
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
KD ønsker langt mere fokus på det gode 
arbejdsliv før pensionen. Det er også en mere 
positiv måde at få mere arbejdskraft

2

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

x
Ja, vi skal have mere udenlandsk arbejdskraft 
men med ordnelige løn og arbejdsvilkår. 

3

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

x
Gode rammervilkår for landbrug og 
erhvervslivet generetlt er meget vigtigt for 
væksten i vores samfund. 

4

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

x
KD vil sikre tidlig pension for dem, der har 
behov fordet.

5

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

x
Ja. Vi skal lave en værdig 
beskæftigelsesindsats med individuelle 
helhedsorienterede løsninger i stedet for.

6

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

x
Et godt arbejdsmiljø er en rigtig god 
menneskelig og økonomisk investering. Vi har 
ikke taget stilling ift arbejdstilsynet. 

7

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

x
Vi skal fastholde social balance samtidig med 
at det skal kunne betale sig at arbejde. KD vil 
sænke momsen på fødevarer. 

8

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

x
Ja, vigtigt at vi går foran. 

9

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

x

10

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

x
Det er en balance, hvor vi sammen skal gøre 
den grønne omstilling til virkelighed. 

11

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

x

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
Det er vigtigt, at vi har et erhvervsliv, der er 
konkurrencedygtigt samtidig skal vi også sikre 
tryhed. 

13

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

x
Vi vil gerne have mindre bureaukrati men 
samtidig er et godt arbejdsmiljø en god 
investering. 


