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Når opgaven er et kald

Morten Østergaard har
været med hele vejen – fra
Radikale Venstre var et lille
oppositionsparti, der måtte
”kæmpe for hver en spaltemillimeter”, til partiet nu
sidder i regering og er med
til at sætte dagsordnen.
Den radikale ”løjtnant” fortæller her om sin opgave
som minister for uddannelse – en opgave han ser som
”lidt af et kald”.
Interview med Morten Østergaard
Tekst: Jesper Boe Jensen / Foto: Kim Vadskær
I lidt over et år har han beklædt posten som uddannelsesminister, den 36-årige Morten Østergaard. Og
han har haft travlt. Uddannelsespolitikken har fået
en umiskendelige, magenta overhaling: gruppeeksaminer er blevet genindført, læreruddannelsen har
fået højere faglighed og øget fleksibilitet, og så er

uddannelse blevet erklæret som mærkesag for regeringen i det netop indledte folketingsår.
Men ministeren viser nu ingen tegn på at ville hvile
sig på laurbærrene lige foreløbigt. Næste punkt på
dagsordnen bliver en omfattende reform, der skal få
de unge hurtigere gennem uddannelsessystemet.
Netop disse planer er blevet mødt af kritik fra nogle
studerende. Morten Østergaards målsætning om at
nedbringe dimittendalderen er blevet set som et
angreb på unge menneskers ret til sabbatår. Jeg
spørger ham, hvad han har imod, at man tager en
sådan pause mellem studierne.
Havde selv et fantastisk sabbatår
Men ministeren mener, at kritikken er forfejlet:
”Vi vil ikke blande os i, om man tager et sabbatår
eller ej. Jeg ønsker alle, der ikke har lyst til at starte
direkte på en videregående uddannelse alt mulig
held og lykke. Jeg havde jo selv et fantastisk sabbatår,
hvor jeg dels arbejdede på en cafe i Århus, dels
havde et græsrodsprojekt kørende med nogle
gymnasievenner, hvor vi lavede den første messe for
den bæredygtige forbruger nogensinde i Danmark.
Det gav arbejds- og livserfaring og er noget, jeg ikke
ville have været foruden.”
Vil fjerne uhensigtsmæssige regler
Den kommende reform vil derimod sigte mod at
fjerne en lang række af de uhensigtsmæssige barri-

erer og regler, som eksisterer i uddannelsessystemet
i dag, og som bremser de studerende på deres vej til
dimissionen:
”I dag går der i gennemsnit 2,5 år, fra man færdiggør
sin ungdomsuddannelse, til man går i gang med sin
videregående uddannelse. Og dem, der læser på
universitetet, bliver så typisk yderligere halvandet år
forsinket. Den kombination gør, at vi i Danmark har
de ældste færdiguddannede i Europa. Og det har
store samfundsøkonomiske konsekvenser. Det skal vi
gøre noget ved. Altså, give en hånd til fx de motiverede unge, som bliver forsinkede i deres uddannelse,
fordi de ikke kan få merit for deres udenlandsophold,
praktik eller tidligere uddannelse. Eller dem som ikke
kan starte på kandidatuddannelsen, fordi de mangler
ét fag på bacheloruddannelsen. Eller dem som
spilder et helt år, fordi vi ikke i stort omfang optager
studerende om vinteren,” fortæller Morten Østergaard.
Derfor barsler uddannelsesministeren altså med en
omfattende reform, der efter planen lanceres primo
2013. En reform der endnu ikke er navngivet men
går under betegnelsen ”Bliv-tidligere-færdig”-reformen. Lykkes øvelsen med at nedbringe dimittendalderen, vil det skaffe milliarder til samfundsøkonomien.
Et generelt kompetenceløft
Men ifølge Morten Østergaard er dimittendalderen
ikke den eneste udfordring, der presser sig på.

▷

▷ Han advarer om, at Danmark risikerer at stå i en

situation, hvor vi er for mange danskere uden kvalifikationerne til morgendagens arbejdsmarked.
”De jobs, vi har tabt i løbet af krisen har i meget høj
grad været ufaglærte. De jobs, der bliver skabt i
fremtiden, vil primært være jobs til folk med en videregående uddannelse eller faglært baggrund.”
Derfor har regeringen fremsat en målsætning om,
at mindst 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2020. Ministeren
understreger, at det ikke skal ses som et udtryk for
uddannelsessnobberi:
”Når vi siger 60%, er det jo ikke fordi, alle skal på
universitetet og have ph.d’er. Nej, de andre dele af
uddannelsessektoren, erhvervsakademier og professionshøjskoler, er ligeså vigtige, og det er i virkeligheden der, vi skal se de højeste stigningstakter.
Det handler om at gøre ufaglærte til faglærte og få
nogle af de faglærte til at lægge en videregående
uddannelse oveni. Det handler om opkvalificering i
ledighedsperioder. Vi skal sørge for et generelt
kompetenceløft, der ikke kun er for de unge men
også for den generation, som er på arbejdsmarkedet
nu og som risikerer at blive til overs, når samfundet
udvikler sig og kompetencebehovet bliver større.”

“Vi skal sørge for et generelt
kompetenceløft, der ikke kun
er for de unge men også for
den generation, som er på
arbejdsmarkedet nu og som
risikerer at blive til overs, når
samfundet udvikler sig.”
Uddannelse er en radikal værdi
Ingen, der får Morten Østergaard til at tale om
uddannelse, kan nære nogen tvivl om, at han
brænder for området. Ord og sætninger flyver af
sted med en sådan hastighed og detaljerigdom, at
det er vanskeligt at følge med. På denne vis har han
noget til fælles med andre radikale profiler som
Marianne Jelved og Margrethe Vestager. Alle fremhæver de evigt uddannelse som en nøgle til
Danmarks fremtidige velstand. Jeg spørger uddannelsesministeren, hvorfor hans ressortområde er så
vigtigt for Radikale Venstre.
”Alle de gange, det danske samfund har været
fundamentalt udfordret i de sidste 100-200 år, der
har uddannelse været en del af svaret. Lige fra
bøndernes oplysning, arbejdernes inklusion til kvindernes frigørelse. Det samme gør sig gældende i
den krise, vi står over for nu: hvad skal vi leve af i
fremtiden? – igen er svaret uddannelse.”
Morten Østergaard holder en pause. Overvejer sine
ord nøje, før han fortsætter:
”Uddannelse er en radikal værdi. Det har været hjerteblod, siden partiet blev stiftet. Fordi uddannelse
gør mennesket til herre i eget liv, frisætter og
myndiggør og giver mulighed for at påvirke samfundet. Derfor hænger det også tæt sammen med
en anden radikal værdi, nemlig mangfoldighed.
Uddannelse skal ikke afrette og få folk til at tænke
ens. Tværtimod. Det skal give mennesker mulighed
for at udnytte deres potentiale og motivation. Nogle
af de særkender, der kommer af et antiautoritært
uddannelsessystem som det danske – samarbejdsevner, kritisk stillingtagen, selvstændighed – det er
det, der kommer, når man har mangfoldighed som
en grundværdi og ikke forsøger at ensrette.”
Et år som minister
Dette syn på uddannelse forklarer, hvorfor ministeren beskriver sit job som ”lidt af et kald”, da jeg
spørger ham, hvordan han trives på posten. Der er
kun gået godt og vel et år, siden Morten Østergaard
cyklede op foran Amalienborg sammen med sine
fem kommende radikale ministerkollegaer, klar til
at indtræde i den nye SRSF-regering. Alligevel har
han allerede kunnet notere sig en lang række politiske sejre, heriblandt et rekordstort optag på
60.500 studerende på de videregående uddannelser, som er fuldt finansieret og derfor ikke som
tidligere går ud over kvaliteten.

Men det er ikke kun ministerposten, som grådigt
tager for sig af Morten Østergaards tid. Han er også
del af regeringens ledelse, idet han har sæde i de to
vigtige udvalg for økonomi og koordination – en af
grundene til, han er placeret som nr. 5 på Altingets
toneangivende magtliste. Udannelsesministeren
ved, han har grund til at være tilfreds:

“Uddannelse er en radikal
værdi. Det har været hjerteblod, siden partiet blev
stiftet. Fordi uddannelse gør
mennesket til herre i eget liv,
frisætter og myndiggør.”
I orkanens øje
”Som politiker er det bare sådan, at jo mere man er
med, der hvor beslutningerne træffes, desto større
tilfredsstillelse har man selv. Og jeg er rigtig glad for
at være kommet ind i Folketinget på et tidspunkt,
hvor vi var i opposition og skulle kæmpe for hver en
spaltemillimeter, og indflydelse var noget, vi fik
engang imellem, hvis vi spillede vores kort rigtigt i
forhandlinger – til at vi nu sidder i orkanens øje og er
med til at præge regeringens arbejde og sætter
dagsordnen for, hvordan landet skal styres.”
Morten Østergaard ser sin politikerrolle som dobbelt. På hans krøllede hoved hviler ikke kun ministerkasketten men også løjtnantens chakot:
”Jeg er først og fremmest uddannelsesminister. Men
min rolle er også en anden, nemlig løjtnantsrollen.

Jeg er den, der kan gå ud at deltage i den brede
offentlige debat, vise skellet mellem regering og
opposition og sige tingene på en lidt ekstra skarp
måde. Den rolle nyder jeg, faktisk. Den var jo også
en væsentlig del af mit arbejde, da vi var i opposition,” siger Morten Østergaard og understreger, at
det er en rolle, vi kommer til at se ham i endnu mere
fremover, nu hvor den første, travle begynderperiode som minister er overstået.
Travlt forår
Det er nu ikke fordi, fremtiden tegner til at blive
mindre travl for ministeren. Efter årsskiftet skal den
bebudede ”Bliv-tidligere-færdig”-reform lanceres.
Og så skal hjemmefronten også passes. Familien er
netop blevet forøget med sønnen Emil.
”Selvfølgelig er det hårdt at få en nyfødt. Det er det
for alle forældre. Men det er også en dejlig og helt
igennem fantastisk oplevelse,” svarer ministeren på
mit bekymrede spørgsmål, om han godt kan få det
til at hænge sammen både at være minister, småbørnsfar og medlem af regeringens ledelse på én og
samme gang. ”Men jo, der er skrig og skrål på alle
tidspunkter af døgnet, så derfor kan det godt være,
at jeg ser lidt mere klatøjet ud, end hvad godt er,”
griner ministeren.
Det gør han nu ingenlunde. Han ser frisk og optændt
ud. Fuld af gåpåmod, der ikke svækkes, selvom hans
sekretær nu stikker hoved ind af døren og minder
ham om en af pligtopgaverne i kalenderen: samråd
på Christiansborg om en lille halv time. Hun sender
mig et venligt smil, men jeg forstår godt beskeden:
min tid med ministeren, i orkanens øje, er slut.
Arbejdet kalder Morten Østergaard tilbage til
kaldet.
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Finansloven handler
om mennesker

Ny samarbejdsaftale

Først og fremmest handler finansloven om mennesker. Om at vi hjælper de
mennesker, der har allermest behov for det. Bl.a. med bedre vilkår for handlede mennesker, med tilskud til at få ordnet tænder for socialt udsatte og tag
over hovedet for de hjemløse i Stengade i København. Det handler om, at
udlændinge skal have en bedre modtagelse, når de kommer til Danmark.
Vi giver flygtninge adgang til børnecheck og gennemfører hurtigere sagsbehandling på familiesammenføringsområdet. Vi tager hul på at sætte
sociale mål for vores samfund.
Det handler om mennesker og deres fremtid, når vi investerer i mere og
bedre uddannelse. Både fordi uddannelse er et værn mod arbejdsløshed, og
fordi uddannelse er en forudsætning for, at vi som land er rustet i den fremtidige konkurrence. Det er derfor, vi vil uddanne dagpengemodtagere. Det er
derfor, vi satser på ungdomsuddannelser. Det er derfor, vi sikrer, at alle unge,
der kan og vil gennemføre en erhvervsuddannelse, får mulighed for at få en
praktikplads. Og at de unge mennesker får en god start på arbejdslivet. Det
er derfor, vi gør det lettere for ledige at få en uddannelsesaftale med en
plads som voksenlærling. På alle uddannelser er der afsat flere midler –
gymnasier, erhvervsuddannelser, professionshøjskoler og universiteter. Der er
samlet afsat næsten 3 mia. kr. mere. Det er mange penge, men det er også
Danmarks fremtid. For vi skal være flere i arbejde og færre på forsørgelse.
Det handler om mennesker, når vi fjerner både fedtafgift og sukkerafgift,
ekstrabeskatning af udstationerede medarbejdere samt lemper afgiften på
elvarme. For det skaber danske arbejdspladser. Og så er det en pakke, der
gavner dansk erhvervsliv: det giver mindre bureaukrati og bøvl og vil betyde
mindre grænsehandel.
Finansloven er Danmarks budget. Det er måden, hvorpå vi fordeler, investerer og bruger de penge, der er til rådighed. Men finansloven er i lige så høj
grad viljen til politiske prioriteringer. Fundament for hvilken retning vi vil udvikle vores samfund i. Som situationen er nu, skal vi udover de politiske ambitioner for udvikling også sørge for, at den økonomiske ramme er ansvarlig
– vi overholder EU’s henstilling. Investeringerne til vores initiativer er finansierede. Vi har styr på økonomien, men vi sørger for, at vores samfund kan
hjælpe de mennesker, der har mest behov for det. Fordi finansloven handler
om mennesker. Det er en god aftale.

Margrethe Vestager
Politisk leder

Radikale Venstre har indgået en
samarbejdsaftale med det grønlandske parti Demokraterne. Aftalen betyder, at de to partier
skal arbejde sammen politisk og
organisatorisk som to selvstændige, ligeværdige partier.
Demokraterne er et socialliberalt parti, der bl.a. har
uddannelse, ligeværdighed, økonomisk ansvarlighed og en bæredygtig udnyttelse af Grønlands
naturressourcer som mærkesager. Ved seneste
lands-tingsvalg fik Demokraterne 12,7% af stemmerne.
Samarbejdsaftalen giver Radikale Venstre et unikt
indblik i grønlandsk politik på et vigtigt og kritisk
tidspunkt i Grønland og det dansk-grønlandske
forholds udvikling.

Ny klimainvesteringsfond
Regeringen etablerer en ny klimainvesteringsfond, som skal mobilisere offentlige og private midler
til gennemførelse af nødvendige
klimainvesteringer i udviklingslande.
Fonden skal via investeringer og rådgivning udbrede
anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og
fremme danske klimainvesteringer i udviklingslande.
Målet er, at fonden samlet skal tilføres 500-700 mio.
kr. inden udgangen af 2013. Samlet kan det bidrage
til klimavenlige investeringsprojekter i størrelsesordenen 4-5 mia. kr.
Bag initiativet står klimaminister Martin Lidegaard
og udviklingsminister Christian Friis Bach.

Støt valgfonden
Næste år skal danskerne til valgurnerne igen. Der er kommunalvalg
og regionsvalg, og det er vores
mål at opnå radikal indflydelse
over hele landet.
Vi har en unik mulighed for at
bruge partiets medvind til at få lokal indflydelse. Vi
skal hjælpe foreninger og kandidater over hele
landet til at føre en god, effektiv og velfungerende
valgkampagne. Men vi kan ikke gøre det uden din
hjælp.
Støt Radikale Venstres valgkampagner. Bidrag nu og
her eller giv et beløb hver måned på http://radikale.
dk/valgfond

Bedre hjælp til ofre
Regeringen har med ligestillingsminister Manu Sareen i spidsen
indgået en aftale med Enhedslisten, der skal styrke hjælpen til
ofre for menneskehandel. Ofrene
vil fremover bl.a. kunne få hjælp
til fx bolig, opstart af mindre virksomhed eller uddannelse i 6 måneder, efter de er
kommet tilbage til deres hjemland.

(Foto: Trine Søndergaard)

Samtidig forlænges reflektionsperioden i Danmark
til 120 dage. Den skal bruges til, at den enkeltes
hjemsendelse kan forberedes bedst muligt. Målet
er, at flere tager imod tilbuddet om hjælp til at
starte et nyt liv derhjemme, og at minimere risikoen
for, at ofrene bliver handlet igen.

Politikudvikling og ideudvek
Som noget helt nyt prøver
Radikale Venstre nu kræfter
med en fælles Politikudviklingsdag. Her mødes folketingskandidater og MF’ere
samt indvalgte fra kommuner og regioner. Formålet
er at udvikle ny politik, udveksle ideer og skabe
synergi. Søndag den 18.
november løb den første
Politikudviklingsdag af
stablen. Radikal Politik
var med.
Tekst og foto: Jesper Boe Jensen

En grå novembersøndag. Regnen siler langsomt
men nådesløst ned over hovedstaden. Det er en af
de dage, hvor de fleste giver efter for fristelsen og
kryber ned under dynen med en varm kop te og en
god krimi. Men ikke godt fyrretyve radikale ildsjæle.
De har modstået fristelsen og er taget til Politikudviklingsdag i Christian d. 4.’s gamle Provianthus, som
ligger i forbindelse med Christiansborg.
Politikudviklingsdagen er noget helt nyt hos Radikale Venstre. To gange årligt inviteres alle radikale
folkevalgte og folketingskandidater fra partiet til en
dag med politikudvikling og ideudveksling. Formålet
er at skabe ny politik og frembringe synergi mellem
de forskellige led i Radikale Venstres politiske organisation. Det handler om at udnytte faglige viden og
politisk indsigt på tværs af kommunal-, regional- og
landspolitiske skel.
Efter alle deltagerne er ankommet, har været rundt
at hilse på, hældt kaffe i kopperne for at fjerne den
værste efterårskulde fra kroppen og fundet deres
pladser i det store mødelokale, byder Anna Mee
Allerslev velkommen. Hun er formand for Radikale
Venstres kommunalpolitiske netværk, som står bag

Politikudviklingsdagen. Hun mener, det er vigtigt, at
der samarbejdes bredt i partiet om politikudvikling:
”Vi får højere kvalitet i løsningerne, når vi samarbejder. Vi får alle vinkler med. Ofte går løsningerne
på tværs af stat, regioner og kommuner, og derfor
skal vi have alle perspektiver i spil. Det gælder både,
når MF’erne forhandler, når de udvikler ny politik,
eller når vi alle sammen er optaget af at udvikle
vores fælles mærkesager. Desuden er det også en
god anledning til at mødes på tværs og videndele
kommuner og kommuner, regioner og regioner
imellem. Det får vi altid meget ud af.”
Efter Anna tager Marianne Jelved ordet. Hun understreger over for forsamlingen, at selvom lokale
problemer kræver lokale løsninger, så er det vigtigt
at kunne blive inspireret og få ideer fra andre dele af
landet. Sammen med Linda Kristiansen, Sofie Carsten
Nielsen, Camilla Hersom, Marlene Borst Hansen og
Liv Holm Andersen repræsenterer hun den radikale
folketingsgruppe i dag.
De fire sidstnævnte har fået til opgave at præsentere hver deres emne: mangfoldighed, sundhed,

ksling i Proviantgården
social 2020-plan og integration. De fire kvinder
holder hver en passioneret brandtale og herefter
går deltagerne hen og stiller sig ved den MF’er, hvis
emne de kunne tænke sig at diskutere nærmere. Så
brydes forsamlingen op, og man går nu ud i fire
mindre lokaler og åbner op for diskussionen. Med sig
har hver gruppe fået en stak blå sedler. Her skal man
nedfælde de konkrete ideer, gruppen hitter på, som
man mener kan have relevans kommunal-, regionalsåvel som landspolitisk.
Helle Løvgren Mølvig er folketingskandidat i Frederikssund og på vej ned til Camilla Hersoms sundhedsgruppe. Hun har valgt at deltage i Politikudviklingsdagen både for at bidrage men også at lade sig
inspirere:
”Jeg er kommet i dag, fordi jeg rigtig gerne vil være
med til at præge udviklingen og give mit besyv med.
Men så håber jeg selvfølgelig også, at jeg kan få
inspiration, som kan bruges i den kommende valgkamp og i den kommunale politik.”
Deltagerne får sandwicher med skinke, tun og roastbeef. Nu kører debatten så på livet løs i de fire møde-

lokaler i den næste times tid. Bagefter bydes der på
kaffe, småkager og daimkonfekt.
Kl. 13.15 mødes grupperne igen i det store mødelokale og fremlægger for hinanden de ideer, de har
skrevet ned på de uddelte blå kort. Efterfølgende vil
forslagene blive overdraget til den radikale gruppeledelse.
Nogle af ideerne fremkalder latter, nogle interesseret mumlen andre højlydte protester. Lige præcis
som de skal. Sådan er konceptet. Når der skal politikudvikles, og ideer skal genereres, er enighed ikke et
succesparameter. Vilde og provokerende tanker er
velkomne.
Stemningen er høj denne novembereftermiddag i
det 409 år gamle Provianthus. Under de forskellige
gruppers fremlæggelse går det op for forsamlingen,
hvor vidt omkring man rent faktisk er kommet i
dagens diskussioner.
Efter alle grupper har fremlagt indholdet af deres
blå kort, takker Marianne Jelved deltagerne for den
store gejst, de er mødt frem med. De radikale

ildsjæle bevæger sig mod udgangen. Dem, der
kommer langvejs fra, trækker kufferter og weekendtasker efter sig. Det lader til, vejrguderne har
besluttet sig for at belønne de fremmødte for deres
indsats denne søndag. Regnen er holdt op, og solen
gør tegn til at titte frem.
Sofie Carsten Nielsen er glad. Dagen har været en
fed oplevelse, siger hun. Folk var oplagte og havde
tydeligvis forberedt sig grundigt. Det er så vigtigt,
især nu hvor Radikale Venstre sidder i regering, at
der lyttes til baglandet, og folketingsgruppen ikke
isolerer sig inde bag Christiansborgs murer, siger
hun.
Anna Mee Allerslev er også åbenlyst tilfreds med
dagen. Hun fremhæver, at de deltagende både kom
omkring såvel det helt konkrete som det mere visionære. Nu skal arrangementet evalueres: var formatet
rigtigt, var placeringen på Christiansborg god? Men
succesen, den er i hus, mener den kommunalpolitiske formand:
”Jeg er meget tilfreds med dagen, og jeg glæder
mig allerede til næste gang.”

(Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix)

Tilfredshed med finansloven
Regeringen har vedtaget
finanslov med Enhedslisten.
En ansvarlig og fremsynet
aftale, mener finansordfører Marianne Jelved.
Af Kristoffer Sørensen
I løbet af efteråret var alle Folketingets partier inviterede til at indgå en aftale om statens budget for
det næste år. Det tegnede godt for det brede samarbejde, da Venstre i august roste regeringens finanslovsforslag. Og partiet havde alle muligheder for at
være med i finanslovsaftalen. Venstre valgte dog til
sidst, at de ikke ville deltage i finanslovens endelige
udformning, selv om de blev tilbudt en erhvervsskattepakke, som rummede partiets hovedkrav til
finansloven – blandt andet afskaffelse af fedtafgiften. Men til trods for det, var der altså glæde hos
Radikale Venstre.
Efter at have forhandlet seriøst med alle partier,
landede regeringen nemlig en finanslov med Enhedslisten. Det blev en finanslov, der fortsætter de
reformer og den ansvarlige økonomiske politik, som
regeringen har gjort til sit varetegn. Og det blev en
finanslov, som skaber plads til aktiv fremme af vækst
og beskæftigelse, massive satsninger på uddannelse
og forskning, grønne investeringer og en stærk
social profil.
Radikales gruppeformand og formand for finansudvalget Marianne Jelved er stolt af, at regeringen fik
landet en finanslov, som med hendes ord sender
Danmark i den rigtige retning:
”I Radikale Venstre er vi tilfredse med resultaterne
af de mange forhandlinger med partierne i Folketinget, og vi vil gerne kvittere for de delaftaler, der
er indgået på kryds og tværs af partierne. Og selvfølgelig også en stor tak til Enhedslistens konstruk-

tive bidrag til forhandlingerne om hele finansloven.
Vi er stolte og glade for det brede samarbejde i
Folketinget,” siger Marianne Jelved.
Uddannelse til arbejdsløse
Radikale Venstre har lige siden vedtagelsen af dagpengereformen understreget behovet for midlertidige initiativer for ledige i en ekstraordinær situation. Og dagpengereformen blev igen genstand for
debat under forløbet op til finanslovens præsentation.
Det hele endte dog med en god aftale. Dagpengemodtagere, der opbruger retten til dagpenge i 1.
halvdel af 2013, får ret til uddannelse på 60 procent
af dagpengesatsen, hvis de er enlige, og 80 procent
af dagpengesatsen, hvis de er forsørgere.
”Det er godt, at ledige, der opbruger dagpengeretten i næste halvår, kan få uddannelse, der er relevant for at komme i arbejde. Det er sådan, vi bedst
kan hjælpe folk, der er arbejdsløse – ved at fokusere
på, at de kommer ud på arbejdsmarkedet,”siger den
radikale finansordfører.
Udover uddannelsestiltaget, har regeringen blandt
andet sørget for 12.500 akutjob til arbejdsløse, der
opbruger retten til dagpenge i 1. halvdel af 2013.
Farvel fedtafgift
I årets finanslov er der både blevet tænkt i akutte
behov og langsigtede nødvendige tiltag. Finansloven fjerner nogle ganske upopulære afgifter,
blandt andet Lars Løkke Rasmussens fedtafgift, til
gavn for danske forbrugere og arbejdspladser. Og
det er noget, der ruster Danmark, til når vi står på
den anden side af krisen, mener Marianne Jelved.
”I lyset af den økonomiske krise er det en fremsynet
og bæredygtig finanslov, som regeringen og Radikale Venstre kan være stolte af. Finansloven bidrager
ikke alene til at bringe os ud af krisen men bidrager
ligeledes til at omstille os undervejs, så vi kommer
styrkede ud på den anden side.”

Fakta om finansloven for 2013:
Dagpengemodtagere: Ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår af 2013, får
ret til et halvt års kontanthjælp, når dagpengene slipper op. Det kræver blot, at dagpengemodtageren siger ja til et uddannelsesforløb, som er målrettet den enkelte.
Ungepakke: Der afsættes 645 mio. kr. frem
til 2017 på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed.
Satspulje: Alle Folketingets partier med
undtagelse af Enhedslisten har indgået en
aftale om fordelingen af mere end 700
millioner kroner fra satspuljen.
Kriminalforsorgen: Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative har
indgået en aftale, som skal sikre 200 nye
fængselspladser.
Forskningsreserven: Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har indgået en aftale
om fordelingen af 770 mio. kr. fra den
såkaldte forskningsreserve.
Afgifter: Regeringen og Enhedslisten har
vedtaget en afgifts-og konkurrencepakke.
Pakken betyder blandt andet, at fedt- og
sukkerafgiften afskaffes.
Socialområdet: Regeringen og Enhedslisten
er blevet enige om at fordele 1,1 mia. kr. til
bl.a. tilskud til tandlægeregning for svage
grupper, børnecheck til flygtninge og
gennemførelse af hurtigere sagsbehandling
på familiesammenføringsområdet.
Energi: Med en grøn pakke på 1,5 mia. kr.
investeres der massivt i omstilling til en grøn
økonomi. Pengene skal bruges på grøn
kollektiv trafik, bl. a. mere elektrificering.

Nytårsstævne 2013
Radikale Venstre afholder sit traditionsrige nytårsstævne den 5.–6. januar 2013 på Hotel Nyborg
Strand. Årets tema er den grønne vækst. Vanen tro byder stævnet på taler, debat, en festlig middag
og årets første partilederdebat. Du kan bl.a. møde økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager,
klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi, Martin
Aagerup, CEPOS, journalist og forfatter Jørgen Steen Nielsen, ambassadør Friis Arne Pedersen og mange
flere.
Nytårsstævnet sætter bl.a. fokus på vilkårene for den grønne vækst i Danmark, danske virksomheders
veje til grøn vækst og Kinas rolle. Gennem hele stævnet vil vækstbegrebet, ressourceforbruget og
den grønne omstilling være i centrum.

Program for lørdag den 5. januar 2013
13:00 Velkomst ved landsnæstformand Emil Dyred
13:05 Udfordringer og muligheder i ressourceknapheden
Indledende oplæg ved Martin Lidegaard, klima-, energi- og bygningsminister

Vil du med i de nye udvalg?
Radikale Venstres hovedbestyrelse har nedsat to nye programudvalg: ’Ny grundlov’ og ’Privat
jobskabelse’. Skrivegrupperne for
udvalgene vælges på hovedbestyrelsesmødet 26. januar.
Vil du være kandidat ved disse valg, send da en mail
til både hanne.e@jakobsen.mail.dk (udvalgskoordinator) og Susan.Nicolas@ft.dk (medarbejder på
sekretariatet) senest 9. januar. Skriv gerne 10-15
linjers motivering.
En beskrivelse af processen med programskrivning
kan ses på radikale.dk under Organisation – Udvalg.
Her kan du også se mere om de netop vedtagne
programmer for forebyggelse og sundhed samt
bæredygtighed.

13:25 Hvad stimulerer den grønne vækst?
Oplæg ved Niels Duedahl, administrerende direktør for Sydenergi
Set fra erhvervslivet har politikerne store muligheder for at stimulere den grønne vækst. 		
Hvordan kan danske virksomheder drage nytte af en grøn energipolitik?
14:00 Den store omstilling
Oplæg ved Jørgen Steen Nielsen og kritisk replik ved Frede Vestergaard, journalister på
hhv. Information og Weekendavisen
Den økonomiske krise er ikke kun økonomisk. Og den er hverken forbigående eller lokal.
Den er en del af en global systemkrise, hvor finansiel krise, råstofkrise, fødevarekrise, økologisk
krise og klimakrise spiller sammen. Betyder det, at den globale økonomi er ved at overskride
sine naturgivne grænser?
15:15 Kaffepause
15:45 Pick-a-winner, fornuftige rammevilkår eller markedskræfternes frie spil
Debat mellem Martin Aagerup, direktør i CEPOS, og Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi
I den politiske debat tales ofte om behovet for at skabe fremtidens grønne eventyr. Men hvad
kan der fra politisk hold gøres for at skabe fremtidens grønne vækst – og skal der gøres noget?
16:45 Kinas rolle i den grønne vækst
Oplæg ved Friis Arne Pedersen, Danmarks ambassadør i Kina
Kina er en mastodont i rivende vækst, og den økonomiske udvikling og befolkningens stigende
købekraft truer med at opsluge stadigt flere af verdens ressourcer. Hvad tænker kineserne om
denne udfordring, og kan vi bidrage til at løse den?

Elektroniske valg på vej
Snart skal danskerne kunne afgive
deres stemme til folketings-, europa-parlaments-, regional- og kommunalvalg ved at trykke på en
skærm opstillet i stemmboksen.
Det mener Margrethe Vestager.
Indenrigsministeren har nemlig netop fremsat et
lovforslag om, at elektroniske stemmemaskiner skal
kunne erstatte de sædvanlige stemmesedler. Ifølge
Margrethe Vestager vil det medføre en række
fordele så som hurtigere optælling, færre fejl samt
mulighed for handicappede at afgive deres stemme
uden assistance.
Efter planen kan de elektroniske valg afprøves allerede ved regional- og kommunalvalget næste år.
Det vil dog være frivilligt for kommunerne, om de vil
benytte sig af metoden.

18:00 Middag
19:30 Aftenunderholdning

Program for søndag den 6. januar 2013
09:00 Dilemmaer i den grønne vækst
Workshops og debat mellem stævnets tilhørere
Hvordan vil vi prioritere mellem forskelle løsninger, der både sikrer grøn vækst og et bæredygtigt ressourceforbrug?
10:30 Kaffepause
10:45 Fra vugge til vugge – en dansk virksomheds arbejde med grøn vækst
Oplæg ved møbeltekstilvirksomheden Gabriel A/S
Hele den vestlige produktionskultur i dag bygger på, at vi tager råstoffer fra naturens
‘vugge’ og forarbejder dem til et produkt, som vi så smider i ‘graven’, når det er opbrugt.
Hvordan kan en dansk virksomhed konkret omsætte målsætningen om bæredygtighed til
vækst og gode resultater på bundlinien?
12:00 Frokost

Barslen er slut
Den 1. december sagde Radikale
Venstre farvel og tak til Hans
Vestager, der siden begyndelsen
af marts har været barselsvikar
for Marlene Borst Hansen i den
radikale folketingsgruppe.
Marlene Borst Hansen indtræder som handicap-,
ligestillings-, kommunal- og kulturordfører.
Der sidder dog stadig en barselsvikar i den radikale
folketingsgruppe på Christiansborg, idet Linda
Kristiansen vikarierer for Zenia Stampe, som gik på
barselsorlov i oktober.

13:15 Politisk debat mellem Margrethe Vestager (R) og indbudte gæster
15:00 Afslutning ved landsformand Klaus Frandsen
Alle oplæg efterfølges af debat.
Forbehold for ændringer!

Tilmelding
Tilmelding foregår direkte på www.radikale.dk/ns13
Der er adgang for alle – også ikke-medlemmer – mod bestaling af en stævneafgift på kr. 150, der
dækker lokaleleje, isvand og kaffe i pausen lørdag eftermiddag.
Følgende kan bestilles i tillæg:
Lørdag: Middag med to retter og kaffe – kr. 235
Søndag: Frokost og kaffe – kr. 100

Indkvartering
Ved behov for overnatning bestilles værelse direkte hos Hotel Nyborg Strand, tlf. 65 31 31 31,
nyborgstrand@nyborgstrand.dk

Ny aftale om planlov
Regeringen har netop indgået en
aftale med Enhedslisten og Konservative om at ændre planloven.
Miljøordfører for Radikale Venstre,
Lone Loklindt kalder aftalen ”en
sejr for det brede politiske samarbejde og for naturen”.
Aftalen sikrer både vækst i landdistrikterne og beskyttelse af kysterne imod tilfældigt byggeri, idet
kystzonerne igen er blevet gjort til planlægningszoner. Derudover bliver det fremover ikke muligt at
placere store varehuse uden for de mellemstore byer.
”Det glæder mig, at vi på den måde er med til at
sikre et rigt handelsliv i byerne fremover,” siger Lone
Loklindt.

Søren Hendriksens tips
til at skrive læserbreve:
•
•
•
•
•

Ingen mudderkastning – vær konstruktiv
Få andres input på det du har skrevet
Gør dig klart, hvad dit hovedbudskab er
Undgå personangreb
Husk at ikke alle vil være enige i dit indlæg

Her kan du se adresser til avisernes debatredaktioner: http://bit.ly/laeserbreve

(Foto: Lars Wittrock/Scanpix)

Et konstruktivt bidrag
Læserbreve er en oplagt
mulighed for danskere,
som gerne vil deltage i den
offentlige debat. Det ved
Søren Hendriksen alt om.
I de seneste to år er 50 af
hans læserbreve blevet
bragt i lokalpressen. Den
radikale byrådspolitiker
fortæller her om, hvordan
han finder inspiration og
motivation til de mange
indlæg.
Af Jesper Boe Jensen
Normalt er pladserne i avisernes spalter forbeholdt
prominente personer som ministre, MF’ere,
eksperter og kendisser. Det er sjældent, at ”almindelige” danskere får lov at give deres besyv med om
verserende sager i den skrevne presse. Med en
enkelt undtagelse.

har han skrevet godt 50 læserbreve, som er blevet
bragt i lokalpressen.
Hvordan lykkes det ham, at skrive alle de mange
læserbreve? Hvorfra kommer inspirationen til alle de
ord og sætninger, som han sender ind til redaktionerne på de midtjyske lokalaviser?
”Jeg synes faktisk, der hele tiden er noget, der motiverer mig til at skrive. Mit udgangspunkt er, at vi
lever i et fantastisk og privilegeret samfund, som
dog godt kan håndteres mere begavet, end det er
blevet gjort op igennem nullerne.”
Har ikke alle svarene
Søren skriver sine læserbreve med en humoristisk og
finurlig pen. Sætningerne er korte og fyldte med
udråbstegn og tankestreger. ”Jeg er vist lidt grammatisk uopdragen,” som han udtrykker det. Emnerne
er mangfoldige og vidt forskellige. Blokpolitik,
jantelov, kommunalbudgetter. Men favoritemnet er
dog børn, som han støder på dagligt i sit arbejde
som afdelingsleder på Vestsalling Skole og Dagtilbud. Han bruger således ikke timer på research for
at proppe sine tekster med tal og fakta. Nej, det
handler mere om at finde ud af, hvad der optager
folk, ved at lytte – til kollegaerne, vennerne, børnene
på skolen. Derfor påstår han heller ikke, at hans
læserbreve indeholder den endegyldige sandhed:

Avisernes debatsider er nemlig et slaraffenland for
folk, som har noget på hjerte – en oplagt mulighed
for dem, som gerne vil deltage i den offentlige
debat, men som mangler en platform at gøre det ud
fra.

”Jeg har ikke alle svarene. Jeg siger bare, hvordan
jeg ser det, og så er det fint, hvis nogen ser det på
en anden måde. Så at skrive et læserbrev handler
også meget om, hvordan man kan få sat en debat i
gang, så folk blander sig og giver sig til at tale om
det. På den måde kan det jo være, vi alle sammen
bliver lidt klogere.”

50 læserbreve på to år
I Spøttrup sidder Søren Hendriksen og skriver på
livet løs. Han er 55 år og har været Radikale Venstres
repræsentant i Skive Byråd de sidste to. I den periode

Mudderkastning er der nok af
En ting, der går igen gennem Sørens mange indlæg,
er den positive tone. Det er vigtigt at være konstruktiv og undgå personangreb, siger han:

”Mudderkastning er der nok af. Jeg synes, man skal
blande sig i debatten på en konstruktiv måde. Når
du er konstruktiv, er det også altid lettere at stå på
mål for dine holdninger.”
Så han har sat sig for kun at skrive positive læserbreve. Læserbreve der kommer med løsningsforslag
på morgendagens udfordringer i stedet for at
trampe rundt i gårsdagens fadæser.
”Det er jo næsten uendeligt, det brok der er hele
tiden. For mig er det vigtigt at skue fremad i stedet
for at være sur over fortiden.”
Vent med at trykke send
Adspurgt om han har et råd til spirende, radikale
læserbrevsskribenter, fremhæver Søren en ting, som
han har lært gennem årene: tryk ikke ”send” i det
sekund, sidste punktum er blevet sat.
”Lad være med at sende dit læserbrev af sted lige
med det samme. Brug lidt tid på at vende det med
familie, venner eller andre, hvis dømmekraft du
stoler på. Det gør jeg altid. Og nogle gang får jeg så
feedback, jeg kan bruge, andre gange ikke. Men jeg
får altid lige et par andre øjne til at se på det, jeg har
lavet.”
Et konstruktivt bidrag til debatten
Med 50 læserbreve over de sidste to år må man sige,
at det lykkes Søren meget godt at fylde radikale ord
og holdninger på de midtjyske lokalaviser. Men føler
han selv, at de mange indlæg rykker noget? Gør de
en forskel?
”Jamen, det må andre jo vurdere. Men de har den
betydning for mig selv, at jeg får følelsen af at give
et konstruktivt bidrag til debatten. Og så møder jeg
tit folk inde i Skive, som fortæller mig, at de er glade
for at læse det, jeg skriver. Så er der selvfølgelig
også dem, som siger, de ikke forstår en skid – men
sådan er det jo,” smiler Søren.

