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Siden sidst

På venstrefløjen er det blevet lidt af en dille at melde sig på banen 
som statsministerkandidat. Og det gav da også et sæt i de fleste 
journalister, da Pape til årets sommergruppemøde annoncerede, 
at han også havde en nyhed om det emne: ”Jeg stiller IKKE op som 
statsminister” kunne formanden afsløre med et glimt i øjet til stor 

morskab for de fremmødte.

Igen i år gik Det Konservative Folkeparti med i Pride paraden. 
Først bød borgmester Jørgen Glenthøj (K) velkommen ved 

Frederiksberg Rådhus og herefter gik de op mod 40.000 mennesker 
mod Rådhuspladsen i København. Med højt humør og musik, 

papskilte og regnbuefarvede kinder markerede vi, at man skal kunne 
være den man er, og elske den, man vil. 

Der er andet i livet end politik. Også for vores MF’er Brigitte 
Klintskov Jerkel, der i august måned var til Copenhagen Historic Grand 

Prix, hvor flotte gamle biler racer. Udover politik engagerer Brigitte 
sig nemlig i dansk motorsport igennem sit bestyrelsesarbejde i Dansk 
Automobil Sports Union (DASU). Her arbejder hun blandt andet for at 

få flere kvinder til at interessere sig for sporten. 

Den nye erhvervsminister, Rasmus Jarlov, vil også være minister 
for de små virksomheder. Og det må man sige, han formår. Her 

mødes han med Marius på 14 år. Marius er blind, men alligevel driver 
han en isbod i Torslunde. 

Har du været på Facebook i sommerferien? Så lagde du måske 
mærke til videoen med Papes tidligere skoleelever. Eller den hvor 
han lader tænderne løbe i vand foran et stort isskilt. Vil du se mere til 

Søren og lære ham endnu bedre at kende? Så bliv en del af Team Pape 
på Facebook, eller læs mere inde i bladet. 

Hvor har det været en skøn sommer med masser af varme. 
Desværre minder den os også om, at klimaet er under forandring, og 
at vi går mere ekstremt vejr i møde. Vi går fortsat forrest i kampen for 
den grønne omstilling. Klimaforandringerne er virkelige, og vi skylder 

de næste generationer at tage opgaven seriøst.
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HILSEN FRA FORMANDEN

En ny politisk sæson er skudt i gang. 
Selvom det er skønt med sommer, sol og 
ferie, giver det en god følelse at trække i 
arbejdstøjet igen. Specielt når man ar-
bejder for Det Konservative Folkeparti og 
en regering, der skaber solide borgerlige 
resultater. Dette efterår bliver ikke nogen 
undtagelse. Forud ligger nogle måneder 
fyldt med politisk indhold, hvor vi vil 
knokle for dig og for Danmark.

Og så kommer vi ikke uden om, at 
dette folketingsår byder på et valg, der får 
afgørende betydning for Det Konservative 
Folkeparti. Vi SKAL have fremgang. Jeg 
har et bud på hvordan sidst i min leder. 
Men først lidt om hvad efteråret byder på.

Et efterår i sundhedens tegn
Snart tager vi fat på opgaven med at skabe 
de nye rammer for fremtidens sundheds-
væsen. Tryghed på sundhedsområdet har 
høj prioritet for os konservative. At kunne 

få den hjælp og omsorg, man har brug 
for, er kernen i et trygt samfund. Det er 
kernevelfærd. Vores nye sundhedsordfø-
rer, Mette Abildgaard, har forberedt sig 
grundigt på efterårets forhandlinger. Hun 
har været på sundhedsturné, hvor hun har 
talt med personale, patienter og regionale 
politikere om, hvilke udfordringer vores 
sundhedsvæsen står over for. 

Efteråret byder også på en meget 
vigtig klimaplan. Her vil vi gøre alt for, 
at man kan se, vi har været med ved 
forhandlingsbordet. For vi er fortsat den 
grønne stemme i regeringen. I en skar-
pvinklet artikel i Berlingske Tidende fra 
august kunne man ellers få et andet ind-
tryk - at vi ikke længere vil bruge kræfter 
på klimaet og miljøet. Det ærgrer mig, for 
min hensigt har aldrig været at skrue ned 
for klima- og miljøambitionerne. Hel-
digvis fik vi hurtigt lejlighed til at rette 
misforståelsen til vores sommergruppe- 

møde nogle dage efter. Det Konservative 
Folkeparti er et grønt parti og vil altid 
være det. 

Finanslov med K-aftryk
Intet efterår i dansk politik uden en fi-
nanslov. Også i år er vi lykkedes med at 
sætte markante aftryk i regeringens ud-
spil. På børne- og socialområdet har Mai 
Mercado lanceret 1000-dages-program-
met. Vi vil afsætte én milliard kroner over 
fire år til sårbare familier, så alle børn 
kan få en god start på livet. Og på miljø-
området har vi afsat 200 millioner kroner 
til nye naturmål. Endeligt har vores nye 
erhvervsminister, Rasmus Jarlov, præsen-
teret en række initiativer, der skal lette 
byrderne for danske virksomheder. 

Øverst på min to do-liste for efteråret 
står arbejdet med at sikre et politi, der 
kommer tættere på borgerne. Et politi, 
der er synligt i gadebilledet, og som er til-

Et afgørende  
år venter
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gængeligt, når borgerne har brug for det. 
Jeg har allerede løftet sløret for en del af 
planen. Nemlig at minimum 100 betjente 
skal tilføres disse lokale opgaver. Senere 
vil jeg løfte sløret for det samlede udspil, 
der viser, hvad vi i den kommende tid vil 
gøre for at sikre nærhed og tryghed.

Valgsæson
Og så er det også i denne sæson, vi får et 
valg. Danskerne skal sætte deres kryds, og 
vi er klar til valgkamp! Allerede nu er vi 
gået i gang med at fortælle dem, der gider 
lytte til os, hvad vi vil med dette land, og 
at Det Konservative Folkeparti arbejder 
for dig og for Danmark. 

Vi skal fortsætte i regeringen. Dag for 
dag lykkes det os at rykke Danmark i den 
rigtige retning. Det arbejde skal fortsætte. 
Det kræver også, at man er konstruktiv 
og kan være i forhandlingslokale med 
partier, man ikke altid er enig med. Og Det 

Konservative Folkeparti har altid været 
konstruktiv og skaffet resultater. 

Derfor vil vi heller ikke på forhånd 
afvise at sidde i regering med Dansk Fol-
keparti. Den seneste regeringsperiode har 
vist et godt samarbejde mellem vores to 
partier, og det ser vi gerne fortsætter. Vi 
er ikke enige med Dansk Folkeparti om 
alt, men der er også en lang række om-
råder, hvor vi deler værdier. Alle partier er 
forskellige, og vi har også vores politiske 
uenigheder med de andre nuværende re-
geringspartier. Men grundlæggende me-
ner vi, at vi går i den rigtige retning. Hvis 
Dansk Folkeparti vil gå i samme retning, 
kan vi sagtens se os selv i et regerings-
samarbejde med dem.

Del det konservative budskab
Men for overhovedet at kunne fortsætte i 
regeringen, skal vi jo vinde det kommende 
folketingsvalg. Og Det Konservative Fol-

keparti SKAL have fremgang. Det tror jeg 
fuldt og fast på, at vi får, men det kræver, 
at vi løfter opgaven sammen. Og vi har 
også brug for din hjælp. Vi skal nemlig 
have fortalt resten af danskerne om kon-
servativ politik. For det bedste argument 
for at stemme konservativt er vores po-
litik. Den konservative balance mellem 
individet og fællesskabet. Det betyder 
respekt for loven og vores fælles værdier. 
Hjælp og omsorg, når du har brug for det. 
Det kræver lavere skat og virksomheder 
i vækst. Og at alle børn fortjener en god 
start på livet. 

Jeg håber, du vil være med til at dele 
det konservative budskab til resten af 
danskerne. Så skal vi nok få et godt valg og 
et stærkt mandat i Folketinget. For dig og 
for Danmark.

Et afgørende  
år venter
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Søren Pape Poulsen tog naturligvis teten på 
retsområdet med temaet respekt for loven 
og vores fælles værdier. Justitsministeren 
lagde vægt på, at politiet skal være mere 
tilgængelig og tættere på borgeren, og af-
slørede samtidig planerne om at tilføre 100 
nye betjente til lokale opgaver, som er en 
del af et større udspil på området i efter-
året. 

Mai Mercado slog derefter an med te-
maet en god start på livet. Den konservati-

ve tilgang til børneområdet handler blandt 
andet om at hjælpe børnefamilier med at 
få enderne til at hænge sammen. Derfor 
foreslog børneministeren, at indføre en 
tryghedsdækning i ydertimerne i dagtil-
buddene for at give mere ro i familiernes 
hverdag. 

Rasmus Jarlov fortalte om temaet 
lavere skat og virksomheder i vækst. Den 
nyslåede erhvervsminister benyttede lej-
ligheden til at slå fast, at Det Konservative 

Af Thomas Ebdrup

Det Konservative Folkepartis årlige som-
mergruppemøde blev denne gang afholdt 
i det smukke Søhøjlandet ved Silkeborg i 
midten af august. Med et løv- og græsgrønt 
bagtæppe til pressemødet slog partifor-
mand Søren Pape Poulsen først og fremmest 
fast, at Det Konservative Folkeparti ikke har 
droppet miljø- og klimadagsordenen. Men 
der er andet, som partiet også vil sætte fo-
kus på frem mod valget. Derfor tog presse-
mødet afsæt i partiets fire mærkesager. 

Sommergruppemøde 
i Silkeborg
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PARTIETS SOMMERGRUPPEMØDE I SILKEBORG

på den nære tryghed i sundhedsvæsenet 
og ikke mindst familielægens vigtige rolle 
i danskernes sundhedspleje. Derudover 
handler det om at sikre, at alle, uanset re-
gion og sygdom, bliver behandlet til tiden. 
Sundhedsordføreren havde også medbragt 
et forslag om, at der senest i 2020 skal laves 
en plan for at få udrullet ét fælles it-system 
på tværs af regionerne. 

Alt i alt blev der altså ikke skortet på 
det politiske indhold på dette års sommer-

gruppemøde. Dagen efter var der dog plads 
til en sejltur på Silkeborgsøerne og lidt 
socialt samvær i gruppen, inden den travle 
politiske sæson for alvor gik i gang. 

Folkeparti går til valg på at sænke skat-
terne. Det gælder arveskatten, topskatten, 
selskabsskatten, og hvad man ellers kunne 
finde på af skatter. Derudover vil han 
kæmpe for at gøre det nemmere at være 
erhvervsdrivende i Danmark for både små 
og store virksomheder. 

Partiets gruppeformand, Mette Abild-
gaard, sluttede af med temaet hjælp og 
omsorg, når du har brug for det. Som sund-
hedsordfører lagde Mette Abildgaard vægt 

Vores 4 mærkesager: 
• Hjælp og omsorg, når du har brug for det

• Respekt for loven og vores fælles værdier

• En god start på livet

• Lavere skat og virksomheder i vækst
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NYE ORDFØRERSKABER

Den samlede oversigt over ordførerskaber
Mette Abildgaard

Gruppeformand
Gruppesekretær

Grundlovsordfører
Klimaordfører
Miljøordfører

Politisk ordfører
Sundhedsordfører

Brigitte Klintskov Jerkel
Familie- og børneordfører

Forebyggelsesordfører
Ordfører for nordisk samarbejde

Psykiatriordfører
Social- og handicapordfører

Transportordfører
Undervisningsordfører

Ældreordfører

Orla Østerby
Dyrevelfærdsordfører

Energi- og forsyningsordfører
Fiskeriordfører

IT- og teleordfører
Idrætsordfører

Landbrugs- og fødevareordfører
Ordfører for kommunalpolitik

Ordfører for landdistrikter og små-øer

Sommergruppemødet var også 
en mulighed for at gennem-
arbejde de nye ordførerskaber, 
som der blev flyttet rundt på, da 
Rasmus Jarlov blev udnævnt til 
erhvervsminister. 

Det betød blandt andet, 
at Anders Johansson overtog 
finansordførerposten. Han er 
dermed gruppens stærke mand 
på det økonomiske område med 
sine øvrige ordførerskaber for 
skat, erhverv og beskæftigelse. 
Anders vikarierer også som po-
litisk ordfører, når Mette Abild-
gaard går på barsel til efteråret. 

Merete Scheelsbeck er blevet 
indkaldt som suppleant for Ras-
mus Jarlov og overtager blandt 
andet kulturordførerskabet og 
uddannelses- og forsknings-
ordførerskabet. 
Derudover er Naser Khader ble-
vet forsvarsordfører, og Brigitte 
har overtaget ordførerskabet på 
børne- og socialområdet. 

Nye 
ord 

fører-
skaber
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NYE ORDFØRERSKABER

Den samlede oversigt over ordførerskaber
Mette Abildgaard

Gruppeformand
Gruppesekretær

Grundlovsordfører
Klimaordfører
Miljøordfører

Politisk ordfører
Sundhedsordfører

Anders Johansson
Næstformand for 
folketingsgruppen

Beskæftigelsesordfører
By-, bolig- og bygningsordfører

Erhvervsordfører
Finans- og reformordfører
Forbrugerpolitisk ordfører
Skatte- og afgiftsordfører

Merete Scheelsbeck
EU-ordfører

Kulturordfører
Ligestillingsordfører

Ordfører for  
Grønland og Færøerne

Uddannelses- og 
forskningsordfører

Udviklingsbistandsordfører

Naser Khader 
Forsvarsordfører

Indfødsretsordfører
Kirkeordfører
Medieordfører

Menneskerettighedsordfører
Retsordfører

Udenrigspolitisk Nævn
Udlændinge- og  

integrationsordfører
Værdiordfører 
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BRIAN MIKKELSEN:

Jeg har fået  
kammerater for livet i  

Det Konservative Folkeparti

NY ERHVERVSMINISTER
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NY ERHVERVSMINISTER

godt og mindre godt. Derudover skulle 
kunst være for alle, hvilket vi sørgede for 
ved at tilbyde gratis adgang til en lang 
række danske museer.”

I forbindelse med ministerrokaden 
i 2009 tog Brian Mikkelsen hul på et nyt 
kapital i dansk politik som justitsminister 
(-2010), hvor han fik indført den første 
bandepakke, som fordoblede straffen for 
bandekriminalitet. Samme konservative 
linje bliver i dag ført videre af justitsmi-
nister Søren Pape Poulsen, hvis fokus på 
lov og orden har sendt et historisk stort 
antal kriminelle bandemedlemmer bag 
tremmer.   

Senest har Brian Mikkelsen gjort sig 
bemærket som erhvervsminister af hele 
to omgange (2010-2011 og 2016-2018). I 
ministeriet har han sat et solidt konser-
vativt aftryk på erhvervspolitikken blandt 
andet ved at afvikle komplicerede regler og 
bureaukrati.

Som erhvervsminister har jeg haft fokus 
på fremtiden med disruption, digitalise-
ring og ny teknologi. Jeg lancerede også 
Erhvervs- og Iværksætterpakken, som gør 
det nemmere at drive virksomhed i Dan-
mark”, forklarer den tidligere minister.  

Der er mange politiske sejre, der er 
værd at skrive om, men for Brian Mikkel-
sen handler politik i ligeså høj grad om de 
stærke personlige relationer. Han forklarer, 
hvordan han ”har fået kammerater for livet 
i Det Konservative Folkeparti”. En af dem er 
partikollegaen Rasmus Jarlov, der måtte ha-
ste fra USA til Danmark, efter at han takkede 
ja til den nye stilling som erhvervsminister.

Af Ditte Rieland Hansen

På den anden side af Slotsholmen ligger 
Danmarks historiske fondsbørs fra 1623, 
der i dag huser erhvervsorganisationen 
Dansk Erhverv. I spidsen for en af landets 
største arbejdsgiverforeninger står tidli-
gere minister og folketingsmedlem Brian 
Mikkelsen, der den 21. juni 2018 gav sta-
fetten videre til Rasmus Jarlov efter 24 år 
i dansk politik.  

Siden den konservative politiker fik 
sin debut i Folketinget i 1994, har han 
arbejdet benhårdt for at forbedre vilkå-
rene for dansk erhvervsliv, bekæmpet 
bandekriminalitet og sat dansk kunst og 
kultur på den politiske dagsorden. Politisk 
Horisont har mødt Brian Mikkelsen i hans 
nye omgivelser til en snak om hans lange 
karriere, og hvordan det er at sige farvel til 
Christiansborg. Ifølge den nyudklækkede 
administrerende direktør var det ikke en 
nem afsked: 

”Den sidste dag var mega vemodig. Si-
den jeg skrev mit første læserbrev som 12-
årig og senere blev medlem og formand for 
Konservativ Ungdom, har politik været en 
enorm vigtig del af mit liv. Samtidig var jeg 
også meget forventningsfuld og nysgerrig 
efter at prøve noget nyt.”

I løbet af sine sidste dage på mini-
sterposten modtog Brian Mikkelsen over 
250 sms-beskeder og over 1000 likes og 
kommentarer på de sociale medier. Den 
massive opmærksomhed fra omverdenen 
vidner om hans store betydning i dansk 
politik, og ikke mindst hans konservative 
stemme. 

Politiske sejre gennem 24 år
Det er to måneder siden Brian Mikkel-
sen tog afsked med dansk politik. Hans 
gode minder går dog længere tilbage til 
dengang han var kultur-, justits-, og er-
hvervsminister i en samlet periode på 12 
år. Han beskriver blandt andet, hvordan 
han som kulturminister (2001-2008) tog et 
opgør med datidens radikale kulturrelati-
visme med Danmarks første kulturkanon, 
der nu har eksisteret i over ét årti. 

”Da jeg startede Danmarks kulturka-
non, ændrede det måden vi talte om kultur 
på. Vi fik skabt en debat om, hvad der er 

Rasmus Jarlov – en ny minister i stolen
Traditionen tro udvekslede de to politike-
re gaver ved overdragelse af nøglerne til 
Erhvervsministeriet. Brian Mikkelsen fik 
en Duracell kanin, som symbol på hans 
gå-på-mod selv i svære tider. Rasmus 
Jarlov fik en ny cykel, som kan bringe ham 
hurtigt fra A til B. Det får den nye minister 
nemlig brug for i takt med, at vi nærmer os 
et folketingsvalg: 

”Jeg vil gerne have så meget ud af det 
som muligt. Derfor bliver der sat en masse 
ting i gang i den kommende tid. Men man 
kommer ikke til at se mig indføre mange 
nye tilskud, fradragsordninger, nævn og 
råd. Jeg vil hellere give virksomhederne 
en skattelettelse i stedet for vejledning i, 
hvordan man finder rundt i meget kom-
plekse regler”, siger erhvervsministeren i 
en kommentar til Politisk Horisont. 

Han har allerede indstillet sit erhvervs-
politiske sigte på de små virksomheder, 
der er særligt hårdt ramt af massive ad-
ministrative omkostninger. De udfordring, 
som små virksomheder oplever, genken-
der Rasmus Jarlov fra sit eget virke som 
selvstændig erhvervsdrivende. Når mini-
steren ikke er optaget af politik, driver han 
transportselskabet Hamlet Tours. Med i 
bagagen har han desuden en cand.merc. 
fra Copenhagen Business School, hvor han 
er blevet uddannet i, ”hvordan erhvervsli-
vet fungerer”. Den stærke faglige ballast er 
derudover suppleret med ledererfaring fra 
Novo Nordisk. 

Rasmus Jarlovs erfaring fra det private 
erhvervsliv vil han bruge i sit nye job som 
minister, hvor han vil forsætte den kon-
servative linje, for ”Hvis ikke erhvervslivet 
fungerer, så ville vi slet ikke have råd til 
velfærden.”

Jeg lancerede også  
Erhvers- og iværksætterpakken, 

som gør det nemmere at drive 
virksomhed i Danmark
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KONSERVATIVE AFTRYK I FINANSLOVSUDSPILLET

Af Thomas Ebdrup og Ditte Rieland Hansen

Danmarks økonomi er i topform. Beskæf-
tigelsen er rekordhøj og vi har flere år i 
træk oplevet solid vækst. De gode øko-
nomiske tider kan til dels tilskrives en 
ansvarlig økonomisk politik fra den bor-
gerlige regering. Det Konservative Folke-
partis finansordfører, Anders Johansson, 
forventer, at udviklingen vil fortsætte, så 
længe partiet er med til at sætte den poli-
tiske retning: 

”Det er helt afgørende, at vi understøt-
ter det økonomiske opsving, så fremtidige 
generationer kan få gavn af de samme 
muligheder, som vi har i dag. Det har været 
det vigtigste for mig i forbindelse med det 
seneste finanslovsudspil, som jeg mener 
drejer Danmark i den rigtige retning”. 

I slutningen af august var Anders 
Johansson med til at løfte sløret for rege-
ringens finanslovsudspil for 2019: ”Større 
tryghed og mere nærhed”. I udspillet er 

der fokus på danskernes tryghed i sund-
hedsvæsenet og for børns trivsel i dag-
tilbuddene. Der afsættes også midler, der 
skal styrke Danmark mod trusler udefra, 
og så er der igen afgiftslettelser og hjælp 
til erhvervslivet på tapetet. Med andre ord 
er der sat et solidt aftryk af konservative 
mærkesager på finanslovsudspillet. 

Penge til hjælp og omsorg
I udspillet afsætter regeringen 500 milli-
oner kroner årligt over de næste fire år til 
sundhedsvæsenet og ældreplejen. 

”Man skal have let adgang til læge-
hjælp, uanset hvor i landet man bor. Derfor 
er vi meget ambitiøse, når det gælder 
investeringer i vores sundhedsvæsen. Det 
samme gælder ældreplejen. Den ældre 
generation har betalt skat hele livet, og de 
fortjener en værdig alderdom, hvor der er 
plads til nærhed. Vi skal have gjort op med 
ensomhed blandt ældre. Vores tilgang er, at 
man skal have hjælp og omsorg, når man 

har brug for det,” siger Anders Johansson 
til Politisk Horisont.

Pengene skal blandt andet bruges på 
regeringens kommende sundhedsreform, 
som skal skabe et sundhedsvæsen, der er 
der, hvor danskerne er. Desuden skal der 
nu tilbydes hpv-vaccine til både drenge og 
piger over 12 år. Derudover prioriterer vi 
penge til indsatsen mod ensomhed blandt 
ældre. Midlerne kommer oveni regioner-
nes nye økonomiaftale, hvor der afsættes 
yderligere én milliard kr.

Udsatte børn skal have en god start på 
livet.

Regeringen vil også øge trivslen hos 
udsatte børn. Én milliard kroner skal 
sikre 460 ekstra pædagoger i børnehaver 
med mange socialt udsatte. Det er en del 
af børne- og socialminister Mai Mercados 
1000-dages-program, som skal sikre, at 
alle børn får en god start på livet. 

”Jeg er rigtig glad for, at Mais tu-
sind-dages-program er kommet med i 

Man kan se
vores mærkesager

på finansloven 
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KONSERVATIVE AFTRYK I FINANSLOVSUDSPILLET

finanslovsudspillet. Vi ved, at de første 
tusind dage af børns liv har enorm stor 
indflydelse på, hvordan de klarer sig i livet. 
Derfor laver vi en målrettet indsats for 
børn i børnehavealderen. Alle børn fortje-
ner en god start på livet – også børn, der i 
forvejen har meget at kæmpe med.”

Guf til erhvervslivet
Regeringen vil afskaffe det kommunale 
administrationsgebyr for affaldshåndte-
ring. Den konservative finansordfører har 
ikke meget til overs for affaldsgebyret, 
som især rammer de små virksomheder:

”Ja, det er ligeså dumt, som det lyder. 
’Det kommunale administrationsgebyr for 
affald’ er en kæmpe byrde for erhvervs-
livet. Samtidig ryger halvdelen af den 
offentlige indtægt i ren administration af 
gebyret. Sådan nogle fjollede afgifter skal 
vi bare af med.”

Der er i alt afsat 400 millioner kroner 
til afgiftslettelser. Blandt andet skal elvar-
meafgiften sænkes for sommerhusejere. 
Adspurgt til elvarmeafgiften konstaterer 
ordføreren tørt:

”Det er sådan set simpelt nok. Det skal 
være billigere at være dansker, og det skal 
være nemmere at drive virksomhed. Der er 
ingen grund til, at vi brandbeskatter folk, 
der har et sommerhus. Vi skal da være 
glade for, at folk holder ferie i det danske 
sommerland!”

Tryghed på dagsordenen
Selvom nærværende magasin ikke er i 
fare for at blive hacket – behold det trygt 

i hænderne, hvis der er tale om en fysisk 
kopi – er den type kriminalitet et stort 
problem.

Der afsættes 100 millioner kroner til 
en styrket indsats mod cyberkriminalitet 
samt midler til Politiets Efterretningstje-
neste.

”Desværre er der mennesker, der 
vil Danmark det ondt. Hackerangreb fra 
fjendtlige lande er blevet en del af hverda-
gen for danske virksomheder og myndig-
heder. Hvis vi ikke har et værn mod ydre 
angreb, så kan resten være ret ligegyldigt. 
Derfor afsætter vi midler, så vi kan sikre 
Danmark mod angreb – også i cyberspa-
ce” siger Anders Johansson.

Det grønne er også med
Det er ikke muligt at afsætte penge til 
medvind på cykelstierne. Men den natur, 
man kører igennem, skal man passe på. Det 
er lykkes Det Konservative Folkeparti at få 
afsat 200 millioner kroner over de næste 
fire år til at indfri regeringens naturmål. 
Alt i alt afsættes der én milliard kroner til 
klima og miljø over de kommende fire år.

Anders Johansson er tydeligvis tilfreds 
med udspillet:

”Det glæder da, at vi har så mærkbar 
indflydelse på regeringens samlede po-
litik. Det gør det til en fornøjelse at være 
finansordfører. Nu skal vi ’bare’ have for-
handlet den på plads, og så har vi et valg at 
se frem til, hvor vi skal sørge for, at vi også 
får indflydelse på kommende finanslove.”

  
 

HVAD ER EN  
FINANSLOV?

Finansloven er 
det danske statsbudget 

og et helt centralt og 
afgørende element i  

den praktiske udførelse 
af finanspolitikken 

i Danmark

AUGUST

Præsentation 
af finanslovsforslag

OKTOBER

Finanslovs- 
forhandlinger

NOVEMBER

Ændringsforslag 
til finansloven

DECEMBER

Folketinget vedtager 
finanslov

Kilde: Finansministeriet 
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VI GLÆDER OS TIL LANDSRÅD

Vi ses til Landsråd 2018!
Dette års landsråd er noget helt særligt. Vi skal ikke blot fejre 
og fortsætte den fremgang, vores parti har oplevet, siden 
vi gik i regering. Vi skal også se frem mod to meget vigtige 
begivenheder – et folketings- og Europa-Parlamentsvalg.
To valg vi skal vinde, så den borgerlige kurs og de konserva-
tive sejre kan fortsætte, og så vi kan blive ved med at sætte 
solide konservative aftryk i Danmark og i EU. Vi skal vise hele 
landet, at vi arbejder for et samfund i balance – for dig og for 
Danmark.

Landsrådet er også din mulighed for at møde politikere, 
andre medlemmer og medborgere. Det er den største orga-
nisatoriske og politiske begivenhed i vores parti. Vi vedtager 
politiske beslutninger, vælger formand og næstformænd 
– og så bruger vi en hel søndag på politik med masser af tid 
til debat og diskussion. Her har alle ret til og mulighed for at 
blive hørt.

Jeg håber, vi ses den 22.-23. september i København!

Vil du have mere info?
Besøg www.lr.konservatve.dk

De bedste hilsner

Søren Vandsø
Partisekretær

"Vi skal vise hele landet, 
at vi arbejder for  

et samfund i balance"
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VI GLÆDER OS TIL LANDSRÅD

Vi ses til Landsråd 2018!
Find hele programmet på 
www.lr.konservative.dk

Her får du al den information 
om landsrådet, du har brug for
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PERNILLE WEISS TIL EU

hun otte år i det daværende Fyns Amtsråd, 
mens hun arbejde som områdevejleder 
og sygeplejerske i Ejby kommune. Siden 
perioden som amtspolitiker har karrieren 
budt på lidt af hvert, hvor hun blandt andet 
har arbejdet med sundhedsarkitektur i  
COWI og startet sin egen virksomhed, 
ArchiMed. 

I Bendt Bendtsens fodspor
Og den brede erfaring, både som politiker 
og erhvervsdrivende, var også noget nu-
værende medlem af Europa-Parlamentet 
for Det Konservative Folkeparti, Bendt 
Bendtsen, fremhævede på pressemødet: 
”Pernille er en politiker, der er rundet af 
det samfund, vi lever i. Jeg kan helt bakke 
op om forretningsudvalgets indstilling, og 

Af Andreas Wind

En tro på sig selv
Københavns Havn var baggrundstæppet, 
da partiformand Søren Pape Poulsen kun-
ne præsentere Pernille Weiss som indstil-
let til spidskandidat for Det Konservative 
Folkeparti til det kommende Europa-Par-
lamentsvalg. Da Bendt Bendtsen stopper 
efter denne valgperiode, har man skulle 
finde en ny spidskandidat, der kan føre 
konservativ EU-politik. 

Pernille Weiss tror på sig selv. Derfor 
turde hun også indlede sit første møde med 
pressen i sin nye rolle med at citere verdens 
stærkeste pige, Pippi Langstrømpe; ”Det 
har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg 
helt sikkert”. Og den 50-årige fynbo har 
noget at have selvtilliden i. Som ung sad 

jeg er glad for at kunne hjælpe Pernille det, 
jeg kan”. 

Som Bendt Bendtsens efterfølger er det 
et par store sko, hun kommer til at udfylde. 
For Bendts indsats i Bruxelles er ikke til at 
overse. 

”Vi har jo været det parti i Danmark, 
der har sørget for, at dansk erhvervsliv er 
blevet hørt. Det Konservative Folkeparti 
sidder i den største og stærkeste gruppe 
med over 200 medlemmer. Praktisk talt 
kan der ikke laves politik uden Det Kon-
servative Folkeparti. Og tror man ikke 
på det, jeg står og siger, så gå lige ud og 
spørg dansk erhvervsliv. Så finder man ud 
af, hvor meget det betyder, at Danmark 
er repræsenteret i den største borgerlige 
gruppe dernede”.

PERNILLE WEISS OM EP-VALGET:

Det har jeg aldrig gjort før,  
så det klarer jeg helt sikkert
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PERNILLE WEISS TIL EU

fortiden til. Heldigvis arbejder vi på fælles 
klima- og miljømål i EU, og så kan vi rejse 
trygt rundt i Europa og besøge hinandens 
lande og gøre hinanden rigere”, indledte 
Søren Pape, da han bød velkommen til 
pressemødet.

De samme temaer tog dagens hoved-
person op, da hun kort efter fik ordet. 

”Der er en stor opgave i at arbejde med 
den bekymring, mennesker har til migra-
tionen og til det ydre grænseområde, som 
ikke fungerer. Den bekymring skal vi have 
gjort noget ved”.

Men det er ikke kun bekymringen for 
migration og de ydre grænser, der optager 
Pernille Weiss. Danmark og EU skal turde 
styrke frihandlen – både EU-landene in-
ternt, men også på det stor globale mar-

For Pernille er det stort, at kunne efterføl-
ge Bendt, og hans opbakning har en stor 
betydning: 

”Jeg har en umådelig stor respekt for 
hans næse for, hvordan man kommunike-
rer, så folk kan forstå det. Jeg støtter mig 
til, at hvis Bendt tror på det – så lykkes 
det”.

Bekymringer for fremtiden skal løses
Pressemødet løb af stablen lige ved den 
gamle toldbod på havnen. En oplagt scene 
at sætte fokus på konservativ EU-politik 
på. For her holdte det gamle toldvæsen til i 
København. Men det hører fortiden til. 

”Vindmøllerne roterer i baggrunden, 
turistbådene sejler i havnen. Det er et godt 
sted at tale EU. For heldigvis hører told 

ked. Her skal EU være en meget stærkere 
spiller, hvis det står til Pernille Weiss. 

Når det kommer til vores klima, møder 
fynboen også bekymring. ”Det er både 
det, de unge mennesker og mine gamle 
veninder på plejehjemmet bekymrer sig 
om. Klodens klima og det energispild, der 
er. Og her passer EU-systemet super godt 
sammen. For klimapolitik er både freds-
politik og erhvervspolitik”. 

Pernille Weiss og resten af det Kon-
servative Folkeparti ser frem til at komme 
ud og tale konservativ EU-politik med 
befolkningen, inden vi alle skal til stem-
meurnerne i maj 2019.
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DANMARKS NATURKANON SKAL OPDATERES

NY NATURKANON 
SKAL FÅ FLERE DANSKERE UD I NATUREN

Af Frederik Hilstrøm

Nu får Danmark en ny naturkanon. En nedsat jury skal  
med hjælp fra danskerne udvælge 15 spændende og spektakulære steder  
rundt om i landet, som er et besøg værd. Håbet er, at endnu flere danskere  

får øjnene op for de danske naturperler, siger Mette Abildgaard.

den. Og det har vi brug for – at flere passer 
på vores værdifulde natur”, siger Mette 
Abildgaard og fortsætter:

”Hvor den gamle naturkanon var virke-
lig detaljeret, er den nye naturkanon mere 
lige til. Den er for folket, ikke fagfolket. De 
udvalgte steder skal kunne opleves af alle, 
og så skal de have noget skønhedsværdi. 
Noget der giver en følelse af stolthed”. 

Processen er vigtig
Vejen til den nye naturkanon vil være 
opdelt i to faser. I første omgang får dan-
skerne og landets kommuner mulighed for 
at melde deres yndlingsnatursted ind på 
www.naturkanon.dk frem til den 23. sep-
tember. På den baggrund vil en nedsat jury 
nominere 30 steder, der er fordelt geogra-
fisk i hele landet. 

I næste fase, fra den 8. oktober til den 
4. november, kan man advokere for sin 
favorit ved at dele naturoplevelser fra de 
30 steder på kampagnens hjemmeside. Det 
hele munder ud i, at juryen udvælger 15 
steder geografisk fordelt i Danmark. 

Og spørger man Mette Abildgaard er 
processen alt andet end ligegyldig:

”Processen er meget vigtig. Vi beder 

Da Det Konservative Folkeparti gik i rege-
ring tilbage i 2016, var en ny naturkanon 
én af de ting, der blev skrevet ind i rege-
ringsgrundlaget. Den 22. august 2018 blev 
det så endelig tid til, at den nye naturka-
non skulle rulles ud. Mette Abildgaard er 
en af initiativtagerne, og hun glæder sig til 
at starte arbejdet:

”Jeg har set frem til at komme i gang 
med arbejdet omkring den nye naturkanon. 
Vi skal simpelthen få endnu flere danskeres 
øjne op for den fantastiske natur, vi har at 
byde på her i Danmark”, siger hun.

Ny naturkanon er for folket
I 2009 lancerede den daværende regering 
ellers en naturkanon. Den bestod af 216 
udvalgte ting, opdelt i specifikke katego-
rier – eksempelvis var en af kategorierne 
”sten”. I modsætning til den gamle, skal 
den nye naturkanon munde ud i, at der blot 
står 15 udvalgte steder tilbage. Steder, som 
enhver kan tage ud og besøge. 

”Der er brug for en ny naturkanon, 
fordi vi skal have endnu flere danskere 
til at benytte naturen. Jeg tror på, at når 
man benytter naturen, er der langt større 
sandsynlighed for, at man også beskytter 

danskerne om at forholde sig til naturen  
– og ved at forholde sig til naturen tror jeg, 
at man bliver mere bevidst om den. Og så 
håber jeg, at der kommer lidt konkurren-
cestemning, hvor de forskellige landsdele 
kæmper for deres naturperler”, siger den 
konservative miljøordfører. 

Naturoplevelser skal gives videre
I en digitaliseret verden med mobiltelefo-
ner, iPads og computere bliver naturen en 
stadigt mindre del af vores hverdag. Men 
det skal der altså nu laves om på, hvis man 
spørger Mette Abildgaard. I en hverdag 
fyldt med arbejde, telefoner der ringer og 
madlavning, kan naturen nemlig være det 
pusterum, mange går og sukker efter:

”Når man er i naturen har man det 
godt, og den virker ekstremt afstressen-
de”, siger hun og vender så opmærksom-
heden på de yngste generationer:

”Og så ved vi desværre, at børn i dag 
kun er halvt så meget i naturen som deres 
bedsteforældre. Det vil jeg gerne være med 
til at ændre på. Så det handler altså også 
om at give naturoplevelser videre til de 
kommende generationer”, afslutter Mette 
Abildgaard. 
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EMNE

Jeg glæder mig til  
at komme i gang

Lige blevet 70 år og oldefar. Nu er han på vej i Folketinget for første gang. ”Det 
må være rekord”, joker den erfarne kommunalpolitiker og tidligere borgmester i 

Allerød Erik Lund. Grundet Mette Abildgaards barsel  
skal han nemlig snart på tinge. Og han glæder sig.

Af Frederik Hilstrøm

”Det er Erik”, lyder en venlig stemme i 
telefonen, da Politisk Horisont en torsdag 
formiddag får fat i den tidligere Alle-
rød-borgmester og snarlige folketings-
medlem for Det Konservative Folkeparti. 
Erik Lund er netop blevet færdig med 
et møde med en fotograf, som skulle 
tage billeder til denne artikel og partiets 
hjemmeside. Forberedelserne til det nye, 
midlertidige job er med andre ord i fuld  
gang:

Erik Lund:

”Nu er det ved at være snart, og så er det 
klart, at jeg følger ekstra meget med i, hvad 
der bliver sagt. Mette (Abildgaard, red.) er 
også rigtig god til at sende materiale, som 
jeg selvfølgelig læser og sætter mig ind 
i. Og jeg må sige, at jeg glæder mig til at 
komme i gang,” siger Erik Lund. 

For selvom Erik Lund for nylig er blevet 
70 år, hviler han ikke på laurbærrene. Han 
er stadig aktivt byrådsmedlem i Allerød 
Kommune, hvor han også er medlem af 

økonomiudvalget. Og nu skal han altså i 
Folketinget som stedfortræder for Mette 
Abildgaard.

Et liv nord for København
Erik Lund er opvokset i Lyngby. Faren var 
pakhusarbejder og moren damefrisør. ”Et 
gedigent arbejderhjem,” kalder han det. 
Han startede på Lundtofte Skole i Kongens 
Lyngby, men flyttede til Trongårdsskolen i 
5. klasse, hvorfra han tog sin realeksamen. 
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ERIK LUND SKAL I FOLKETINGET

Over 50 år senere ser han i øvrigt stadig de 
gamle klassekammerater fra Trongårds-
skolen, som han mødes fast med en gang  
om året. 

Da han var færdig med skolen, stod det 
ikke klart for ham, hvad han ville. Det ene-
ste han vidste, var, at han var god til tal.

”En dag så jeg så, at de søgte elever i 
Københavns Skattevæsen. Jeg søgte og 
blev ansat. Jeg kom til at sidde på Rode-
kontor 19 på Jagtvej, hvor jeg havde hele 
min elevtid,” fortæller Erik Lund. 

35 år i skattevæsenet
Efter et års tjeneste som værnepligtig sol-
dat i henholdsvis Skrydstrup og på Mid-
delgrundsfortet kom Erik Lund tilbage til 
Skattevæsenet. Og det skulle senere vise 
sig, at det var her, størstedelen af hans 
professionelle karriere skulle udspille sig. 
Han startede i København som assistent, 
blev så overassistent og senere fuldmæg-
tig. Men Erik Lund ville gerne videre op 
i systemet. Problemet var blot, at det var 
umuligt at stige i graderne uden ancienni-
tet. Og mange havde mere anciennitet end 
Erik.

Derfor takkede han ja, da han blev 
tilbudt et job i Helsingør som kontorchef 
i inkassoafdelingen. Efter nogle gode år i 
Helsingør, vendte han tilbage til Køben-
havn og blev kontorchef der – selvom det 
skabte røre i fagforeningen, der insisterede 
på, at der skulle rekrutteres internt. 

Historien bag borgmesterkampen
Allerede i 1994 blev Erik Lund for første 
gang valgt til byrådet i Allerød. I 2008 
blev han første gang borgmester efter han 
overtog posten fra konservative Eva Nejst-
gaard. Allerede i 2009 var der valg, og han 

Ved valget i 2013 sikrede Det Konservative 
Folkeparti igen et flertal bag sig. En lokal-
liste ville dog ikke gå med til, at Erik Lund 
skulle fortsætte i borgmesterstolen. Og 
Erik Lund ville ikke være grunden til, at 
Det Konservative Folkeparti måtte opgive 
borgmesterposten. Derfor trak han sig, og 
Jørgen Johansen overtog borgmesterpo-
sten.

”Jeg kommer ikke til 
at springe til højre og venstre”
Spurgt til hvordan Erik Lund har tænkt sig at 
forvalte sit ophold i Folketinget er svaret klart:
”Jeg skal ind og køre den konservative og 
Mettes linje videre – ind og være loyal og 
levere et godt stykke arbejde. Jeg kommer 
ikke til at springe til højre og venstre”.

”Men det er klart, at hvis det havde 
været for en længere periode, havde jeg 
taget skattesagen op. Men jeg skal jo ikke 
ind og lave ballade. Jeg har overtaget nogle 
meget fine ordførerskaber – for eksempel 
miljøområdet, som jeg ved, jeg kommer til 
at arbejde en del med. Jeg glæder mig bare 
til at komme i gang,” siger Erik Lund og 
afslutter:

”Jeg er da også lidt stolt. Jeg havde jo 
ikke regnet med, at jeg skulle i Folketinget, 
men det skal jeg altså nu, og det bliver så 
spændende. Og jeg skal sgu nok lægge alt 
det arbejde i det, jeg kan.” 

BLÅ BOG 
• Født den 19. august 1948

• Var værnepligtig soldat i 1969

• Blev uddannet pantefoged og  
 skatterevisor i 1973

• Kontorchef i inkassoafdelingen i Helsingør  
 og senere København

• Flyttet til SKAT i 2005, hvor han var medlem  
 af direktionen

• Meldte sig ind i Det Konservative Folkeparti  
 i 1993

Jeg glæder mig til  
at komme i gang

havde fået en vigtig erfaring fra Eva Nejst-
gaard med sig: Sørg for at have aftaler.

”Jeg havde lavet en aftale med So-
cialdemokratiet, SF og Blovstrød Listen, 
og efter valget fik vi et flertal på 12 ud af 
byrådets 21 pladser. Vi var det største parti 
i byrådet. Pludselig fandt jeg ud af, at So-
cialdemokratiet var hoppet fra aftalen. De 
pegede på Venstre i stedet,” fortæller Erik 
Lund og fortsætter:

”Jeg tænkte: ‘Hvordan får jeg åbnet 
det her spil op igen?’ Jeg valgte at spille 
højt spil. Sagde til Socialdemokratiets 
kandidat, at han havde fat i den lange 
ende. At jeg ville pege på ham. Den bed 
han på. Et par dage efter ringede Venstre 
så og sagde, at det ikke gik med en rød 
borgmester, når nu der var borgerligt 
flertal. ‘I kan bare pege på mig’, sagde jeg. 
Det gjorde de så, og det endte altså med, 
at jeg blev borgmester efter nogle hekti-
ske døgn”.

Jeg er da også lidt stolt. Jeg 
havde jo ikke regnet med, at 
jeg skulle i Folketinget, men 
det skal jeg altså nu, og det 
bliver så spændende. Og jeg 
skal sgu nok lægge alt det 

arbejde i det, jeg kan

En dag så jeg så, at de 
søgte elever i Københavns 
Skattevæsen. Jeg søgte og 
blev ansat. Jeg kom til at 

sidde på Rodekontor 19 på 
Jagtvej, hvor jeg havde hele 

min elevtid

Erik Lund:

• Medlem af Allerød Byråd fra 1994

• Borgmester i Allerød Kommune 2008-2013

• Gift med Lene

• Har fire børn: Jesper (49), Mikkel (47),  
 Line (23) og Amanda (18)

• Har ni børnebørn og to oldebørn

- Spillet bordtennis på højt niveau i Gladsaxe

- Været træner for handicaplandsholdet i  
 bordtennis 1989-1992

- Spiller i dag golf i sin fritid
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ning, hvad Det Konservative Folkeparti er. 
Vi håber, at kunne mobilisere rigtig mange 
mennesker frem mod det kommende fol-
ketingsvalg. 

Det virker lidt måske lidt tosset – men 
vi er overbeviste om, at det virker. Inspi-
ration kommer fra Norge, hvor man har 
gjort noget lignende med Erna Solberg, 
statsminister og leder af vores søsterparti 
– med stor succes! Vi tror, at det kan betale 
sig at vise mere af personen bag politikken 
og ikke være bange for at prøve noget nyt. 

Bliv en del af fællesskabet her:
www.teampape.dk

løb som hold og havde en hyggelig aften i 
fællesskab.

Vil du være med? 
Så bliv en del af Team Pape! Det eneste 
du skal gøre er at give os din mailadresse 
eller blive medlem af facebookgruppen 
”Team Pape”. Når du først er med, får du 
spændende mails med sjovt indhold, som 
helt sikkert vil få dig til at trække på smi-
lebåndet 

Hvorfor Team Pape? 
Fordi flere danskere skal lære vores for-
mand at kende. Vi håber, at vi kan komme 
tættere på potentielle vælgere og kommu-
nikere bredere ud til den danske befolk-

I juni måned gik Team Pape i luften. Her 
lancerede vi Team Pape - både på mail og 
på Facebook. I skrivende stund er mere 
end 1.100 personer blevet medlem. Og det 
vokser og vokser. 

Team Pape er for alle, der kan lide 
Søren Pape og gerne vil støtte op om ham 
og blive en del af hans hold. Team Pape 
er IKKE et medlemskab, men et hold for 
alle, som gerne vil lære Søren Pape bedre 
at kende – både som privatperson og som 
politiker. Her kan man få et smugkig bag 
scenen, komme tættere på politikken og 
holdet bag. Det er en gruppe, hvor vi kan 
dele gode, positive hændelser og begi-
venheder både med og uden Søren. For 
eksempel var Team Pape til DHL, hvor vi 

teampape.dk
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TIL ALLE DER INTERESSERER 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
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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.
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Denne storkreds-
næstformand (tv) 
har et navn til fælles 
med Danmarks VM-
topscorer i 1986.

Denne folketingskandidat
har et navn til fælles med 
både Danmarks VM-top-
scorer i 1986 og Danmarks 
EM-topscorer i 1992.

Hvis du indsender ordet på den lilla 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. november. Husk at skrive dine kontaktoplysninger.



Holdet er klar til valg

Min sommer duftede dejligt af pølser på grillen, og badedragten 
var i brug nærmest hver eneste dag. Nu er vi alle tilbage på 
”Borgen”, og duften af grill er erstattet med lugten af maling – for 
huset	”sminkes”	inden	den	officielle	åbning	i	oktober	–	og	ja,	så	er	
badedragten skiftet ud med habitjakken igen. 

Folketingsgruppen har været samlet til sommergruppemøde i 
Silkeborg,	hvor	vi	fik	talt	om	vores	fire	politiske	mærkesager:		
Hjælp og omsorg, når du har brug for det, respekt for loven og 
vores fælles værdier, lavere skat og virksomheder i vækst, og en 
god start på livet. 

Før sommerferien sagde vi farvel til Brian Mikkelsen som 
erhvervsminister og goddag til Rasmus Jarlov som ny minister. 
Det betød, at Rasmus Jarlov trådte ud af folketingsgruppen, og at 
vi nu har fået Merete Scheelsbeck ind som suppleant. 
Merete er hårdtarbejdende og et stort politisk talent, som vi 
tidligere har haft fornøjelsen af i folketingsgruppen.  

Vi har måtte ændre i ordførerskaberne efter ministerrokaden. 
Det betyder, at Naser Khader har overtaget Rasmus Jarlovs rolle 
som formand for forsvarsudvalget, og at Anders Johansson 
er blevet næstformand for folketingsgruppen. Jeg er blevet ny 
sundhedsordfører, som er et vigtigt område, jeg glæder mig til 

at vende tilbage til. Derudover 
fortsætter jeg som klima- og 
miljøordfører, hvor jeg vil fortsætte 
arbejdet for et grønnere Danmark. 

Hvornår kommer valget? Det spørger mange 
om! Jeg ved det ikke, men jeg håber, at det først bliver 
til næste år. Så kan min mand og jeg nemlig nå at blive forældre 
til vores lille pige, som er sat til at komme ud til os i slutningen 
af	oktober.	Til	den	tid	bliver	Erik	Lund	fra	Allerød	min	afløser	i	
folketingsgruppen. Det er jeg helt tryg ved, da Erik er en meget 
erfaren politiker, som I har kunnet læse om her i bladet. 

Jeg ønsker jer alle et dejligt efterår. Det er nu, at vi skal minde 
hinanden om, at det går godt i Danmark – og det skal det gerne 
blive ved med. Også efter et valg. 

Kærlig Hilsen 


