
Partitest for Fødevareforbundet NNF 2022
Spørgsmål Meget enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Meget uenig Eventuel note eller uddybning:

1

Stigningen i pensionsalderen skal standses uanset de 
økonomiske konsekvenser.

x
DF har foreslået, at ingen skal tvinges til at 
arbejde efter det fyldte 70 år. Og dem, der 
ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet efter 

2

Staten skal bruge flere penge på at bekæmpe, at virksomheder 
benytter udenlandsk arbejdskraft til lavere løn og dårligere 
arbejdsforhold.

x
Social dumping skal bekæmpes for enhver 
pris. Danske løn- og arbejdsvilår skal 
overholdes. 

3

For at sikre vækst i fødevarebranchen skal rammevilkårene for 
landbruget forbedres.

x
Dansk Landbrug er i førertørjen, hvad angår 
bæredygtighed. Derfor skal vi sikre vækst i 
fødevarebanchen - både for dansk økonomis 

4

Selvom folkepensionsalderen stiger, skal alderen for hvornår 
man kan gå på tidlig pension ikke stige. 

x
DF ønsker hverken, at folkepensionsalderen 
eller at alderen for, hvornår man kan gå på 
tidlig pension, skal stige. 

5

Det skal være nemmere at genoptjene retten til dagpenge, så 
færre falder ud af dagpengesystemet. 

x
Dagpengesystemet og tilliden hertil er 
afgørende del af vores arbejdsmarkedsmodel. 

6

For at sikre et bedre arbejdsmiljø i Danmark, skal 
Arbejdstilsynet have tilført flere penge.

x
Det er vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø. Og 
er penge nødvendigt, så er vi villige til at 
kigge på det. 

7

Kontanthjælp, førtidspension og fleksydelse har en fornuftig 
størrelse og bør ikke forhøjes.

x
I en tid, hvor inflationen særligt presser 
danskere med små indkomster, kan det blive 
nødvendigt at justere de forskellige ydelser, 

8

Danmark skal gå forrest i klimaspørgsmål og ikke holde sig til 
EU’s mindstekrav på miljøområdet.

x
Vi står midt i en forsyningskrise, hvorfor der 
må slækkes på klimaambitionerne, så 
danskerne kommer trygt igennem vinteren, 

9

Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres 
udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske 
regler om løn, moms og skat.

x
Danske regler om løn, moms og skat skal 
selvfølgelig overholdes 

10

Hensynet til klima og miljø vejer tungere end hensynet til 
vækst og beskæftigelse.

x
Vi står midt i en forsyningskrise, hvorfor der 
må slækkes på klimaambitionerne, så 
danskerne kommer trygt igennem vinteren, 

11

Unge, der tager en erhvervsuddannelse, skal fra starten 
garanteres en praktikplads i en virksomhed.

x
Vi har en bunden opgave med at sikre, at 
langt flere unge garanteres en praktikplads

12

Det danske lønniveau skal følge udviklingen i vores nabolande, 
så vi er konkurrencedygtige – også hvis det betyder et lavere 
lønniveau end i dag. 

x
Konkurrencedygtighed er ikke kun et 
spørgsmål om løntryk. Det er også et 
spørgsmål om infrastruktur, 

13

Danske virksomheder skal forpligtes til at levere et 
sundshedsregnskab for at mindske nedslidning.

x
Det er et sundt princip, at virksomheder tager 
ansvar for deres ansattes sundhed. 


