at staten skal blande sig i, 
hvad folk gør med deres egen opsparing." 

Anders Johansson understreger, at det ikke kun 
er den personlige arveafgift, som er et problem. Fa-
milieejede virksomheder bliver også beskattet, når 
der sker generationsskifte i virksomheden. Staten 

lægger et kapitaldræn, når virksomheder går i arv. 
Når en ny generation står klar til at overtage sty-
ringen i familiens virksomhed, bliver flere års 
ihærdig arbejdsomhed pålagt en urimelig afgift. 

Omkring 23.000 virksomheder står i de kom-
mende år over for et generationsskifte, som 
eksperter vurderer, bliver en af de største er-
hvervsmæssige udfordringer for Danmark i den 
kommende fremtid. 

"Det vil gå ud over eksportvirksomheden, der 
ikke har råd til at afsætte varer på det udenlandske 
marked. Det går ud over it-virksomheden, der ikke 
kan forsyne sig med den nyeste teknologi. Og det 
vil gå ud over den lokale servicevirksomhed, der 
ikke har midlerne til at ansætte den nødvendige 
arbejdskraft. Med andre ord, vil det gå ud over vo-
res fælles velfærd," siger Anders Johansson. 

Som reglerne er i dag, skal flere familieejede 
virksomheder betale over 40 procent af deres egen-
kapital til staten. Det er et enormt kapitaldræn, der 
kan få fatale konsekvenser for virksomhederne.  

"Det er problematisk, at mange virksomheder 
er tvunget til at udskyde generationsskiftet eller 
sælge dele af virksomheden fra, fordi det er for 
dyrt i skat at lade virksomheden gå videre til næste 
generation. Vi var med til at lette afgiften i 2017 fra 
15 procent til 5 procent. Det er dog ikke nok," siger 
Anders Johansson.  

Han mener desuden, at vi kan tage ved lære af 
vores naboer i Sverige og Norge, der for længst har 
afskaffet generationsskifteskatten. I Sverige var 
det endda en socialdemokratisk regering, der gen-
nemførte afskaffelsen i 2004. Det har blandt andet 
betydet, at der gennemføres langt flere generati-
onsskifter, og at antallet af topchefer over 50 år er 
faldet markant til fordel for en yngre generation, 
der er rig på ny idéer.

 

Dødsskatten 
skal afskaffes

Interview med Anders Johansson  
af Ditte Rieland Hansen
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VIRKSOMHEDER I VÆKST

nisteren afgørende, hvis Danmark skal gå i 
front i den digitale udvikling:

"Med Teknologipagten bygger vi bro 
mellem uddannelsesinstitutionerne og er-
hvervslivet, mellem interesser og interes-
senter. Det skal vi, så vi i Danmark kan få 
del i de mange gode muligheder, som tek-
nologien bringer med sig, både i forhold til 
job og velstand, men også fordi det giver 
os bedre muligheder for at løse nogle af de 
store samfundsudfordringer, vi kommer 
til at stå over for. Det kan være lige fra dro-
neteknologi, der kan hjælpe landmændene 
med at sprøjte deres marker mere effektivt 
til gavn for miljøet og produktionen, til 
når supercomputere og ny teknologi kan 
opdage kræft via en blodprøve."

En teknologisk fremtid i fællesskab
Det Konservative Folkeparti har gennem 
hele sin 102 år lange historie kæmpet for at 
sikre de bedste vilkår for dansk erhvervs-
liv, der spiller en nøglerolle i udviklingen 
af det danske samfund. Teknologipagten 
skal sørge for, at virksomhederne har det 
bedste udgangspunkt for at klare sig i den 
internationale konkurrence – også gerne 
om 102 år. Brian Mikkelsen har kigget i 
krystalkuglen, hvor der tegner sig et bil-
lede af en fremtid, hvor vi kommer til at 
mangle STEM-kompetencer:

"Vi har undersøgelser, der viser, at efter-
spørgslen efter STEM-kompetencer i Dan-

"Vi, deltagere i Teknologipagten, vil sam-
men arbejde for at styrke kompetencerne 
i samfundet til en teknologisk og digital 
fremtid."

Sådan lyder den erklæring, som 80 or-
ganisationer og institutioner gav håndslag 
på i slutningen af april, da erhvervsmini-
ster Brian Mikkelsen lancerede Teknolo-
gipagten i Eksperimentarium lidt nord for 
København.

Målet er, at der i 2020 vil være mere end 
150.000 børn, unge og voksne og 250 virk-
somheder engageret i pagten, og at der om 
blot 10 år skal være uddannet 20 procent 
flere på videregående uddannelser inden 
for teknologi, IT, ingeniørkundskab, na-
turvidenskab og matematik, der i fagkred-
se kaldes STEM. Det er ifølge erhvervsmi-

mark vil stige med 28 procent i 2025. Det 
er en fordobling i forhold til EU-gennem-
snittet. Derfor kan det ikke gå hurtigt nok 
med at få aktiveret de unge mennesker, der 
allerede i skolen skal udvikle en bedre for-
ståelse for teknologi, IT og naturvidenskab 
samt at kunne tænke kreativt og finde nye 
måder at anvende teknologien på." 

Teknologipagten er blevet udviklet efter 
hollandsk forbillede, hvor man for fire år 
siden begyndte at opruste landets digi-
tale front. Målet i Holland har været at få 
mindst 40 procent af de unge, der vælger 
en videregående uddannelse, til at spe-
cialisere sig inden for teknologi, naturvi-
denskab eller matematik. I maj sidste år lå 
andelen af unge på hollandske STEM-ud-
dannelser på 36 procent. 

Erhvervsministeren og formanden for 
TeknologipagtRådet, André Rogaczew-
ski, er sikre på, at Danmark kan klare sig 
mindst lige så godt som hollænderne: 

"Jeg er sikker på, at vi med Teknologi-
pagtens deltagere og mange projekter kan 
være med til at inspirere og uddanne en 
masse danskere til at kunne forme en digi-
tal fremtid og løse de spændende opgaver, 
virksomhederne og samfundet står over 
for, som kræver flere tekniske og digitale 
færdigheder. Det er et fælles ansvar," siger 
André Rogaczewski i en kommentar til Er-
hvervsministeriet.

 

Danmark skal vinde det 
teknologiske kapløb 

Af Ditte Rieland Hansen

Danmark er 
Europamester i 
digitalisering 
Når det gælder digitalisering, er 
Danmark allerede godt med. Vi 
kan glæde os over, at vi for fjerde 
år i træk har en klar førerposition 
i det såkaldte DESI-indeks, der er 
EU-Kommissionens opgørelse over 
de mest digitaliserede lande i EU. 
Dog er vores førerposition truet af, 
at væksten bevæger sig i et lavere 
tempo end i andre EU-lande. Det 
skal Teknologipagten blandt andet 
rette op på, for når det kommer til 
fremtidens udviklingsmuligheder, 
skal vi ikke begrænse os selv.
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Landsråd 2018 
22.- 23. september 
i Tivoli Hotel & Congress Center

Så kan du godt sætte kryds i kalenderen. 
Lørdag og søndag den 22.-23. september 
2018 afholder Det Konservative Folkepartis 
landsråd i København.

Glæd dig til et par spændende dage 
med konservative visioner for dig og for 
Danmark. Her skal vi lytte til politiske taler 
og spændende debatter, men også nyde god 
mad og hinandens selskab. Landsrådet er en 
mulighed for at møde andre medlemmer fra 
hele landet. 

Dagsordenen for landsrådet fremsendes til 
alle tilmeldte og delegerede senest otte dage 
før mødets afholdelse.
Forslag til behandling på landsrådet skal være 
sendt til hovedkontoret på e-mail  
lr@konservative.dk senest den 22. juli. 
 
Tilmeldingsfrist til landsrådet er mandag den 
3. september klokken 12.00.

Vel mødt!
#klr18 

Sæt     i kalenderen

_

gelse

område

  drik tal

me-
lyd

hæm-

stemme

insekt

udføre

kornbech

papirvælde

kn
ol

d
e

h
an

ke

periode
opføre

række

land-
sede

brem-

ujævn

forstå tilmed

plade

tanten

antager

ulækker

stedord
tone

løb

plante

hvilke
klem

bevæ-

plads
holde-

bor

drik

enhedØstrig

blik
romer-

kom-
bat-

svimer

indøv
karak-

ter

indtage

Spanien
banden
Olsen-

virkede
be-

Søren var ansat på
_____________ i peri-
oden 1999-2010.

Naser var ansat på ______ In-
stitute i perioden
2013-2016.

Hvis du indsender ordet på den orange linje, deltager du i 
konkurrencen om den konservative jubilæumsbog 'En sikker 
borgerlig stemme' af Lars Christensen. 

Derudover udtrækkes to rigtige svar til at modtage lakridser fra 
Bagsværd Lakrids. 

Dit svar skal indsendes til  
ph@konservative.dk inden den 
1. august. Husk at skrive dine 
kontaktoplysninger.

2x 1x

Søren var ansat på

i perioden 1999-2010.
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Sidste sommer inden valget

Så har vi taget hul på kalenderårets tre dejligste måneder, hvis i 
spørger mig. Sol i haven, græs mellem tæerne, badeture i bølgen 
blå	og	en	kold	vaffelis	i	hånden.	Sommer	er	bare	forbundet	med	
så mange dejlige ting, som jeg har glædet mig til. Det kommer 
jeg tilbage til – men først lidt om vores afsluttende arbejde i 
Folketinget.

Kigger vi på Christiansborg, har maj måned været én lang 
solstrålehistorie. Uden for Borgen har vi haft den ene dejlige 
sommerdag efter den anden, og inden for Borgens tykke 
mure har vi forhandlet politik, som trækker Danmark i en mere 
konservativ retning. 

Vi har forhandlet om mere grøn energi, mindre bureaukrati og for 
mere frihed til børnefamilierne. Det kan helt klart mærkes, at vi 
nu er gået ind i sidste runde, inden danskerne skal til valgurnerne 
i løbet af det kommende folketingsår. Nu skal vi overbevise alle 
om, at Danmark er bedst tjent med en borgerlig regering – og 
selvfølgelig med fortsat konservativ deltagelse.

Om et år kan det hele se anderledes ud i dansk politik, men det 
håber vi selvfølgelig ikke – for vi har så meget mere god politik, 
som vi gerne vil have gennemført. 

Sommerferien inden et valgår er 
altid noget specielt. Vi vil nok se 
flere	politikere	i	medierne,	der	alle	
gerne vil ud og markere deres sager. 
For os handler det om, at vi skal ud og tale 
om vores mærkesager igen og igen. Det må I 
meget gerne hjælpe os med at få ud over rampen 
– særligt via de sociale medier.

Derudover glæder vi os nok alle til lidt sommerferie med familien. 
For mit vedkommende skal jeg besøge den jyske familie, en tur til 
Henne Strand og bade i Vesterhavet – og ellers bare slappe lidt af 
og ordne haven i Rolighed, som er navnet på vores sommerhus 
ved Sejerøbugten. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig solrig og varm sommer. Glæd jer, til 
valgkampen går i gang. Det gør jeg.

Kærlig hilsen


