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1

Stigningen i pensionsalderen skal standses uanset de 
økonomiske konsekvenser.

X

Stigningen kan naturligvis ikke fortsætte i al 
fremtid og skal derfor genbesøges løbende. 
Men vi står naturligvis ved aftalen om, at 
pensionalderen stiger i takt med, at vi bliver 
ældre. Den ændring er en forudsætning for, 
at vi også fremover har råd til at prioritere 
både velfærd, klima, og til fx at tage os af 
dem, der ikke kan arbejde til 
pensionsalderen.

2

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

X

Venstre mener, at en skærpet, fælles 
myndighedsindsats med deltagelse af 
Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet 
skal være med til at bekæmpe social 
dumping. Det skal blandt andet ske ved 
kontrol og vejledning. Derfor lavede vi også 
en aftale, da vi var i regering i 2019, der 
skulle sætte ind over for social dumping og 
sikre ordnede arbejdsforhold. Vi skal til at 
forhandle om en ny arbejdsmiljøaftale, fordi 
den aftale, vi indgik, da vi havde ansvaret, 
udløbet ved udgangen af 2022. Venstre er 
klar til igen at prioritere området.

3

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

X

Den danske fødevareklynge og dansk 
landbrug er blandt de mest klimaeffektive i 
verden. De gør i dag en kæmpe indsats for at 
omstille sig i en grønnere retning. Det er 
afgørende, at vi udvikler og ikke afvikler 
erhvervet. Fødevareklyngen beskæftiger 
rigtig mange danskere og bidrager til at 
skabe vækst og udvikling i Danmark, og 
derfor skal vi sikre gode rammevilkår.  

4

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

X

Venstre går ikke til valg på at afskaffe retten 
til tidlig pension. Og det at pensionsalderen 
følger den stigende levealder, er én af 
forudsætningerne for, at vi også fremover 
har råd til at prioritere både velfærd, klima, 
og at vi fx har penge til at tage os af dem, der 
ikke kan arbejde til pensionsalderen. 
Samtidig skal man kunne trække sig tidligere 
tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis man er 
nedslidt.

5

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

X

Venstre mener, at det altid skal kunne betale 
sig at arbejde, at uddanne sig og gøre en 
indsats. Vi mener, at ethvert menneske, der 
kan, har pligt til at tage ansvar for sit eget liv. 
Vi har ingen aktuelle planer om at gøre det 
nemmere at genoptjene retten til dagpenge. 
Vi står ved de aftaler, vi har indgået ift. 
optjening af retten til dagpenge.  

6

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

X

Et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne er 
helt centralt. Målsætningen for en liberal 
arbejdsmiljøpolitik er at forebygge 
arbejdsskader og skabe den bedst mulige 
sikkerhed på arbejdspladserne.

Det er et fælles ansvar for ledelse og 
medarbejdere at fremme et godt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø, der også skaber plads til 
mennesker uden fuld erhvervsevne. Samtidig 
skal arbejdsmarkedets parter tage et øget 
medansvar for arbejdsmiljøindsatsen ved at 
fastsætte nogle mål for arbejdsmiljøet, der 
løbende følges op på. 

7

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

X

Venstre kæmper for, at flere bliver en del af 
det fællesskab, som arbejdsmarkedet er, så 
flere kan få et liv med mere frihed og flere 
muligheder. I dag mener vi, at gevinsten ved 
at tage et arbejde er alt for lille for alt for 
mange danskere. Faktisk er der i dag 225.000 
danskere, som har en lav økonomisk gevinst 
ved at arbejde. 

Derfor vil Venstre genindføre 
kontanthjælpsloftet og sænke ydelserne i 
kontanthjælpssystemet, så det bedre kan 
betale sig at arbejde. De øvrige ydelser har vi 
ikke planer om at justere.

8

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

X

Det er Venstres holdning, at EU skal tage 
globalt lederskab og føre en effektiv klima- og 
miljøpolitik, der løser grænseoverskridende 
problemer. Og sikrer implementering i alle 
lande af fælles aftaler. Venstre ønsker, at 
Danmark skal inspirere og påvirke andre 
lande i Europa og globalt gennem politisk 
lederskab og ved at udbygge vores grønne 
styrkeposition. Et højt dansk ambitionsniveau 
og investeringer i grøn omstilling vil fremme 
innovation og skabe grundlag for øget 
eksport og flere danske arbejdspladser.

9

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

X

Udenlandske leverandører skal overholde 
danske regler. Vi skal ikke acceptere, at de 
drager fordele af at levere ydelser og varer i 
Danmark for så ikke at overholde vores 
regler. Og derfor er det vigtigt, at vi sikrer en 
indsats, der øger kontrollen med den type af 
udenlandske underleverandører.

10

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

X

I Venstre mener vi, at vi skal sikre, at den 
grønne omstilling bliver århundredets 
erhvervseventyr. Det gør vi ved at give vores 
virksomheder de bedste muligheder for at 
gribe den grønne omstilling På den måde 
kommer hensynet til klima og miljø til at gå 
hånd-i-hånd med hensynet til vækst og 
beskæftigelse. 

11

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

X

Det er vigtigt, at man kan få en praktikplads, 
og derfor foreslog Venstre i vores 
finanslovsprioriteter for 2022 at afsætte 100 
mio. kr. til praktikpladser. Desværre vil det 
ikke være muligt at garantere alle elever 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

I Venstre mener vi ikke, at det danske 
lønniveau bør hægtes op på udviklingen i 
vores nabolande, men der imod afgøres 
mellem arbejdsmarkedets parter - nøjagtig 
som den danske model foreskriver. 

13

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

X

I Venstre har vi et princip om et byrdestop, 
hvor vores virksomheder ikke skal pålægges 
nye byrder uden at andre tilsvarende fjernes. 
Det er ikke Venstres ønske at forpligte 
virksomhederne til at levere et 
'sundhedsregnskab' eller andet, og vi har 
svært ved at se, hvordan et sådan skal 
udformes, så det ubureaukratisk tjener det 
ønskede formål. 


