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Demokrati og frihed
Styrk Folketinget over for regeringen
Folketingets rolle som vagthund over for regeringen skal styrkes. Derfor skal
der fokuseres på at styrke Folketingets mulighed for at få udarbejdet
analyser uafhængigt af regeringsapparatet. Der skal som minimum skabes
mulighed for, at beregninger af større politiske udspil fra partierne kan
efterprøves af en neutral instans som fx. Det Økonomiske Råd.
Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol
Radikale Venstre er et parti, for hvem åbenhed og demokratisk kontrol er
centrale forudsætninger for et velfungerende statsstyre. Vi vil derfor til
stadighed arbejde for større åbenhed om politiske processer og
beslutninger, og for at den politiske magt handler under ansvar for
offentligheden.
Folketingets og offentlighedens kontrolmuligheder skal snarere styrkes end
indskrænkes. Det betyder bl.a., at offentlighedslovens adgang til aktindsigt
skal udvides, og at høringsfrister og kontrolinstanser som Rigsrevisionen og
Folketingets Ombudsmand respekteres. Det betyder også, at
mindretalsbeskyttelsen og oppositionens rettigheder styrkes, fx således at
2/5 af Folketinget kan igangsætte en uafhængig undersøgelse, og en
beslutning om dansk krigsdeltagelse kræver kvalificeret flertal i Folketinget.
Radikale Venstre vil endvidere arbejde for, at alle vigtige samfundsforhold
debatteres i Folketinget og offentligheden, før de afgørende beslutninger
træffes. Det gælder som udgangspunkt også debatter om fx
udenrigspolitiske og forsvarspolitiske spørgsmål, der ikke kun bør finde sted
i lukkede rum.
Sikring af anstændige høringsfrister
Landsmødet opfordrer Folketingsgruppen til at arbejde for indførelse af en
minimumslængde på høringsperioder, så høringskrævende lovforslag ikke
kan sendes til vedtagelse, uden at have været minimum 4 uger i offentlig
høring.
Inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner
Radikale Venstre vil styrke menneskerettighedsbeskyttelsen i Danmark ved
at sikre, at flere centrale internationale menneskerettighedskonventioner
inkorporeres i dansk ret, således at de indskrives direkte i lovgivningen. Det
skal som minimum gælde FN-konventionen om borgerlige og politiske
rettigheder, FN’s racediskriminationskonvention, FN’s torturkonvention, FN’s
børnekonvention og FN’s handicapkonvention.
Endvidere vil Radikale Venstre arbejde for at sikre individuel klageadgang til
yderligere FN-komitéer inden for menneskerettighedsområdet.
Disse initiativer vil sikre, at individets rettigheder i medfør af konventionerne
får en mere solid gennemslagskraft i dansk ret, og at danske borgere med
større sikkerhed og styrke kan påberåbe sig de konventioner, som Danmark
har tilsluttet sig, i deres møde med myndighederne.
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Folkekirken skal underlægges Rigsrevisionen
Indtil statens og folkekirkens økonomi er adskilte, vil Radikale Venstre vil
arbejde for, at Folkekirkens økonomi og regnskaber underlægges
Rigsrevisionens regler og tilsyn.
Folketingets internationale oplysning
Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for oprettelsen af
’Folketingets internationale oplysning’. Denne skal have opgaven gennem
objektiv oplysning at bidrage til den offentlige debat om Danmarks
internationale forpligtelser på samme måde som Folketingets EU-oplysning
har løst opgaven i forhold til oplysning om EU.
Kommunalbestyrelserne skal have en lavere spærregrænse
Radikale Venstre vil arbejde for, at antallet af medlemmer af
kommunalbestyrelsen minimum udgør 25 med mulighed for undtagelser for
ø-kommuner.
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Økonomi og skat
Radikale vil bekæmpe økonomisk ulighed
Radikale vil arbejde mod ekstrem ulighed i samfundet. I en tid med
økonomisk stagnation er behovet for at bekæmpe ulighed større end i tider
med økonomisk vækst. Det kræver en stor politisk indsats og årtiers arbejde
at opbygge et trygt og lige samfund som det danske, men det kan
destabiliseres hurtigt med de forkerte politiske prioriteringer.
Derfor ser Radikale et stærkt behov for fortsat omfordelingspolitik i Danmark
- herunder særligt gennem ejendomsbeskatning. Danmark har gennem
mange år været præget af stor lønindkomstlighed i samfundet og gode
muligheder for at vælge sin egen vej uafhængigt af ens forældre eller
fødested. Stor ulighed vil true dette og dermed også den tryghed og
fleksibilitet, der har bragt os i front.
En revision af afgiftssystemet i Danmark
Afgiftssystemet tages op til en revision, så barrierer mod en ønsket grøn
omstilling fjernes.
Færre CO2-kvoter og en øget beskatning af klimagasudledninger
CO2-kvoterne for tilladt udledning skal reduceres efter de nye klimamål og
CO2-udledningerne og udledning af andre klimagasser beskattes hårdere.
Omstillingen søges koordineret og harmoniseret gennem EU for ikke at
miste konkurrenceevne.
Fjern mulighederne for skattely
Radikale Venstre bakker op om samarbejdet i OECD-landene og en række
andre lande, der har til hensigt at eliminere skattely-mulighederne samt
sørge for, at der bliver åbenhed om pengestrømme på tværs af
landegrænserne (BEPS-samarbejdet).
Effektiv skatteligning og opkrævning
Der er behov for en væsentlig styrkelse af Skat og skattekontrollen. Radikale
Venstre vil arbejde for, at skatteligningen igen bliver effektiv og målrettet, så
skattesnyd bliver opdaget og straffet, mens fejl hurtigt og servicevenligt
bliver rettet.
Principperne for en radikal skattereform
Radikale Venstre vil i de kommende skatteforhandlinger arbejde for en fuldt
finansieret og socialt afbalanceret skattereform, der sænker skatten på
arbejde, gavner den grønne omstilling og ophæver skattestoppet, så
afviklingen af boligskatten undgås. Det er af stor betydning for Radikale
Venstre, at skattesystemet ikke medvirker til at skabe markant større
økonomiske eller sociale skel i samfundet fremover. En lettelse i skatten på
arbejde bør ske for alle indkomstgrupper og ikke kun i toppen.
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Arbejdsmarked, erhvervspolitik og
offentlig sektor
Fremtidssikret digitalisering af dansk erhvervsliv
Radikale Venstre ønsker, at danske virksomheder skal have de bedste
muligheder for at udnytte fremtidens digitale værktøjer. Derfor vil vi arbejde
for, at der laves en udredning af, hvordan nye og kommende digitale
teknologier (som kunstig intelligens, big data, internet of things, cloud
computing, 3D-print, augmented/virtual reality mv.), vil påvirke dansk
erhvervsliv i fremtiden. Videre vil vi arbejde for at udredningen skal bidrage
til progressiv og fremsynet politikudvikling til gavn for erhvervslivet og
samfundet. Således skal udredningen kvalificere og fremtidssikre politiske
beslutninger om eksempelvis erhvervsfremmesystemet, forskning/udvikling,
uddannelser og arbejdsmarkedsregulering.
Ligestilling af mødres og fædres ret til barsel
Radikale Venstre ønsker ligestilling på barselsområdet. Derfor ønsker vi, at
op til 12 uger af barselsperioden efter barnets fødsel sikres til hver af
forældrene.
Beskæftigelsesindsatsen for mennesker med komplekse problemer
skal gentænkes
Radikale Venstre mener, at støtte til mennesker med problemer, udover
ledighed, det være sig fysiske som psykiske problemer, skal prioriteres langt
højere end nu. Borgere med komplekse problemer, udover ledighed, skal
inddrages massivt i deres egne forløb, så borgeren og støttepersoner
sammen kan finde de rigtige løsninger for det enkelte menneske.
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Uddannelse og forskning
Dannelse og uddannelse for alle og hele livet - ikke kun for de få
Radikale vil sikre, at alle reelt har lige muligheder for deltagelse i samfundet
gennem tidlig indsats og styrkelse af sammenhængskraften i samfundet
gennem bl.a. skoler, foreninger og højskoler. Alle børn som voksne skal
have mulighed for at få en kulturel og samfundsmæssig forståelse, der gør
dem i stand til at deltage i samfundet. Det skal gælde alle i Danmark uanset
om f.eks. ansøgning om asyl endnu ikke er færdigbehandlet. Radikale skal
arbejde for at gøre det nemmere - ikke vanskeligere - for unge mennesker at
få en uddannelse. Danmark bliver et rigere samfund af at investere i
uddannelse. Vi får et mere fleksibelt arbejdsmarked og skaber muligheder
for at blive et foregangsland, få nye virksomhedstyper og innovation. Der er
brug for dannelse og talenter i alle brancher og sektorer, derfor skal vi
investere i uddannelse for alle gennem hele livet. Et samfund kan ikke blive
overuddannet.
Dannelse af verdensborgere
Radikale vil fortsat arbejde for dannelse i alle uddannelser, på alle trin og for
folk i alle aldre. Dannelse sikrer, at alle gives mulighed for personlig
myndighed, selvstændig stillingtagen og forudsætningerne for aktiv
medvirken som borgere og medborgere i et demokratisk samfund og som
menneske i en globaliseret verden. Dannelse skaber verdensborgere og
forudsætningerne for aktiv deltagelse i en demokratisk livsform og et
demokratisk styre. Det enkelte individ får gennem dannelse muligheden for
at opnå de nødvendige redskaber til at opnå sit fulde potentiale og leve et
beriget liv med uddannelse som en værdi i sig selv. Den enkelte vil være
vakt til ny viden, forandringer, tværfaglige problemstillinger og nysgerrig over
for andre måder at leve på.
Musik i pædagoguddannelsen
Radikale Venstre vil arbejde for, at pædagoguddannelsens kreative-musiske
uddannelsesmål støttes og får større bevågenhed.
Genindfør selvstyret og medbestemmelsen på universiteterne
Radikale Venstre ønsker at styrke den fri forskning på universiteterne ved
bl.a. at give medarbejdere og studerende på de højere læreanstalter
selvstyret og den reelle medbestemmelse tilbage.
Vi ønsker at revidere Universitetsloven og bl.a. give de kollegiale organer
reel indflydelse på prioriteringen af forskningen og give kvalificerede flertal i
de kollegiale organer ret til at afgive mistillid til ledere, en mistillid som
bestyrelserne skal have pligt til at handle på.
Fri forskning og medbestemmelse på universiteterne
Radikale Venstre ønsker at styrke den fri forskning og at sikre stærke faglige
miljøer på landets universiteter.
Stærke faglige miljøer opstår, når engagerede medarbejdere og studerende
tænker med, er innovative, dedikerede, kritiske og aktivt deltagende i
arbejdsstedets besluttende og rådgivende organer, og dermed har
indflydelse på egen arbejdssituation og forskningens retning og prioritering.
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For at understøtte denne hensigt skal uddannelsernes ledelse være
sammensat af personer med indsigt i såvel forskning som uddannelse og
organisationsudvikling, således at universiteternes særegne kobling af
videnskabelse og vidensformidling fastholdes og styrkes.
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Sundhed og etik
Lægehjælp er en menneskeret
Radikale Venstre mener at alle mennesker har ret til lægehjælp, inden for
almen praksisområdet, uanset hvilket opholdsgrundlag man befinder sig på i
Danmark, og ønsker at følge Institut for Menneskerettigheders anbefalinger.
Radikale Venstre tager til efterretning at Institut for Menneskerettigheder
mener at den nuværende sundhedslov især rammer gravide og børn, der
ikke tør henvende sig til sundhedsvæsenet som uregistrerede migranter.
Kommunale sundhedshuse skal løse flere opgaver
Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunerne indretter sundhedshuse, og
at det sker i samarbejde med regionerne. Sundhedshusene skal sikre
borgerne nærbetjening med højt kvalificerede tilbud, en øget indsats på det
forebyggende område og være med til at understøtte lægedækningen i
primærsektoren.
Ægdonation blandt lesbiske
Lesbiske kvinder skal have mulighed for at donere æg til sin partner, således
at begge bliver ”biologiske” forældre.
Forbyd alkoholreklamer
Radikale Venstre mener, at alkoholreklamer skal forbydes, da det er et af de
mest kosteffektive tiltag for at begrænse alkoholforbruget.
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Miljø, klima og trafik
Mere natur med fri og lige adgang i Danmark
Radikale Venstre vil arbejde for, at en tredjedel af Danmark skal være natur
med fri og lige adgang i 2040. Det skal opnås ved, at naturhensyn på langt
flere arealer skal veje tungest, og ved en national strategi for, hvordan
Danmark kommer til at efterleve EU's habitatdirektiv med dets mål for at
fremme biodiversiteten i medlemsstaterne.
Naturvisionen skal kobles med en klar plan, der sikrer, at naturens store
potentiale for at skabe vækst, turisme og værdi lokalt, styrkes.
Salget af DONG
Radikale Venstre ser positivt på, at statsrevisorerne nu har bedt
Rigsrevisionen om at undersøge processen omkring salget af DONG.
Styrk investeringer i grøn transport
Radikale Venstre har som politisk målsætning, at investeringerne i kollektiv
transport og cykeltrafik samlet set skal være på mindst det samme niveau
som investeringerne i veje.
Grøn omstilling af den kollektive trafik
Radikale Venstre finder, at der er behov for en grøn omstilling af trafikken i
Danmark.
Vi vil holde fast i Togfonden og de planlagte investeringer. Togene
elektrificeret, så el fra vedvarende energi fremover i stor stil bruges i
transportarbejdet. Nye el-tog kan købes som afprøvede hyldevarer.
Den kollektive trafik i de større byer skal udbygges og drives med
vedvarende energikilder, så en væsentligt større del af persontrafikken
transporteres mere bæredygtigt. Det vil begrænse såvel trafikken som
forureningen i byerne.
Cykelstisystemer skal udbygges, så en større del af persontransportarbejdet
kan foregå med (el-)cykler. Det vil gavne folkesundheden og begrænse
CO2- og partikelforureningen i byerne.
En skattereform skal begunstige omlægningen til el-transport og brug af
vedvarende energi. Udbygning af et smart el grid skal fremmes. Det vil få
flere til at bruge (el-)cyklen eller elbilen, idet man kan tanke strøm og
forbruge strøm til vask o.l., når strømmen er billig.
Effektiv offentlig transport til de store hospitaler
Radikale Venstre har som politisk målsætning, at landets store hospitaler
skal have en effektiv offentlig trafikbetjening af høj kvalitet.
Nemmere overgang fra benzin- til elbiler
Radikale Venstre vil have en deregulering af reglerne for konvertering af
biler med forbrændingsmotor til elbiler.
EU-miljøfond
Firmaer bag store miljøforureninger er ofte gået konkurs eller ophørt med at
eksistere, når forureningen opdages. Radikale Venstre vil i Folketinget og
Europaparlamentet arbejde for, at der skabes en EU miljøfond, som sikrer
oprydning af de 100 største miljøforureninger i EU. Dette er ikke en
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fravigelse af princippet om, at forureneren betaler, men miljø og mennesker
skal ikke betale, mens man venter på at inddrive pengene fra forureneren.
EU’s miljøagentur vil kunne bidrage til at kortlægge og prioritere de 100
steder.
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EU og udenrigspolitik
EU-indsats over for flygtninge og immigranter
Radikale Venstre opfordrer regeringen til at arbejde for, at EU tager et større
og mere aktivt ansvar for at løse den aktuelle flygtningekrise i Europa ved
1. at øge udviklingsbistanden til de lande i især det nordlige Afrika, hvorfra
strømmen af flygtninge og immigranter til Europa hovedsageligt kommer.
2. at styrke den fælles ydre EU-grænse, og dermed bidrage til at sikre, at
flygtninge og immigranter bliver sagsbehandlet i henhold til vedtagne
kriterier, når de krydser grænsen til EU.
3. at øge støtten til de EU-lande i det sydlige Europa, som er flygtninges og
immigranternes første stop i EU med patruljering, registrering og
indkvartering.
4. aktivt at støtte en fælles europæisk fordeling af flygtninge mellem EU's
medlemslande som foreslået af Europa-Kommissionen, herunder
intentionen om at øge genplaceringen af flygtninge fra særligt Syrien.
5. at arbejde for at øge EU-landenes antal af kvoteflygtninge gennem FN's
kvotesystem, herunder antallet af kvoteflygtninge til Danmark.
Folkeafstemning i Vestsahara
Radikale Venstre støtter, at den saharawiske befolkning selv afgør deres
fremtid gennem en folkeafstemning. Og vil arbejde for at FNs tilsagn herom
virkeliggøres så hurtigt som muligt, og at Danmark medfinansierer og i øvrigt
understøtter gennemførelsen af folkeafstemningen.
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Social- og udlændingepolitik
Socialpolitikken tilbage til kommunerne
Radikale Venstre er bekymret for socialpolitikken og den sociale indsats for
vores allermest udsatte grupper. Vi ser en stigende afhængighed af
offentlige puljemidler, specielt satspuljemidler, og private fonde, som
finansiering af helt grundlæggende sociale kerneopgaver. Det sociale
område præges af midlertidig projektorganisering og mangler langsigtede
mål med realistiske driftsbudgetter.
Radikale Venstre ønsker socialpolitikken styrket gennem øgede driftsmidler
til den sociale indsats i kommunernes. Satspuljerne bør målrettes en
langsigtet kommunal planlægning, som sikrer kontinuitet i indsatsen samt
forankring af viden og erfaring til gavn for de mest udsatte grupper. Større
kommunal forankring af den sociale indsats har også stor betydning for øget
samarbejde med lokale netværk og civile aktører og kan dermed også styrke
udsatte gruppers medborgerskab og deltagelse i vores samfund.
Fjern kontanthjælpsloftet
Radikale Venstre mener, at kontanthjælpsloftet rammer socialt skævt og vil
derfor arbejde for at afskaffe det.
Etabler flere skæve boliger
Landsmødet opfordrer Folketingsgruppen til at arbejde for at afsætte flere
midler til opførelse af skæve boliger samt andre alternative boligformer, som
kan skabe livskvalitet og en tryg base for udsatte mennesker.
Bopælspligt i nyt boligbyggeri
Kommunerne skal have ret til at beslutte, at den nuværende bopælspligt, der
gælder for den eksisterende boligmasse, også skal gælde for nybyggede
boliger, der sælges første gang.
Effektiv bekæmpelse af høj dødelighed blandt stofbrugere
Landsmødet opfordrer Folketingsgruppen til at arbejde for at støtte tiltag, der
kan lede til godkendelse af modgift i håndkøb, samt støtte initiativer, der har
til hensigt af uddanne brugere af narkotika i håndtering af overdoser.
Tag 10.000 kvoteflygtninge fra Syrien
Radikale Venstres landsmøde opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for,
at Danmark tager 10.000 flere kvoteflygtninge fra Syrien over de næste 3 år.
Krisen i Syrien er den største humanitære krise i vores tid. Borgerkrig og
terrorisme har kostet tusindvis af civile menneskeliv og drevet millioner på
flugt fra hus og hjem.
Nærområderne er på bristepunktet. Derfor må velstillede lande som
Danmark tage et større ansvar for at række hånden ud til de mange
flygtninge.
Det optimale vil være et fælleseuropæisk asylsystem, men de europæiske
ledere sidder på hænderne for øjeblikket. Det skal Danmark ikke. Vi må gå
forrest og foruden massiv udviklingsbistand til regionen øge optaget af
syriske kvoteflygtninge med 10.000 over de næste 3 år.
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For at kommunerne kan tage hånd om kvoteflygtningene på en
hensigtsmæssig måde, opfordrer vi desuden til, at folketingsgruppen
arbejder for, at regeringen afsætter flere midler til kommunernes asyl- og
integrationsindsats.
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Retspolitik
Legaliser cannabis i en 3-årige prøveperiode i Danmark
Radikale Venstre vil arbejde for, at salg af cannabis til privat brug legaliseres
i en prøveperiode på 3 år. Salget af cannabis skal ske i forretninger, der har
licens fra staten.
Gør seksuel handling uden samtykke kriminelt
Radikale Venstre skal arbejde for at seksuelle handlinger uden samtykke
kriminaliseres.
Konfliktråd
Radikale Venstre ønsker, at der bør gøres mere brug af konfliktråd i
straffesager. Radikale Venstre mener, at konfliktråd skal afprøves og
medvirke til nedbringelse af fængselsstraf. Radikale Venstre mener, at
deltagelse i konfliktråd fortsat skal være frivilligt for både offer og
gerningsmand.
Øget brug af telekommunikation ved varetægtsfængsling
Radikale Venstre mener, at forlængelse af varetægtsfængsling og lignende
fremstilling i retten via telekommunikation i højere grad bør udbredes.
Indbrudssikrede døre og vinduer
Radikale Venstre mener, at alle nybyggede og nyrenoverede huse per
lovkrav skal udstyres med indbrudssikrede døre og vinduer.
Beskyttelse af personlige betalingsdata
Ved en ændring af betalingstjenesteloven skal det som minimum sikres at:
Alle betalingstjenester skal give den enkelte bruger mulighed for
fravalg af brug af betalingsdata til kommercielle formål uden at
ændre vilkårene.
Alle betalingstjenester skal give den enkelte mulighed for at alle
tidligere opsamlede betalingsdata markeres som kommercielt
spærrede, herunder også hos samarbejdspartnere uden at ændre
vilkårene.
Muligheden for fravalg og for spærring af gamle data skal til
stadighed præsenteres eksplicit og som et klart valg.
Betalingstjenesten skal til stadighed informere om, hvad de bruger
data til og med hvem de udveksler data.
Ophavsretsreglerne skal styrke innovation og opfindsomhed
Radikale Venstre vil arbejde for et rimeligt forhold mellem skabernes og
samfundets interesser ved beskyttelse af ophavsrettigheder i forbindelse
med, at EU reviderer reglerne på området.
Der er behov for reform af ophavsretten, sådan at reglerne svarer til den tid,
vi lever i, som er digital, international, og hvor vi alle er både brugere og
producenter. Formålet med ophavsret bør være at sikre innovation for
samfundet som helhed, ikke indtjening i al fremtid. Ophavsrettigheder bør
række ud over nationale grænser og dække hele EU’s indre marked.
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Aktualitetsresolution
Svigt ikke kvoteflygtningene
Radikale Venstre tager stærkt afstand fra regeringens beslutning om at
stoppe modtagelsen af kvoteflygtninge. Det er et svigt af Danmarks
internationale ansvar, og det er et svigt over for de allersvageste flygtninge i
verden. Med denne beslutning trækker regeringen Danmark i en helt forkert
retning og overlader det til andre lande at hjælpe de svageste flygtninge. Vi
opfordrer regeringen til at ændre beslutningen med det samme.
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Valgudtalelse om kommunal- og
regionsvalg 2017
Sammen om morgendagens velfærd (kommuner)
For Radikale Venstre handler politik om at skabe de bedst tænkelige
levevilkår for mennesker. Ikke kun her og nu, men også for de næste
generationer. Vi tager ansvar for fremtiden. Også lokalt.
Velfærd skabes og udleves i forpligtende fællesskaber. Derfor er velfærd
ikke alene vuggestuens, skolens eller ældrecentres ansvar – men et fælles
ansvar, vi som mennesker har overfor hinanden.
Morgendagens velfærd handler om mennesker. Om engagerede offentligt
ansatte, som har friheden til at kunne se hver enkelt af os. Om folkelige
fællesskaber, der skaber en værdi, vi ikke kan få fra kommunen. Om
medborgerskab og samfundssind, der rækker længere end skatten. Om en
mangfoldighed i tilbud, aktiviteter og fællesskaber, der matcher de
mennesker, vi nu engang er – og som gør en reel forskel i vores liv.
Morgendagens velfærd handler ikke om noget for noget – men om, hvordan
flere og flere kan være noget for nogen, og at alle skal kunne være dem, de
er.
Alle børn skal have en tryg barndom: Vi kæmper for gode dagtilbud, et
mangfoldigt kultur- og fritidsliv og stærk støtte til familier, der har det svært.
Alle unge skal have en god uddannelse: Vi kæmper for en folkeskole med
glade elever, faglig udvikling og frihed til lokal nytænkning. Vi kæmper for
stærke ungdomsuddannelser og gode muligheder for livslang læring.
Alle skal have noget at stå op til om morgenen: Vi kæmper for at skabe nye
arbejdspladser og flere lokale iværksættere. Vi kæmper for, at vores
arbejdsfællesskab bliver bedre til at rumme de mennesker, der i dag falder
uden for. Og vi kæmper for et aktivt civilsamfund og rummelige fællesskaber
– også uden for arbejdsmarkedet.
Vi skal alle sammen – nu og fremover – passe bedre på vores miljø og
klima. Vi kæmper for mere natur og økologi lokalt – og for kommuner, der er
helt i front, når det gælder klimatilpasning, energieffektivitet og
genanvendelse.
Vi radikale vil gribe ud efter morgendagens velfærd med langt højere
ambitioner end dem, vi har i dag. Vores vision er en velfærd, vi kan være
stolte af at efterlade til vores børn og børnebørn. En velfærd, der bygger på
vores fællesskaber og tager hånd om de udsatte.
Sammen om et sundt liv (regioner)
For Radikale Venstre handler sundhed om mennesker, som kan forfølge
deres drømme. Om mennesker, som tilbringer mindst muligt tid i
sygesengen. Om mennesker, som møder engagerede sundhedsarbejdere,
der står sammen om at hjælpe det enkelte menneske bedst muligt, når
fysisk eller psykisk sygdom spænder ben for drømmene.
Vores sundhedsvæsen skal være af høj kvalitet for alle. Med flere patienter
og færre penge ved vi, at der skal foretages prioriteringer. Radikale Venstre
vil sikre, at prioriteringer besluttes på et åbent, gennemsigtigt og fremsynet
grundlag – og med en systematisk inddragelse af borgerne. Radikale
Venstre vil prioritere tidlige og målrettede indsatser for særligt de
mennesker, der har få egne ressourcer og højest risiko for sygdom og
mistrivsel.
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Et sundt liv begynder med en sund opvækst. Radikale Venstre ønsker at
styrke indsatsen for at forebygge fysisk og psykisk sygdom samt mistrivsel.
Vi skal derfor blive bedre til at identificere børn, unge og familier med
forhøjet risiko for sygdom og mistrivsel. Så vi kan sætte ind med en tidlig
indsats og forhindre, at små problemer bliver til varige problemer. Det
kræver et stærkt samarbejde mellem hjemmet, børnehaven, skolen samt
lægerne i praksissektoren og på hospitalerne.
Radikale Venstre vil sikre alle lige adgang til et sundt liv. Hverken
postnummer eller eksamensbevis må bestemme, hvor længe mennesker
lever. Det betyder lige adgang for alle til kvalificeret behandling i alle dele af
landet. Det betyder et sundhedsvæsen, der i højere grad er indrettet på de
mindre stærkes præmisser – med skræddersyede tilbud til mennesker, der
hverken har egne ressourcer eller stærke netværk. Vi skal have en sikker
psykiatri, hvor både patienter og personale er trygge ved at være. En
psykiatri, der får det bedste frem i mennesker.
Radikale Venstre vil skabe gode rammer for medarbejdernes trivsel. For
vores sundhedsvæsen drives bedst af medarbejdere med højt engagement.
Fordi de oplever, at deres arbejde giver mening. Radikale Venstre vil
forfølge ambitionen om at skabe en hverdag for vores mange medarbejdere,
der giver mening. Hvor fokus er på kerneydelsen. Det kræver fortsat opgør
med registreringer og procedurer – også selv om de hver for sig kan
begrundes.
Radikale Venstre vil skabe en stærkere sammenhæng i
behandlingsindsatsen – specielt for de mange kroniske patienter og ikke
mindst multisyge. Patienterne skal mærke en indsats, der hænger sammen
på kryds og tværs. Af kommune og region. Af psykiatri og somatik. Af private
og offentlige aktører. Det kræver nye løsninger, der smelter indsatsen på
tværs af skel sammen og gør op med kassetænkning.
Radikale Venstre vil en ny styringsform af vores sundhedsvæsen. Vi vil
sikre, at alle aktører har størst mulig tilskyndelse til at skabe samlet kvalitet
for patienten. Kommunernes medfinansiering skal understøtte dette mål.
Radikale Venstre kæmper for en sammenhængende sundhedsindsats, der
handler om mennesker.
Vækst med perspektiv
Regionerne er motorer, der skal være med til at sikre Danmark en
bæredygtig vækst båret af innovation og viden.
Radikale Venstre skal bidrage til at skabe vækststrategier, der hviler på
ansvarlig anvendelse af ressourcer og klimafremmende løsninger. Det
kræver forskning og ekspansive vidensmiljøer med fokus på innovation og
ny teknologi.
Regionerne skal selv gå forrest med bæredygtige løsninger inden for
transport, bygge og anlæg samt indkøb. Regionerne skal fremme cirkulære
løsninger i deres virksomhed og som led i deres vækststrategier.
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